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Verksamhetsplan 2022 

Inledning 

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.  

Åntalet nybo rjarplatser fo r gymnasieutbildning i den gemensamma elevantag-

ningen a r i medeltal ca. 380 platser per a r och grundar sig pa  a rligt dimension-

eringsbeslut 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 -

ringslivets behov av kunnande samt fra mja sysselsa ttningen.  

Utga ende fra n uppdrag, utvecklings- och ha llbarhetsagendan fo r Å land och ut-

bildningspolitiska programmet ”Kompetens 2025” har Å lands gymnasium antagit 

en vision om att erbjuda utbildning som bidrar till att studerande och samha llet kan 

blomstra. Ma lsa ttningar i strategin fo r perioden 2020-23 a r:  

• Flexibla studier och studieva gar fo r alla 

• Relevanta och inspirerande la rmiljo er  

• Ett arbetsklimat och ledarskap som speglar va r va rdegrund 

• Etablerade arenor/na tverk fo r samverkan med det omgivande samha llet 

• Ö kad ha llbarhet 

• Vi synliggo r vad vi go r 

Utga ende fra n strategin har trea riga kvalitativa och kvantitativa ma l uppra ttats fo r 

olika delar av organisationen som sto d fo r planering av ma l fo r verksamhetsa ret. 

Mål för verksamhetsåret 

Gemensamma: 

• Ånta studerande enligt dimensioneringsbeslut. 

• Fo lja upp nyckeltal (kvantitativa ma l) o ver bl.a. utexaminerade och avbrutna stu-

dier. 

• Gemensam antagning sker 2022 via studieinfo. 

Å lands lyceum: 

• Implementering och utva rdering av ny la roplan som tas i bruk 1.8.2021 

• Utva rdering och revidering av kursen positiv psykologi som erbjuds alla i a k 1 

• Ja msta lldhets- och likabehandlingsarbete fo r studerande och personal 
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• Genrepedagogik och revidering av Lusselotsen 

Å lands yrkesgymnasium : 

• Utva rdera implementeringen av personliga utvecklingsplaner fo r kunnande och 

tillho rande delprocesser 

• Vidareutveckla fysiska och digitala handledar- och bedo marutbildningar  

Investeringsmål 

Under 2022 uppga r fo rslaget till investeringsbudgeten till 150.000 euro.  

Fo ljande investeringar planeras: Skylift till yrkesgymnasiets teknikenhet, fo r 50.000 

euro. Den ersa tter en gammal uttja nt skylift. Komplettering av fo ra ldrad IT-utrust-

ning fo r 50.000 euro. Fo rnyad verkstadsutrustning till yrkesgymnasiet fo r 50.000 

euro. Dessutom finns ca. 350.000 euro kvar i tidigare investeringsbudgetar fo r ut-

rustning till ko ket pa  Neptunigatan 19 som kommer att fa rdigsta llas under 2022. 

Budgetmotivering 

Fo resla s en inkomst om 750.000 euro, utgifter om 21.834.000 euro varav ca. 

5.720.000 euro avser internhyra. 

Inkomster 

Inkomsterna utgo rs av fo rsa ljningsinta kter fra n yrkesgymnasiets enheter, inkoms-

ter fra n elevbespisningen, kursavgifter, hyresinta kter fra n uthyrning av auditorier 

etc.  

Utgifter 

Ånslaget innefattar lo nekostnader, inko p av tja nster, inko p av material, hyror och 

o vriga kostnader.  

 

Anhållan om extra medel 

Å lands landskapsregering avser i tilla ggsbudget 2/2021 att subventionera datorer 

och la romedel fo r 2021 i och med att gymnasieutbildningen blir avgiftsfri i riket 

fra n 1.8 2021. Å lands gymnasium anser att det a r viktigt att samma ekonomiska fo r-

utsa ttningar ska ga lla fo r va ra studerande pa  Å land och anha ller da rfo r om extra 

medel fo r a r 2022 i stra van mot att fa  avgiftsfri gymnasieutbildning.  

Extra medel anha lls a ven fo r utveckling av na rva rdarutbildningen 2022 inom yr-

kesgymnasiet. Utbildningen kommer att genomfo ras pa  Öasen. Genom utbildning i 

autentisk miljo  blir utbildningen mer levande, studietiden kan bli kortare och detta 

kan leda till att det underla ttar fo r kommunerna att rekrytera personal.  

 

 

Tabell/Bilaga: Dimensionering av utbildningsplatser 


