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Fortsättningsstudier inom yrkesinriktade 
specialundervisningen i programform och på 
yrkesträningsprogrammet 
Uppdrag 

 AÅ lands landskapsregering har givit styrelsen för AÅ lands gymnasium i uppdrag att 
utreda hur möjligheten till fortsättningsstudier kunde utformas inom den yrkesin-
riktade specialundervisningen i programform och på yrkesträningsprogrammet. 
Målgruppen för fortsättningsstudierna är vuxna utvecklingsstörda personer som 
be�inner sig inom specialomsorgens dagliga verksamhet. Förslaget till fortsättnings-
studier ska utformas i samarbete med AÅ lands omsorgsförbund. Målsättningen är att 
möjligheterna till fortsättningsstudier ska erbjudas inom be�intlig budgetram. I 
uppdraget ingår även att analysera behovet av resurser som förslaget föranleder.  

AÅ lands yrkesgymnasium har under läsåret 2017-2018 haft i uppdrag att i samarbete 
med AÅ lands omsorgsförbund utreda möjligheterna till ett  

- samarbete mellan AÅ lands omsorgsförbund gällande utbildning på gymnasi-
enivå för elever med utvecklingsstörning  

- samt till ett �lexibelt utbildningssystem inom yrkesinriktad specialunder-
visning 

Med hänvisning till de möjligheter ovannämnda rapporter föreslår kan fortsätt-
ningsstudier inom den yrkesinriktade specialundervisningen i programform och på 
yrkesträningsprogrammet erbjudas. I rapporten ett �lexibelt utbildningssystem 
inom yrkesinriktad specialundervisning föreslås ett �lexibelt utdraget utbildnings-
system, pågående under en längre tid som mer ändamålsenligt för den yrkesinrik-
tade specialundervisningen. Ett �lexibelt koncentrerat system gagnar inte special-
undervisningens deltagare. 

I ett utdraget �lexibelt system kan examensdelar eller delar av dem erbjudas till 
vuxna utvecklingsstörda inom be�intliga grupper, främst inom yrkesträningsunder-
visningen. 

För att AÅ lands yrkesgymnasium ska ha möjlighet att genomföra detta inom be�intlig 
budgetram behövs ett beslut under 2018. Då möjliggörs en planering under våren 
2019 och start från höstterminen 2019.  

Under förutsättning att antalet studerande ryms inom be�intliga grupper behövs 
sannolikt ingen annan utökning av personalresurserna än assistenter beroende på 
de studerandes behov. Behovet de�inieras i samråd med AÅ lands omsorgsförbund 
och om möjligt följer assistenter från omsorgen med de studerande. 
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