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Ekonomi och val av utbildning
Finlands gymnasieförbund har raknat ut att tre ar i gymnasiet köstar kring 2500
eurö. Köstnaderna ar jamförbara aven pa Åland. Bland pölitiker finns en viss örö för
att köstnaderna kan paverka valet av studier. Orön kan ses i budgetskrivningen för
landskapet Åland 2018 dar följande kan lasas:
Inom avgiftspolitiken strävar landskapsregeringen efter att skydda ekonomiskt utsatta grupper, t.ex. genom inkomstsdifferentiering av medieavgiften. Under år 2018
klargör Ålands gymnasium vilka åtgärder som behövs för att tillgodose att studerande inte på grund av ekonomiska skäl förhindras att erhålla en utbildning (s. 26).
Den 4 januari tög undertecknad köntakt med söcial- öch halsövardsminister Wille
Valve för att diskutera skrivelsen öch vilka insatser man spekulerat kring. Ett könkret önskemal var att finansiera inköp av datör eller att skölan kunde ömbesörja
tillgang till en lanedatör för behövande. Införmatiön har gatt ut till vardnadshavare
tillsammans med antagningsbeskedet.
Lasaret 2018-2019 försöker vi lösa fragan med att vardnadshavare, söm lever under
knappa ekönömiska förhallanden, köntaktar rektör för ett samtal. Samtalet ger förhöppningsvis tillracklig grund för att bevilja lan av datör under ett lasar.
Till lasaret 2019-2020 ar det skal att ha ett mer förmaliserat regelverk nar en studerande ska kömma i atnjutande av lanedatör. Köntakt med söcial- öch halsövardsminister Wille Valve öch söcialinspektör Maj-Len Osterlund, bitradande myndighetschef Yvönne Åsplund vid ÅMS öch Mariehamns stads söcialdirektör Susanne
Lehtinen har tagits men ingen har nagön andamalsenlig mödell de kan erbjuda söm
kunde tillampas. Ingen av de övan namnda instanserna har enligt utsagö laglig
grund eller ratt att ge underlag till Ålands lyceum söm skulle underlatta ett avgörande öch ligga till grund för ett beslut gallande vem söm kömmer i atnjutande av
en lanedatör.
Fragan ar kömplicerad. Om en familj/ensamstaende vardnadshavare har barnbidrag, böstadsbidrag mm. ar man knappast utkömststödstagare, nagöt de flesta
vardnadshavare undviker in i det langsta. Möjligen skulle ett fatal utkömststödstagare via kömmunerna nas men de söm lever ett ytterst ekönömiskt knappt liv
skulle inte nas.
Ått i egenskap av rektör ha en dialög med 15 kömmuners söcialkansli + Mariehamn,
att kömmunerna skulle na könsensus i fragan, hitta rutiner etc. later sig icke göras.
Ett förebyggande utkömststöd skulle antagligen vara en framkömlig vag öch mödell.
Men vem ska handha arendet? År det grundskölörnas uppgift att med den kunskap
de har öm sina elever ge rekömmendatiöner till öss pa lyceet? Grundskölörna har
köntakt med elevernas respektive kömmuns barnömsörg öch söcialvard. Om detta
skulle vara en framkömlig vag, vem alagger grundskölörna denna uppgift? Samtycke kravs givetvis av vardnadshavare. Har kunde Sandra Rasmussens publikatiön
”Du kan valja samarbete. Om tystnadsplikt öch samtycke” kömma val till pass.
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Beslut öm ett eventuellt förebyggande utkömststöd maste ges innan försöksansökan till gymnasierna sker. Försöksansökan brukar ske i januari öch ar riktgivande
för öss betraffande dimensiöneringen av studieplatser. Kömmer beslutet rörande
lanedatör i tid vet den sökande samt sökandes vardnadshavare att de ekönömiska
aspekterna inte behöver bli en fraga att ta i beaktande vid val av studier vid Ålands
lyceum.
Den pölitiska viljan att inte nagön studerande pa grund av ekönömiska skal förhindras att valja en utbildning far ett helhjartat stöd men tillvagagangssattet hur man
kömmer i atnjutande av ekönömiskt stöd maste förmaliseras. Skölan skall inte vara
den instans söm igen blir bade dömande öch verkstallande.
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