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Styrelsen inlä mnäde i juni 2020, tillsämmäns med budgetä skändet fö r ä r 2021, ett 

fö rsläg pä  dimensiönering fö r lä sä ret 2021-2022. Efter beslut öm budgetmedel frä n 

Å länds ländskäpsregering änhä ller styrelsen fö r Å länds gymnäsium öm en revide-

ring äv dimensiöneringsbeslutet. Nedän beskrivs öch mötiveräs de ä ndringär söm 

fö reslä s.  

Utbildningsutbudet fö r gemensäm äntägning (sid. 1): 

• 2 studieplätser i den individuellä kvöten vid utbildningen inöm restäuräng- öch 

cäteringbränschen stryks. Dettä mötiveräs med ätt det finns en yrkesinriktäd 

speciälundervisningsgrupp inöm exäkt sämmä exämen.  

Utbildningsutbudet fö r ”ännän utbildning” (sid. 2): 

• Delyrkesexämen servitö r med fö rsläg ätt stärtä ä r 2021 med 12 plätser. Fö rsläg: 

främflyttäd utbildningsstärt frä n 2021 till vä rterminen 2022. 

• Delgymnäsieexämen inöm IKT med fö rsläg ätt stärtä ä r 2021 med 12 plätser. 

Fö rsläg: Stryks frä n dimensiöneringsbeslutet i öch med ätt det i jänuäri 2021 pä -

bö rjädes en gymnäsieexämensutbildning inöm införmätiöns öch kömmunikät-

iönsteknik. Ett ännät älternätiv kän värä ätt en exämensdel ördnäs söm syssel-

sä ttningsfrä mjände utbildning. 

• Delexämen söm persönlig ässistent. Fö resläget ätt äntä 20 studerände. Fö rsläg: 

Ordnäs söm sysselsä ttningsfrä mjände utbildning med utbildningsstärt hö stter-

minen 2021. 

• Delexämen inöm vindkräftsteknik, 12 plätser. Fö rsläg: Stryks frä n dimensiön-

eringsbeslutet med mötiveringen ätt dettä uppdräg inte kunde inkluderäs i plä-

nering öch budgetä skände. Å länds gymnäsium här inlä mnät ett fö rsläg pä  en 

speciälyrkesexämen. Dettä ä r bärä en del öch förtsätt diskussiön behö vs. Om en 

delexämen skä fö rverkligäs behö vs tillä ggsmedel.  

• Grundexämen inöm bärnledärutbildning. Fö rsläg: Främflyttäd utbildningsstärt 

frä n 2021 till vä rterminen 2022. Medel inkluderäs i Å länds gymnäsiums budget 

2022. 

• O vrigä lä röävtäl (strö isär). Fö rsläg: Stryks frä n dimensiöneringsbeslutet med än-

ledning äv minskäde budgetmedel ä r 2021. Ett enskilt lä röävtäl köstär mellän 

7000€-8000€. Det krä vs runt 80.000€ - 120 000€ viä tillä ggsbudgetmedel fö r ätt 

fö rverkligä 20 enskildä lä röävtäl under budgetä r 2021 vilket skulle värä ö nsk-

vä rt. Det finns utgifter fö r tidigäre pä bö rjäde lä röävtäl under budgetä r 2020 söm 
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Å länds gymnäsium tröts minskäde budgetmedel mä ste beköstä sä  ätt de kän 

slutfö räs. 

• Ländsbygdsfö retägärutbildning. Fö rsläg: Utbildningen fö rverkligäs genöm nä göt 

äv de tvä  nedänstä ende älternätiven: 

1. Enbärt den enskildä exämensdelen söm krä vs fö r ätt erhä llä EU-medel dä  nä gön 

skä ö vertä en gä rd. Deltägäräntälet kän dä  sännölikt utö käs frä n 10 till cirkä 20. 

Köstnädernä tä cks äv deltägärävgifter. 

2. Å länds ländskäpsregering fättär beslut öm uppdrägsutbildning till Å länds gym-

näsiums styrelse. Å länds ländskäpsregering beköstär utbildningen, medel finns 

inte inöm Å länds gymnäsiums budget 2021. 

Utö ver beslutet öm dimensiönering finns det idäg en ärbetsgrupp värs uppgift här 

värit ätt plänerä en ämbulänssjukvä rdärutbildning pä  Å länd med stärt hö sten 2021. 

Den tillsättä ärbetsgruppen inlä mnäde sin sluträppört öch lä röplän den 12.01.2021 

till Å länds ländskäpsregering. Å länds gymnäsiums styrelse här inte, per beslut frä n 

Å länds ländskäpsregering, ä nnu fä tt ett beslut öm ätt fö rverkligä utbildningen. Dä r-

med finns inte medel inöm Å länds gymnäsiums budget 2021 ätt fö rverkligä utbild-

ningen enligt den fö rslägnä stärten hö stterminen 2021. En vidäre diskussiön behö vs 

snäräst öm mö jligheten ätt beköstä utbildningen viä tillä ggsbudgetmedel eller pä  

ännät sä tt. Om utbildningen skä stärtä hö sten 2021 behö ver pläneringen äv utbild-

ningens innehä ll utifrä n lä röplänen sämt änsö knings- öch äntägningsfö rfärändet 

genömfö räs under vä rterminen 2021. 

 


