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FLEXIBELT UTBILDNINGSSYSTEM INOM 
YRKESINRIKTAD SPECIALUNDERVISNING 
 

Ålands landskapsregering har beslutat att ge styrelsen för Ålands 
gymnasium i uppdrag att bygga upp ett flexibelt utbildningssystem med 
smidiga och individanpassade studievägar för unga och vuxna både 
inom den yrkesinriktade specialundervisningen i programform och på 
yrkesträningsprogrammet i enlighet med förslag i rapporten 
”Utvärdering av övergången mellan grundskola och utbildning på 
gymnasienivå för elever med utvecklingsstörning” (Nr 182 U2, 
29.11.2016, ÅLR 2014/1895). Det flexibla systemet ska möjliggöra att 
studerande får undervisning på rätt nivå utifrån sina förutsättningar.  
 
Det flexibla utbildningssystemet inom yrkesinriktad specialundervisning 
ska kunna genomföras från och med ht 2018. Målsättningen är att det 
flexibla utbildningssystemet ska fungera inom befintlig budgetram. 
 
Styrelsen för Ålands gymnasium ombeds att under 2017 inkomma med 
en plan över hur överexamensdelarna är strukturerade i perioder och där 
varje examensdel koncentreras i så få perioder som möjligt. 
 
Planen ska visa hur skolan avser att möjliggöra individanpassade 
studievägar, avläggande av enskilda examensdelar samt delar av examen 
inom den yrkesinriktade specialundervisningen i programform och på 
yrkesträningsprogrammet. I planen ska även ingå examensdelen 
livshantering och livskompetens samt det kursutbud och/eller de 
examensdelar som kan erbjudas till vuxna utvecklingsstörda från och 
med höstterminen 2018. 
 
 
 
 
 
 



 2 (2) 
Landskapsregeringen betalar en ersättning till Ålands gymnasium 
för uppbyggnaden av det flexibla systemet. Kostnaden för 
uppbyggnaden av systemet får uppgå till högst 4 000 euro och ersätts 
inom 2017 mot en redovisning av kostnader, systemplaneringen och dess 
olika delmoment. 
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