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Samarbete mellan den yrkesinriktade 
specialundervisningen vid Ålands 
yrkesgymnasium och Ålands folkhögskola 
AÅ lands landskapsregering har givit AÅ lands gymnasium i uppdrag att i samarbete 
med AÅ lands folkhögskola utveckla samarbetsformer i enlighet med förslagen i rap-
porten ”Omlokalisering av den yrkesinriktade specialundervisningen vid AÅ lands yr-
kesgymnasium till utrymmen vid AÅ lands folkhögskola”. 

Nuvarande samarbetsformer 

Läsåret 2017-2018 samarbetar skolorna inte kring någon examensdel inom den yr-
kesinriktade specialundervisningen. Anledningen till detta är att den yrkesinriktade 
specialundervisningen vid AÅ YG innevarande läsår implementerar nya läroplaner 
som möjliggör erhållande av en yrkesexamen utan anpassningar. Tidigare valbara 
examensdelar �inns inte längre vilket har medfört att förutsättningarna för samar-
bete har förändrats. I de nu gällande läroplanerna har samarbetsmöjligheterna be-
gränsats.  

Framtida samarbetsformer 

I rapporten ”Omlokalisering av den yrkesinriktade specialundervisningen vid 
AÅ lands yrkesgymnasium till utrymmen vid AÅ lands folkhögskola” konstateras att det 
inte är optimalt att �lytta hela den yrkesinriktade specialundervisningen till AÅ lands 
folkhögskola men att det �inns möjlighet att samverka inom vissa examensdelar. 
Förutsättningarna för att genomföra de förslag till samverkan som nämns i rappor-
ten har förändrats. Föreslås att en 15 kompetenspoängs åländsk helhet behöver ut-
arbetas som ett alternativ i läroplanerna för yrkesinriktad specialundervisning. 

I helheten kan ingå 

- Grundläggande it-kunskap, moduler från exempelvis kursen i datakörkort 
5kp 

- Flytta hemifrån, ekonomi, regelverk i samhället, inreda en bostad 5 kp 

- Upprätthållande av välmående, god arbetsförmåga, friskvård och friluftsliv 
5 kp 

Genomförande av helheten kan med fördel ordnas i AÅ lands folkhögskolas lokaler 
med studerande från y-programmen vid AÅ YG och från AÅ FHS. Undervisningen kan 
ges av undervisande lärare från båda skolor.  

Ovanstående förslag kan förverkligas från vårterminen 2019 under förutsättning att 
ett beslut fattas snarast så att en läroplan kan skrivas under höstterminen 2018 
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