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 Med stöd av 23 och 31 §§ landskapslagen 
(2011:13) om gymnasieutbildning fogas till 
landskapsförordningen (2011:75) om gymna-
sieutbildning nya 5a, 6a och 6b §§ som följer:

5a §
Den grundläggande yrkesutbildningens inne-

håll för vuxenstuderande
 De som studerar men inte omfattas av den i 
2 § 2 mom. angivna definitionen för studerande 
anses vara vuxenstuderande. Vuxenstuderande 
kan ges sådan i 4 § avsedd grundläggande yr-
kesutbildning som fristående examina, vilken 
avses i rikets lag om yrkesinriktad vuxenutbild-
ning (FFS 631/1998).

6a §
Validering och valideringstillfälle

 Grunder för validering är kompetenskart-
läggning och dokumentation som synliggör en 
persons kunnande.
 Validering sker utgående från det kunnande 
som en person förvärvat genom formellt, icke-
formellt eller informellt lärande. Vid validering 
bedöms en
 1) studerandes kunnande i förhållande till 
läroplanens krav eller en

 2) validands kunnande i förhållande till fast-
ställda bedömningsgrunder som gäller för att 
utöva ett visst yrke. Det sker genom en
 1) formell bedömning av en persons kun-
nande,
 2) examinering vid ett valideringstillfälle, 
samt med en
 3) certifiering där en persons kunnande be-
döms helt eller till vissa delar överensstämma 
med gällande läroplanskrav, eller med fastställ-
da bedömningsgrunder som gäller för att utöva 
ett visst yrke.

6b §
Studiehandledning och studievägledning

 för vuxenstuderande
 Utöver ämnesundervisning i de olika läroäm-
nena och ämnesgrupperna ska skolan erbjuda 
studiehandledning och studievägledning för 
dem som är vuxenstuderande, deltar i yrkes-
inriktad kompletteringsutbildning eller i vida-
reutbildning samt för dem som är validander.

_________

 Denna förordning träder i kraft den 1 januari 
2015.

_________

 Mariehamn den 19 juni 2014
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