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Landskapsförordning om barnomsorg och 
grundskola 
 

 

1. Bakgrund 
 

Lagtinget antog den 27 september 2019 en ny landskapslag (2020:32) om 

barnomsorg och grundskola. Lagen träder i kraft den 1 januari 2020 och sam-

tidigt upphävs barnomsorgslagen (2011/86) för landskapet Åland och grund-

skollagen (1995:18) för landskapet Åland. 

 

2. Ny förordning 
 

Den nya lagen om barnomsorg och grundskola innehåller många bestämmel-

ser som tidigare varit reglerade på förordningsnivå i grundskoleförordningen 

(1995:55) för landskapet Åland. I och med att grundskolelagen upphävs är 

inte heller grundskoleförordningen som utfärdats med stöd av den lagen till-

lämplig. 

 Den nya lagen om barnomsorg och grundskola innehåller förordnings-

fullmakter i drygt 20 paragrafer. Bestämmelserna i denna förordning utgår 

från dessa förordningsfullmakter. 

 Förordningen kommer senare under året att med stöd av 39 - 41 §§ och 

45 § i del III I landskapslagen om barnsomsorg och grundskola att komplet-

teras med närmare bestämmelser om grundskoleutbildning för andra än läro-

pliktiga. 

 

3. Detaljmotivering 
 

1 kap. Arbetstid och undervisning 

 

1 § Timfördelning. Med stöd av 7 § i del III i landskapslagen om barnomsorg 

och grundskola kan närmare bestämmelser om timfördelningen utfärdas i 

landskapsförordning. 

 Timfördelningen anger minimiantalet veckotimmar i respektive ämne 

och ämneshelhet. Timfördelningen anges fortsättningsvis som en total-

summa för årskurs 1-6 och årskurs 7-9. I läroplanen ges en rekommendation 

om hur timantalet kan fördelas årskursvis. Skolorna ska i sin arbetsplan re-

dovisa för den skolvisa timfördelningen enligt en mall som utfärdas av land-

skapsregeringen. 

 

2 § Elevernas arbetsmängd. Med stöd av 16 § i del III i landskapslagen om 

barnomsorg och grundskola kan närmare bestämmelser om elevernas arbets-

mängd per dag och vecka utfärdas i landskapslaförordning. 

 I 1 mom. finns bestämmelser om hur lång en arbetsdag ska vara för att 

räknas som arbetsdag och om hur lång en arbetsdag högst får vara i de olika 

årskurserna. 
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 I 2 mom. finns bestämmelser om möjligheten till förlängda arbetsdagar i 

årskurs 7-9 på grund av avvikande undervisningsarrangemang såsom tema-

dagar och studieresor. 

 I 3 mom. finns bestämmelser om hur stor veckoarbetstiden ska vara i de 

olika årskurserna. 

 

3 § Förberedande undervisning. Med stöd av 6 § i del III i landskapslagen 

om barnomsorg och grundskola kan närmare bestämmelser om den förbere-

dande undervisningen utfärdas i landskapsförordning. 

 I den förberedande undervisningen för nyanlända elever studerar eleverna 

svenska, centrala begrepp inom andra läroämnen samt övriga färdigheter 

som behövs för att inleda grundskoleutbildningen. 

 Den förberedande undervisningen ordnas i speciella grupper i den egna 

eller någon annan skola. Eleven ska så snart som möjligt överföras till all-

mänundervisningen för att stöda elevens inkludering i skolgemenskapen. 

 

4 § Distansundervisning för läropliktiga. Med stöd av 9 § i del III i land-

skapslagen om barnomsorg och grundskola kan närmare bestämmelser om 

distansundervisning utfärdas i landskapsförordning. 

 Distansundervisning är en undervisningsform som kan utnyttjas till ex-

empel om skolan saknar behöriga lärare i ämnet, om gruppstorlekarna är för 

små eller där det finns ett pedagogiskt mervärde. 

 Med distansundervisning avses en undervisning som eleven kan ta del av 

med hjälp av digitala verktyg och där läraren kan finnas med i realtid. Di-

stansundervisning i undervisningen kan användas för att komplettera under-

visningen samt för att erbjuda mångsidigare studiemöjligheter i olika läro-

ämnen.  En god undervisning förutsätter pedagogisk planering som beaktar 

elevernas behov och utnyttjar teknikens möjligheter. Distansundervisning 

används för att möta elevernas individuella behov, erbjuda undervisning som 

stödjer utvecklandet av specialbegåvning, fördjupa det stöd för lärande och 

skolgång som skolan erbjuder eller sköta undervisningen i undantagssituat-

ioner, till exempel då en elev är sjuk under en längre period. 

 Det är möjligt för en åländsk skola att anställa en lärare som ger distans-

undervisning utan att befinna sig på Åland vilket till exempel kan vara aktu-

ellt för hemspråksundervisning. 

 Distansundervisning främjar jämlika möjligheter för eleverna till en 

mångsidig och god grundskoleutbildning oberoende av skolans storlek eller 

läge. Vid distansundervisning ska elevens ålder och förutsättningar beaktas. 

 

2 kap. Stöd för lärande och skolgång 

 

5 § Träningsundervisning. Med stöd av 22 § i del III i landskapslagen om 

barnomsorg och grundskola kan närmare bestämmelser om träningsunder-

visning utfärdas i landskapsförordning. 

 En elev med intellektuell funktionsnedsättning fullgör läroplikten i trä-

ningsundervisningen och blir läropliktig vid sex års ålder om eleven på grund 

av funktionsnedsättningen inte kan följa grundskolans allmänna läroplan. 

Syftet är att förbättra barnets förutsättningar att klara sin skolgång i grund-

skolan. 

 Träningsundervisning innebär mångprofessionellt stöd på heltid. Alla 

lärokurser är anpassade och eleven följer en individuell plan. För att det 

mångprofessionella stödet ska kunna ordnas på behörigt sätt krävs det indi-

viduell planering av undervisningen och stödåtgärderna i anslutning till den. 

 

6 § Åtgärdsprogram och individuell plan. Med stöd av 23 § i del III i land-

skapslagen om barnomsorg och grundskola kan närmare bestämmelser om 

åtgärdsprogram och individuell plan utfärdas i landskapsförordning. 
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 Alla lärare kring elevens undervisning ska känna till innehållet i det åt-

gärdsprogram och den individuella plan som gjorts upp för en elev och ska 

planera, vid behov med handledning av speciallärare och andra sakkunniga, 

elevens undervisning enligt programmet eller planen. I läroplanen för grund-

skolan på Åland finns närmare bestämmelser om hur åtgärdsprogrammet och 

den individuella planen ska upprättas. 

 

7 § Undervisning i särskilda situationer. Med stöd av 24 § i del III i land-

skapslagen om barnomsorg och grundskola kan närmare bestämmelser om 

undervisning i särskilda situationer utfärdas i landskapsförordning. 

 Undervisning i särskilda situationer fokuserar utöver fostran och under-

visning på pedagogisk rehabilitering och på ett tätt mångprofessionellt sam-

arbete mellan lärare, vårdnadshavare och vårdande instanser. Särskilda åt-

gärder krävs för denna undervisning som bedrivs huvudsakligen utanför sko-

lan. 

 Vårdpersonalen, elevens skola och hemkommun ska tillsammans komma 

överens om hur undervisningen ordnas för en elev efter att först ha hört ele-

ven, hans eller hennes vårdnadshavare eller de som anförtrotts vårdnaden 

och de som ansvarar för elevens elevhälsa. Distansundervisning kan använ-

das för denna undervisning. 

 

8 § Flexibel undervisningsform. Med stöd av 25 § i del III i landskapslagen 

om barnomsorg och grundskola kan närmare bestämmelser om flexibel 

undervisningsform utfärdas i landskapsförordning. 

 Verksamheten i den flexibla undervisningsformen stöder eleverna i att 

slutföra grundskoleutbildningen, vid övergången till studier efter grundsko-

lan och på lång sikt att hitta sin plats i arbetslivet och förhindra utslagning. 

Den flexibla undervisningsformen är avsedd för elever som underpresterar, 

som har svag studiemotivation, med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning 

eller som man bedömer riskeras av att bli utslagna från fortsatt utbildning 

och arbetsliv. Genom den flexibla undervisningsformen skapas förutsätt-

ningar för individanpassad skolgång i grundskolan så att dessa elever kan 

uppfylla sin läroplikt, få hjälp med socialiseringsprocessen till samhället och 

ges förutsättningar till fortsatta studier efter grundskolan. 

 Den flexibla undervisningsformen ordnas i skolan och under handledning 

på arbetsplatser och i andra lärmiljöer. Studierna utanför skolan är en viktig 

del av den flexibla undervisningsformen. Undervisningen ska präglas av yr-

kesövergripande samarbete och samarbetet mellan olika organisationer. 

 

3 kap. Elevbedömning 

 

9 § Elevbedömning. Med stöd av 49 § i del III i landskapslagen om barnom-

sorg och grundskola kan närmare bestämmelser om fortlöpande bedömning 

av studieprestationerna och om framsteg i studierna utfärdas i landskapsför-

ordning. 

 Syftet med elevbedömningen är att leda och sporra eleverna i deras stu-

dier och utveckla deras förutsättningar att bedöma sig själv. Elevernas lä-

rande och arbete samt ansvar och samarbete ska bedömas mångsidigt. Be-

dömningen signalerar vad som värderas, vad som är viktigt och önskvärt och 

vad som inte är det. 

 Det centrala i skolvardagen är kontinuerlig och mångsidig utvärdering 

samt handledande respons. All bedömning och utvärdering i skolan ska 

grunda sig på läroplanen; på fastslagna mål och godkända bedömningskrite-

rier. Bedömningen genomförs i samverkan med elever, lärare och vårdnads-

havare i syfte att stödja och uppmuntra eleven. Merparten av bedömningen 

sker som handledande respons under skoldagen. 
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10 § Betyg. Med stöd av 50 § i del III i landskapslagen om barnsomsorg och 

grundskola kan närmare bestämmelser om elevbedömning utfärdas i land-

skapsförordning. 

 Betyg är en allsidig utvärdering av elevens kunskaper och färdigheter i 

förhållande till kunskapskraven. Betyget innebär att kunskaper och färdig-

heter anses ligga på en viss nivå. Betyget är ett verktyg för att visa hur ele-

vens kunskaper motsvarar kunskapskraven. Eleverna ska få minst ett mel-

lanbetyg och i slutet av läsåret ett läsårsbetyg. 

 

11 § Höjning av vitsord. Med stöd av 53 § i del III i landskapslagen om barn-

omsorg och grundskola kan närmare bestämmelser om höjning av vitsord 

och var detta kan göras utfärdas i landskapsförordning. 

 Den som har ett avgångsbetyg eller ett skiljebetyg och vill höja sitt vitsord 

i ett enskilt läroämne ska ha möjlighet att göra detta vid den grundskola från 

vilken eleven har sitt betyg eller vid en annan skola på Åland som beviljats 

tillstånd att bedriva grundskoleutbildning för andra än läropliktiga. 

 

12 § Utvärdering av anpassad lärokurs. Med stöd av 54 § i del III i land-

skapslagen om barnomsorg och grundskola kan närmare bestämmelser om 

utvärdering av anpassad lärokurs utfärdas i landskapsförordning. 

 Den som har genomgått grundskolan och har ett avgångsbetyg som inne-

håller anpassad lärokurs i ett eller flera ämnen ska ha rätt att begära att den 

grundskola som eleven har sitt avgångsbetyg från ska utvärderar anpass-

ningen. 

 

5 kap. Behörighetskrav 

 

Med stöd av 4 och 5 §§ i del V och 3 § i del VI i landskapslagen om barn-

omsorg och grundskola kan närmare bestämmelser om kunskaper i svenska 

och om behörighetskrav för personal inom barnomsorgen och grundskolan 

utfärdas i landskapsförordning. 

 

13 §. Definitioner. I förordningen används i fråga om studiemeriter begrep-

pet akademiska poäng. Med detta avses studiemeriter i enlighet med det 

europeiska systemet för överföring av studiemeriter (European Credit Trans-

fer and Accumulation System, ECTS). I Finland används begreppet studie-

poäng och i Sverige begreppet högskolepoäng. 

 Med begreppet kompetenspoäng som nämns i andra momentet avses stu-

diemeriter i enlighet med Europaparlamentets och rådets rekommendation av 

den 18 juni 2009 om inrättande av ett europeiskt system för meritöverföring 

inom yrkesutbildningen (ECVET). 

 Med examen på fördjupad nivå avses en universitets- eller högskoleexa-

men som omfattar minst 240 akademiska poäng varav minst 60 akademiska 

poäng avläggs på en fördjupad nivå. I riket avläggs studier på fördjupad nivå 

inom ramen för högre högskoleexamen och i Sverige anknyter begreppet för-

djupad nivå till studier som avläggs på avancerad nivå. 

 

14 §. Kunskaper i svenska. Enligt gällande grundskolelag ska ordinarie tjäns-

temän vid grundskolan behärska svenska fullständigt medan tillfälliga tjäns-

temän skall kunna använda det svenska språket i tal och skrift. I gällande 

barnomsorgslag saknas krav på språkkunskaper. 

 Nu införs ett uttryckligt krav på att den som har en tjänst som barnom-

sorgschef, grundskolechef, utbildningschef, rektor, skol- och daghemsföre-

ståndare, klasslärare, lektor, lektor i elevhandledning, specialklasslärare, 

speciallärare, timlärare, lärare i barnomsorgen, lärare i förundervisningen el-

ler lärare i specialbarnomsorgen ska ha utmärkta muntliga och skriftliga kun-

skaper i svenska. Den som har svenska som modersmål anses ha sådana 
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utmärkta kunskaper i svenska. Språkkunskaperna ska för den som inte har 

svenska som modersmål visas genom särskilda språkexamina eller anses för-

värvade i samband med studier i enlighet med vad som stadgas i statsrådets 

förordning om bedömning av kunskaper i finska och svenska inom statsför-

valtningen (FFS 481/2003). 

 

15 §. Barnomsorgschef, grundskolechef och utbildningschef. Genom den 

nya landskapslagen om barnomsorg och grundskola införs en tjänst som 

barnomsorgschef. Tjänstebenämningarna för grundskolechefen (tidigare 

skoldirektör) och utbildningschefen har ändrats. För alla tre tjänsterna införs 

samma behörighetsvillkor. 

 Den examen som avses i 1 punkten ska omfatta minst 240 akademiska 

poäng och innehålla minst ett års studier (60 akademiska poäng) på fördjupad 

nivå. Arbetsgivaren avgör om examen har en för uppgiften lämplig inrikt-

ning. 

 De studier som avses i 2 punkten kan omfatta studier i pedagogiskt ledar-

skap/förvaltning. Bestämmelsen är dock flexibelt utformad och innebär att 

även övriga studier inom ledarskap och/eller förvaltning ska beaktas. Vid 

bedömningen av 25 akademiska poäng i ledarskap/förvaltning eller examen 

i undervisningsförvaltning omfattande 15 studiepoäng kan mellersta vitsor-

det i skolförvaltning godkännas. Med examen i undervisningsförvaltning av-

ses en utbildningshelhet som ordnas av utbildningsstyrelsen och som är av-

sedd för dem som har för avsikt att söka sig till ledarskaps- och förvaltnings-

uppgifter inom utbildningsförvaltningen. Skillnaden i poängkraven motive-

ras av att en examen i undervisningsförvaltning är särskilt inriktad för arbete 

inom utbildningsförvaltning medan övriga studier inom ledarskap/förvalt-

ning kan vara av generell art. 

 Kravet i 3 punkten på avlagd kurs i åländsk barnomsorgs- och grundsko-

lelagstiftning är ett nytt behörighetskrav. Närmare bestämmelser om tidsfris-

ten för uppfyllande av detta krav framkommer av 34 §. 

 

16 § Daghemsföreståndare. Enligt landskapslagen om barnomsorg och 

grundskola ska ett daghem ha en föreståndare som leder och utvecklar verk-

samheten. Behörighetskraven för daghemsföreståndare har förtydligats. 

 Det tidigare kravet på avslutad utbildning vid högskola som motsvarar 

minst tre års heltidsstudier har i 1 punkten ersatts med ett krav på examen 

från ett universitet eller därmed jämförbar högskola omfattande minst 180 

akademiska poäng. Kravet på lämplig pedagogisk inriktning har ersatts med 

ett krav på pedagogisk inriktning avsedd för barnomsorg. 

 Enligt landskapslagen om barnomsorg och grundskola har daghemsföre-

ståndaren ansvar för daghemmets personalledning, administration och peda-

gogiska ledning. Det är därmed motiverat att införa behörighetskrav som in-

nebär att daghemsföreståndare ska ha avlagt studier i ledarskap och/eller för-

valtning som omfattar minst 25 akademiska poäng eller ha en examen i 

undervisningsförvaltning som omfattar minst 15 sp. 

 Det tidigare kravet på ”praktiska erfarenheter av omsorg och fostran av 

barn” har i 3 punkten förtydligats så att det omfattar tillräcklig erfarenhet av 

omsorg och fostran av barn i daghem. Det är arbetsgivaren som avgör om 

arbetserfarenheten är tillräcklig. 

 Kravet i 3 punkten på avlagd kurs i åländsk barnomsorgs- och grundsko-

lelagstiftning är ett nytt behörighetskrav. Närmare bestämmelser om tidsfris-

ten för uppfyllande av detta krav framkommer av 34 §. 

 Behörighetskraven i paragrafen avser daghemsföreståndare. Vice dag-

hemsföreståndare är ett förtroendeuppdrag med tidsbundet förordnande. 

Kommunerna beskriver uppdraget i utbildningsstadgan. 
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17 § Lärare i barnomsorgen. Enligt gällande landskapsförordning är behö-

righetskravet för barnträdgårdslärare ”avslutad utbildning vid högskola som 

motsvarar minst tre års heltidsstudier med lämplig pedagogisk inriktning”. I 

den nya landskapslagen om barnsomsorg och grundskola har tjänsterna som 

barnträdgårdslärare bytt namn till lärare i barnomsorgen. I paragrafen före-

slås att behörighetskravet förtydligas så att behörighetskravet för en tjänst 

som lärare i barnomsorgen är lärarexamen avsedd för barnomsorg från ett 

universitet eller därmed jämförbar högskola omfattande minst 180 akade-

miska poäng. Exempel på sådana examina är bland annat lärare i småbarns-

pedagogik, förskolelärare och barnträdgårdslärare. 

 Enligt 6 § i del II i landskapslagen om barnomsorg och grundskola hör 

ansvaret för förundervisningens planering och genomförande till en lärare i 

barnomsorgen eller någon annan personal som är behörig i enlighet med vad 

som bestäms i landskapsförordning. Utgångspunkten är således att planering 

och ledning av förundervisning är en del av de arbetsuppgifter som ankom-

mer lärare i barnomsorgen. 

 

18 § Lärare i förundervisning. Utgångspunkten är att den som är behörig för 

en tjänst som lärare i barnomsorgen enligt 21 § automatiskt är behörig för 

förundervisningsuppgifter i barnomsorgen. Även den som har en lärarexa-

men avsedd för förundervisning är behörig. Med en sådan examen avses i 

första hand svenska grundskollärare f-3. Även klasslärare omfattas av para-

grafens ordalydelse om det är fråga om en examen som avlagts efter år 2005. 

 

19 § Socionom i barnomsorgen. Arbetsgruppen föreslår att socionom tas in 

som en yrkesgrupp i barnomsorgen på Åland, socionom i barnomsorgen. 

Socionomer i barnomsorgen kan trygga det yrkesövergripande samarbetet så 

att det på varje daghem finns yrkespersoner med olika utbildningsbakgrund. 

En socionom inom barnomsorgen har, förutom kunskaper i småbarnspeda-

gogik, även kunskap om servicesystemet för barn och familjer och kan bistå 

med handledning och rådgivning i sociala frågor till föräldrarna. Socio-

nomerna kan stöda och komplettera lärarna i barnomsorgen. En socionom i 

barnomsorgen är inte behörig för uppgiften som lärare i barnomsorg eller 

lärare i förundervisningen. 

 Den som har en socionom YH examen med inriktning på småbarnspeda-

gogik och socialpedagogik som omfattar minst 210 studiepoäng är behörig 

som socionom i barnomsorgen. En socionom i småbarnspedagogik kan bistå 

med handledning och rådgivning i sociala frågor. Socionomerna kan på detta 

sätt stöda och komplettera lärarna i barnomsorgen. 

 

20 § Lärare i specialbarnomsorgen. Behörighetskraven för speciallärare i 

barnomsorgen har förtydligats. Behörig för uppgiften som lärare i special-

barnomsorg är den som har en särskild examen för uppgiften omfattande en 

studiehelhet i specialpedagogik eller den som är lärare i barnomsorg och som 

därtill har avlagt en studiehelhet i specialpedagogik omfattande minst 60 

akademiska poäng. I studiehelheten i specialpedagogik ska ingå grundstudier 

och ämnesstudier. Att studierna i specialpedagogik ska ingå i en studiehelhet 

betyder att fristående kurser i specialpedagogik inte utgör behörighetsgi-

vande studier för uppgiften som lärare i specialbarnomsorg. Bestämmelserna 

i paragrafen inkluderar den som har en utbildning från Finland till speciallä-

rare inom småbarnspedagogik (pedagogie magisterexamen med inriktning 

på specialpedagogik). 

 

21 § Barnskötare. Behörighetskraven för barnskötare har förtydligats. Det 

tidigare kravet på avslutad utbildning som motsvarar gymnasialstadienivå, 

med minst tre års heltidsstudier med inriktning på barn och ungdom har er-

satts med ett krav på en gymnasieexamen avsedd för barnomsorg eller en 
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motsvarande examen som motsvarar 180 kompetenspoäng. Exempel på såd-

ana motsvarande examina är gymnasieexamen med titel barnledare och gym-

nasieexamen med titel närvårdare med inriktning på fostran av barn och 

unga. 

 

22 § Fritidspedagog. Behörighetskraven för fritidspedagoger har förtydli-

gats. Det tidigare kravet på avslutad utbildning vid högskola som motsvarar 

minst tre års heltidsstudier har ersatts med ett krav på en examen med peda-

gogisk inriktning från ett universitet eller därmed jämförbar högskola omfat-

tande minst 180 akademiska poäng eller en motsvarande examen. Exempel 

på sådana motsvarande examina är högskoleexamen på fritidspedagoglinjen, 

fritidspedagogexamen, barn- och ungdomspedagogisk examen med inrikt-

ning mot arbete i fritidshem, lärarexamen för undervisning i fritidshem/fri-

tidspedagogisk verksamhet och kandidatexamen i pedagogik. Även den som 

har behörighet att ge klassundervisning, förskoleundervisning, specialunder-

visning, ämnesundervisning eller elevhandling är behörig för en tjänst som 

fritidspedagog. 

 

23 § Assistent i barnomsorgen. Behörighetskraven för assistenter i barnom-

sorgen har förtydligats. De tidigare kraven på ”för uppgiften lämplig utbild-

ning och erfarenhet” har ersatts med lämplig examen på gymnasienivå. Ar-

betsgivaren avgör lämpligheten. 

 

24 § Familjedagvårdare i gruppfamiljedaghem. Behörighetskravet för fa-

miljedagvårdare har förtydligats. Det tidigare kravet på ”yrkesexamen för 

familjedagvårdare eller annan lämplig utbildning” har ersatts med ett krav på 

gymnasieexamen som motsvarar 180 kompetenspoäng avsedd för barnom-

sorg. Exempel på sådana examina är gymnasieexamen med titeln barnledare 

och närvårdare med inriktning på fostran av barn och unga. 

 

25 § Rektor och skolföreståndare. Den erfarenhet av läraruppgifter som 

krävs enligt tredje punkten bedöms av arbetsgivaren. 

 Rektor, biträdande rektor och skolföreståndare ska enligt fjärde punkten 

ha avlagt studier i ledarskap och/eller förvaltning omfattande minst 25 aka-

demiska poäng alternativt ha en examen i undervisningsförvaltning omfat-

tande 15 studiepoäng. Med examen i undervisningsförvaltning avses en ut-

bildningshelhet som ordnas av utbildningsstyrelsen och som är avsedd för 

dem som har för avsikt att söka sig till ledarskaps- och förvaltningsuppgifter 

inom utbildningsförvaltningen. Skillnaden mellan poängkraven motiveras av 

att en examen i undervisningsförvaltning är särskilt inriktad för arbete inom 

utbildningsförvaltning medan övriga studier inom ledarskap/förvaltning kan 

vara av generell art. 

 Kravet i 3 punkten på avlagd kurs i åländsk barnomsorgs- och grundsko-

lelagstiftning är ett nytt behörighetskrav. Närmare bestämmelser om tidsfris-

ten för uppfyllande av detta krav framkommer av 34 §. 

 Behörighetskraven i paragrafen gäller inrättade tjänster som rektor, biträ-

dande rektor och skolföreståndare. Vice rektor eller vice skolföreståndare är 

förtroendeuppdrag med tidsbundet förordnande. Kommunerna beskriver 

dessa uppdrag i utbildningsstadgan. 

 

26 § Klasslärare. Begreppet klasslärare omfattar fortsättningsvis undervis-

ning i alla årskurser 1–6 och förutsätter en lärarexamen avsedd för årskurs 

1–6 som omfattar minst 240 akademiska poäng. Utländska examina erkänns 

som tidigare i enlighet med gällande landskapslagstiftning. Om en utländsk 

lärare inte i sitt ursprungsmedlemsland har behörighet att undervisa i alla 

årskurser 1–6, kan landskapsregeringen genom ett villkorligt beslut i enlighet 

med landskapslagen (2017:22) om erkännande av yrkeskvalifikationer, 
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ålägga läraren att genomföra en kompensationsåtgärd bestående av ett lämp-

lighetsprov eller en anpassningsperiod. Efter att kompensationsåtgärderna 

har fullgjorts fattar landskapsregeringen ett slutligt beslut om erkännande av 

yrkeskvalifikationerna vilket medför behörighet att undervisa som klasslä-

rare i årskurserna 1–6. 

 Landskapsregeringen tillsatte den 15 januari 2020 en arbetsgrupp med 

uppdrag att klarlägga behörighetskraven i den nya landskapsförordningen 

om barnomsorg och grundskola i relation till landskapslagen (2017:22) om 

erkännande av yrkeskvalifikationer. Syftet var att klarlägga möjligheterna att 

godkänna utbildningar till klasslärare f-3 och 4-6 i Sverige. Arbetsgruppen 

överlämnade sitt betänkande den 12 maj 2020. Arbetsgruppens konstaterar 

att frågan om den svenska lärarutbildningen har lyfts men att den är kompli-

cerad och att vidare utredningar krävs. I nuläget finns en möjlighet att erhålla 

behörighet enligt landskapslagen (2017:22) om erkännande av yrkeskvalifi-

kationer. Arbetsgruppen ser ett behov av ett fortsatt arbete så att kompensa-

tionsåtgärderna kan ske på ett enhetligt och kvalitetssäkrat sätt och så att de 

grundskollärare som genomgått sin utbildning i Sverige kan få behörighet 

för åk 1–6 och därmed fortsättningsvis vara en tillgång för det åländska ut-

bildningsväsendet. Landskapsregeringen omfattar arbetsgruppens betän-

kande och tillsatte den ? juni 2020 en ny arbetsgrupp men uppdrag att ytter-

ligare studera frågan och komma med förslag på hur frågan kan lösas. 

 

27 § Lektor. Med motsvarande studier avses i andra punkten fristående stu-

dier som till sitt innehåll motsvarar studier som avlagts inom ämneslärarut-

bildningen. 

 

28 § Lektor i elevhandledning. Behörighetskravet för lektor i elevhandled-

ning är antingen avlagd elev- och studiehandledarexamen eller en lärarexa-

men omfattande minst 240 akademiska poäng utöver vilken avlagts en stu-

diehelhet med inriktning på elevhandledning omfattande minst 60 akade-

miska poäng. 

  

29 § Specialklasslärare. För specialklasslärarbehörighet förutsätts alltid 

klasslärarbehörighet i alla årskurser 1–6. Därtill krävs antingen en studie-

helhet för speciallärare som omfattar minst 60 akademiska poäng eller spe-

cialklasslärarexamen som omfattar minst 240 akademiska poäng. 

 

30 § Speciallärare. För behörighet som speciallärare krävs antingen en spe-

ciallärarexamen som omfattar minst 240 akademiska poäng eller en klasslä-

rare/ämneslärarexamen samt en studiehelhet för speciallärare som omfattar 

minst 60 akademiska poäng. 

 

31 § Timlärare. Utgångspunkten är att timlärare förordnas för tillfälliga 

läsårsvisa befattningar. I vissa situationer kan det dock vara ändamålsenligt 

att förordna timlärare för tillsvidare tjänstgöring. Behörig för tillsvidare an-

ställning som timlärare är den som uppfyller de behörighetskrav som ställs 

för motsvarande tjänst som klasslärare, lektor eller speciallärare. Obehöriga 

timlärare kan förordnas tillfälligt för högst ett läsår. 

 

32 § Psykolog och kurator i barnomsorgen och grundskolan. Behörighets-

kraven för psykolog och kurator har förtydligats. 

 Behörighetskravet för psykolog är ändrat från lämplig högre högskoleex-

amen till krav på psykologlegitimation enligt lagen om yrkesutbildade per-

soner inom hälso- och sjukvården (FFS 559/1994). 

 Behörighetskravet för kurator är ändrat från lämplig högskoleexamen till 

högskoleexamen inom det sociala området, vilket kan innebära att personen 
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har studieinriktning mot socialt arbete, utvecklingspsykologi eller annan re-

levant inriktning inom det sociala området. 

 

33 § Elevassistent i grundskolan. Behörighetskravet för elevassistenter har 

inte förändrats. Arbetsgivaren avgör vad som är en lämplig utbildning. 

 

34 § Tidsfrist för uppfyllande av vissa behörighetskrav. Det är viktigt att de 

tjänstemän som ansvarar för utvecklingen av utbildningsverksamheten i 

kommunerna och som fattar förvaltningsbeslut inom barnomsorgen och 

grundskolan har god kännedom om den åländska barnomsorgs- och utbild-

ningslagstiftningen. Det är å andra sidan viktigt att förordningen tillåter viss 

flexibilitet för att säkerställa tillgången till behörig personal.  Det krav på 

godkänd kurs i åländsk barnomsorgs- och grundskolelagstiftning som ställs 

på tjänster som barnomsorgschef, grundskolechef, utbildningschef, dag-

hemsföreståndare, rektor och skolföreståndare ska därför uppfyllas inom sex 

månader efter att tjänsten tillträtts. Kursen ges som distanskurs i samarbete 

med Öppna högskolan på Åland. I de fall då tjänstemannen inte avlagt kursen 

då tjänsteutövningen inleds ska tjänstemannen uppfylla kravet på genom-

gången kurs inom 6 månader efter att tjänsteutövningen inletts. Först därefter 

kan tjänstemannen anställas i tjänsteförhållande tillsvidare. 

 

6 kap. Förvaltning 

 

35 § Utbildningsstadga. Enligt 4 § i del VI i landskapslagen om barnomsorg 

och grundskola kan närmare bestämmelser om de allmänna grunderna för 

barnomsorgens och grundskolans verksamhet utfärdas i landskapsförord-

ning.  

 Varje kommun ska ha en utbildningsstadga i vilken de allmänna grun-

derna för barnomsorgs- och grundskoleverksamheten regleras. 

 

7 kap. Ikraftträdande 

 

36 § Ikraftträdande. Förordningen träder i kraft samtidigt som den 

nya landskapslagen om barnomsorg och grundskola, den 1 januari 

2020. 
 

__________________ 
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Lagtext 
 

 

 

L A N D S K A P S F Ö R O R D N I N G 

om barnomsorg och grundskola 
 

 Med stöd av 6, 7, 16, 22, 23, 24, 25, 49, 50, 53 och 54 §§ i del III, 4 och 

5 §§ i del V samt 3 och 4 §§ i del VI i landskapslagen om barnomsorg och 

grundskola föreskrivs: 

 

1 kap. 

Arbetstid och undervisning 

 

1 § 

Timfördelning 

 Den tid som används för grundskoleutbildning fördelas mellan undervis-

ning i olika ämnen som följer: 

 
ÄMNESGRUPPER OCH 
LÄROÄMNEN 

MINIMIANTAL ÅRSVECKOTIMMAR 

ÅK 1-6 ÅK 7-9 TOTALT 
ÅK 1-9 

Svenska/svenska som andra-
språk 

34 9 41 

Matematik 24 10 34 

Miljö och naturkunskap 
Omgivningskunskap 
Biologi och geografi 
Fysik och kemi 
Hälsokunskap 

18 
11 
4 
2 
1 

17 
 
8 
6 
3 

35 
11 
12 
8 
4 

Samhällsorientering 
Religions- och livsåskådningskun-
skap 
Historia 
Samhällskunskap 

10 
 
6 
3 
1 

11 
 
3 
4 
4 

21 
 
9 
7 
5 

Konst- och färdighetsämnen 
Musik 
Bildkonst 
Slöjd 
Idrott 
Hemkunskap 

42 
6 
6 
8 
12 

19 
2 
2 
3 
6 
3 

61 
8 
8 
11 
18 
3 

Engelska (A1) 8 7 15 

Elevhandledning  2 2 

TOTALT 
GEMENSAMMA LÄROÄMNEN 

 
136 

 
75 

 
211 

VALFRIA LÄROÄMNEN /TILL-
VALSÄMNEN 
Finska, franska, ryska, spanska, 
tyska (A2) 
Finska, franska, ryska, spanska, 
tyska (B1) 
Finska, franska, ryska, spanska, 
tyska (B2) 

4 
 
4 
 
 

11 
 
9 
6 
4 

15 
 
13 
6 
4 
 
 

SAMMANLAGD UNDERVISNING 
minimi- och maximiantal årsvecko-
timmar 

136-146/150 86-90/96 222-236/246 

 

2 § 

Elevernas arbetsmängd 

 I årskurserna 1 och 2 får elevens arbetsdag omfatta högst fem lektioner 

och under de övriga årskurserna högst sju lektioner. En skolarbetsdag ska 

bestå av minst fyra lektioner med undantag för läsårets första och sista ar-

betsdag samt situationer där praktiska arrangemang kräver det. 



 11 

 

 Om avvikande undervisningsarrangemang kräver det kan elevens arbets-

dag i årskurs 7–9 tillfälligt vara längre än vad som bestäms i 1 mom. 

 Grundskoleutbildning ges under 20-21 veckotimmar i årskurserna 1-2, 

23-25 veckotimmar i årskurserna 3-4, 25-27 veckotimmar i årskurserna 5-6 

och 28-30 veckotimmar i årskurserna 7-9. För elever som läser ett valfritt 

språk kan timantalet utökas med 2 veckotimmar per årskurs. 

 

3 § 

Förberedande undervisning 

 Kommunen ska ordna förberedande undervisning för nyanlända elever i 

läropliktsåldern som inte har tillräckliga kunskaper i svenska för att kunna 

tillgodogöra sig grundskoleundervisning på svenska. Med en nyanländ elev 

avses en elev som har flyttat till Åland och har ett annat modersmål än 

svenska. 

 Syftet med den förberedande undervisningen är att eleven ska få förut-

sättningar att klara av att följa allmänundervisningen. I den förberedande 

undervisningen studerar den nyanlända eleven svenska och vissa läroämnen 

enligt ett individuellt uppgjort studieprogram som beaktar elevens tidigare 

kunskaper. 

 Förberedande undervisning kan ordnas genom samarbete mellan skolor 

och kommuner. I undantagsfall kan undervisningen ordnas i redan befintliga 

undervisningsgrupper inom allmänundervisningen. Det fortsatta stödet efter 

avslutad förberedande undervisning omfattar ämnesstöd i svenska och 

svenska som andraspråk. 

 En nyanländ elev har rätt att få förberedande undervisning under minst 

två (c. 25 veckotimmar) och högst fyra terminer. Den som deltar i undervis-

ningen har rätt att flytta över till grundskolans allmänna undervisning innan 

två terminer har gått om eleven har kunskaper och förutsättningar för det. 

Förflyttningen till allmänundervisningen kan ske stegvis på det sätt som bäst 

gynnar elevens lärande. Eleven placeras i den årskurs där eleven har förut-

sättningar för studieframgång, oberoende av åldersgrupp. 

 Elevens utveckling och lärande ska utvärderas genom samtal och 

mångsidiga uppgifter. Efter avslutad förberedande undervisning ges ett indi-

viduellt omdöme där elevens språkutveckling och kunskaper utvärderas ut-

gående från det individuella studieprogrammet. Om elevens tidigare kun-

skaper möjliggör att eleven kan tillgodogöra sig något eller några ämnen på 

den nivå som läroplanen anger ska eleven få bli bedömd i dessa ämnen. 

 Den förberedande undervisningens innehåll och det individuella studie-

programmet beskrivs närmare i grundskolans läroplan. 

 

4 § 

Distansundervisning för läropliktiga 

 Vid distansundervisning ska det ska finnas en ansvarig lärare vid den mot-

tagande skolan. Utgående från elevens och gruppens behov ska handledning 

och övervakning ske enligt samma principer som i andra undervisningssitu-

ationer. Den undervisande läraren ansvarar för bedömningen. 

 En grundskola kan anställa en lärare som ger distansundervisning utan att 

läraren befinner sig på Åland. 

 

2 kap. 

Stöd för lärande och skolgång 

 

5 § 

Träningsundervisning 

 En elev som fullgör sin läroplikt inom träningsundervisningen blir läro-

pliktig vid sex års ålder och kan välja att delta i förundervisning inom trä-

ningsundervisningen eller inom barnomsorgen det år läroplikten börjar. 
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 Träningsundervisning innebär mångprofessionellt stöd på heltid. Trä-

ningsundervisningen följer i den mån det är möjligt grundskolans läroplan 

och ger undervisning i grundskolans ämnen anpassat efter elevens nivå. 

Undervisningen för elever med svår funktionsnedsättning ordnas så att den 

är indelad i verksamhetsområden istället för i läroämnen. 

 

6 § 

Åtgärdsprogram och individuell plan 

 Ett åtgärdsprogram och en individuell plan är en beskrivning av vilket 

stöd för lärande och skolgång som eleven behöver och planen ska göras upp 

i samråd med eleven och vårdnadshavarna. 

 Åtgärdsprogrammet sammanställs av klassläraren eller klassförestånda-

ren i samarbete med berörda ämneslärare och speciallärare efter att den pe-

dagogiska bedömningen gjorts. 

 Den individuella planen sammanställs av specialläraren i samarbete med 

de ansvariga lärarna efter att den pedagogiska utredningen gjorts. 

 

7 § 

Undervisning i särskilda situationer 

 Undervisning i särskilda situationer är en individuell undervisning som 

anpassas helt och hållet efter elevens behov och förutsättningar. Undervis-

ningen beskrivs i ett åtgärdsprogram som görs upp av den ansvariga läraren 

tillsammans med berörda lärare och personal inom barn- och elevhälsan. Åt-

gärdsprogrammet ska innehålla en plan över hur eleven ska återgå till all-

mänundervisningen. 

 Elever som är inskrivna på sjukhus, elever i eftervård i hemmet, elever 

som är patienter inom barn- och ungdomspsykiatrin, elever i riskzonen för 

utslagning som på grund av hälsoskäl inte kan gå i den egna skolan och ele-

ver i kö till en neurologisk eller psykiatrisk utredning kan ta del av undervis-

ning i särskilda situationer. 

 

8 § 

Flexibel undervisningsform 

 Den flexibla undervisningsformen är i första hand avsedd för elever i års-

kurs 7-9. Inom den flexibla undervisningsformen ordnas undervisningen 

som närundervisning i skolan eller som handledda studier på arbetsplatser 

och i andra lärmiljöer. Eleverna ska ges uppgifter i enlighet med grundsko-

lans lärokurser och ges möjlighet att visa sina kunskaper i alla ämnen. Skol-

dagens längd samt tidpunkten för start och slut kan avvika från det som be-

stäms i 2 §. 

 Flexibel undervisningsform förutsätter beslut om specialpedagogiskt 

stöd. Det åtgärdsprogram för elevens lärande som ska tas fram för en elev 

med flexibel undervisningsform ska även beskriva speciella omständigheter 

i den flexibla undervisningsformen för eleven, såsom att undervisningen ord-

nas i lärmiljöer utanför skolan. 

 Undervisningen för en elev som får mångprofessionellt stöd kan i undan-

tagsfall ges i en flexibel utbildningsform. Om eleven får mångprofessionellt 

stöd ska den flexibla undervisningsformen beskrivas i en individuell plan för 

hur undervisningen ska ordnas. 

 En elev som får sin undervisning i en flexibel undervisningsform ska be-

dömas i grundskolans alla ämnen av undervisande lärare. 

 En elev som får sin undervisning i en flexibel undervisningsform har rätt 

till lagstadgat stöd för lärande och skolgång, handledning och elevhälsa. 

 

3 kap. 

Elevbedömning 
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9 § 

Elevbedömning 

 Bedömningen av lärande och arbete ska alltid utgå från de mål och kun-

skapskriterier som fastställs i läroplanen. Bedömningen ges antingen med 

siffror eller genom verbal bedömning. Bedömningen av ansvar och samar-

bete ska grunda sig på kriterier formulerade i skolans trivselstadga. 

 Vid bedömning med siffror används skalan 4-10. Vitsordet 5 anger svaga, 

6 försvarliga, 7 nöjaktiga, 8 goda, 9 berömliga samt 10 utmärkta kunskaper 

och färdigheter. En underkänd prestation anges med vitsordet 4. 

 Verbal bedömning ska ges i årskurserna 1-2, som tillägg till elever med 

anpassad lärokurs samt i träningsundervisningen. Till elever med annat mo-

dersmål än svenska kan verbal bedömning ges i alla årskurser förutom vid 

slutbedömningen. Verbal bedömning kan ges i alla årskurser som tillägg till 

sifferbetyg förutom vid slutbedömningen. 

 

10 § 

Betyg 

 Den verbala bedömningen ges som ett skriftligt omdöme i ett särskilt for-

mulär. I den verbala bedömningen utvärderas elevens kunskaper, färdigheter 

och utveckling samt ansvar och samarbete.  Elevens personlighet ska inte 

kommenteras. 

 I årskurserna 1-2 bedöms elevens kunskaper och färdigheter, samt ele-

vens ansvar och samarbete, verbalt. Omdömen om elevens kunskaper och 

utveckling inom olika läroämnen ska grunda sig på kriterier för goda kun-

skaper som finns formulerade i läroplanen. I årskurserna 3-9 bedöms elevens 

kunskaper och färdigheter med vitsorden 4-10. Elevens ansvar och samar-

bete bedöms verbalt vid sidan om skalan. För elever i grundskoleutbildning 

för andra än läropliktiga bedöms läskunnighetsskedet och inledningsskedet 

verbalt och slutskedet enligt skalan 4-10. 

 I läsårsbetyget ska en bedömning av elevens prestationer under hela läså-

ret framgå. Här anges även om eleven flyttas upp från årskursen eller stannar 

kvar på årskursen. I mellanbetyget framgår endast vilka kunskaper och fär-

digheter eleven visat under den perioden. I årskurs 9 ges ett avgångsbetyg 

där samtliga prestationer under årskurserna 7-9 vägs in. 

 Skolans föreståndare/rektor och elevens klasslärare/klassföreståndare ska 

underteckna betygen. Elevens vårdnadshavare ska bekräfta att de tagit del av 

bedömningen och betygsuppgifterna. Uppgifter om tidpunkter då betygen 

ska utfärdas och sättet för hur de ska tillställas eleverna och deras vårdnads-

havare ska ingå i skolornas arbetsplaner. 

 Rätt att utfärda avgångsbetyg har den som har rätt att bedriva grundsko-

leundervisning med stöd av 8 § i del I i landskapslagen om barnomsorg och 

grundskola. 

 

11 § 

Höjning av vitsord 

 En elev som har ett avgångsbetyg och som höjt sitt vitsord i ett enskilt 

ämne ska få ett betyg över det avlagda vitsordet. 

 En elev som har ett skiljebetyg och som har påvisat tillräckliga kunskaper 

i grundskolans hela lärokurs ska få ett avgångsbetyg i vilket de ämnen som 

godkänts av respektive skola framgår. 

 

12 § 

Utvärdering av anpassad lärokurs 

 En elev som genomgått grundskolan och har ett avgångsbetyg som inne-

håller en eller flera anpassade lärokurser har rätt att få anpassningarna om-

värderade under obegränsad tid efter avslutad grundskola. På speciallärarens 

begäran ska ämnesläraren inom det läroämnet som ska omvärderas utvärdera 
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om personens kunskaper motsvarar läroplanens kriterier för godkända kun-

skaper i årskurs 9. Specialläraren ger sedan i samråd med ämnesläraren ett 

utlåtande om anpassningen ska avlyftas. Om anpassningen enligt utlåtandet 

ska avlyftas utfärdas ett nytt avgångsbetyg. I det nya avgångsbetyget ges det 

tidigare anpassade ämnet vitsordet 5. Eleven kan därefter välja att höja sitt 

vitsord i enlighet med bestämmelserna i 11 §. 

 

4 kap. 

Behörighetsvillkor 

 

13 § 

Definitioner 

 Med akademiska poäng avses studiemeriter i enlighet med det europeiska 

systemet för överföring av studiemeriter (European Credit Transfer and 

Accumulation System). Begreppet akademiska poäng motsvaras i Finland 

till begreppet studiepoäng och i Sverige av begreppet högskolepoäng. 

 Med kompetenspoäng avses studiemeriter i enlighet med Europaparla-

mentets och rådets rekommendation 2009/C 155/02 av den 18 juni 2009 om 

inrättande av ett europeiskt system för meritöverföring inom yrkesutbild-

ningen (ECVET). 

 Med examen på fördjupad nivå avses en examen som omfattar minst 240 

akademiska poäng varav minst 60 akademiska poäng avlagts på fördjupad 

nivå. Begreppet fördjupad nivå motsvaras i Finland av begreppet högre hög-

skoleexamen och i Sverige av begreppet avancerad nivå. 

 

14 §  

Kunskaper i svenska 

 Den som arbetar som barnomsorgschef, grundskolechef, utbildningschef, 

rektor, skol- och daghemsföreståndare, klasslärare, lektor, lektor i elevhand-

ledning, specialklasslärare, speciallärare, timlärare, lärare i barnomsorgen, 

lärare i förundervisningen eller lärare i specialbarnomsorgen ska ha utmärkta 

muntliga och skriftliga kunskaper i svenska. 

 Den som inte har svenska som modersmål ska visa sina språkkunskaper 

på det sätt som föreskrivs i statsrådets förordning om bedömning av kun-

skaper i finska och svenska inom statsförvaltningen (FFS 481/2003). 

 

15 § 

Barnomsorgschef, grundskolechef och utbildningschef 

 Behörig som barnomsorgschef, grundskolechef och utbildningschef är 

den som har avlagt 

 1) en examen på fördjupad nivå som omfattar minst 240 akademiska po-

äng med lämplig inriktning vid ett universitet eller en därmed jämförbar hög-

skola, 

 2) studier i ledarskap och/eller förvaltning som omfattar minst 25 akade-

miska poäng eller en examen i undervisningsförvaltning som omfattar minst 

15 studiepoäng vid ett universitet eller en därmed jämförbar högskola samt 

 3) en kurs i åländsk barnomsorgs- och grundskolelagstiftning som god-

känts av Ålands landskapsregering. 

 

16 § 

Daghemsföreståndare 

 Behörig som daghemsföreståndare är den som har avlagt 

 1) en examen med pedagogisk inriktning avsedd för barnomsorg som om-

fattar minst 180 akademiska poäng vid ett universitet eller en därmed jäm-

förbar högskola, 
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 2) studier i ledarskap och/eller förvaltning som omfattar minst 25 akade-

miska poäng eller en examen i undervisningsförvaltning som omfattar minst 

15 studiepoäng vid ett universitet eller en därmed jämförbar högskola samt 

 3) en kurs i åländsk barnomsorgs- och utbildningslagstiftning som god-

känts av Ålands landskapsregering och 

 4) som har tillräcklig erfarenhet av omsorg och fostran av barn i daghem. 

 
17 § 

Lärare i barnomsorgen 

 Behörig som lärare i barnomsorgen är den som vid ett universitet eller en 

därmed jämförbar högskola har avlagt en lärarexamen avsedd för barnom-

sorg som omfattar minst 180 akademiska poäng eller en motsvarande äldre 

examen. 

 

18 § 

Lärare i förundervisningen 

 Behörig för förundervisningsuppgifter i barnomsorgen är den som upp-

fyller behörighetskraven för lärare i barnomsorgen enligt 17 § eller som vid 

ett universitet eller en därmed jämförbar högskola har avlagt en lärarexamen 

avsedd för förundervisning som omfattar minst 240 akademiska poäng. 

 

19 § 

Socionom i barnomsorg 

 Behörig som socionom i barnomsorgen är den som vid ett universitet eller 

en därmed jämförbar högskola har avlagt en socionomexamen med pedago-

gisk inriktning avsedd för barnomsorg som omfattar minst 210 akademiska 

poäng. 

 

20 § 

Lärare i specialbarnomsorgen 

 Behörig som lärare i specialbarnomsorgen är den som vid ett universitet 

eller därmed jämförbar högskola har avlagt 

 1) en examen med pedagogisk inriktning avsedd för barnomsorg som om-

fattar minst 210 akademiska poäng eller en motsvarande äldre examen samt 

 2) en studiehelhet om minst 60 akademiska poäng i specialpedagogik, 

som ingår i examen eller som avlagts utöver examen. 

 

21 § 

Barnskötare 

 Behörig som barnskötare är den som har avlagt en gymnasieexamen av-

sedd för barnomsorg som omfattar minst 180 kompetenspoäng eller en mot-

svarande examen. 

 

22 § 

Fritidspedagog 

 Behörig som fritidspedagog är den som har avlagt en examen med peda-

gogisk inriktning som omfattar minst 180 akademiska poäng vid ett univer-

sitet eller en därmed jämförbar högskola eller en motsvarande examen. 

 
23 § 

Assistent i barnomsorgen 

 Behörig som assistent för barn i behov av särskilt stöd är den som har en 

utbildning på gymnasienivå som är lämplig för uppgiften. 
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24 § 

Familjedagvårdare i gruppfamiljedaghem 

 Behörig som familjedagvårdare i gruppfamiljedaghem är den som har en 

gymnasieexamen avsedd för barnomsorg som omfattar minst 180 kompe-

tenspoäng. 

 

25 § 

Rektor och skolföreståndare 

 Behörig som rektor, biträdande rektor och skolföreståndare är den som 

har avlagt 

 1) en examen som omfattar minst 240 akademiska poäng vid ett univer-

sitet eller en därmed jämförbar högskola och som är behörig som lärare i 

någon av de årskurser som ifrågavarande skola omfattar, 

 2) studier i ledarskap och/eller förvaltning som omfattar minst 25 akade-

miska poäng eller en examen i undervisningsförvaltning som omfattar minst 

15 studiepoäng vid ett universitet eller en därmed jämförbar högskola samt 

 3) en kurs i åländsk barnomsorgs- och grundskolelagstiftning som god-

känts av Ålands landskapsregering och 

 4) som har tillräcklig erfarenhet av läraruppgifter. 

 

26 § 

Klasslärare 

 Behörig som klasslärare i årskurs 1–6 är den som vid ett universitet eller 

en därmed jämförbar högskola har avlagt en lärarexamen eller en motsva-

rande äldre examen avsedd för årskurs 1–6 som omfattar minst 240 akade-

miska poäng. 

 

27 § 

Lektor 

 Behörig som lektor i ämnesundervisning är den som vid ett universitet 

eller en därmed jämförbar högskola har avlagt 

 1) en examen som omfattar minst 240 akademiska poäng eller en motsva-

rande äldre examen, 

 2) minst 60 akademiska poäng i varje undervisningsämne inom ämneslä-

rarexamen eller motsvarande studier samt 

 3) pedagogiska studier för lärare som omfattar minst 60 akademiska po-

äng. 

 

28 §  

Lektor i elevhandledning 

 Behörig som lektor i elevhandledning är den som vid ett universitet eller 

en därmed jämförbar högskola har avlagt 

 1) en lärarexamen som omfattar minst 240 akademiska poäng eller en 

motsvarande äldre examen samt 

 2) en studiehelhet om minst 60 akademiska poäng i elevhandledning, som 

ingår i examen eller som avlagts utöver examen. 

 

29 § 

Specialklasslärare 

 Behörig som specialklasslärare är den som uppfyller behörighetskraven 

för klasslärare enligt 26 § och som vid ett universitet eller en därmed jämför-

bar högskola har avlagt 

 1) en studiehelhet för speciallärare som omfattar minst 60 akademiska 

poäng eller 

 2) en speciallärarexamen som omfattar minst 240 akademiska poäng eller 

en motsvarande äldre examen. 

 



 17 

 

30 § 

Speciallärare 

 Behörig som speciallärare är den som 

 1) uppfyller behörighetskraven som klasslärare eller lektor enligt 26 och 

27 §§ och som vid ett universitet eller en därmed jämförbar högskola har 

avlagt en studiehelhet för speciallärare som omfattar minst 60 akademiska 

poäng eller 

 2) vid ett universitet eller en därmed jämförbar högskola har avlagt en 

speciallärarexamen som omfattar minst 240 akademiska poäng eller en mot-

svarande äldre examen. 

 

31 § 

Timlärare 

 Behörig som timlärare med tillsvidare anställning är den som är behörig 

för motsvarande tjänst som klasslärare, lektor eller speciallärare. 

 

32 § 

Psykolog och kurator i barnomsorgen och grundskolan 

 Behörig som psykolog är den som har rätt enligt lagen om yrkesutbildade 

personer inom hälso- och sjukvården (FFS 559/1994) att utöva yrket som 

legitimerad psykolog. 

 Behörig som kurator är den som vid ett universitet eller en därmed jäm-

förbar högskola har avlagt en examen med lämplig inriktning inom det soci-

ala området som omfattar minst 180 akademiska poäng. 

 

33 § 

Elevassistent i grundskolan 

 Behörig som elevassistent är den som har en utbildning som är lämplig 

för uppgiften. 

 

34 § 

Tidsfrist för att uppfylla vissa behörighetskrav 

 Det behörighetskrav på avlagd kurs i åländsk barnomsorgs- och grund-

skolelagstiftning som ställs för den som har en tjänst som avses i 15, 16 och 

25 §§ ska uppfyllas senast sex månader efter att tjänsteutövningen inletts. 

 

6 kap. 

Förvaltning 

 

35 § 

Utbildningsstadga 

 I kommunernas utbildningsstadga ska finnas bestämmelser om de all-

männa grunderna för barnomsorgens och grundskolans verksamhet. De all-

männa grunderna omfattar 

 - daghemmens placering, 

 - indelningen i skoldistrikt och skolornas placering, 

 - uppgiftsbeskrivning för det kommunala organ som ansvarar för barn-

omsorg och grundskola och för de tjänstemän och arbetstagare som är un-

derställda organet, 

 - kommunens delegering av beslutanderätt i frågor som gäller barnom-

sorg och grundskola, 

 - rutiner för samarbetet mellan barnomsorg och grundskola, 

 - rutiner för samarbetet mellan kommunens utbildningsverksamhet och 

berörda instanser och andra kommuners utbildningsverksamhet och aktörer, 

 - rutiner för ansökning om barnomsorg, 

 - inskrivning av elever och förverkligande av undervisningen i grundsko-

lan, 
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 - inskrivning av elever och förverkligande av förberedande undervisning, 

 - anmälan till hemundervisning, 

 - anmälan till och förverkligande av grundskoleutbildning för andra än 

läropliktiga, 

 - ordnandet av skolskjuts och inkvartering, 

 - en precisering av vilka typer av tjänster som finns i barnomsorgen och i 

grundskolan, 

 - barn- och elevhälsans organisation, 

 - de främmande språk som är valfria läroämnen för eleverna i grundsko-

lan, 

 - rutiner för elevernas val av valfria läroämnen, 

 - elevernas rätt till frånvaro från skolgången, 

 - rutiner för hur barn och elever ska höras i frågor som berör dem, 

 - kommunens beredskap att vid behov ordna flexibla undervisningsfor-

mer och undervisning i särskilda situationer samt 

 - utvärdering av hemundervisade barn. 

 

7 kap. 

Ikraftträdande 

 

36 § 

Ikraftträdande 

 Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2021. 

 Åtgärder som verkställigheten av förordningen kräver får vidtas innan 

förordningen träder i kraft. 

 

 

__________________ 

 

 


