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Anvisning för ifyllandet av blankett för ansökan om särskild 

landskapsandel för grundskoleutbildning för vuxna 

 

Grundskoleutbildning för vuxna vänder sig till personer vars hemkommun är på Åland och som har fullgjort 

läroplikten men inte erhållit avgångsbetyg från grundskolan (§ 39 LL 2020:32 om barnomsorg och 

grundskola). Grundskoleutbildning för vuxna består av läs- och skrivkunnighetsskedet (motsvarar årskurs 1-

3), inledningsskedet (motsvarar årskurs 4-6) och slutskedet (motsvarar årskurs 7-9).  

 

Kommunen kan välja att ordna utbildningen i kommunens grundskola eller att köpa utbildningstjänster från 

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

kommunen väljer att köpa tjänster så ska kommunen göra upp en betalningsförbindelse med 

utbildningsanordnaren. Den särskilda landskapsandelen betalas ut till kommunen enligt hur många personer 

som anmälts. 

 

Blanketten om antal personer inom grundvux fylls i av ansvarig utbildningschef och skickas in digitalt till 

lanskapsregeringen senast 15 augusti. Den digitala blanketten finns tillgänglig från och med vecka 26 under 

länken https://e-tjanster.ax/e-form/sv/b19d2dd179 

 

Denna blankett gäller för ansökan om särskild landskapsandel för grundskoleutbildningen för vuxna. 

Anmälan fylls i av ansvarig utbildningschef och skickas till landskapsregeringen senast den 15 augusti.  

 

Ifyllnadsanvisningar:                                                                                                                                                                                              

1. Kontaktuppgifter. Här fylls kontaktuppgifter till den som ansvarar för ansökan om landskapsandel i 

distriktet.  

 

2. Uppgifter kommunvis. Här ifylls antalet personer per kommun som meddelat att de vill gå 

grundläggande utbildning för vuxna genom att fylla i blankett för anmälan (ÅLR 2019/8807 nr 115 U2) och 

personer som redan går i Grundvux samt det totala antalet personer i kommunen som går Grundvux. För 

varje person får kommunen en särskild landskapsandel utbetald. 

 

3. Tabell för förändringar. Fylls i endast om det skett förändringar i antal personer under höstterminen. Här 

anges antal personer som avslutat studierna under höstterminen och antal personer som tillkommit. I 

kolumnen för totala förändringen anges antingen – (minustecken) om antalet personer minskat sedan första 

anmälan eller + (plustecken) om antalet personer i kommunen som går i Grundvux har ökat under 

höstterminen. Förändringar skickas in till lanskapsregeringen inom januarimånad följande år 

 

 

 


