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ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 
2020                                                                                                                                                 Nr 117 

__________________________________________________________________________________ 

 

Nr 117 

 

LANDSKAPSFÖRORDNING 
om ändring av landskapsförordningen om barnomsorg och grundskola 

 

 

Utfärdad i Mariehamn den 26 november 2020 

 

 

 Med stöd av 39 § 2 mom., 40 § 2 mom., 41 § 5 mom. och 46 § 4 mom. i del III i landskapslagen (2020:32) 

om barnomsorg och grundskola fogas till förordningen ett nytt 7 kap. och nya 33-38 §§ varvid nuvarande 

7 kap. blir 8 kap. och nuvarande 33 § blir 39 § som följer: 

 

7 kap. 

Grundskoleundervisning för andra än läropliktiga 

 

33 § 

Rätt till grundskoleutbildning 

 Den som saknar ett avgångsbetyg från grundskolan och har passerat läropliktsåldern och som vill få ett 

avgångsbetyg från grundskolan kan anmäla sig till grundskoleutbildning för andra än läropliktiga 

(grundskoleutbildning för vuxna). 

 Anmälan ska riktas till hemkommunen. Hemkommunen beslutar hur undervisningen ska organiseras. Detta 

kan ske i den egen grundskolan, genom samarbete med en annan kommun eller genom köp av tjänster från en 

annan offentligt finansierad skola på Åland som beviljats tillstånd att bedriva grundskoleutbildning. 

 

34 § 

Allmänna bestämmelser om timfördelningen och utbildningens omfattning 

 Läskunnighetsskedet omfattar 23 obligatoriska kurser och minst 6 valfria kurser. Den studerande ska 

sammanlagt välja minst 27 kurser. 

 Inledningsskedet omfattar 34 obligatoriska kurser och minst 10 valfria kurser. Den studerande ska 

sammanlagt välja minst 38 kurser. 

 Slutskedet omfattar 39 obligatoriska kurser och minst 10 valfria kurser. Den studerande ska välja minst 46 

kurser. 

 Den studerande har rätt till studiehandledning och handledning i arbetslivsfärdigheter i inlednings- och 

slutskedet. Främmande språk och kurs i datakunskap och användning av digitala verktyg ska erbjudas som 

valfria kurser. 

 En kurs omfattar 28 timmar. I närundervisning ska 45 minuter per timme användas för undervisning. 

 

35 § 

Timfördelningen i läskunnighetsskedet 

 
ÄMNESGRUPPER OCH LÄROÄMNEN OBLIGATORISKA 

KURSER 
VALFRIA 
KURSER 

Språk, sammanlagt minst 20  
Svenska/svenska som andra språk 20  

Engelska   
Främmande språk   

Matematik 3  

Religions- och livsåskådningskunskap   

Naturvetenskapliga ämnen   
Fysik   
Kemi   
Biologi   
Geografi   

Samhällsvetenskapliga ämnen   
Historia   
Samhällskunskap   
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Hälsokunskap   

Idrott   

Datakunskap   

Studiehandledning och handledning i 
arbetslivsfärdigheter 

  

Andra för grundskoleutbildningen 
lämpliga ämnen minst  

  

Erbjudna valfria kurser minst  6 

SAMMANLAGD UNDERVISNING minst 27  

 

36 § 

Timfördelningen i inledningsskedet 

 
ÄMNESGRUPPER OCH LÄROÄMNEN OBLIGATORISKA 

KURSER 
VALFRIA 
KURSER 

Språk, sammanlagt minst 21  

Svenska/svenska som andra språk 17  
Engelska 4  

Främmande språk   

Matematik 5  

Religions- och livsåskådningskunskap   

Naturvetenskapliga ämnen 1  
Miljö- och naturkunskap 1  

Samhällsvetenskapliga ämnen 6  
Historia 1  
Samhällskunskap och kulturkännedom 5  

Hälsokunskap 1  

Datakunskap   

Studiehandledning och handledning i 
arbetslivsfärdigheter 

  

Andra för grundskoleutbildningen 
lämpliga ämnen minst 

  

Erbjudna valfria kurser minst  10 

SAMMANLAGD UNDERVISNING minst 38  

 

37 § 

Timfördelningen i slutskedet 

 
ÄMNESGRUPPER OCH LÄROÄMNEN OBLIGATORISKA 

KURSER 
VALFRIA 
KURSER 

Språk, sammanlagt minst 20  
Svenska/svenska som andra språk 12  
Engelska 8  
Främmande språk   

Matematik 8  

Religions- och livsåskådningskunskap 1  

Naturvetenskapliga ämnen 4  
Fysik 1  
Kemi 1  
Biologi 1  
Geografi 1  

Samhällsvetenskapliga ämnen 3  
Historia 1  
Samhällskunskap 2  

Hälsokunskap 1  

Idrott 1  

Datakunskap   

Studiehandledning och handledning i 
arbetslivsfärdigheter 

  

Andra för grundskoleutbildningen 
lämpliga ämnen minst 

  

Erbjudna valfria kurser minst  10 

SAMMANLAGD UNDERVISNING minst 
 

46  

 

38 § 

Studiesociala förmåner 

 Ersättning för transport mellan skolan och bostaden ges i första hand i form av ett personligt busskort och 

i andra hand i form av kilometerersättning enligt landskapsregeringens fastställda trafiktaxa för 

personbefordran med buss i yrkesmässig trafik för den aktuella färdvägen. 
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 Ersättning för skolskjuts mellan bostaden och skolan beviljas inte studerande som har rätt till 

bostadstillägg enligt landskapslagen (2006:71) om studiestöd. 

 

__________________ 

 

 Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2021. 

 

__________________ 

 

 

 Mariehamn den 26 november 2020 

 

 

HARRY JANSSON 

vicelantråd 

 

 

          A n n i k a   H a m b r u d d 

               föredragande minister 

 

https://www.regeringen.ax/alandsk-lagstiftning/alex/200671

