
  

Detaljmotivering – Verksamhet 

855 Ålands gymnasium 

Ålands gymnasium har i uppgift att erbjuda allmänbildande gymnasieutbildning och grundläggande 

yrkesutbildning som leder till gymnasieexamen med angiven studie- eller yrkesinriktning för unga och 

vuxna. Gymnasieutbildningen ska vara tillgänglig för alla. De studerande ska ges kunskaper och 

färdigheter som de behöver för fortsatta studier eller för att självständigt utöva ett yrke enligt LL 

(2011:13) om gymnasieutbildning. 

Gymnasieutbildning och annan utbildning på gymnasienivå ordnas i skolorna Ålands lyceum och 

Ålands yrkesgymnasium. För sjöfartsutbildningen på gymnasienivå finns ett samarbetsavtal mellan 

Ålands gymnasium och Högskolan på Åland. Ålands sjöfartsekonomi möjliggör ett samarbete mellan 

sjöfartsutbildningarna på gymnasie-och högskolenivå både vad gäller personella och materiella 

resurser. Ålands gymnasium ansvarar för antagning och examination av de studerande vid 

sjöfartsprogrammet.  

Ålands  gymnasiums båda skolor kommer under året att vidareutveckla sin verksamhet. Trots ett 

stort sparbeting är förutsättningarna förhållandevis goda under budgetåret. 

Målsättningen är att minst 85% av de antagna studerande dimitteras med examen inom 3 år.  

 

Ålands lyceum 

Ålands lyceum fortsätter implementeringen av den nya läroplan som gäller från 1.8.2016. Skolan 

kommer att satsa på fortbildning gällande språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt, den 

förändrade lärarrollen, formativ bedömning och ämnesövergripande temakurser. 

Bedömningsmatrisen gällande svenska som andraspråk utarbetades i fjol och måste utvärderas 

under året. Studentprov i alla ämnen förutom matematik skrivas digitalt vilket innebär att digitala 

övningsmiljöer och prov måste skapas. Medlemskap i ViRum och utvärdering av densamma sker 

under budgetåret.  

 

Ålands yrkegymnasium 

Utbildningsprogrammens lärmiljöer skall fortsättningsvis utvecklas för att motsvara det digitaliserade 

samhället. Lärmiljöerna ska stödja det pedagogiska arbetet så att varje studerande har möjlighet att 

uppnå så goda prestationer som möjligt. Implementering av ett flexibelt utbildningssystem inom 

yrkesinriktad specialundervisning och fortsättningsstudier för vuxna utvecklingsstörda påbörjas 

hösten 2018. Yrkesgymnasiets hela pedagogiska personal kommer under året att fortsätta med 

kompetensutveckling under temat, inkludering av studerande med särskilda behov och 

specialundervisning. Reform 2018 inom yrkesutbildningen i riket påverkade direkt landskapets 

nationella utbildningar inom vård och sjöfart och kommer även att medföra revideringar av 

läroplanerna inom samtliga yrkesutbildningar. Medlemskap i ViRum och utvärdering av densamma 

sker under budgetåret.  



 

Dimensioneringsförslag för åren 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021 

 

85500 Budgetmotivering 

Ålands gymnasiums budget utgår från ett nettoanslag om ca 17 800 000. Anslaget har dragits ned 

med 400 000 från budget 2017. Myndighetens totala lönebudget har genom olika sparåtgärder 

minskat från 11 150 000 till 10 400 000. Nedskärningen har till en del  underlättats av 

konkurrenskraftsavtalet och en sänkning av socialskyddsavgifterna. 

Inkomster 

Inkomsterna om 590 000 består till största delen av kursavgifter, inkomster från verksamheten och 

affärsverksamhet. 

Utgifter 

Utgifterna om totalt 18 390 000hänförs till lönekostnader om 10 400 000, inköp av tjänster 

1 712 000, inköp av material 1 450 000, internhyra om 4 688 000, hyror och övriga kostnader om 

140 000 

985500 Budgetmotivering 

Anslaget på 200 000 euro fördelas på investeringar inom IT på 100 000 euro samt 100 000 för det 

kommande centralköket på Neptunigatan 6.  

 

 

 


