
Ålands specialpedagogiska förening 
Tankar kring förslaget till ny Landskapslag om barnomsorg och 
skola 
 
  

Allmänt: 
 

• Att barnomsorgen och grundskolan ska lyda under samma enhet är bra för 
kontinuiteten, speciellt för de barn som har behov av särskilt stöd. Vi funderar 
dock lite kring behörigheten på en utbildningsdirektör ifall att en kommun har 
en gemensam person för detta istället för en barnomsorgsdirektör och en skol/ 
bildningsdirektör. Tanken är bra, speciellt för små kommuner, men vad krävs 
för behörighet för att vara lämplig för ett sånt uppdrag? 

 

• Mycekt bra med konfessionslös religionsundervisning som gör att alla kan 
vara med, det blir berikande för alla elever. Där står det också att det inte är 
förbjudet med psalmer, kyrkobesök o dyl – bra att man kan göra sådant som 
tillhör vår kultur så alla får vara med och se vad det handlar om. 
Konfessionslös religionsundervisning bidrar också både till ekonomisk vinning 
och underlättande av schemaläggning, då de två separerade ämnena religion 
och livsåskådning för tillfället tar mycket resurser inom båda dessa områden. 
 

• Fint att stöd för lärande och skolgång finns med i lagen, då ökar tryggheten 
för alla elever. 
 
 
Barnomsorg: 
 

• I del 2 kapitel 7 §40 står det att en speciallärare i barnomsorgen ska utreda 
barns behov av specialpedagogiskt stöd samt göra upp en individuell plan. Är 
”speciallärare” en av de nya tjänstebenämningarna inom barnomsorgen eller 
är det ett sakfel? Specialbarnträdgårdslärare är det enligt den utbildning de 
har genomgått. 

 
 

Grundskolan: 
 

• Bra att eleverna får välja mellan fem språk istället för tre (Del 3 kapitel 2 §7) 

• Bra med undervisning i svenska som andra språk – vi har en stor grupp elever 
som fortsättningsvis behöver en tillrättalagd svenskaundervsining (Del 3 
kapitel 2 §7) 

• Tanken god med hemspråksundervisning, vi är dock fundersamma över hur 
man rent praktiskt ordnar hemspråksundervisning då vi har flera skolor med 
elever med 20-25 olika hemspråk (Del 3 kapitel 2 §7) 
 

 

• I del 3 kapitel 5 §18 står det att det allmänpedagogiska stödet riktar sig till en 
elev som tillfälligt behöver stöd. Det finns många åtgärder som är 
allmänpedagogiska men inte tillfälliga, tex. olika hjälpmedel, möbler, god 



framförhållning, bildstöd, varierande arbetssätt mm. En formulering som kunde 
passa bättre här är att ta in delar av den motsvarande text som finns inom 
barnomsorgen del 2 kapitel 7 §39, så att det tex kunde stå så här: 
 
”Det allmänpedagogiska stödet är en del av skolans dagliga undervisning och 
handledning. Allmänpedagogiskt stöd ska ges till alla barn inom skolan, vilket 
innebär ett individanpassat bemötande inom ramen för det vardagliga 
allmänpedagogiska arbetet. En elev som tillfälligt blivit efter i studierna eller 
behöver kortvarigt stöd för lärande har rätt att få stödundervisning”. 

 
 

• I del 3 kapitel 5 §23 tår det att IP ska skrivas av elevhälsogruppen, men i 
”Modell för ansvarsfördelning - stöd för elevens lärande och skolgång” står det 
att specialläraren ansvarar för uppgörandet tillsammans med 
(special)klassläraren och ämnesläraren, så där är det ett sakfel i texten. Det 
känns inte heller varken loigskt eller ändamålsenligt att elevhälsogruppen ska 
skriva IP. Ytterligare en fråga är vem som är ytterst ansvarig? (För tillfället 
bildningsdirektören) 

 

• Bra med möjlighet till flexibel undervisningsform (Del 3 kapitel 5 §25) 
 

• Bland annat i del 3 kapitel 9 §49 står om närmare bestämmelser om 
bedömning i förordning. Finns den redan eller är det ngt som ska utarbetas 
innan lagen tas i bruk? 

 
 

Barn- och elevhälsan: 
 

• I del 4 §12 där det står mycket om barn- och elevhälsan utgår man från att det 
finns kurator och psykolog tillgängliga i alla skolor/ skoldistrikt. Vad händer om 
så inte är fallet? Då kan det vara svårt att ordna så att en elev får ha samtal 
med någon sådan inom 7 dagar eller i brådskande fall nästa arbetsdag. 

 


