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Dimensionering av utbildningsutbud år 2019-2020
Utbildnings- och kulturavdelningen har i beslut 81 U2 inbegä rt tillä ggsinformation

och motivering till dimensioneringsfö rslaget 2019-2020.

Grunden fö r dimensioneringsfö rslaget ä r att det ska �innas tillrä ckligt med studie-

platser så att alla sö kande kan få en studieplats. Fö r att uppnå detta behö ver antalet
platser per elev i å k 9 vara 1,25 – 1,3. I fö rslaget till dimensionering fö r hö sten 2019

ä r antalet platser per elev 1,34.
Individuella kvoten
Antal platser

Sö kande

Differens

Antal platser

Sö kande

Differens

24

39

-15 platser

25

34

-9 platser

ht 2017

ht 2017

ht 2018

ht 2018

Yrkesinriktad specialundervisning (exkl. yrkesträ ningsprogrammet)
Antal platser

Sö kande ht

Differens

Antal platser

Sö kande ht

Differens

14

4

+10 platser

14

5

+9 platser

ht 2017

2017

ht 2018

2018

AÅ lands yrkesgymnasium kommer att fortsä tta arbetet med att tydliggö ra vad yrkesinriktad specialundervisning innebä r och mö jligheterna att ä ven dä r ta en gymnasieexamen. Det ä r av vikt att de dimensionerade platserna vid de tre olika programmen fylls. Inom de programmen �inns specialkunskap samt en stö rre mö jlighet till
arbete i mindre grupper.

Utmaningen med inkludering enligt forskning ä r mö jligheten att stä rka de stu-

derandes sjä lvbild. Fö r att stä rka sjä lvbilden behö ver de studerande bli sedda, fö rstå dda och accepteras fö r den kunskapsnivå de har.
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Styrelsen fö r AÅ lands gymnasium har granskat antalet studerande med sä rskilda behov och ger nedan fyra exempel som redovisar fö rdelning av studerande med sä rskilda behov. Dessa exempel gä ller generellt fö r samtliga utbildningsprogram och

visar att antalet varierar och att det �inns studerande med sä rskilda behov i alla utbildningsprogram.
Byggteknik

15 studerande

varav 4 har sä rskilda behov

Datanom

12 studerande

varav 1 har sä rskilda behov

Fordonsteknik

15 studerande

varav 5 har sä rskilda behov

Kock

14 studerande

varav 7 har sä rskilda behov

I de utbildningsprogram dä r en stor del av yrkesä mnena ä r teoretiska, sä rskilt inom
fö retagsekonomi och informations- och kommunikationsteknik, ä r det en utmaning

fö r lä rarna att individualisera och anpassa undervisningen så att alla få r den undervisning de har rä tt till. AÄ n mer utmanande ä r det ofta fö r den enskilde studerande
som ingå r i en undervisningsgrupp dä r hen inte hä nger med.

AÅ lands yrkesgymnasium har tre program inom yrkesinriktad specialundervisning

som sedan den individuella kvoten infö rdes inte lä ngre fyller nybö rjarplatserna en-

ligt dimensioneringen. Sedan den individuella kvoten infö rdes har sö ktrycket till utbildningsprogrammen yrkesinriktad specialundervisning inom teknik och inom hotell-, restaurang- och cateringbranschen minskat medan trycket på utbildningspro-

grammen ö kat markant. Bå de frå n lä rarhå ll och frå n branscherna �inns en oro fö r

att nivå n på utbildningen sä nks. Forskning visar att studerande med sä rskilda be-

hov i de allra �lesta fall utvecklas och må r bä st om de har en strukturerad undervisning med ett begrä nsat antal lä rarkontakter.

Styrelsen fö r AÅ G framfö r att fö r att nå uppdraget att utveckla allmä nbildande och
yrkesmä ssiga kunskaper, fö rbereda fö r fortsatta studier och frä mja alla stu-

derandes utveckling till harmoniska mä nniskor och ansvarskä nnande medborgare

behö ver omfattningen av den individuella kvoten utvä rderas. I samrå d med utbild-

ningsavdelningen har den yrkesinriktade specialundervisningen sedan gymnasiereformen 2011 utvecklats avsevä rt.

Styrelsen meddelar att den fortbildning i specialpedagogik som LR anordnar och
som på gå r under hela 2018 fö r all pedagogisk personal inom AÅ YG, kommer att

stä rka kunskaperna hos den pedagogiska personalen. Med ö kade kunskaper kommer fö rutsä ttningarna att ta emot och mö ta studerande med sä rskilda behov att
ö ka.

Styrelsens må lsä ttning ä r att erbjuda samtliga sö kande en studieplats som i mö jligaste må n passar den sö kande och vidhå ller fö rslaget om att minska antalet studie-

platser i den individuella kvoten.
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