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Nr 54 
Lag om gymnasieutbildning – behov av uppdatering  
ÅLR 2020/9580 

 
Bordlagt från ep nr 26 U2 2021.  
Beslut 
Ärendet bordlades.  
 
 

Nr 55 
Planering av verksamheten inom barnomsorgen inför 
hösten 2021 
ÅLR 2021/3158 
121 U2 

 
Beslut 
Ålands landskapsregering beslöt att nu gällande grunder för förundervisningen fortsätter 
att gälla som läroplan för barnomsorgen från 1.8.2021 till 1.8.2022.  
Varje gruppfamiljedaghem, daghem och fritidshem ska göra upp en arbetsplan för att 
beskriva hur verksamheten ska genomföra barnomsorgens målsättning och hur 
verksamheten samverkar med vårdnadshavarna, föräldrarna och andra personer som 
svarar för barnets vård och fostran. Arbetsplanen görs i tillämpliga delar upp utifrån 
tidigare modell och grunder för förundervisningen men med beaktande av nu gällande 
lagstiftning.  
2 § DEL II LL (2020:32) om barnomsorg och grundskola 
 
Motivering 
Ålands landskapsregering besluter om en läroplan för barnomsorgen.  
Varje gruppfamiljedaghem, daghem och fritidshem ska göra upp en arbetsplan som 
beskriver hur barnomsorgens målsättningar nås utifrån bl.a. läroplanen men även andra 
styrdokument och hur samverkan ska ske med vårdnadshavarna.  
Arbetsplanen godkänns av kommunen på det sätt som anges i 5 § DEL VI LL (2020:52) om 
barnomsorg och grundskola. 



 

 

 
  

2 (3) 

 
I övergångsbestämmelserna till LL (2020:32) om barnomsorg och grundskola anges att 
det ska fattas beslut om ny läroplan för barnomsorgen så att den kan tillämpas från och 
med den 1 augusti 2021.  
 
Landskapsregeringen har utarbetat ett förslag till ny läroplan för barnomsorgen. En 
kommitté tillsattes 13.11.2018 med uppdraget att arbeta fram ett förslag till revidering av 
de åländska grunderna för förundervisningen och i tillämpliga delar en läroplan för hela 
den åländska barnomsorgen. Kommittén överlämnade sitt förslag till läroplan 10.12.2020 
varefter förslaget sändes på remiss till bl.a. kommunerna. Remissomgången har pågått 
fram till 15.3.2021.  
 
Under remissomgången inkom flera svar som visade på att förslaget till läroplan kräver en 
omfattande justering för att motsvara behovet av ett nytt styrdokument. För att kunna 
garantera att slutresultatet av läroplansprocessen blir tillfredsställande och för att det ska 
finnas tid för implementering av den nya läroplanen med påföljande arbetsplan beslutar 
landskapsregeringen att senarelägga ikraftträdande datum för läroplanen för 
barnomsorgen. Landskapsregeringen beslutar därför att grunderna för förundervisning 
som fattats med stöd av den upphävda barnomsorgslagen (2011:86) för landskapet Åland 
förblir i kraft till den 31 juli 2022.  
 
Som en konsekvens av en senareläggning av ibruktagandet av en ny läroplan för 
barnomsorgen, kommer även daghemmets beskrivning av sin verksamhet i arbetsplanen 
att baseras på de tidigare grunderna för förundervisningen.  
 
Bestämmelserna i LL (2020:32) om barnomsorg och grundskola ska följas i övrigt.  
 
En implementeringsplan för barnomsorgen kommer att läggas upp för att stöda 
implementeringen av läroplanen för barnomsorgen. 
 
 

Nr 56 
Uppdrag att ordna ambulanssjukvårdarutbildning och 
beviljande av medel 
ÅLR 2021/2165 

 
Ärendet bordlades. 
 
 

Nr 57 
Projektet Visa vägen - slutrapport 
ÅLR 2020/2522 
122 U2 

Ålands landskapsregering beslöt att anteckna för kännedom inlämnad slutrapport över 
projektet Visa vägen.  
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Nr 58 
Avtal webbpaket för läroplaner  
ÅLR 2020/3170 
123 U2 

 
Landskapsregeringen beslöt att godkänna avtalet mellan Ålands landskapsregering och 
Åda Ab till en kostnad av 27.000 euro. Avtalet omfattar baspaket för webbplats med 
webbpubliceringsverktyget Drupal, SSL-certifikat, drift samt anpassad design och 
funktion. 
 
Webbplatsen kommer att fungera som publicering av läroplaner för landskapets skolor 
samt grundskolorna på Åland. Webbplatsen kommer även att innehålla resurser i direkt 
anknytning till läroplanerna.  
 
Kostnaderna för baspaketet för webbplatsen belastar budgetmoment 39000. 
Årskostnaden för driften av webbsidan påförs budgetmoment 53510. 

 


