Datum

2020-09-30

Ålands landskapsregering
Utbildnings- och kulturavdelningen

Förslag på upplägg och resursbehov
AÅ lands gymnasiums fö rslag till upplä gg och resursbehov av två examensdelar inom affä rsverksam-

het som sysselsä ttningsfrä mjande utbildning. I enlighet med AÅ lands landskapsregerings beslut nr
185 U2.

Må lgruppen ä r arbetssö kande inskrivna vid AÅ lands arbetsmarknads- och studieservicemyndighet.
AMS antar till utbildningen.
Utbildningsanordnare
AÅ lands gymnasium/AÅ lands yrkesgymnasium
Sysselsättningsfrämjande utbildning
Två examensdelar som ingå r i gymnasieexamen i affä rsverksamhet; Kundservice omfattande 20 kompetenspoä ng och Planering av företagsverksamhet omfattande 15 kompetenspoä ng.
Utbildningsdatum
Språ kveckan på gå r må ndag – fredag 11 – 15.1.2021.

Utbildningen på gå r 14 veckor må ndag-fredag 18.1 – 30.4.2021 (sportlovet borträ knat).
Upplägg och innehåll
Utbildningen ordnas delvis i form av nä rundervisning omfattande 7 veckor vid AÅ lands yrkesgymnasium. Nä rstudieveckorna varvas med 7 veckors praktik (arbetsfö rlagt lä rande) på en arbetsplats.

Den studerande få r stö d frå n skolan att ordna praktikplats och en handledare ute på arbetsplatsen.
Examination sker genom planering och avlä ggande av två yrkesprov.

Under de sju praktikveckorna utvecklar de studerande sina egna affä rsidé er, om de har egna idé er.

De handleds då av yrkesgymnasiets lä rare och handledaren på praktikplatsen. Den studerande som
inte har en affä rsidé , gö r praktik i ett fö retag som kan hjä lpa den studerande att fö rvä rva det kunnande som examendelarna krä ver.

Utbildningen inleds med en språ kvecka fö r de deltagare som har annat modersmå l ä n svenska. Under veckan få r deltagarna lä ra sig terminologi av vikt fö r utbildningen som fö ljer.
Betyg
Deltagarna erhå ller ett betyg ö ver enskilda examensdelar efter fullfö ljd utbildning samt godkä nda

yrkesprov.

Utbildare:
Externa och interna lä rare.

ÅLANDS YRKESGYMNASIUM
Pb 70
AX-22101 MARIEHAMN, ÅLAND

Telefon +358 18 532 580
info@gymnasium.ax
www.gymnasium.ax

Deltagarantal: Max 12 studerande.
Kostnader:

2 av 2

40 254 € (inkl. språ kvecka fö r 2400 €)

