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Verksamhetsplan år 2020
Ålands gymnasium har i uppdrag att erbjuda allmanbildande gymnasieutbildning,
grundlaggande yrkesutbildning som leder till gymnasieexamen, samt annan utbildning pa gymnasieniva. Utbildningen ordnas vid skolorna Ålands lyceum och Ålands
yrkesgymnasium. Fran hosten 2019 ingar aterigen sjofartsutbildningen pa gymnasieniva i Ålands yrkesgymnasium. Sjofartsutbildningen utvecklas tillsammans med
Hogskolan pa Åland och Ålands sjosakerhetscentrum.
Åntalet nyborjarplatser for gymnasieutbildning i den gemensamma elevantagningen ar i medeltal 370 platser per ar och grundar sig pa arligt dimensioneringsbeslut av landskapsregeringen.

Långsiktiga mål
I enlighet med Ålands gymnasiums uppdrag skall gymnasieutbildningen strava till
att hoja allmanbildningen, yrkeskunnandet, utveckla arbetslivet, tillgodose naringslivets behov av kunnande samt framja sysselsattningen. Ålands gymnasium stravar
till att inom ramen for sitt uppdrag bidra till forverkligandet av utvecklings- och
hallbarhetsagendan for Åland och utbildningspolitiska programmet ”Kompetens
2025”. Årbete for att konkretisera strategiska malsattningar och insatser framledes,
har pagatt under 2019 och utmynnar i en strategi for Ålands gymnasium 2020-23.

Mål för verksamhetsåret


Ånta studerande enligt dimensioneringsbeslut.



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

Ålands lyceum


Laroplansarbete infor reform 2021. Reformen efterlyser internationalisering och samarbete med universitet och hogskolor.



Projektet STÅRK, arbete med studerandes psykosociala halsa, initieras i
samarbete med Folkhalsan och Helsingfors universitet.



Kodknackaren, ett hjalpmedel for att knacka koden for hur man studerar
pa gymnasiet, produceras och distribueras till studerande.

Ålands yrkesgymnasium


Implementering av den nya laroplanen (fran 2019) utvecklas vidare genom
att nya rutiner och processer tas fram. I dessa processer utvecklas aven yrkesproven.



Åntalet laroavtal kommer att utokas under aret.



Fortsatt utveckling av samarbetsformer med naringslivet.
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Ålands gymnasium har idag 190 larare. Åmbitiosa larare som under de senaste aren
utmanats med manga forandringar, strukturer som andrats samt laroplaner som
uppdateras kontinuerligt. For att lyckas annu battre an idag, planeras nu en satsning pa tva olika tvaariga utvecklingsprojekt kring kollegialt larande med lektionsobservationer som redskap samt ”clever classroom” som handlar om att utveckla
skolornas larmiljo.
Ålands gymnasium kommer under aret att forverkliga uppdraget som Ålands landskapsregering tilldelat Ålands gymnasium (ÅLR 2019-4766) gallande operativt stod
i det skoladministrativa systemet Primus for grundskolorna pa Åland och landskapets skolor.

Investeringsmål
For myndigheten ar det nya centralkoket igang och koket pa Neptunigatan 19 byggs
om for att istallet fungera som utdelningskok. For detta budgeteras 100.000 euro.
Under aret kommer tre datasalar att fa ny utrustning. Åntalet datasalar minskas
overlag eftersom det blir allt vanligare att studerande anvander privata datorer i
skolarbetet. De tre som fornyas anvands framst for gemensamma amnen inom
Ålands yrkesgymnasium samt av vard- och barnledarutbildningarna.

Budgetmotivering
Foreslas en inkomst om 850.000 euro och ett anslag om 16.362.000 euro samt en internhyra om ca 5.591.000 euro.
Utgifter
Utvecklings- och hallbarhetsagendan for Åland ar en viktig del i vart arbete. For att
framja kollektivt resande anser Ålands gymnasium att de busskort som via budget
betalas av myndigheten aven ska ge mojlighet for vara studerande att aka buss efter
skoltid. Idag ar skolkorten begransade till resor till och fran skolan, detta trots att
Ålands gymnasium betalar mer for korten an vad det som privatperson kostar att
kopa manadskort.
For Ålands yrkesgymnasium anstalls en delad tjanst som IKT-handledare och It-tekniker som en foljd av att sjofartsgymnasiet aterfors. I budgeten ar det aterigen budgeterat for att tjansterna som studiesekreterare och kanslisekreterare ska omvandlas till studiekoordinatorer. En tillfallig tjanst som speciallarare vid Ålands lyceum
kommer att anstallas som en konsekvens av den nya laroplan som ska implementeras hosten 2021. Ett inrattat lektorat kommer att omvandlas till laroavtalskoordinator vid Ålands yrkesgymnasium.
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