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Verksamhetsplan år 2020  

Å lands gymnasium har i uppdrag att erbjuda allma nbildande gymnasieutbildning, 

grundla ggande yrkesutbildning som leder till gymnasieexamen, samt annan utbild-

ning pa  gymnasieniva . Utbildningen ordnas vid skolorna Å lands lyceum och Å lands 

yrkesgymnasium. Fra n ho sten 2019 inga r a terigen sjo fartsutbildningen pa  gymnasi-

eniva  i Å lands yrkesgymnasium. Sjo fartsutbildningen utvecklas tillsammans med 

Ho gskolan pa  Å land och Å lands sjo sa kerhetscentrum.  

Åntalet nybo rjarplatser fo r gymnasieutbildning i den gemensamma elevantag-

ningen a r i medeltal 370 platser per a r och grundar sig pa  a rligt dimensioneringsbe-

slut av landskapsregeringen.  

Långsiktiga mål 

I enlighet med Å lands gymnasiums uppdrag skall gymnasieutbildningen stra va till 

att ho ja allma nbildningen, yrkeskunnandet, utveckla arbetslivet, tillgodose na rings-

livets behov av kunnande samt fra mja sysselsa ttningen. Å lands gymnasium stra var 

till att inom ramen fo r sitt uppdrag bidra till fo rverkligandet av utvecklings- och 

ha llbarhetsagendan fo r Å land och utbildningspolitiska programmet ”Kompetens 

2025”. Årbete fo r att konkretisera strategiska ma lsa ttningar och insatser framledes,  

har pa ga tt under 2019 och utmynnar i en strategi fo r Å lands gymnasium 2020-23.  

Mål för verksamhetsåret 

 Ånta studerande enligt dimensioneringsbeslut.  

 Minst 85% av de antagna studerande dimitteras med examen inom 3 a r.  

Å lands lyceum 

 La roplansarbete info r reform 2021. Reformen efterlyser international-

isering och samarbete med universitet och ho gskolor.  

 Projektet STÅRK, arbete med studerandes psykosociala ha lsa, initieras i 

samarbete med Folkha lsan och Helsingfors universitet.  

 Kodkna ckaren, ett hja lpmedel fo r att kna cka koden fo r hur man studerar 

pa  gymnasiet, produceras och distribueras till studerande.  

Å lands yrkesgymnasium 

 Implementering av den nya la roplanen (fra n 2019) utvecklas vidare genom 

att nya rutiner och processer tas fram. I dessa processer utvecklas a ven yr-

kesproven.  

 Åntalet la roavtal kommer att uto kas under a ret.  

 Fortsatt utveckling av samarbetsformer med na ringslivet. 
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Å lands gymnasium har idag 190 la rare. Åmbitio sa la rare som under de senaste a ren 

utmanats med ma nga fo ra ndringar, strukturer som a ndrats samt la roplaner som 

uppdateras kontinuerligt. Fo r att lyckas a nnu ba ttre a n idag, planeras nu en sats-

ning pa  tva  olika tva a riga utvecklingsprojekt kring kollegialt la rande med lektions-

observationer som redskap samt ”clever classroom” som handlar om att utveckla 

skolornas la rmiljo . 

Å lands gymnasium kommer under a ret att fo rverkliga uppdraget som Å lands land-

skapsregering tilldelat Å lands gymnasium (Å LR 2019-4766) ga llande operativt sto d 

i det skoladministrativa systemet Primus fo r grundskolorna pa  Å land och landskap-

ets skolor.  

Investeringsmål  

Fo r myndigheten a r det nya centralko ket iga ng och ko ket pa  Neptunigatan 19 byggs 

om fo r att ista llet fungera som utdelningsko k. Fo r detta budgeteras 100.000 euro.   

Under a ret kommer tre datasalar att fa  ny utrustning. Åntalet datasalar minskas 

o verlag eftersom det blir allt vanligare att studerande anva nder privata datorer i 

skolarbetet. De tre som fo rnyas anva nds fra mst fo r gemensamma a mnen inom 

Å lands yrkesgymnasium samt av va rd- och barnledarutbildningarna. 

Budgetmotivering  

Fo resla s en inkomst om 850.000 euro och ett anslag om 16.362.000 euro samt en in-

ternhyra om ca 5.591.000 euro. 

Utgifter  

Utvecklings- och ha llbarhetsagendan fo r Å land a r en viktig del i va rt arbete. Fo r att 

fra mja kollektivt resande anser Å lands gymnasium att de busskort som via budget 

betalas av myndigheten a ven ska ge mo jlighet fo r va ra studerande att a ka buss efter 

skoltid. Idag a r skolkorten begra nsade till resor till och fra n skolan, detta trots att 

Å lands gymnasium betalar mer fo r korten a n vad det som privatperson kostar att 

ko pa ma nadskort.  

Fo r Å lands yrkesgymnasium ansta lls en delad tja nst som IKT-handledare och It-tek-

niker som en fo ljd av att sjo fartsgymnasiet a terfo rs. I budgeten a r det a terigen bud-

geterat fo r att tja nsterna som studiesekreterare och kanslisekreterare ska omvand-

las till studiekoordinatorer. En tillfa llig tja nst som specialla rare vid  Å lands lyceum 

kommer att ansta llas som en konsekvens av den nya la roplan som ska implemente-

ras ho sten 2021. Ett inra ttat lektorat kommer att omvandlas till la roavtalskoordina-

tor vid Å lands yrkesgymnasium.  

 


