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Nr 28
Kickoff 2019
ÅLR 2019/3808
132 U2

Beslut

Ålands landskapsregering beslöt att godkänna Öppna högskolans offert
gällande genomförande och utvärdering av seminariet Kickoff 2019.
Seminariet ordnas 12.8.2019 som ett heldagsseminarium på Alandica
kultur och kongress för ca. 600 personer inom grundskolan och
gymnasialstadiet. I offerten ingår kostnader för traktering, lokalhyra samt
arvoden för både grundskolans och gymnasialstadiets seminarium.
Kickoff 2019 har för grundskolans lärare temat Utmanande undervisning
– att synliggöra lärandet i en skola för alla. Grundskolan har en heldag
medan gymnasiet har en halvdag med temat Utmanade undervisning.
Kostnaderna för seminariet, uppgår till högst 22 000 euro, erläggs mot
redovisad faktura. Kostnaderna belastar budget 2019, budgetmoment
50010, avdelningens utvecklingsanslag.
Seminariet ordnas med stöd av landskapsregeringens ansvar för allmän
ledning, tillsyn och utveckling. För grundskolans del är seminariet en del
av implementeringsprocessen av den nya läroplanen.

Nr 29
Finansiering av studieplats vid gymnasiesärskola i Sverige
ÅLR 2019/3511
133 U2
Ålands landskapsregering antecknar skrivelsen för kännedom.
Landskapsregeringen strävar efter att upprätthålla en god utbildning för
alla på Åland. Även de studerande som har behov av stödinsatser för sitt
lärande prioriteras i undervisningen och resurstilldelningen.
Landskapsregeringens upptar därför inte medel i budget för att finansiera
studieplatser utanför Åland.
Gymnasieutbildningen på Åland genomförs av Ålands gymnasium på
uppdrag av landskapsregeringen. I Ålands gymnasiums utbildningsutbud

ingår även alternativa inriktningar inom yrkesinriktad
specialundervisning. Landskapsregeringen är medveten om att
möjligheterna till utbildningsalternativ fortfarande är begränsade i Ålands
yrkesgymnasium.
För att fortsätta utvecklingsarbetet mot en ökad individualisering av
utbildningen inom den yrkesinriktade specialundervisningen, har
landskapsregeringen gett Ålands gymnasium i uppdrag att utarbeta en
utvecklingsplan med förslag till åtgärder som kan vidtas från och med
höstterminen 2020. Landskapsregeringens förhoppning är att
utbildningen därigenom bättre ska svara mot studerandes behov av
utbildningsinriktningar.
1 § LL (2011/75) om gymnasieutbildning
Nr 30
Handlingsplan för utveckling av specialundervisning i Ålands yrkesgymnasium
ÅLR 2019/xx
134 U2
Ålands landskapsregering beslöt att ge Ålands gymnasium i uppdrag att
göra upp en plan för utveckling av utbildningen och inom den
yrkesinriktade specialundervisningen och yrkesträningsundervisningen.
De föreslagna utvecklingsåtgärderna ska kunna verkställas från och med
läsåret 2020 - 2021.
Utvecklingsförslagen ska i första hand omfatta åtgärder som utvecklar
undervisningen, hur den förverkligas och skapar förutsättningar för
flexibla undervisningsarrangemang utifrån individens individuella behov
av undervisning och lärande. Planen ska omfatta åtminstone
utbildningsutbud, plan för integrering av studerande i yrkesinriktade
utbildningsprogram och behov av resurser.
Utvecklingsplanen ska lämnas till landskapsregeringen senast 15 oktober
2019.
1 § LL (2011/75) om gymnasieutbildning

