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Ålands landskapsregering
Utbildnings- och kulturavdelningen

Anhållan om tilläggsbudget för
lokalvårdarutbildning
AÅ lands gymnasium anhå ller om tillä ggsbudget fö r en utbildning inom rengö rings-

och fastighetsbranschen, kompetensområ det. Anhå llan baserar sig på AÅ lands landskapsregerings beslut nr 233 U2.

AÅ lands gymnasiums fö rslag till upplä gg av en utbildning inom rengö rings- och fas-

tighetsbranschen, kompetensområ de lokalvå rd. Utbildningen genomfö rs vid AÅ lands
yrkesgymnasium.

Utbildning och behörighetskrav

Yrkesexamen inom rengö rings- och fastighetsbranschen omfattande 150 kompe-

tenspoä ng, kompetensområ de lokalvå rd. Examensbenä mning ä r lokalvå rdare. Be-

hö righetskrav i enlighet med AÅ lands landskapsregerings grunder fö r antagning till
utbildning på gymnasienivå fö r vuxna. Krav på att sö kande har en lä mplig arbets-

plats samt sjä lv ordnar en ansvarig handledare på arbetsplatsen. Vid �ler behö rigt
sö kande ä n platser ordnas urvalsprov.
Uppbyggnad av examen

Examen bestå r av en obligatorisk examensdel (15 kp). Utö ver den ingå r en eller två
valbara examensdelar frå n kompetensområ det fö r lokalvå rd (45 kp eller 90 kp)
samt ö vriga valbara examensdelar (45 kp eller 90 kp).
Upplägg av utbildning

Utbildningen ordnas i form av lä roavtalsutbildning. Stö rsta delen av studierna ge-

nomfö rs i praktiska arbetsuppgifter på arbetsplatsen och kompletteras med teore-

tiska studier på AÅ lands yrkesgymnasium. Planerad utbildningsstart ä r hö sten 2020,
fö rutsatt att AÅ lands gymnasiums anhå llan om tillä ggsbudgetmedel godkä nns av

AÅ lands landskapsregering. Marknadsfö ring och antagning till utbildningen ä r planerad till mars-juni 2020.
Deltagarantal

Dimensioneringen ä r fö r totalt 20 studerande varav 10 har annat modersmå l ä n

svenska. Teoriundervisningen anpassas till viss del fö r de deltagare som har annat
modersmå l.

En detaljerad kostnadsberä kning bifogas denna anhå llan. Totalt anhå ller AÅ lands
gymnasium om 53 090 euro.
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