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Utlåtande angående Landskapslag om barnomsorg och grundskola 

Utkastet till Landskapslag om barnomsorg och grundskola innehåller många nödvändiga och 

lovvärda satsningar men även förslag till förändringar inom kommunernas basverksamhet 

som är tveksamma med tanke på kommunernas ekonomi och huruvida det är den väg vi bör 

välja för att skapa det samhälle som vi i framtiden vill ha. Det nya lagförslaget är även starkt 

kopplat till revideringen av den allmänna delen i läroplanen för grundskolan i landskapet 

Åland, i vilken det finns ett stort behov av revideringar för att kunna skapa en läroplan som 

motsvarar tidens anda. Nedan följer en sammanställning av de mest centrala förändringarna 

i lagen: 

Barnomsorg   

− Avgiftsfri förundervisning införs i enlighet med parlamentariska gruppens slutsats.  

− Rutinen för kommunens fastställelse av barnomsorgsavgifterna förenklas samtidigt som 

förutsägbarheten för vårdnadshavarna bibehålls.  

− Ledningsfunktionen för barnomsorgen i kommunen stärks med en barnomsorgsdirektör 

parallellt med skoldirektören. Dessa ska gemensamt ansvara för de övergripande 

kommunala ledningsuppgifterna inom förvaltningen så som pedagogiskt ledarskap, 

budgetfrågor, fortbildning och utveckling. Kommunen kan samordna dessa båda funktioner 

genom att tillsätta en gemensam utbildningsdirektör för verksamhetsformerna.  

− Tillgängligheten för barn med funktionsnedsättning säkerställs i barnomsorgens 

utrymmen.  

− Rätt till tillfällig barnomsorg regleras, kommunens skyldigheter.  

− Krav på privat barnomsorg utan samhällsstöd införs.  

− Rätt till barn- och elevhälsans kurators- och psykologtjänster införs för barn i 

barnomsorgen.  

− Tjänstebenämningar inom barnomsorgen förnyas.   

 

  



Grundskola och grundskoleutbildning 

− Språkprogrammet utvidgas till att omfatta fem språk mot tidigare tre. Eleverna ska under 

grundskoletiden ges möjlighet att välja mellan minst två av de främmande språken finska, 

franska, ryska, spanska eller tyska.  

− Dagens undervisning i religionskunskap är konfessionell och följer den religion i det 

religionssamfund till vilket majoriteten av eleverna i landskapet hör. Om en elev tillhör ett 

annat religionssamfund eller om eleven inte tillhör något religionssamfund ska eleven ges 

undervisning i livsåskådningskunskap. Nu föreslås att det nya läroämnet religions- och 

livsåskådningskunskap blir konfessionslöst och utformas så att alla elever kan vara med och 

både få bekräftelse för sina egna identitetsuttryck och öka kunskap och förståelse om 

andras.  

− En elev som har gått ut grundskolan ska ha rätt till individuell elevhandledning från sin 

tidigare grundskola under ett år efter att läroplikten har uppfyllts. Elevhandledningen ska 

stödja eleverna att fatta beslut och att göra val gällande vardagslivet, studierna, fortsatta 

studier och framtiden utgående från sina egna förutsättningar, sina värderingar, sitt 

utgångsläge och sina intressen.  

− Skrivningar om distansundervisning införs. Ett av målen med distansundervisning är att 

säkerställa en likvärdig undervisning för alla elever inom grundskolan.  

− Bestämmelser om elevens rätt till stöd för lärande och skolgång införs i lagen från att 

tidigare ha ingått i läroplanen. Undervisning i olika flexibla undervisningsformer regleras.   

− Elevbedömningen lyfts till lagen eftersom det är en väsentlig del av skolgången. Elevernas 

rättssäkerhet garanteras.  

− Grundskoleutbildning för andra än läropliktiga införs. Inflyttade som har brister i sin 

grundskoleutbildning ges möjligheter att inhämta kunskaper på en grundläggande nivå. 

Grundskoleelever som av någon anledning inte fullgjort sin läroplikt med ett godkänt 

avgångsbetyg utan lämnat skolan med endast ett skiljebetyg kan slutföra sin 

grundskoleutbildning.  

− Rätten till trygg lärmiljö regleras. Ett utförligare och tydligare regelverk skapas för att 

förverkliga barns och elevers rätt till en lärmiljö som präglas av säkerhet, trygghet och 

studiero.  

− Disciplinära åtgärder införs i lagen. Fostrande samtal införs som en pedagogisk metod 

samtidigt som kvarsittning slopas.  

− Regler kring granskning och omhändertagande av saker införs.  

− De centrala bestämmelserna för barn- och elevhälsan sammanförs i en egen del i lagen. 



Utlåtandet tar fasta på tre huvudpunkter: 

1. Allmänna synpunkter 

2. Ekonomiska konsekvenser 

3. Lagförslaget Landskapslag om barnomsorg och grundskola 

Positiva förslag till ändringar i lagstiftningen som ej är kostnadsdrivande har inte berörts i 

detta utlåtande. 

 

1. Allmänna synpunkter 

En av de allra största förändringarna sker på administrativ nivå där flera av de Åländska 

kommunerna är tvungna att se över sin förvaltning vad gäller barnomsorg och skola. 

Landskapsregeringen föreslår en gemensam kommunal utbildningsförvaltning för 

verksamhetsformerna barnomsorg, grundskola och grundskoleutbildning för elever som 

passerat läropliktsåldern. Lagen föreslås träda i kraft 1 augusti 2020, vilket för de flesta 

kommuner innebär att en sammanslagning av nämnder blir nödvändig inför kommande 

mandatperiod. En samordning kommer att krävas vad gäller beredningen av ärenden som 

berör barnomsorg och grundskola i kommunernas organ. En barnomsorgsdirektör ska finnas 

i kommunerna och skall tillsammans med skoldirektören biträda kommunen och ansvara för 

den pedagogiska ledningen och utvecklingen av utbildningsverksamheten. 

Kommunalförbundet SÅHD:s framtid är långt beroende av den fortsatta utvecklingen vad 

gäller kommunstrukturreformen. Om det i framtiden blir en kommun så ordnas 

förvaltningen inom den gemensamma kommunen och vid en oförändrad kommunstruktur 

kan kommunerna ordna sina barnomsorgsdirektörstjänster via SÅHD, alternativt köpa dessa 

tjänster av en annan kommun. Eventuella vägval bör göras först när en ev. 

kommunstrukturreform är avgjord. 

 

  



2. Ekonomiska konsekvenser 

De kostnadsdrivande förslagen som ingår i punkt 3.1 i utkastet är endast en del av de 

förslag som kommer att inverka på kommunernas budget och kalkylerna är 

schablonmässiga. De verkliga kostnadsökningarna kommer högst troligt att bli större än 

de nu kalkylerade. Lagförslag som är kostnadsdrivande men som inte omnämns är bl.a.: 

- Barnets bästa (Del I § 4) 

- Införande av hemspråk som valfritt läroämne (Del I § 6) 

- Införande av spanska och ryska som valfria ämnen (Del III § 7) 

- Finansieringen av alternativa grundskolor (Del III § 38) 

- Elevers rättighet till mellanmål (Del III § 63) 

- Hemundervisningselever skall ha tillgång till barn- och elevhälsans psykolog- och 

kuratorstjänster (Del IV § 5) 

- Att barn eller elev skall ges möjlighet till ett personligt samtal med personal från 

barn- och elevhälsan senast den sjunde arbetsdagen efter det att barnet eller eleven 

har begärt detta (Del IV § 12) 

Avsaknaden av en förordning gör att ev. kostnadsdrivande förslag ännu kan tillkomma. 

Sammanfattningsvis kan man konstatera att det är en vacker tanke att man i alla lägen skall 

sträva efter att tillgodose barnets bästa, men det är också kostnadsdrivande. Någon gång 

kommer verkligheten att komma emot vad gäller kommunernas möjligheter att skjuta till 

skattemedel för att tillgodose enskilda individers behov. Lagstiftningen bör vara tydlig då det 

handlar om varje individs eget ansvar och inte skrivas så att det finns både hängslen och 

livrem för alla situationer. Det har vårt samhälle inte råd med. En uppdatering av 

landskapsandelarna som beaktar även ovan nämnda punkter är nödvändig för att 

kommunerna skall kunna ha en möjlighet att erbjuda de föreslagna servicefunktionerna. 

Den bedömning Landskapsregeringen gör, beträffande kuratorernas och psykologernas 

utvidgade arbetsområde så att det även skall omfatta barnomsorgen men trots det inte 

föranleda några nya kostnader, är inte trolig. Mängden ärenden kommer inte att minska utan 

snarare tvärtom öka drastiskt. 

  



3. Lagförslaget Landskapslag om barnomsorg och grundskola  

 

DEL I ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 

§ 6  Språk 

mom. 4 och 5 ”Då elever med annat hemspråk än svenska får undervisning i 

hemspråk som valfritt läroämne kan detta språk användas som undervisningsspråk. 

En elev med annat modersmål än svenska kan få stödundervisning på sitt 

modersmål.” Denna formulering är väldigt tveksam. Ordet kan innebär att det för 

kommunerna blir valbart att ordna denna verksamhet. Behandlingen av invånare i de 

olika kommunerna riskerar därför att bli ojämlik. De pengar som ev. satsas på detta 

kunde med fördel satsas på många andra områden inom skolans värld. Om man har 

kommit till ett land med ett annat språk så borde första prioritet vara att lära sig det 

nya språket. Om man vill upprätthålla sitt modersmål kan man göra det utanför 

skolan. För kommunerna kommer det att bli det en svår uppgift att kunna tillgodose 

stödundervisning i elevernas modersmål.  

 

DEL II BARNOMSORGEN 

 

 

DEL III GRUNDSKOLAN 

 

§ 2  Rätt till skolgång 

mom. 1 ” Av särskilda skäl ska kommunen även ordna grundskoleundervisning för 

andra barn som vistas i kommunen.” Ett förtydligande har begärts från Ålands LR 

beträffande hur man avser ersätta kommunerna genom landskapsandelar för dessa 

elever. Ett problem är också att dessa elever inte kan olycksfallförsäkras hos något 

försäkringsbolag så länge de saknar ett Finländskt personsignum. Tydligare 

anvisningar behöver därför utfärdas från Ålands LR beträffande hanteringen av de 

papperslösa eleverna. 

§ 6  Undervisningen i grundskolan 

 ”Kommunen ska enligt behov ordna förberedande undervisning för en nyanländ elev 

med annat modersmål än svenska.” Oklarheter råder vad som menas med 

förberedande undervisning, vilket måste vara tydligt i lagen. Ersättningsbiten måste 

tydliggöras från LR. 

 

  



§ 8  Rätt till individuell elevhandledning 

 ”En elev som har gått ut grundskolan har rätt till elevhandledning från sin tidigare 

grundskola under ett år efter att läroplikten har uppfyllts”. Förslaget är bra men det 

kräver mer resurser till skolorna. 

9 § Distansundervisning 

 Att anlita en lärare som undervisar på distans samt en övervakande lärare fysiskt i 

klassrummet gör förslaget kostnadsdrygt. Det behöver klargöras vem som har 

ansvaret för såväl undervisning som utvärdering samt vem som är huvudman för 

distansundervisande läraren. 

§11  Arbetsplan 

 Den godkända arbetsplanen kunde med fördel publiceras på skolans eller kommunens 

hemsida. Vid en eventuell granskning kunde uppgifter hämtas direkt därifrån. 

15 §  Arbetsdag 

”Arbetet består av lektioner som pågår 60 minuter där undervisning och lek varvas” 

Ordet lek borde bytas ut till något mer lämpligt som gäller för hela grundskolan. 

§ 21  Träningsundervisning 
  
 ”En elev med kognitiv funktionsnedsättning fullgör läroplikten i 

träningsundervisningen och blir läropliktig vid sex års ålder.” Begreppet kognitiv 
funktionsnedsättning behöver granskas. Att ha en kognitiv funktionsnedsättning är 
ett vidare begrepp som syftar på att man har svårigheter med exempelvis 
koncentration, inlärning eller minnet. Två vanliga diagnoser är ADHD och Asperger. 
Elever med dessa diagnoser går inte i träningsundervisningen för närvarande. 

 
§ 28  Anmälan om hemundervisning 

”Vårdnadshavarna ska läsårsvis skriftligt anmäla till hemkommunen att läroplikten 

fullgörs genom hemundervisning.” Tidigare har anmälan kunnat göras för ett läsår i 

gången eller tillsvidare. Tydligare anvisningar kring hur kommunerna skall hantera 

dessa anmälningar är nödvändiga i förordningen. Skrivelsen behöver strängeras så att 

de som redovisar ett sådant arbete som inte kan godkännas ska förlora rätten till att 

uppfylla läroplikten via hemundervisning. Det ska vara tydligt att eleven måste 

infinna sig personligen vid kontrollerna, att föräldrarna lämnar in portfolio säger 

inget om vem som utfört arbetet. I förslaget står endast att de som kunnat prestera 

bevis på att de inte erhållit nödvändiga färdigheter enligt läroplanen ska förlora 

möjligheten till hemundervisning. I den här frågan får det inte finnas 

tolkningsutrymme eller kryphål. Alla barn ska ha rätt till en framtid, vilket inbegriper 

rätten till grundläggande utbildning. Även seriösa hemundervisare skulle vinna på en 

sådan tydligt formaliserad lagstadgad granskning, vilket skulle avmystifiera rätten till 



valfrihet och alternativ skolgång. Det är inte acceptabelt att det bor barn på Åland 

idag som erhåller grundläggande utbildning av så låg kvalitet via hemundervisning att 

de i praktiken inte tillgodogör sig grundläggande utbildningsförberedande kunskaper 

och färdigheter. 

§ 35 Förvaltning 

”Förläggningskommunen ansvarar för tillsynen av alternativa grundskolor.” Tydligare 

anvisningar krävs vad gäller vilka uppgifter som åligger förläggningskommunen. 

§ 39  Rätt till grundskoleutbildning 

 En samordning behövs mellan kommunerna för att ordna grundskoleutbildning för 

personer som har passerat läropliktsåldern. 

§ 52 Höjning av vitsord 

”Den som genomgått grundskolan och har ett avgångsbetyg men vill höja sitt betyg i 

ett enskilt läroämne har möjlighet att göra det vid den grundskola som eleven fått sitt 

avgångsbetyg från eller vid en annan skola på Åland som beviljats tillstånd att 

bedriva grundskoleutbildning.” 

 Elever med anpassad lärokurs kan inte höja sitt vitsord. Måste gå att göra möjligt.  

§ 60  Åtgärder mot kränkande behandling 

Rektor måste kunna delegera utredningar av kränkande behandling till exempelvis ett KiVa-

team. Rektorn har ansvar men ska inte åläggas att utföra själva utredningsarbetet. 

 

§76  Elevvård i samband med disciplinära åtgärder 

”En elev får inte lämnas utan tillsyn efter att de åtgärder som avses i 70 § eller 72 § 

genomförts”. Det är orimligt att i en lag kräva att en elev som avstängs flera dagar, en 

vecka eller tre månader ska ha tillsyn under tiden. Kostnaderna blir oerhörda och det 

är knappast praktiskt möjligt att genomföra. 

 

DEL IV BARN- OCH ELEVHÄLSA 

§ 12  Rätt till barn- och elevhälsans tjänster 

”Alla barn och elever ska ha en jämlik tillgång till barn- och elevhälsotjänster.  Ett 

barn eller en elev ska ges möjlighet till ett personligt samtal med personal från barn- 

och elevhälsan senast den sjunde arbetsdagen efter det att barnet eller eleven har 

begärt detta. I brådskande fall ska möjlighet till ett samtal ges senast nästa 

arbetsdag. Möjligheten till ett personligt samtal gäller också när barnets eller elevens 

vårdnadshavare eller någon annan har begärt detta, om det inte är uppenbart 

onödigt.”  Det kommer att leda till praktiska svårigheter då våra kuratorer är 



ambulerande och besöker vissa av våra skolor en gång varannan vecka. Avsikten med 

kommunernas barn- och elevhälsa får inte bli att ersätta akutsjukvården och 

barnskyddet. Fokus hos elevvårdspersonalen skall vara att hantera skolrelaterade 

problem. 

 

DEL VI FÖRVALTNING 

3 § Barnomsorgsdirektör, skoldirektör eller utbildningsdirektör 

 ”I kommunen ska det finnas en barnomsorgsdirektör och en skoldirektör med uppgift att 

biträda kommunen och ansvara för den pedagogiska ledningen och utvecklingen av 

utbildningsverksamheten. Kommunen kan välja att istället utse en utbildningsdirektör som 

handhar barnomsorgsdirektörens och skoldirektörens uppgifter.  Tjänsterna kan vara 

gemensamma för flera kommuner eller för ett kommunalförbund och en eller flera 

kommuner.”  Här borde den eventuella kommunstrukturen var på plats innan man 

nyanställer nya direktörer.  

 

§ 4 Utbildningsstadga 

 En utbildningsstadga behöver tas fram för att ersätta nuvarande skolstadga när lagen 

och förordningen tagits i bruk. Det är viktigt att det i förordningen tydligt 

framkommer vad som skall ingå i utbildningsstadgan. 

 

________________________________ 

Mathias Eriksson 

Skoldirektör 


