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Finland 100 år 2017 - Landskapets skolor och grundskolorna på
Åland
Ärende
Under inledningen av 2017 startar många evenemang för att fira Finlands
100 år som självständig nation. Jubileumsåret kommer att
uppmärksammas med en mängd evenemang i Finland och så även på
Åland. Jubileumsåret har ett gemensamt tema – Tillsammans.
Beslut
Landskapsregeringen uppmanar landskapets skolor och grundskolorna på
Åland att ta jubileumsåret Finland 100 år 2017 i beaktande i
förverkligandet av läsåret 2016-2017 och inför planeringen av läsåret
2017-2018. Detta gäller planeringen av styrdokument och budget för ovan
nämnda läsår.
Ledordet för planeringsarbetet är Tillsammans. Landskapsregeringen
uppmanar skolorna att planera aktiviteter utifrån detta perspektiv i
planeringsarbetet.
Utgångspunkten i planeringen skall även ha ett perspektiv på Ålands
utveckling och självstyrelse för att söka och skapa nytt framåt, blicka
bakåt under Finlands 100 år som självständig nation samt granska dagens
Åland i Finland.
Finlands självständighet firas år 2017 med ett mångsidigt och brett
program. Närmare information om det programutbud som arrangeras på
rikshåll ges via den webbplats som projektet Finland 100 år upprätthåller,
http://suomifinland100.fi/?lang=sv. Webbplatsen kan fungera som
inspiration i skolornas planeringsarbete.
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Ålands landskapsregering planerar aktiviteter som anknyter till
jubileumsåret. Insatserna går under arbetsnamnet ”dåtid-nutid-framtid”.
Landskapsregeringens kommer att publicera information om alla
evenemang på Åland som anknyter till jubileumsåret i kalendern på sin
webbplats (www.regeringen.ax). I förslag till budget för landskapet Åland
2017 föreslås anslag, som bl.a. skolor och föreningar kan ansöka om
medel ur, avsedda för genomförande av aktiviteter för att uppmärksamma
jubileumsåret.
Utbildnings- och kulturavdelningen vid Ålands landskapsregering
tillönskar alla skolor i landskapet lycka till med planeringen och
genomförandet av jubileumsåret 2017.
Tillämpade lagrum
3 och 7 §§ grundskolelagen (1995:18) för landskapet Åland
4 § LL (2011:13) om gymnasieutbildning
Övrigt
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Överinspektör Andreas Wiklund
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Tony Asumaa, tony.asumaa@regeringen.ax

