
 

 

 

Svar på: remiss gällande landskapslag om barnomsorg och grundskola 

 

Ung Resurs r.f. är en förening vars huvudsakliga syfte är att, tillsammans med 

uppdragsgivare och nätverkspartners, stötta ungdomar i åldern 16-29 år i att hitta en 

studieplats, arbete eller annan sysselsättning. som på lång sikt främjar individens välmående 

och utveckling. Med en lösningsinriktad och individfokuserad verksamhet, strävar Ung Resurs 

till att minska antalet arbetslösa-, svårsysselsatta- och hemmasittande ungdomar. Ung 

Resurs arbetar också för att förhindra skolavhopp, social utslagning och marginalisering 

samt för ökad samverkan och utvecklade sektorövergripande verksamheter. 

 

Gällande förslaget till landskapslag om barnomsorg och grundskola vill Ung Resurs lämna 

några kommentarer kring det vi från vårt håll uppmärksammat.  

Till att börja med vill vi dock framhäva att vi i vårt arbete riktar oss främst till de ungdomar 

som gått ut grundskolan och passerat läropliktsåldern.  

På vårterminen, i maj, besöker våra ungdomslotsar 9:orna i de åländska grundskolorna och 

informerar om att vi finns, men i övrigt är det Ålands gymnasium, Ålands Lyceum, 

Folkhögskolan på Åland och även Högskolan på Åland, som vi samarbetar med.  

 

Bland vår målgrupp finns dock de som inte har fullföljt sin grundskoleutbildning, och för dem 

så kan följande föreslagna delar i den nya landskapslagen, få stor betydelse:  

• 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. 

• 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.  

För oss på Ung Resurs innebär dessa förslag att vi nu kommer att ha ytterligare en 
samarbetspartner som vi kan vända oss till när det gäller de ungdomar som vi stöter på, som 
vill fullfölja eller fortsätta sina studier, och detta anser vi vara positivt.  
 



Särskilt uppmärksammar vi på Ung Resurs, behovet av fler som arbetar för att förebygga 
marginalisering. Som vi upplever dagens samhälle är kravet på en genomgången grundskola 
och dessutom en vidareutbildning därefter, närmast ett grundkrav för ungdomar för att de 
ska få ett arbete. Ung Resurs välkomnar därför satsningar och lagstiftning som riktas mot att 
fler ska klara av grundskolan, och efter grundskolan ”kopplas vidare/stöttas vidare” till 
annan skolgång, arbete eller annan sysselsättning. 
Frågan vi ställer oss är dock om grundskolans skyldighet att handleda elever ett år efter att 
läroplikten upphört, om denna skyldighet upphör ifall eleven accepterar en studieplats på 
gymnasiet eller Folkhögskolan, men sedan avbryter studierna inom ett år? 

 
En av följderna med den nya landskapslagen uppfattar vi som att barn i barnomsorgen 
kommer att få rätt till barn- och elevhälsans kurators- och psykologtjänster.  
Vi i vår verksamhet, stöter ofta på ungdomar/unga vuxna, med nyställda diagnoser, ofta 
inom det neuropsykiatriska området, och även de med problematik som påverkar förmågan 
att klara av studier, praktik- och arbetsplatser samt även våra dagliga 
sysselsättningsverksamheter, men där ingen utredning har gjorts och ingen diagnos ställts.  
I vissa fall handlar vårt arbete då om att stötta vidare till psykiatrin, för att få utrett om det 
finns någon funktionsnedsättning som påverkar förmågan.  
Dessa svårigheter och behov av extra stöd har säkerligen större möjlighet att upptäckas, om 
informationen kring barnen redan från barnomsorgstiden, samlas i en och samma akt, så att 
den inte riskerar försvinna vid övergångar mellan olika stadier i barnet/ungdomens liv. 
Informationen ska naturligtvis handhas med varsamhet, och med hänsyn till hur ett barns 
normala utveckling ser ut m.a.o. så ska man inte stämplas i äldre ålder, för att det fanns 
avvikelser i yngre ålder. Relevansen ska alltid bedömas och man behöver vara både 
medveten om i vilket sammanhang informationen inhämtats och även vara källkritisk.  
 

Övriga delar av lagförslaget tar vi inte ställning till från Ung Resurs sida, utan lämnar det till 

övriga remissinstanser som vi bedömer besitter mer lämplig kompetens i frågorna om ex. 

ekonomisk påverkan för berörda parter. 
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