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Utveckling av närvårdarutbildningen inom
Ålands yrkesgymnasium
AÅ lands yrkesgymnasium anhå ller om budgetmedel fö r ett utvecklingsprojekt fö r

nä rvå rdarutbildningen inom AÅ lands yrkesgymnasium i enlighet med nedanstå ende

beskrivning.

Bakgrund

Representanter fö r nä rvå rdarutbildningen vid AÅ lands yrkesgymnasium och representanter fö r Oasen Boende- och Vå rdcenter har trä ffats fö r att diskutera ett even-

tuellt utvecklingsprojekt tillsammans. Projektet skulle handla om att �lytta en nä r-

vå rdarklass till Oasen och bedriva all undervisning dä r, integrerat med Oasens
verksamhet. Utrymmen fö r teoriundervisning �inns redan klart.

Detta skulle vara en utbildningsform som vi tror att passar vuxenstuderande bä ttre
ä n att sitta vid skolbä nken. Hä r blandas dagligen teori och praktik. Genom detta utvecklingsprojekt kan ä ven studietiden fö rkortas och branschen få r snabbare till-

gå ng till mera utbildad personal. Flera utbildningsplatser bidrar ä ven till en viss

lä ttnad av sysselsä ttningsbehovet på AÅ land.

Förslag på genomförande

Må nga delar och detaljer behö ver planeras. Dels behö ver utbildningen ses ö ver och

anpassas fö r en integrerad undervisning i autentisk miljö , dels behö ver ä ven hand-

ledare frå n Oasen delta i undervisningen så att studieuppgifter passar ihop med vad

som gö rs på de olika avdelningarna.

Fö r denna koordinering behö ver en projektledare anstä llas. Projektledaren ska

ä ven i mindre skala kunna undervisa inom nä rvå rdarutbildningen. Projektledaren
anstä lls 100% samt en lä rare (50%).

Tidsplan

Studerandegruppen skulle vara en ny klass med vuxenstuderande (12-14 stu-

derande). Denna �inns inte upptagen i dagens dimensioneringsplan.

OÖ nskad tidsplan, med tanke på arbetslö sheten på AÅ land, ä r att en projektledare
skulle anstä llas i bö rjan av å ret 2021. Studierna kan då fö rhoppningsvis starta i
mars-april 2021.

Kostnader

Berä knad kostnad fö r projektledare samt lä rare ä r 100.000 euro per å r. Finansie-

ringen behö ver garanteras fö r två å r, gä rna med estimat på två å r till. Då �inns det
tid fö r utvä rdering samt en ny grupp vuxenstuderande.

Åyg utvecklingsprojekt Oasen
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