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Utkast till Landskapslag om barnomsorg och 
grundskola 
 
 
Huvudsakligt innehåll 
 

Inom landskapsregeringen bereds ett förslag till lagstiftning om kommunal 
utbildningsverksamhet. Landskapsregeringen föreslår en gemensam kom-
munal utbildningsförvaltning för verksamhetsformerna barnomsorg, grund-
skola samt grundskoleutbildning för andra än läropliktiga.  
 I grunden är målsättningen inte att ändra innehållet i verksamheten eller 
förutsättningarna i barnomsorgen eller grundskolan i sak. Dock föreslås änd-
ringar och klargöranden i vissa delar. 
 Målsättningen är att skapa goda förutsättningar till att se barnets mognad 
och utveckling som en helhet och överbrygga onödiga avbrott i den kontinu-
erliga linje som social utveckling och lärande bör vara. En administrativt 
sammanhållen verksamhet ska stödja samsyn bland pedagogerna. Samver-
kan mellan skolan och barnomsorgen underlättas såväl pedagogiskt, admi-
nistrativt och praktiskt. För det enskilda barnet möjliggör en sådan organi-
sation att det är enklare att ge barnet utmaning på rätt mognadsnivå. 
 Förslaget bedöms ha vissa ekonomiska följder för kommunerna som i nå-
gon mån kompenseras inom landskapsandelssystemet. En sammanflätning 
av verksamheter och samordning av administration kan medföra ett ökat 
samutnyttjande av personalresursen. 
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Allmän motivering 
 

1. Bakgrund 
 

1.1 Allmänt 
 

Bestämmelser om barnomsorg finns i Barnomsorgslagen (2011:86) för land-
skapet Åland. Bestämmelser om grundskola och grundskoleutbildning finns 
i Grundskolelagen (1995:18) för landskapet Åland. 
 Från landskapsregeringens sakkunniggrupp och från den parlamentariska 
arbetsgruppens rapport, (Revidering av grundskolelagen, maj 2018) kommer 
ett tydligt uppdrag att reformera den framtida barnomsorgen så att barnom-
sorgen framledes ska tillhöra utbildningssektorn. Rapporterna förespråkar att 
verksamhetsformerna grundskola och barnomsorg regleras i en gemensam 
lag. Den gemensamma lagen avser stärka sambandet mellan verksamheterna 
och gynna en framtida samsyn i arbetet med barns och elevers omsorg, fost-
ran och utbildning. 
 Lagen om kommunernas socialtjänst träder i kraft år 2021. Av detta följer 
att uppgifterna för kommunernas socialnämnder och socialförvaltningar får 
mera begränsade ledningsuppgifter. Detta stärker ställningstagandet att om-
organisera barnomsorgen så att ansvarig nämnd kommer att hantera ledning 
och utveckling av kommunens åtaganden vad gäller omsorg, fostran och ut-
bildning som en helhet för barn mellan 9 månader upp till 15 - 16 år.  
 Bestämmelserna i nu gällande grundskolelag har tillämpats nästan oför-
ändrade i över 20 år. Barnomsorgslagen är knappt 10 år gammal och behovet 
av förändring är inte lika stort. I takt med samhällsförändringarna upplevs 
vissa bestämmelser idag som otillräckliga och föråldrade samtidigt som helt 
nya behov av regleringar har uppstått. Revideringen av grundskolelagen in-
går i regeringens handlingsprogram som en lagstiftningsåtgärd med hög pri-
oritet. 
 
1.2 Omvärldsbeskrivning 
 

Diskussion om barnomsorgens organisatoriska tillhörighet har pågått i öv-
riga Norden sedan 30 år. Resultatet av denna diskussion är att de övriga reg-
ionerna sedan många år valt att se barnomsorgen som ett naturligt första steg 
i det livslånga lärandet och anslutit den till utbildningssektorn. Detta uteslu-
ter dock inte det självklara i att den pedagogiska verksamheten sker parallellt 
med omsorg och omvårdnad om barnen. I den europeiska diskussionen 
(OECD) benämns sammanflätningen av utbildning och omsorg, “Early 
childhood, eduacation and care”, ECEC.  
 Sedan år 2012 har Finland stegvis övergått till att överföra barnomsorgen 
till undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde. Reformen 
slutfördes genom Lagen om småbarnspedagogik som trädde i kraft i augusti 
2018. De socialpolitiska och pedagogiska motiven till reformen var i huvud-
sak att stärka barnens ställning inom de grundläggande fri- och rättigheterna 
dvs jämlikhet, sociala och kulturella rättigheter, delaktighet i enlighet med 
mognad och förmåga. Småbarnspedagogiken ska utgöra en målinriktad hel-
het som består av fostran, undervisning och vård. Pedagogiken betonas sär-
skilt. 
 Danmark utgör dock ett undantag i Norden detta sammanhang. De har en 
förvaltningskultur som byter ansvarigt ministerium beroende på den aktuella 
politiska majoritetens vilja. För närvarande har barn och äldre-ministeriet an-
svaret för barnomsorgen där. 
 Den allmänbildande grundutbildningen benämns på Åland fortsättnings-
vis grundskola. I Danmark, Norge och Sverige kallas den också grundskola 
medan den i Finland benämns grundläggande utbildning. Sverige har skol-
plikt medan Finland, Norge och Danmark har läroplikt eller 
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undervisningsplikt. På Åland är grundskolan 9-årig liksom i Danmark, Sve-
rige och Finland medan den är 10-årig i Norge. I de övriga nordiska länderna 
är förskoleklassen sammankopplad med grundskolan. Enligt lag ska barn i 
Finland delta i förskoleundervisning eller motsvarande verksamhet under ett 
års tid innan läroplikten börjar. Förskoleundervisningen förbereder barnen 
inför grundskolan. Barnen börjar i förskoleundervisningen vanligen vid sex 
års ålder och grundskolan vid sju års ålder. På Åland börjar läroplikten höst-
terminen det år då barnet fyller sju år. Barnet har rätt till förundervisning året 
före läroplikten börjar. 
 
1.3 Bakgrund barnomsorg 
 

Barnomsorgen på Åland tillhör nu socialväsendet i enlighet med Landskaps-
lag (1995:101) om tillämpning i landskapet Åland av riksförfattningar om 
socialvård, 2b § punkt 1. Begreppet socialvård omfattar sådan barnomsorg 
som avses i barnomsorgslagen (2011:86) för landskapet Åland. Detta hindrar 
dock inte kommunerna att själva avgöra hur de vill organisera barnomsorgen. 
Barnomsorgslagens 27 § ger dem rätten att själva avgöra vilken nämnd som 
ska handha uppgiften. Majoriteten av kommunerna har fram till nu kommu-
nens socialväsende som huvudman för sin barnomsorg. Saltvik, Geta, Sund 
och Vårdö har skolväsendet som huvudman. På landskapets förvaltningsnivå 
ligger ansvaret på socialvårdsbyrån. 
 Barnomsorg är till sin natur lika delar omsorg och pedagogik och har där-
för naturliga kontaktytor till såväl sociala sektorn som till kommunens ut-
bildningsväsende. Å ena sidan betonas barnomsorgens del i det livslånga lä-
randet där den pedagogiska samhörigheten med grundskolan är stark. Å 
andra sidan har kopplingen till socialväsendets familjepolitiska stödsystem, 
särskilt barnskyddet i kommunen, setts som en tillgång för att trygga barns 
uppväxtförhållanden. Detta har varit ett argument för organisatorisk tillhö-
righet till sociala sektorn. I Finland har det dessutom historiskt sett, funnits 
en stark koppling till hemvårdsstödet som delvis lanserades som en kompen-
sation för de vårdnadshavare som inte fick daghemsplats. 
 
1.4 Bakgrund grundskola och grundskoleutbildning 
 

Under våren 2016 kartlade utbildnings- och kulturavdelningens utbildnings-
byrå tillsammans med skoldirektörerna och bildningscheferna i landskapet 
det detaljerade behovet av lagstiftningsåtgärder utifrån gällande lagstiftning. 
Arbetet ledde till en promemoria i juni 2016.  
 Under sommaren 2016 bereddes tillsättningen av en parlamentariskt sam-
mansatt arbetsgrupp. Arbetsgruppens uppdrag var att fungera som stöd och 
referens i det fortsatta arbetet. Samtliga lagtingsgrupper var representerade i 
arbetsgruppen.  
 På uppdrag av den parlamentariska arbetsgruppen tillsatte avdelningen 
fem sakkunniggrupper med varsitt avgränsat uppdrag i syfte att närmare ut-
reda specifika frågor i anslutning till revideringen av grundskolelagen. Sak-
kunniggrupperna skulle anlägga ett hållbarhetsperspektiv på sitt arbete, vara 
visionära och utgå från intentionerna i det utbildningspolitiska programmet 
och regeringsprogrammet. I juni 2017 kunde ett slutseminarium kring sak-
kunniggruppernas utredningsuppdrag hållas. Seminariet samlade ett stort an-
tal medlemmar i de olika arbetsgrupperna, politiker och tjänstemän. 
 Den parlamentariska arbetsgruppen valde att närmare granska ett antal 
centrala områden och höra ett stort antal personer i syfte att inhämta syn-
punkter från ett brett fält. De ekonomiska frågorna gavs på ett naturligt sätt 
större utrymme. Den parlamentariska arbetsgruppen avlämnade sin slutrap-
port till landskapsregeringen i maj 2018. 
 FN:s barnkonvention har genomsyrat hela lagstiftningsprocessen. Rädda 
barnen r.f. har genomfört en barnkonsekvensanalys på uppdrag av 
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landskapsregeringen. Utgångspunkten var att insamla elevernas synpunkter 
på hur skolan fungerar idag. Två elevworkshoppar har hållits för skolornas 
elevråd.  
 
1.5 Lagstiftningsbehörigheten 
 

Enligt självstyrelselagen som trädde i kraft den 1 januari 1993 har landskapet 
lagstiftningsbehörighet i alla frågor som rör undervisning. Detta innebär att 
landskapet även har lagstiftningsbehörighet beträffande den allmänna läro-
pliktsåldern.  
 
2. Förslag till en gemensam kommunal utbildningsförvaltning 
 

Landskapsregeringen föreslår en gemensam kommunal utbildningsförvalt-
ning för verksamhetsformerna barnomsorg och grundskola och grundskole-
utbildning för elever som passerat läropliktsåldern.  
 Begreppen barnomsorg och förundervisning behålls i nya lagen. Sam-
manflätningen av barnomsorgens och skolans verksamheter i samma lag för-
ändrar inte innehållet i verksamheterna eller förutsättningarna i barnomsor-
gen. Målsättningen är att skapa goda förutsättningar att se barnets mognad 
och utveckling som en helhet och överbrygga onödiga avbrott i den kontinu-
erliga linje som social utveckling och lärande bör vara. En administrativt 
sammanhållen verksamhet ska stödja samsyn bland pedagogerna.  
 Samverkan mellan skolan och barnomsorgen underlättas såväl pedago-
giskt, administrativt och praktiskt. För det enskilda barnet möjliggör en så-
dan organisation att det är enklare att ge barnet utmaning på rätt mognads-
nivå. 
 
2.1 Barnomsorg 
 

Paragrafer i nuvarande lag som ska ändras i sak: 
− Avgiftsfri förundervisning införs i enlighet med parlamentariska grup-

pens slutsats. 
− Rutinen för kommunens fastställelse av barnomsorgsavgifterna förenklas 

samtidigt som förutsägbarheten för vårdnadshavarna bibehålls. 
− Ledningsfunktionen för barnomsorgen i kommunen stärks med en barn-

omsorgsdirektör parallellt med skoldirektören. Dessa ska gemensamt an-
svara för de övergripande kommunala ledningsuppgifterna inom förvalt-
ningen så som pedagogiskt ledarskap, budgetfrågor, fortbildning och ut-
veckling. Kommunen kan samordna dessa båda funktioner genom att till-
sätta en gemensam utbildningsdirektör för verksamhetsformerna. 

− Tillgängligheten för barn med funktionsnedsättning säkerställs i barnom-
sorgens 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. 
 
2.2 Grundskola och grundskoleutbildning 
 

Nedan följer ändringar i sak: 
− Språkprogrammet utvidgas till att omfatta fem språk mot tidigare tre. Ele-

verna 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 land-
skapet hör. Om en elev tillhör ett annat religionssamfund eller om eleven 
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inte tillhör något religionssamfund ska eleven ges undervisning i livså-
skådningskunskap. Nu föreslås att det nya läroämnet religions- och livs-
åskådningskunskap 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 elevhand-
ledning 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 distansun-
dervisning 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 skol-
gången. 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 peda-
gogisk 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. 
 
3. Förslagets verkningar 
 

3.1 Ekonomiska konsekvenser för kommunerna och landskapet 
 

De ekonomiska konsekvenserna gäller i första hand kostnader för avgiftsfri 
förundervisning 20 h/vecka för barn året före de börjar i skolan. Detta utgör 
ca 500 000 € för bortfallet av möjliga intäkter i avgifter för kommunerna.  
 För hushållen är införandet av avgiftsfri förundervisning 20h/vecka en 
inbesparing av månatliga kostnader om ca 144 €. Noteras bör att några kom-
muner redan i dagsläget genomfört reformen om avgiftsfri förundervisning 
året före skolan börjar och att det för hushåll i dessa kommuner blir det ingen 
ytterligare inbesparing. 
 Landskapsregeringens bedömning är att kurators- och psykologtjänsterna 
inom barnomsorgen inte föranleder nya kostnader. Redan nu arbetar skolpsy-
kologerna med barn i barnomsorgen och kuratorstjänsterna (social handled-
ning m.m.) ges vid behov av kommunens socialkansli. Förändringen kan 
ibland t o m anses som en inbesparing då dessa tjänster kan komma in tidi-
gare och på så vis förebygga att problemen växer sig större. 
 För kommunerna innebär sammanflätningen av verksamheterna barnom-
sorg och skola möjlighet till samordning av administration och ett ökat 
samutnyttjande av personalresursen. En sådan effektivisering kan på sikt ut-
göra en möjlighet till inbesparingar.  
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 Kravet på en barnomsorgsledarfunktion kan i vissa fall i nuläget medföra 
en kostnad. Men, eftersom barnomsorgens ledningsuppgifter redan nu sköts 
av socialkansliet och uppgiften försvinner därifrån då barnomsorgen flyttas, 
torde det bli kostnadsneutralt för kommunen. I små kommuner kan barnom-
sorgsledarfunktionen samordnas med skoldirektörsuppdraget och en utbild-
ningsdirektör anställas. 
 De ekonomiska konsekvenserna inom grundskolans område uppfattas 
som begränsade eftersom mycket verkställs redan idag med hjälp av andra 
styrdokument. Landskapslagen om barnomsorg och grundskola syftar till att 
minska framtida marginalisering och utanförskap. Lagförslaget stöder land-
skapsregeringens arbete inom hållbarhetsagendan genom att ta tillvara allas 
förutsättningar. 
 En rättighet till individuell elevhandledning införs ett år efter avslutad 
grundskola. De flesta elever får en studieplats efter grundskolan och kan an-
vända sig av den nya skolans elevhandledare. Ett fåtal elever blir utan stu-
dieplats och behöver möjlighet till fortsatt vägledning i sitt studieval. Det är 
närmast dessa elever som förväntas använda sig av rätten till individuell elev-
handledning från grundskolan. Kostnadsökningen för kommunerna att till-
handahålla dessa tjänster uppskattas till 30 000 €. 
 Grundskoleutbildning för andra än läropliktiga är en ny verksamhetsform 
för kommunerna. De kan välja att ordna denna undervisning i sin egen skola, 
i samarbete med andra eller genom att köpa tjänster från annan offentligt 
finansierad skola i landskapet som beviljats tillstånd att bedriva grundskole-
utbildning. Elevkostnaden uppskattas till 30 000 € för ett läsår. Totalkostna-
den beror på antalet elever i utbildningsformen. Kostnaderna för läsinlärning 
finns idag inom landskapsregeringens budgetmoment för sysselsättnings-
främjande utbildning. Landskapsregeringen avser att möjliggöra för vuxna 
studerande att ansöka om studiestöd för grundskoleutbildning. 
 Möjlighet till olika flexibla undervisningsformer införs. Syftet med flex-
ibla undervisningsformer är att minska avbrotten i grundskoleutbildningen, 
förebygga utslagning och förbättra elevens möjligheter att få ett avgångsbe-
tyg. Grundskolorna har redan nu kostsamma speciallösningar för dessa ele-
ver. Kostnaderna uppskattas inte öka på grund av redan befintlig verksamhet.  
 Kommunen ska enligt behov ordna förberedande undervisning för en ny-
anländ elev som har annat modersmål än svenska. Den förberedande under-
visningen ordnas i grupper bestående av nyanlända elever. Den förberedande 
undervisningen ersätter delvis den särskilda stödundervisning i svenska som 
idag ges elever med annat modersmål än svenska. Efter den förberedande 
undervisningen har eleven möjlighet till en ämnesspecifik stödundervisning 
på svenska. Landskapsregeringen avser fortsättningsvis att kompensera 
kommunerna för de merkostnader som den ämnesvisa stödundervisningen 
medför. Under år 2018 anlände 38 elever till grundskolans låg- och högsta-
dium. Av dessa har 16 elever kommit till högstadiet och 22 till lågstadiet. 
 Undervisning i det gemensamma ämnet religions- och livsåskådnings-
kunskap kommer att bli en kostnadsinbesparing. Det behövs inte längre en 
uppdelning av undervisningsgruppen i religionskunskap och livsåskådnings-
kunskap. Alla kan delta i den gemensamma undervisningen i religions- och 
livsåskådningskunskap. 
  De kostnadsökningar och kostnadsminskningar som kan komma på kom-
munerna med anledning av lagförslaget avser landskapsregeringen att beakta 
inom den allmänna landskapsandelen. Sammanflätningen av verksamhet-
erna och det gemensamma läroämnet religions- och livsåskådningskunskap 
ses som möjliga kostnadsinbesparingar. Kostnadshöjande effekter är bl.a. in-
förandet av gratis förundervisning och grundskoleutbildning för andra än lä-
ropliktiga.  
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3.2 Effekter på myndigheternas verksamheter 
 

I första hand avser reformen förenkla och utveckla samverkan mellan verk-
samhetsområdena barnomsorg och skola. Trots att styrdokumenten för både 
skola och barnomsorg kräver ett samarbete mellan dessa, finns fortfarande 
såväl “administrativa diken” och mer vardagliga slentrianmässiga förbiseen-
den av möjligheter till samverkan. Med gemensam huvudman blir det natur-
ligt att i såväl praktiska arrangemang som i mer övergripande utvecklingsar-
bete verka för en “obruten linje” mellan det som nu är barnomsorg respektive 
skola.  
 En gemensam huvudman möjliggör bättre kontinuitet för t ex barn - och 
elevhälsopersonal där nu de olika huvudmannaskapen, t ex vad gäller elev-
vården, utgör olika typer av hinder för verksamheten. Samsynen stärks och 
likheterna i det omsorgsmässiga och pedagogiska uppdraget mellan stadierna 
tydliggörs. 
 Kommunen ordnar den utbildning som avses i denna lag själv eller i sam-
arbete med andra kommuner. Kommunen kan köpa tjänster för ordnandet av 
grundskoleutbildning för andra än läropliktiga från annan offentligt finansi-
erad skola i landskapet som beviljats tillstånd att bedriva grundskoleutbild-
ning. Kommunen ansvarar för att utbildningen med köptjänster ordnas i en-
lighet med denna lag.  
 Vid organiseringen av barnomsorgen och grundskoleutbildningen ska 
kommunen samarbeta med de instanser som ansvarar för idrott och kultur, 
barnskydd och annan socialvård, rådgivningsverksamhet och övrig hälso- 
och sjukvård samt med andra kommuners utbildningsverksamhet och aktörer 
för att skapa en mångsidig dagvårds- och skolverksamhet och för barnets 
bästa.  
 Bestämmelser om elevens rätt till stöd för lärande och skolgång införs i 
lagen från att tidigare ha ingått i läroplanen. På så sätt garanteras alla elevers 
rättighet till ett adekvat stöd under hela grundskoletiden. Det kommer inte 
finnas utrymme för egna tolkningar av stödet utan alla behöver ge samma 
förutsättningar till alla elever. För att ordna undervisning och stöd för en elev 
som till exempel är allvarligt sjuk eller befinner sig i en svår livssituation 
förutsätts särskilda åtgärder. Vårdpersonal, elevens skola och hemkommun 
ska tillsammans komma överens om hur undervisningen ordnas. Genom 
samarbetet fås ett helhetsbegrepp om eleven. En flexibel undervisningsform 
införs för att skapa förutsättningar för individanpassad skolgång i grundsko-
lan. Undervisningsformen präglas av yrkes- och sektorsövergripande samar-
bete och samarbete mellan olika organisationer. Barn och elever med flexibel 
undervisningsform får mera hjälp med att uppfylla läroplikten och med so-
cialiseringsprocessen. Framtida marginalisering och utslagning minskar. 
Flera elever kan lämna grundskolan med ett avgångsbetyg och kan skaffa sig 
en yrkesutbildning och belastningen för samhället minskar. 
 Det har framkommit att framförallt grundskolorna behöver en moderni-
serad och tydlig reglering vad gäller olika slags åtgärder som syftar till att 
skapa en trygg och säker lärmiljö för barn och elever. Alla barn har rätt att 
lära och utvecklas i en trygg lärmiljö och att bemötas med respekt. En trygg 
lärmiljö förutsätter att grundskolorna bedriver ett kontinuerligt och målinrik-
tat arbete för att motverka kränkande behandling av elever. Det föreslagna 
regelverket för trygg lärmiljö svarar mot dessa behov och bedöms medföra 
positiva konsekvenser för både skolornas och barnomsorgens verksamhet. 
  
3.3 Konsekvenser för barn och elever 
 

Landskapsregeringens bedömning är att reformen ger fördelar för barn både 
direkt och indirekt. Direkt så att en gemensam organisation gynnar en smidig 
och välorganiserad övergång för det enskilda barnet mellan barnomsorgen 
och skolan. För många barn är förändringarna vid skolstarten en utmaning 
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som de vuxna i organisationerna tillsammans med vårdnadshavarna särskilt 
behöver uppmärksamma. Det finns rutiner för övergången i varje skoldistrikt 
men genomförandet varierar, tillfälligtvis beroende på oundvikliga personal-
förändringar men ibland också på grund av förbiseende. Barnens situation 
skulle med denna reform bli mera likvärdig mellan distrikten i samband med 
skolstarten. Ansvaret för goda övergångsrutiner skulle bli ett tydligare ge-
mensamt ansvar mellan verksamhetsformerna. 
 Förslaget om gemensam huvudman gynnar möjligheten till en flexibel 
skolstart och ett utvecklat stadieövergripande arbetssätt, vilket i hög grad 
gynnar barnen. Mognadsgraden i olika hänseenden för barn i sju års-åldern 
kan variera stort. Det är lättare att rätt möta detta mognadsspann med en or-
ganisatoriskt och pedagogiskt gemensam organisation. 
 Förslaget betonar att barnets bästa ska prioriteras när barnomsorg och 
grundskoleutbildning planeras, ordnas, tillhandahålls och när det fattas be-
slut om den. Barnets bästa har varit inskrivet även i 2 § barnomsorgslagen. I 
lagförslaget ges barnets bästa dock en starkare formulering och tas även in 
som en separat, fristående paragraf. På så vis betonas barnets bästa synligare 
som en allmän princip som styr ordnandet av barnomsorg och grundskoleut-
bildning och tolkningen av lag. Bestämmelsen tryggar genomförandet av ar-
tikel 3 i Förenta nationernas konvention om barnets rättigheter, enligt vilken 
barnets bästa ska komma i främsta rummet vid alla åtgärder som rör barn, 
vare sig de vidtas av offentliga eller privata sociala välfärdsinstitutioner, 
domstolar, administrativa myndigheter eller lagstiftande organ. 
 I samband med sammanflätningen av de två verksamhetskulturerna 
skola-barnomsorg, framförs ofta farhågor att barnomsorgskulturen, som är 
den yngre verksamheten, befaras slukas av skolkulturen som har långa trad-
itioner. “Skolifiering” av barnomsorgen befaras kunna driva barnomsorgen i 
en riktning där man överger balansen mellan omsorg och utbildning så att 
barnomsorgen blir alltmer skollik. En sådan utveckling skulle inte gynna bar-
nen. 
 Mot en sådan negativ utveckling talar det faktum att Ålands barnomsorg 
har en hög täckning av formellt kompetent utbildad personal, en framåtsträ-
vande och målmedveten läroplan och att barnomsorgen har en självklar roll 
och en stark ställning bland de åländska barnfamiljerna. 
 Barns och elevers delaktighet i verksamheten främjas. De ges möjlighet 
att delta i verksamheten och utvecklingen av denna. De ska hållas informe-
rade i frågor som rör dem och ges möjlighet att uttrycka sina åsikter i dessa 
frågor. Eleverna ska ges tillfälle att under skoltid behandla frågor av gemen-
samt intresse. Eleverna ska höras innan arbetsplanen och trivselstadgan fast-
ställs och före andra beslut som påverkar dem väsentligt. Grundskolan har i 
uppgift att stöda elevernas utveckling till kreativa och ansvarskännande män-
niskor i vårt demokratiska samhälle. Detta centrala samhällsuppdrag under-
lättas genom förslaget. Att skapa förutsättningar för barns och elevers påver-
kan och delaktighet ger inte bara en vinst för den enskilde individen utan för 
samhället i stort. 
 Alla ges nu möjligheter att få ett avgångsbetyg från grundskolan. De som 
av olika skäl har fått ett skiljebetyg från grundskolan har nu möjligheter att 
komplettera och få ett avgångsbetyg. På så sätt har alla möjligheter till fort-
satt utbildning efter grundskolan. 
 Rätten till individuell elevhandledning ett år efter avslutad grundskola ska 
förebygga framtida marginalisering från utbildning och arbetsliv. Elevhand-
ledningen fungerar som en länk mellan skolan, samhället och arbetslivet.  
 Stöd för lärande och skolgång innebär arbetsgången när det gäller elever 
i behov av särskilt stöd. Stödet delas in i tre nivåer och har tillämpats i grund-
skolor på Åland sedan år 2015 genom skrivningar i läroplanen. Stödet defi-
nieras nu i lagen för att garantera alla elevers rättighet till ett adekvat stöd 
under hela grundskoletiden.  
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 Undervisningen som följer arbetsplanen ska vara avgiftsfri för eleverna 
och skolornas huvudmän ska anslå resurser för studiebesök, exkursioner och 
klassutflykter. Elever och vårdnadshavare kan bidra med gemensamt insam-
lade pengar för studiebesök, utflykter, lägerskolor och evenemang som ank-
nyter till undervisningen. Penninginsamlingen ska vara frivillig för både ele-
ver och vårdnadshavare. Det är viktigt att skolan och hemmen gör upp klara 
och tydliga spelregler för insamlingen och användningen av pengarna. Alla 
elever ska ha möjlighet att delta i verksamheten som följer skolans arbetsplan 
oberoende av om de eller deras vårdnadshavare har deltagit i penningin-
samlingen.  
 Förslaget syftar till att skapa förutsättningar för en trygg lärmiljö för barn 
och elever. Flera av förslagen är förhållandevis konkreta och bedöms få klar 
positiv verkan. Det gäller bland annat rektorers, skolledares och lärares utö-
kade befogenheter att vid behov använda försvarbara maktmedel och att om-
händerta farliga eller störande föremål. 
 
3.4 Konsekvenser för jämställdheten och jämlikheten 
 

Barnträdgårdslärarkåren består till nästan 98% av kvinnor. Löneläget för 
dem ligger, jämfört med grundskolans lärare, lägre. Barnomsorgens status 
som en relativt ung verksamhet, i många stycken låg. En förklaring till detta 
kan vara att omsorgen av små barn tidigare gjordes oavlönat av kvinnor. Sta-
tusen ökar i takt med att professionaliteten ökat och utbildningen på högsko-
lenivå inte endast betonar omsorg utan mer pedagogik och kunnande om 
barns utveckling. En sammanflätning av verksamhetskulturerna kunde vara 
en grogrund för en bättre löneutveckling för barnträdgårdslärarna. Det finns 
ingen automatik i en sådan utveckling eftersom lönesättning avgörs av ar-
betsmarknadens parter i förhandlingar. 
 Ett samgående i en gemensam organisation har visat sig öka karriärmöj-
ligheterna för kvinnor på den pedagogiska arbetsmarknaden. 
 Det införs en konfessionslös undervisning i det gemensamma läroämnet 
religions- och livsåskådningskunskap. En större förståelse kommer att 
skapas när eleverna gemensamt kan reflektera över livsfrågor och sin egen 
och andras identitet samt resonera och argumentera kring moraliska fråge-
ställningar och värderingar i det gemensamma ämnet. I ett mångkulturellt 
samhälle är det viktigt att eleverna får sitta tillsammans och diskutera livs-
frågor och på ett så objektivt sätt som möjligt lära sig om religioner och livs-
åskådningar. Alla behandlas lika och får samma undervisning i det gemen-
samma läroämnet religions- och livsåskådningskunskap.  
 Språkprogrammet öppnas upp så att andra valfria språk än finska, franska 
eller tyska kan läsas. Elevernas möjlighet att välja språk regleras av kom-
munfullmäktige i utbildningsstadgan.  Eleverna ska under grundskoletiden 
ges möjlighet att välja mellan minst två av de främmande språken finska, 
franska, ryska, spanska eller tyska. Skrivningarna i lagen garanterar att elever 
på Åland får en likvärdig utbildning oberoende av hemkommun.  
 Vuxnas möjlighet till grundskoleutbildning ökar. Alla har en grundlags-
enlig rätt till kunskap motsvarande grundskoleutbildningen och som ger be-
hörighet för fortsatta studier. Behovet av grundläggande färdigheter i läs-
ning, skrivning, räkning och muntlig framställning för vuxna har ökat i takt 
med inflyttningen från länder med svaga utbildningssystem. Elever som har 
lämnat grundskolan med skiljebetyg har möjligheter att komplettera skilje-
betyget och på så sätt få ett avgångsbetyg. På det viset har alla möjligheter 
till fortsatt utbildning efter grundskolan. Genom införande av grundskoleut-
bildningen för andra än läropliktiga garanteras att alla oberoende av kön av-
giftsfritt får en allmänbildande grundutbildning.  
 Lagens syfte är att säkerställa att alla barn, oberoende av boningsort, eko-
nomiska och sociala förhållanden har tillgång till en inkluderande och jämlik 
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barnomsorg och grundskoleutbildning och att främja livslångt lärande för 
alla. Barn ska bemötas som jämlika individer och de har rätt till medinfly-
tande enligt sin utvecklingsnivå i frågor som gäller dem själva.  
 
3.5 Konsekvenser för miljön 
 

Samverkan och samutnyttjande av lokaler påverkar energiåtgång vid upp-
värmning.  
 Transporter till verksamheterna kan samordnas bättre vilket minskar kol-
dioxidutsläppen. Rätten till skolskjuts bibehålls oförändrad så avtrycken på 
miljön ökar inte med anledning av detta.  
 Verksamheten i grundskolan främjar de färdigheter och kunskaper som 
behövs för att leva miljömässigt, socialt och ekonomiskt hållbart. 
 
Detaljmotivering 
 

Del I Allmänna bestämmelser 
 
1 § Tillämpningsområde Lagen ser barnet ur ett helhetsperspektiv och om-
fattar såväl barnomsorg som grundskoleutbildning. Barnomsorgen har tidi-
gare lytt under socialvården men nu samlas allting om barnet i en enda lag 
som finns under utbildning.  
 Det finns bestämmelser om grundskoleundervisning för andra än läro-
pliktiga. Grundskoleundervisning har saknats i landskapet för vuxna. Land-
skapsregeringen har ordnat en grundläggande språkinlärning för personer 
med obefintlig eller kort skolbakgrund. I och med denna lag förtydligas kom-
munernas ansvar över grundskoleutbildningen oberoende av målgrupp. 
 I lagen finns skrivningar om läroplikten att kan uppfyllas i grundskolan, 
i en alternativ skola eller genom hemundervisning.  
 Andra bestämmelser som ingår i lagen är rätten till barnomsorg, förun-
dervisning och skolgång. 
 Verksamheterna bedrivs under kommunal eller privat ledning. 
 
2 § Syfte Enligt grundlagen har alla rätt till avgiftsfri grundläggande utbild-
ning. Lagen ska säkerställa att alla barn enligt sin förmåga och sina särskilda 
behov oavsett boningsort, ekonomiska och sociala förhållanden får en inklu-
derande och jämlik barnomsorg och grundskoleutbildning och har möjlighet 
att utveckla sig själv. 
 Ett livslångt lärande ska främjas vilket innebär lärande i alla åldrar och på 
alla livsområden.  
 
3 § Verksamhetskultur Verksamhetskulturen ska stödja växande och lärande 
och är ett handlingsmönster som utvecklas i det sociala samspelet i barnom-
sorgen och grundskolan. Verksamhetskulturen ger varje barn möjlighet att 
agera, utvecklas och lära sig som en unik individ och som medlem i gemen-
skapen. En bra verksamhetskultur främjar lärandet och välbefinnandet.  
 Det är viktigt att barnens, elevernas och vårdnadshavarnas erfarenheter 
och åsikter utnyttjas när fostran och undervisning ges. 
 Med barn- och elevhälsa avses främjande och upprätthållande av barnens 
och elevernas utveckling och lärande, goda psykiska och fysiska hälsa och 
sociala välbefinnande. 
 
4 § Barnets bästa I paragrafen föreskrivs om prioriteringen av barnets bästa. 
Med barn avses varje människa under 18 år. Prioriteringen av barnets bästa 
är en allmän princip som ska styra planeringen, ordnandet och tillhandahål-
landet av verksamheten, beslutsfattandet samt tolkningen av lagen.  
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 Bestämmelsen grundar sig på artikel 3 i Förenta Nationernas konvention 
om barnets rättigheter (nedan barnkonventionen), enligt vilken barnets bästa 
ska komma i främsta rummet vid alla åtgärder som rör barn, vare sig de vid-
tas av offentliga eller privata sociala välfärdsinstitutioner, domstolar, admi-
nistrativa myndigheter eller lagstiftande organ.  
 Grundläggande för att bedöma barnets bästa är att inhämta och beakta 
barnets åsikter. Enligt artikel 12 i barnkonventionen har barnet rätt att fritt 
uttrycka sina åsikter i alla frågor som rör honom eller henne, varvid barnets 
åsikter ska tillmätas betydelse i förhållande till barnets ålder och mognad. 
Enligt 6 § 3 mom. i grundlagen skall barn bemötas som jämlika individer och 
de skall ha rätt till medinflytande enligt sin utvecklingsnivå i frågor som gäl-
ler dem själva. 
 Barnets bästa som utgångspunkt i all utbildning, barnomsorg och övrig 
verksamhet innebär att verksamheten ska vara utformad för att ge barnet 
bästa möjliga förutsättningar för hans eller hennes personliga utveckling. Det 
innebär också att det i verksamheten ska beaktas de övriga rättigheter som är 
relevanta i sammanhanget såsom varje barns rätt till inflytande och delaktig-
het, barnets rätt till respekt för sin personliga integritet och att barnet inte ska 
diskrimineras utan ges likvärdiga möjligheter till bästa möjliga utveckling 
utifrån barnets egna förutsättningar. Verksamheten ska således utformas i 
överensstämmelse med barnets rättigheter så som de finns uttryckta i barn-
konventionen. 
 Bedömningen av barnets bästa ska genomföras unikt i varje enskilt fall, 
med utgångspunkt i de specifika omständigheterna för det enskilda barnet, 
gruppen barn eller barn i allmänhet. 
 I prövningen ska man beakta riktlinjerna om barnets rättigheter som utar-
betats av FN:s kommitté för barnets rättigheter och som gäller bland annat 
prioriteringen av barnets bästa, barnets rätt till utbildning, lek, vila och fritid 
samt barnets rätt att bli hörd.  
 
5 § Icke-diskriminering Principen om icke-diskriminering handlar om att alla 
barn och elever ska vara inkluderade i barnomsorgen och grundskolan oav-
sett kön, ålder, etnicitet, religion, sexuell läggning och funktionsnedsättning. 
Barnomsorgen och grundskolan ska vara en plats som är likvärdig och jämlik 
både till verksamhet och form. Likvärdigheten innebär att barnomsorgens 
och grundskolans verksamhet och innehåll kvalitativt ska vara likvärdigt i 
hela landskapet. Likvärdighet innebär inte att verksamheten ska vara likadan 
eller ha samma innehåll. Likvärdighet handlar om lika kvalitet och att läro-
planens alla delar följs. Lika villkor är en grundläggande förutsättning för att 
alla ska ha möjlighet att delta fullt ut i barnomsorgen och grundskolan. Alla 
barn, också barn i behov av särskilt stöd, ska under dagen erbjudas en jämlik 
verksamhet. Fundamentet till kravet på jämlik behandling finns i 6 § Fin-
lands grundlag (731/ 1999). I ett rättvist samhälle ska alla ha samma möjlig-
heter att utbilda sig, arbeta och få tillgång till olika tjänster. 
 
6 § Språk Självstyrelselagen anger att undervisningsspråket i landskapets 
grundskolor ska vara svenska om inte undantag görs i landskapslag. Land-
skapsregeringen anser att svenska fortsättningsvis ska vara det huvudsakliga 
undervisningsspråket i samtliga grundskolor. I språkundervisning ska re-
spektive språk kunna användas.  
 Landskapsregeringen anser att kravet på stärkta språkkunskaper även kan 
tillgodoses genom att främmande språk i ökad utsträckning används inom 
den vanliga undervisningen och föreslår därför att landskapsregeringen ska 
kunna ge tillstånd för användning av ett annat undervisningsspråk än svenska 
vid viss inriktning av undervisningen. Verksamheten måste dock alltid vara 
förenlig med målen för grundskolan varvid främst avses att undervisningen 
ska ge eleverna en medvetenhet om Ålands särställning och att Åland är 
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enspråkigt svenskt samt orsakerna till detta. Kravet på att undervisningen ska 
ha en viss inriktning betyder att undervisningsgruppen har ett tema kring vil-
ket undervisningen byggs upp. Temat kan till exempel vara Frankrike, varvid 
undervisningen i miljö- och naturkunskap samt samhällsorientering betonar 
förhållandena i Frankrike och det franska språket integreras i all undervis-
ning i den mån det är möjligt med hänsyn till elevernas språkkunskaper. 
Landskapsregeringens avsikt är inte att denna utvidgade språkundervisning 
skulle omfatta en hel skola utan tillstånd skulle beviljas mindre undervis-
ningsgrupper inom en skola. 
 Elever med annat hemspråk än svenska kan som ett valfritt ämne välja 
undervisning i hemspråk. Vid hemspråksundervisning kan det aktuella hem-
språket användas som undervisningsspråk. Undervisning i hemspråk syftar 
till att stärka hemspråket och därigenom även svenskan. 
 Inflyttningen av personer som har annat modersmål än svenska har ökat 
markant de senaste åren. För dessa barn och elever ska tillfällig stödunder-
visning på elevens modersmål ordnas om detta är möjligt med avseende på 
tillgången på språkkunniga lärare som kan handha undervisningen. Avsikten 
är att denna undervisning endast ska vara tillfällig och undervisningen ska 
ha som mål att barnet och eleven så snart som möjligt klarar sig på svenska.  
 
7 § Bibliotek För att trygga vårt demokratiska samhälle krävs det att våra 
barn och ungdomar lär sig läsa, förstår det de läser och utvecklar ett kritiskt 
tankesätt med kunskap om hur man kontrollerar källor och varför det är nöd-
vändigt att göra så.  
 Biblioteket kan vara i skolbyggnaden men lagen garanterar att det åt-
minstone finns ett bibliotek i närheten av varje grundskola. Barnen ska upp-
muntras till läsning genom att det i biblioteket finns litteratur som inspirerar 
till läsning. Som stöd för studierna ska biblioteket erbjuda tjänster i form av 
informationssökning via litteratur och andra medier. Alla lärare, oavsett vil-
ken skola de jobbar på, kan få stöd i undervisningen och upplysning om den 
senaste litteraturen som kan gynna den egna utvecklingen som pedagog och 
läsfrämjare. Biblioteket spelar en viktig roll för utbildning och kultur, för att 
främja läs- och skrivfärdigheten och förmågan att söka information. De flesta 
åländska grundskolor har redan ett bibliotek i nära anslutning till eller i skol-
byggnaden. 
 Varje daghem ska ha möjlighet att använda ett bibliotek. 
 
8 § Kommunens uppgifter Kommunen är huvudman för kommunens utbild-
ningsverksamhet som omfattar barnomsorg, grundskola och grundskoleun-
dervisning för andra än läropliktiga. Kommunen ska ordna kommunal barn-
omsorg, grundskoleundervisning för de läropliktiga barn som bor i kommu-
nen och grundskoleundervisning för andra än läropliktiga. Kommunen an-
svarar för att denna lag följs. Vid organiseringen av barnomsorgen och 
grundskoleutbildningen ska kommunen samarbeta med de instanser som an-
svarar för idrott och kultur, barnskydd och annan socialvård, rådgivnings-
verksamhet och övrig hälso- och sjukvård samt med andra kommuners ut-
bildningsverksamhet och aktörer för att skapa en mångsidig dagvårds- och 
skolverksamhet och för barnets bästa. 
 Kommunen ordnar den utbildning som avses i denna lag själv eller i sam-
arbete med andra kommuner. Kommunen kan köpa tjänster för ordnandet av 
grundskoleutbildning för andra än läropliktiga från annan offentligt finansi-
erad skola i landskapet som beviljats tillstånd att bedriva grundskoleutbild-
ning. Ålands Folkhögskola och Medborgarinstitutet i Mariehamn kan an-
hålla till landskapsregeringen om tillstånd att få bedriva grundskoleutbild-
ning. Det är fortsättningsvis kommunens ansvar att utbildningen med köp-
tjänster ordnas i enlighet med denna lag. 
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Del II Barnomsorgen 
 

 
1 kap. Allmänna bestämmelser  
 

1 § Målsättning. Den föreslagna paragrafens 1 och 2 mom. motsvarar i stor 
utsträckning 2 § i den nu gällande barnomsorgslagen (2011:86) för land-
skapet Åland. 
 I 3 mom. föreslås en ny bestämmelse gällande att barnets och vårdnads-
havarnas livsåskådning ska beaktas och respekteras i planeringen av barn-
omsorgsverksamheten. Barnomsorgen ska fortsättningsvis vara icke-kon-
fessionell. Barnomsorgen ska främja likabehandling och jämställdhet och 
ska lära barnen att förstå och respektera den allmänna kulturtraditionen och 
vars och ens kulturella, religiösa och livsskådningsmässiga bakgrund. Land-
skapsregeringen har för avsikt att anta en praktiskt utformad anvisning gäl-
lande tillämpningen av bestämmelsen.  
 I 4 mom. föreslås ett tydligare barnperspektiv beträffande barns påver-
kansmöjligheter gällande sin vardag inom barnomsorgen. I enlighet med ar-
tikel 12 i barnkonventionen, till vilken lagtinget gav sitt bifall den 25 mars 
1991, ska de barn som är i stånd att bilda egna åsikter fritt få uttrycka dessa 
i alla frågor som rör barnet, och barnets åsikter ska tillmätas betydelse i för-
hållande till barnets ålder och mognad. Barnens egna tankar och ord av hur 
de upplever innehållet i barnomsorgen ska således komma fram och tas till-
vara och användas för analys och reflektion av barnomsorgen. Utgående från 
barnens mognadsgrad ska barnen få påverka verksamhetsinnehållet i 
barnsomsorgen. 
 
2 § Arbetsplan. Den förslagna bestämmelsen motsvarar i stort 15 § i gällande 
barnomsorgslag. Arbetsplanen ska godkännas av kommunen. Enligt lagför-
slagets del VI, 5 § 1 mom. kan vissa uppgifter delegeras till tjänsteman. En-
ligt 2 mom. 1 punkten får dock inte beslut om godkännande av arbetsplan 
delegeras till tjänstemannanivå. 
 
2 kap. Verksamhetsformer  
 

3 § Verksamhetsformer för barnomsorgsverksamhet. Den föreslagna bestäm-
melsen motsvarar i stort den nu gällande 1 § 2 mom. i barnomsorgslagen. 
Barnomsorg bedrivs i formerna daghemsverksamhet, fritidshemsverksamhet 
och lekverksamhet. Daghemsverksamhet bedrivs som framkommer av lag-
förslagets 4 § 2 mom. i formerna daghem, familjedaghem och gruppfamilje-
daghem. Fritidshemsverksamhet bedrivs i enlighet med lagförslagets 7 § in-
nan och efter skoldagens slut för barn i årskurs ett och två. Lekverksamhet 
bedrivs i enlighet med lagförslagets 8 § ett mindre antal timmar per vecka 
för barn som inte är i behov av daghemsverksamhet. 
 
4 § Daghemsverksamhet. Den förslagna bestämmelsen motsvarar i stor ut-
sträckning 3 § i gällande barnomsorgslag. Av bestämmelsen framkommer i 
vilka verksamhetsformer som daghemsverksamhet kan ordnas. På Åland kan 
daghemsverksamhet ordnas i familjedaghem med minst en familjedagvår-
dare och högst sex barn, som gruppfamiljedaghem med två familjedagvår-
dare och högst åtta barn eller som daghem med nio eller flera barn.  
 
5 § Specialbarnomsorg. Bestämmelsen motsvarar i sak 4 § i den gällande 
barnomsorgslagen förutom att bestämmelsens 3 mom. flyttats till lagförsla-
gets 7 kap. om stöd för barns utveckling och lärande. För bestämmelsens 
detaljmotivering hänvisas till framställning nr 13/2016 - 2017 s. 8.  
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6 § Förundervisning. Den föreslagna bestämmelsen motsvarar i stort 5 § i 
gällande barnomsorgslag.  
 I 3 mom. föreslås en ny yrkesbeteckning ”lärare i barnomsorgen”. Lärare 
i barnomsorgen är behöriga att planera och leda förundervisningen. Behörig-
hetskraven för personal som är behörig i uppgiften som lärare i barnomsor-
gen föreslås närmare fastställas i landskapsförordning. Avsikten är att t.ex. 
lärare i småbarnspedagogik (tidigare barnträdgårdslärare) med utbildning 
från Finland och förskollärare med utbildning från Sverige ska vara behöriga 
att arbeta som lärare i barnomsorgen. Personer med utbildning från Sverige 
som grundlärare med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans 
årskurs 1 – 3 (grundlärare F-3) kommer att vara behöriga att arbeta med för-
undervisningsuppgifter i barnomsorgen, men inte för andra arbetsuppgifter 
inom barnomsorgen. Såsom enligt nu gällande barnomsorgslag kan förun-
dervisningen antingen ordnas åldersintegrerat i den dagliga pedagogiska 
verksamheten i daghemmet eller som en åldersenhetlig verksamhet för bar-
net året före läroplikten inträder. Det är således t.ex. möjligt för kommunen 
att anställa grundlärare F-3 med undervisningsskyldighet i kommunens 
grundskola och daghem.  
 
7 § Fritidshemsverksamhet. Den föreslagna bestämmelsen motsvarar i stort 
6 § i gällande barnomsorgslag. Fritidsverksamhet föreslås fortsättningsvis 
vara en lagstadgad rättighet för barn i grundskolans årskurs ett och två under 
de förutsättningar som framkommer av lagförslagets 15 §. 
 
8 § Lekverksamhet. Den föreslagna bestämmelsen motsvarar i sak 7 § i gäl-
lande barnomsorgslag. Avsikten är att lekverksamhet fortsättningsvis ska 
kunna erbjudas för barn som inte börjat skolan och som inte deltar i dag-
hemsverksamhet. Lekverksamheten bedrivs under ledning och uppsikt av 
personal. Krav på personaldimensionering för lekverksamheten framkom-
mer av lagförslagets 10 §.  
 I enlighet med LF 15/2009 - 2010 är målsättningen för lekverksamheten 
att bereda barnen lekmöjlighet under uppsikt några timmar om dagen. För 
barn är leken grund för all utveckling. Barns förmåga till lek och fantasi är 
en förutsättning för en god språklig och kognitiv utveckling. Lekverksam-
heten kan ordnas inom- och/eller utomhus. Lekverksamhet kan bedrivas som 
parkverksamhet, i s.k. öppen förskola eller i form av klubbverksamhet. Som 
huvudman för lekverksamheten kan en förening, kommun, kyrka eller privat 
huvudman fungera. Lekverksamheten omfattas inte av kravet på att göra upp 
en arbetsplan i lagförslagets 2 §.  
 
3 kap. Verksamhetsgrunder 
 

9 § Verksamhetens personalsammansättning. Landskapsregeringen föreslår 
att det i 1 mom. tas in en bestämmelse gällande att verksamheten vid dag-
hemmen ska ledas av en daghemsledare. Avsikten är föreståndare inom barn-
omsorgen ska få den nya titeln daghemsledare.  Behörighetskraven för dag-
hemsledare inom barnomsorgen kommer i enlighet med lagförslagets del V, 
2 § 4 mom. att närmare fastställas i landskapsförordning. Verksamheten vid 
ett fritidshem ska fortsättningsvis ledas av en daghemsledare eller en skolle-
dare.  
 1 - 4 mom. i den föreslagna bestämmelsen motsvarar 9 a § i nuvarande 
barnomsorgslagen. För detaljmotiveringen till 1 - 4 mom. hänvisas till LF nr 
13/2016 – 2017.  
 
10 § Verksamheternas personaldimensionering. Den förslagna bestämmel-
sen motsvarar i stor utsträckning 9 § i nuvarande barnomsorgslag beträffande 
krav på personaldimensionering. Krav på personalgruppernas 
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utbildningsmässiga sammansättning föreslås till skillnad från i den gällande 
barnomsorgslagen avskiljas till en egen bestämmelse i lagförslagets 9 §.  
 Den förslagna bestämmelsen ska tillämpas på de former av barnomsorg 
som fastslås som verksamhetsformer för barnomsorg i lagförslagets 3 §; dag-
hemsverksamhet, fritidshemsverksamhet och lekverksamhet. 
 Enligt 1 mom. i den nuvarande lydelsen av 9 § ansvarar en verksamhets 
föreståndare för att personalresursen fördelas på ett ändamålsenligt sätt i för-
hållande till barnens närvaro. 1 mom. föreslås ändras så att kommunen till-
sammans med verksamhetens daghemsledare ska se till att bemanningen på 
daghemmen är tillräcklig.  
 I 2 mom. föreslås, liksom i 9 § 1 mom. i gällande barnomsorgslag att barn 
i behov av särskilt stöd ska beaktas vid personaldimensioneringen antingen 
så att en särskild personalresurs avsätts för barnet eller barnen i behov av 
särskilt stöd, eller så att barn i behov av särskilt stöd särskilt beaktas vid 
personaldimensioneringen för barngruppen i vilken barn i behov av särskilt 
stöd ingår.  
 3 mom. i lagförslaget innehåller samma krav på personaldimensionering 
som i 9 § 2 mom. i nuvarande barnomsorgslag. För barn som är under tre år 
ska det finnas minst en anställd per fyra barn. För barn som är tre år eller 
äldre ska det finnas minst en anställd per grupp om högst sju barn. I fritids-
hem ska det finnas minst en anställd per 13 barn.  
 Om barnomsorgsverksamheten bedrivs i form av familjedaghem ställs i 
enlighet med lagförslagets 4 § liksom i gällande barnomsorgslag lite högre 
krav på personaldimensionering. I familjedaghem får högst sex barn vårdas 
med en familjedagvårdare om barnen är över tre år, medan det i övriga barn-
omsorgsverksamheter får finnas högst sju barn över tre år per anställd. Om 
barnen i familjedaghemmet är under tre år räknas de som 1,5 barn, vilket 
innebär att högst fyra barn under tre år får finnas i ett familjedaghem. Samma 
personaldimensionering gäller för övrig barnomsorgsverksamhet för barn 
under tre år (minst en anställd per fyra barn under tre år). Vid beräkningen 
av personaldimensioneringen vid familjedaghem ska vid personaldimension-
eringen för barn under tre år, vilka i enlighet med lagförslagets 4 § ska räknas 
som 1,5 barn, en jämkning ske uppåt till närmast hela tal om barnen i famil-
jedaghemmet är både under och över tre år. T.ex. om 3 barn under tre år finns 
i familjedaghemmet (3 * 1,5 = 4,5 ~ 5) får högst ytterligare ett barn över tre 
år vårdas samtidigt i familjedaghemmet. Om familjedagvårdarens egna barn 
deltar i familjedaghemsverksamheten ska familjedagvårdarens egna barn rä-
knas med i dimensioneringen. 
 I fritidshem föreslås personaldimensioneringen liksom i nuvarande barn-
omsorgslag vara högst 13 barn per anställd. Såsom framkommer av lagför-
slagets 2 mom. ska personalresursen utökas om det finns barn i behov av 
särskilt stöd vid fritidshemmet och det inte för detta eller dessa barn i behov 
av särskilt stöd avsatts en egen personalresurs. 
 I 4 mom. föreslås samma bestämmelse som i 3 § 2 mom. i nuvarande 
barnomsorgslag. Bestämmelsen reglerar överinskrivning i en daghemsverk-
samhet (familjedaghem, gruppfamiljedaghem eller daghem enligt lagförsla-
gets 4 §) Med överinskrivning av barn i en daghemsverksamhet avses in-
skrivning av fler barn än kraven på personaldimensionering (lagförslagets 10 
§) eller kraven på inomhusutrymmen (lagförslagets 11§) uppställer. Liksom 
enligt gällande barnomsorgslag får överinskrivning ske så att det finns fler 
barn inskrivna i verksamheten än vad det samtidigt finns barn på plats i dag-
hemsverksamheten till följd av att barn närvarar i daghemsverksamheten vid 
olika tidpunkter. 
 Med övertalighet avses liksom i nuvarande barnomsorgslag att det finns 
fler barn på plats i daghemsverksamheten än vad lagregleringen medger. 
Övertalighet är enbart motiverat i oväntade situationer och övertalighet får 
inte förekomma regelmässigt eller systematiskt. Exempel på oväntade 
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situationer är övertalighetssituationer som kan uppstå i samband med inflytt-
ning till kommunen eller andra fall då ett behov av barnomsorg oväntat ak-
tualiseras. Övertalighet är liksom i dagsläget enbart möjligt i oväntade situ-
ationer som huvudmannen inte har kunnat planera för, och i dessa situationer 
under högst fem enstaka dagar varav högst tre dagar i följd under en kalen-
dermånad. Övertalighet får således inte stadigvarande tillåtas förstora barn-
grupper. Huvudmannen för en daghemsverksamhet ska se till att ha ett fun-
gerande vikariesystem så att personaldimensioneringen kan uppfyllas även i 
situationer som är svåra att förutse på förhand. 
 
11 § Inomhusutrymmen. Bestämmelsen motsvarar i sak nuvarande bestäm-
melse i 10 § i barnomsorgslagen. Beträffande bestämmelsens detaljmo-
tivering hänvisas till LF nr 15/2009 – 2010 s- 15. Beträffande kravet på att 
det finns tillgång till pedagogisk utrustning och lekutrustning och annan ut-
rustning som behövs i verksamheten föreslås att det tas in ett krav på att till-
gängligheten för denna utrustning ska säkerställas så att även barn medfunkt-
ionsnedsättning kan ta del av pedagogisk-, lek- och annan utrustning.  
 
12 § Utomhusutrymmen. Bestämmelsen motsvarar i sak nuvarande bestäm-
melse i 11 § i barnomsorgslagen. För bestämmelsens detaljmotivering hän-
visas till LF nr 15/2009 – 2010 s. 15 – 16. Det föreslås att det tas in ett krav 
på att tillgängligheten ska säkerställas beträffande ett daghems utomhusom-
råde. Liksom beträffande pedagogisk utrustning och lekutrustning och annan 
utrustning som behövs i verksamheten utomhus ska tillgängligheten för 
denna utrustning säkerställas så att även barn med funktionsnedsättning kan 
ta del av den.  
 
4 kap. Rätten till och ansökan om barnomsorg  
 

13 § Rätt till barnomsorg. Den föreslagna bestämmelsen motsvarar i stor ut-
sträckning i sak 16 § i nuvarande barnomsorgslag. Bestämmelserna gällande 
kommunens skyldighet att som hemkommun ordna barnomsorg föreslås 
flyttas till 16 §.  
 Det föreslås liksom i gällande barnomsorgslag att kommunen ska ha rätt 
att styra de tider under dagen som ett barn får barnomsorg och ge prioritet 
för behov av barnsomsorg en viss tid under dagen för de barn vars vårdnads-
havares förvärvsarbete, studier eller sysselsättningsplan för arbetssökande 
medför behov av barnomsorg vid vissa tider. För bestämmelsens detaljmo-
tivering hänvisas till LF nr 13/2016 – 2017 s. 9. 
 
14 § Rätt till daghemsverksamhet. Den förslagna bestämmelsen motsvarar i 
sak 17 § i gällande barnomsorgslag. För bestämmelsens detaljmotivering 
hänvisas till LF nr 13/2016 – 2017 s. 9.  
 
15 § Rätt till fritidshemsverksamhet. Den föreslagna bestämmelsen motsva-
rar i 18 § i nuvarande barnomsorgslag. För bestämmelsens detaljmotivering 
hänvisas till LF nr 15/2009 – 2010 s. 18. 
 
16 § Kommunens skyldighet att som boende- eller vistelsekommun ordna 
barnomsorg. I 1 mom. föreslås det tas in ett stadgande om att kommunen ska 
ordna barnomsorg för de barn för vilka kommunen är hemkommun enligt 
lagen (FFS 201/1994) om hemkommun. Enligt 2 § i lagen om hemkommun 
är hemkommunen för en person i regel den kommun där personen bor. Be-
stämmelsen har sin motsvarighet i 13 § 1 mom. i nuvarande barnomsorgsla-
gen enligt vilken vårdnadshavaren har rätt till kommunal barnomsorg i sin 
hemkommun. Om vårdnadshavarna är separerade behöver en boningsort 
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bestämmas för barnet. Rätten till barnomsorg gäller liksom i dagsläget den 
kommun som är barnets hemkommun.  
 I 2 mom. föreslås att det tas in en bestämmelse som relaterar till 3 § i lagen 
om hemkommun. Enligt sistnämnda bestämmelse ändras inte vårdnadsha-
varnas och barnets hemkommun om vårdnadshavare på grund av arbete, stu-
dier, sjukdom eller annan motsvarande orsak under högst ett års tid bor i en 
annan kommun. Situationer som avses är till exempel flytt inom Åland eller 
från kommun i Finland till åländsk kommun för säsongsbetonade arbeten el-
ler studier som varar högst ett år. Även i motsvarande situationer då barnet 
flyttar till Åland med vårdnadshavare från annat land och har registrerat up-
pehållsrätt som EU-medborgare eller medborgare i Island, Liechtenstein, 
Norge eller Schweiz eller annars har giltigt uppehållstillstånd enligt utlän-
ningslagen, har barnet rätt till barnomsorg.  
 I 3 mom. avses t.ex. situationer där barnet tillsammans med sina vård-
nadshavare vistas i kommunen fastän utlänningsrättslig rätt att vistas i Fin-
land och i den åländska kommunen saknas. Dessa barn tillförsäkras redan i 
dagsläget barnomsorg i flertalet åländska kommuner, i vissa fall som en öp-
pen stödåtgärd inom barnskyddet. I dessa fall måste särskilt tas i beaktande 
barnets utsatta ställning. I enlighet med barnkonventionens artikel 28 ska 
konventionsstaterna ge alla barn rätt till utbildning och enligt artikel 6.2. ska 
konventionsstaterna säkerställa barns utveckling. Enligt FN:s Kommitté för 
barnets rättigheters allmänna kommentar nr 7 (2005) CRC/C/GC/7 gällande 
genomförande av barnets rättigheter under tidig barndom, s. 14, anser kom-
mittén att rätten till utbildning under tidig barndom börjar vid födseln och är 
nära knuten till små barns rätt till maximal utveckling. Barnkonventionen 
gäller enligt artikel 2 alla barn som befinner sig inom en stats jurisdiktion 
utan att någon åtskillnad görs. Inget barn får diskrimineras vid genomföran-
det av rättigheten oavsett barnets eller dess föräldrars eller vårdnadshavares 
ras, hudfärg, kön, språk, religion, politiska eller annan åskådning, nationella, 
etiska, eller sociala ursprung, egendom, handikapp, börd eller ställning i öv-
rigt. Konventionens rättigheter gäller därför till exempel även asylsökande, 
barn till migrerade arbetare och barn till dem som vistas illegalt i ett land.  
 
17 § Rätt till förundervisning. Den föreslagna bestämmelsen motsvarar 19 § 
1 mom. i nuvarande barnomsorgslag. Förundervisning ska erbjudas minst 20 
timmar i veckan året innan barnets läroplikt inträder. Lärare i barnomsorgen 
är behöriga att planera och leda förundervisningen, se detaljmotiveringen till 
6 § i förevarande lagförslag. Förundervisningen kan om det är lämpligt inte-
greras i daghemmets dagliga verksamhet och då genomföras med ett ål-
dersintegrerat pedagogiskt arbetssätt. 
 
18 § Rätt till specialbarnomsorg. Den förslagna bestämmelsen motsvarar 19 
§ 2 mom. i nuvarande barnomsorgslag. Vårdnadshavaren har liksom i dags-
läget rätt till specialbarnomsorg för sitt barn i den omfattning det finns behov 
av detta. Behovet kan hänföra sig till en diagnosticerad funktionsnedsättning 
eller till andra orsaker.  
 
19 § Ansökan, erbjudande och meddelande om barnomsorgsplats. Den för-
slagna bestämmelsen motsvarar 20 § i nuvarande barnomsorgslag. En ansö-
kan om barnomsorgs- eller fritidshemsplats ska göras av vårdnadshavaren. 
Kommunen ska erbjuda platsen inom fyra månader från ansökan. I normal-
fallet bör i enlighet med LF nr 15/2009 - 2010 inte en familj behöva vänta på 
en barnomsorgsplats så länge som fyra månader. Om platsen behövs bråds-
kande till följd av vårdnadshavarens arbete eller studier ska platsen erbjudas 
inom två veckor från ansökan.  
 Liksom för närvarande ska en vårdnadshavare meddela kommunen senast 
två veckor innan faderskapspenningsperioden om vilken tid perioden 
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omfattar. Det föreslås att begreppet faderskapspenning fortsättningsvis an-
vänds. Begreppet är inte avsett att utesluta regnbågsfamiljer. Begreppet fa-
derskapspenning hänför sig till bestämmelser om föräldrapenning i sjukför-
säkringslagen (FFS 2004/1224) som tillhör området socialförsäkring, vilket 
i enlighet med 29 § i självstyrelselagen utgör riksbehörighet. I regnbågsfa-
miljer beviljas faderskapspenning till mammans partner (barnets biologiska 
far beviljas endast faderskapspenning om han deltar i vården av barnet).  
 
20 § Definitioner. De föreslagna definitionerna motsvarar definitionerna i 17 
§ 2 mom. i den gällande barnomsorgslagen.  
 
5 kap. Barnomsorgsavgift 
 
21 § Kommunal taxa för barnomsorgen. Den föreslagna bestämmelsen mot-
svarar i sak 22 § 1 mom. i nuvarande barnomsorgslag. Av detta följer att 
kommunen kan besluta om avgiftsfrihet. För bestämmelsen detaljmotivering 
hänvisas till LF nr 13/2016 – 2017. 
 
22 § Avgift för kommunal barnomsorg. 1 mom. i den föreslagna bestämmel-
sen motsvarar 22 § 3 mom. i nuvarande barnomsorgslag. För momentets de-
taljmotivering hänvisas till LF nr 13/2016 – 2017. 
 I 2 mom. föreslår landskapsregeringen att det tas in en bestämmelse om 
att barnomsorgsavgiften ska omfatta alla aktiviteter som anknyter till barn-
omsorgen. Avgift får inte tas ut för t.ex. utflykter och sportaktiviteter. Ut-
flykter, firande av olika högtider och sportaktiviteter ska inte heller innebära 
dolda avgifter för vårdnadshavarna såsom krav på att tillhandahålla till ex-
empel matsäck, sportutrustning och dräkter för maskerad och jul- och påsk-
firande, utan detta ska i första hand tillhandahållas av barnomsorgsverksam-
heten. 
 I 3 mom. föreslås en ändring beträffande hur barnomsorgsavgiften fast-
ställs. Enligt nuvarande barnomsorgslag 22 § 1 mom. ska månadsavgiften 
för barnomsorg fastställas per kalenderår. Fastställandet av avgiften föreslås 
bli mer flexibelt genom att avgiften inte längre behöver fastställas per kalen-
derår, utan att ändringar i avgiften kan göras under kalenderåret under förut-
sättning att kommunerna meddelar vårdnadshavarna om ändringen minst tre 
månader före ändringen införs.  
 
23 § Avgiftsfrihet. Den föreslagna bestämmelsens 1 och 2 mom.  motsvarar i 
sak 22 § 5 och 6 mom. i nuvarande barnomsorgslagen. För detaljmotivering 
till 1 och 2 mom. hänvisas till LF nr 12/2012 - 2013 och LF nr 13/2016 – 
2017. 
 I 3 mom. föreslår landskapsregeringen att det tas in en bestämmelse om 
att förundervisningen, som uppgår till minst 20 timmar/vecka året innan bar-
net börjar i grundskolan, ska vara avgiftsfri. För resterande del av barnets 
vistelsetid på daghemmet som inte utgör förundervisning får avgift uppbäras. 
 
24 § Beräkning av avgiften. Den föreslagna bestämmelsen motsvarar i sak 
22 § 2 mom. och 23 § 1 och 4 mom. i nuvarande barnomsorgslagen. För 
bestämmelsens detaljmotivering hänvisas till LF nr 13/2016 – 2017 och LF 
nr 15/2009 – 2010.  
 
25 § Inkomster som beaktas då avgiften fastställs. Den föreslagna bestäm-
melsen motsvarar i sak 22 § 4 mom. och 23 § 3 mom. i nuvarande barnom-
sorgslagen. För bestämmelsens detaljmotivering hänvisas till LF nr 15/2009 
- 2010. 
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26 § Inkomster som inte beaktas då avgiften fastställs. Den föreslagna be-
stämmelsen motsvarar i sak 23 § 2 mom. i nuvarande barnomsorgslagen. För 
bestämmelsens detaljmotivering hänvisas till LF nr 15/2009 - 2010. 
 
27 § Mat i barnomsorgen. I 1 mom. föreslår landkapsregeringen att det tas in 
en bestämmelse om att barn i daghems- och fritidsverksamhet ska erbjudas 
hälsosam och lämplig kost som fyller barnets näringsbehov. Hälsosamma 
och allsidiga huvudmål och mellanmål av hög kvalitet främjar barnens väl-
befinnande och hälsa. Maten ska erbjudas tillräckligt ofta under dagen. Ma-
ten som barnet behöver påverkas både av barnets individuella behov och 
längden på barnets närvaro under dagen i barnomsorgsverksamheten. Alla 
barn som är på plats samtidigt i barnomsorgsverksamheten ska erbjudas lika 
rätt att delta i måltiderna oberoende av om de närvarar heltid-eller halvtid. 
De gemensamma måltiderna fungerar som en social och pedagogisk situat-
ion för barngruppen där barnen lär sig gott bordsskick och att ta hänsyn till 
varandra. 
 
28 § Definitioner. 1 mom. i den föreslagna bestämmelsen motsvarar i sak 22 
§ 7 mom. i nuvarande barnomsorgslagen.  
 2 mom. i den föreslagna bestämmelsen motsvarar i sak 21 § i nuvarande 
barnomsorgslagen. För bestämmelsens detaljmotivering hänvisas till LF nr 
15/2009 – 2010 och LF nr 13/2016 - 2017. 
 
6 kap. Privat barnomsorg 
 

29 § Allmänt. Den föreslagna bestämmelsen motsvarar i sak 28 § 1 mom. i 
nuvarande barnomsorgslag. I den föreslagna bestämmelsen förtydligas att 
privat barnomsorg även kan bedrivas utan samhällsstöd. Det föreslås även 
att tillstånd för att bedriva privat barnomsorg ska ansökan om hos landskaps-
regeringen. Enligt nuvarande barnomsorgslag ska verksamheten godkännas 
av förläggningskommunen. Avsikten är att förenhetliga tillståndsförfarandet 
med tillstånd för att bedriva alternativa grundskolor, för vilka landskapsre-
geringen i enlighet med 32 § i del III i förevarande lagförslag beviljar till-
stånd.  
 
30 § Krav på privat barnomsorg utan samhällsstöd. I den föreslagna bestäm-
melsen fastställs vilka krav som verksamheter som bedriver privat barnom-
sorg utan samhällsstöd ska uppfylla. Dessa verksamheter ska uppfylla vissa 
av kraven gällande de allmänna bestämmelserna i lagförslagets del I; 2 § 
gällande det övergripande syftet med barnomsorgen att säkerställa att alla 
barn har tillgång till en inkluderande och jämlik barnomsorg, 3 § gällande 
verksamhetskulturen, som ska främja en trygg, säker och hälsosam och in-
spirerande miljö med arbetsro samt 4 § gällande barnets bästa. Gällande de 
allmänna bestämmelserna specifikt för barnomsorgen i lagförslagets del II 
ska de privata verksamheterna uppfylla kraven i 2 § om att göra upp en ar-
betsplan. Arbetsplanen för den privata verksamheten ska godkännas av kom-
munen.  
 
31 § Rätt till samhällsstöd. Den föreslagna bestämmelsen reglerar de krav 
som en verksamhet som bedriver privat barnomsorg ska uppfylla för att ha 
rätt till samhällsstöd. Bestämmelsen motsvarar i sak 28 § 1 mom. i nuvarande 
barnomsorgslag. 
 
32 § Ansökan om tillstånd för privat barnomsorg. Landskapsregeringen fö-
reslår att tillstånd för att bedriva privat barnomsorg ska ansökas om hos land-
skapsregeringen. Enligt nuvarande barnomsorgslag ska verksamheten god-
kännas av förläggningskommunen. Avsikten är att förenhetliga 
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tillståndsförfarandet med tillstånd för att bedriva alternativa grundskolor, för 
vilka landskapsregeringen i enlighet med 32 § i del III i förevarande lagför-
slag beviljar tillstånd.  
 I 1 mom. föreslås att det tas in en bestämmelse om vilka uppgifter en an-
sökan om tillstånd ska innehålla. Det föreslås även att ansökan om tillstånd 
ska sökas hos landskapsregeringen innan verksamhet för privat barnomsorg 
väsentligen förändras. För godkännande av privat barnomsorg krävs även att 
de krav som uppställs i lagförslagets 30 § på privat barnomsorg utan sam-
hällsstöd eller i lagförslagets 31 § på privat barnomsorgsverksamhet som har 
rätt till samhällsstöd uppfylls.  
 I 2 mom. föreslås att landskapsregeringen ska göra en inspektion av verk-
samhetsstället för privat barnomsorg i samband med att tillståndsansökan 
handläggs. 
 I 3 mom. föreslås att landskapsregeringen ska meddela förläggningskom-
munen om tillstånd som har beviljats för privat barnomsorg i förläggnings-
kommunen. Enligt den föreslagna 36 § i del II i lagförslaget ska förlägg-
ningskommunen betala en ersättningsandel till huvudmannen för privat sam-
hällsstödd barnomsorg. 
 
33 § Antagning av barn. 1 mom. i den föreslagna bestämmelsen motsvarar i 
sak 28 § 2 mom. i nuvarande barnomsorgslag. 
 I 2 mom. föreslår landskapsregeringen att huvudmannen för en samhälls-
stödd privat barnomsorg endast får neka antagande av barn av om det är på 
grund av utrymmesskäl. En privat samhällsfinansierad aktör kan således till 
exempel inte neka barn i behov av särskilt stöd plats vid daghemmet eller 
fritidsverksamheten om platserna inte är belagda. I landskapsandelen för 
barnomsorg som utgår till kommunen ingår särskilda omkostnader för barn 
i behov av särskilt stöd, och således är detta även beaktat i den ersättnings-
andel som kommunen ska ersätta den privata aktören enligt lagförslagets 36 
§.  
 
34 § Ledning av samhällsstödd privat barnomsorg. Den föreslagna bestäm-
melsen motsvarar i sak 28 § 3 mom. i nuvarande barnomsorgslag. För be-
stämmelsen detaljmotivering hänvisas till LF nr 15/2009 – 2010. 
 
35 § Taxa för privat barnomsorg. Den föreslagna bestämmelsen motsvarar i 
sak 24 § 1 mom. i nuvarande barnomsorgslag. För bestämmelsen detaljmo-
tivering hänvisas till LF nr 12/2012 - 2013. 
 
36 § Beräkning av ersättningsandel för privat samhällsstödd barnomsorg. 
Den föreslagna bestämmelsen motsvarar i sak 24 § 3 och 4 mom. i nuvarande 
barnomsorgslag.  Av särskilda skäl kan en kommun att beviljas rätt av land-
skapsregeringen att inte betala ut ersättningsandel till ett privat daghem eller 
fritidshem. Enligt LF nr 15/2009 – 2010 är en sådan befrielse motiverad om 
så många barn finns i en enskild barnomsorgsverksamhet att kommunens 
kostnader för den verksamhet som bedrivs helt i kommunal regi blir oskäligt 
dyr, till följd av att få barn utnyttjar den kommunala verksamheten. För be-
stämmelsen detaljmotivering i övrigt hänvisas till LF nr 13/2016 – 2017. 
 
37 § Förseelser mot bestämmelserna om utövande av privat barnomsorg. 
Den föreslagna bestämmelsen motsvarar i sak 32 § i nuvarande barnomsorg-
slag.  
 
7 kap. Stöd för barns utveckling och lärande 
 

38 § Allmänt. Landskapsregeringen föreslår att det för barnomsorgens del 
införs liknande bestämmelser som i 5 kap. i lagförslaget gällande stöd för 
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lärande och skolgång. I den föreslagna bestämmelsen ingår de olika former 
av stöd för barns utveckling och lärande som redan i dagsläget tillhandahålls 
inom barnomsorgen med stöd av grunderna för förundervisningen för barn-
omsorgen i landskapet Åland, fastställda av landskapsregeringen år 2013.  
 
39 § Allmänpedagogiskt stöd. Landskapsregeringen föreslår att det tas in en 
bestämmelse om det allmänpedagogiska stödet, vilket redan i dagsläget är en 
del av barnomsorgens dagliga arbete och riktar sig till alla barn som tillfälligt 
behöver stöd för sin allsidiga utveckling. Av grunderna för förundervis-
ningen för barnomsorgen i landskapet Åland (i enlighet med detta lagförslag 
läroplan för barnomsorgen) framkommer att ett allmänpedagogiskt stöd ska 
ges till alla barn inom barnomsorgen, vilket innebär att alla barn ska få ett 
individanpassat bemötande inom ramen för det vardagliga allmänpedago-
giska arbetet. 
 
40 § Specialpedagogiskt stöd. Landskapsregeringen föreslår att det tas in en 
bestämmelse om det specialpedagogiska stöd som ges då det allmänpeda-
gogiska stödet inte är tillräckligt. Specialomsorg ska ges av kommu-
nen i den omfattning som barnet är i behov av det. Liksom i dagsläget 
utreds behovet av specialbarnomsorg av kommunen på begäran av vård-
nadshavaren eller av personal i daghemsverksamheten. Utredningen görs av 
en speciallärare i barnomsorgen i samråd med vårdnadshavarna.  
 För att förenhetliga bestämmelsen med elevers rätt till specialpedagogiskt 
stöd enligt lagförslagets 19 § föreslås att daghemsledaren ska fatta ett för-
valtningsbeslut om specialbarnomsorg. I nuvarande barnomsorgslag finns 
inte krav på beslut om specialpedagogiskt stöd ska fattas genom ett formen-
ligt förvaltningsbeslut. Avsikten med den föreslagna bestämmelsen är att för-
bättra barns och vårdnadshavares rättssäkerhet genom att möjliggöra att änd-
ring kan sökas i beslutet om specialpedagogiskt stöd. Specialbarnomsorg ska 
ges i den omfattning som barnet enligt utredningen av specialläraren har be-
hov av det. De särskilda stödinsatserna ska utformas i samråd med barnets 
vårdnadshavare. För barnets specialpedagogiska stöd ska specialläraren i 
barnomsorgen göra upp en individuell plan.  
 Landskapsregeringen har för avsikt att ta fram en mall för hur förvalt-
ningsbeslut om specialbarnomsorg och den individuella planen för bar-
nets specialbarnomsorg kan göras upp. 
 
41 § Mångprofessionellt stöd. Landskapsregeringen föreslår att det för 
barnomsorgens del tas in en likande bestämmelse om mångprofessionellt 
stöd som i 5 kap. 20 § i förevarande lagförslag om stöd för lärande och skol-
gång. Specialbarnomsorg ingår redan i dagsläget som en del av ett mångpro-
fessionellt stöd för barn med särskilda behov. Av grunderna för förundervis-
ningen för barnomsorgen i landskapet Åland (i enlighet med detta lagförslag 
läroplan för barnomsorgen) framkommer att mångprofessionellt stöd ges i 
de fall barnet är i behov av ett mer omfattande stöd av specialpedagogik 
och mångprofessionellt teamarbete. Mångprofessionellt stöd planeras och 
följs upp genom samarbete mellan vårdnadshavarna, BUF-teamet (barn-
habiliteringen vid Ålands hälso- och sjukvård), barnomsorgen och andra 
sociala stödtjänster.  
 Om sociala stödtjänster ingår i det mångprofessionella stödet kan enligt 
39 § 3 mom. i den föreslagna landskapslagen om socialvård en gemensam 
plan utarbetas med barnets vårdnadshavares samtycke som omfattar det spe-
cialpedagogiska stödet, socialvårdens och andra förvaltningsområdens ser-
vice och stödtjänster. 
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8 kap. Ledningsansvar 
 

42 § Landskapsregeringens ledningsansvar.  Bestämmelsen motsvarar i sak 
25 § i nuvarande barnomsorgslag. Begreppet grunder för förundervisningen 
i nuvarande barnomsorgslag har bytts till läroplan för förundervisningen. För 
bestämmelsens detaljmotivering hänvisas till LF nr 15/2009 - 2010 och LF 
nr 23/2012 - 2013. 
 
43 § Kommunens ledningsansvar. Bestämmelsen motsvarar i sak 26 § i nu-
varande barnomsorgslag. För bestämmelsens detaljmotivering hänvisas till 
LF nr 15/2009 - 2010 och till LF nr 13/2016 – 2017.  
 
9 kap. Tillsyn 
 

44 § Ansvarig myndighet för tillsyn.  1 mom. motsvarar till stora delar 25 § i 
nuvarande barnomsorgslagen. För paragrafens detaljmotivering hänvisas till 
LF nr 23/2012 - 2013. Landskapsregeringen föreslår att ÅMHM till skillnad 
från i dagsläget ska fungera som tillsynsmyndighet även för den samhälls-
stödda privata barnomsorgen. 
 
45 § Inspektionsrätt. Bestämmelsen motsvarar till stora delar 25 a § i nu-
varande barnomsorgslagen. I 1 mom. föreslås att det nuvarande kriteriet om 
att det ska finnas en grundad anledning för att förrätta en inspektion tas bort. 
Motsvarande ändring föreslås i lagförslaget till landskapslag om socialvård 
beträffande inspektion av socialvården.  Detta möjliggör att ÅMHM som till-
synsmyndighet kan förrätta inspektion beträffande barnomsorgsverksam-
heter som valts ut slumpmässigt eller med stöd av riskanalys. 
 I 2 mom. föreslås såsom i den gällande barnomsorgslagen att en inspektör 
ska ges tillträde till alla utrymmen och att alla handlingar som är nödvändiga 
för inspektionen ska tillhandahållas inspektören utan hinder av sekretessbe-
stämmelser. Kopior av handlingar ska tillhandahållas kostnadsfritt. Fotogra-
fier får tas under inspektionen.  
 Utomstående experter som behövs för inspektionen får vid behov assi-
stera ÅMHM vid utförandet av inspektioner. En utomstående expert ha till-
räcklig sakkunskap och kompetens som behövs för tillsynen. I en utomstå-
ende experts uppdrag kan ingå offentliga förvaltningsuppgifter. Grundlagens 
124 § innehåller bestämmelser om de förutsättningar under vilka offentliga 
förvaltningsuppgifter kan anförtros andra än myndigheter. Offentliga för-
valtningsuppgifter kan anförtros andra än myndigheter genom lag eller med 
stöd av lag om det behövs för en ändamålsenlig skötsel av uppgifterna och 
det inte äventyrar de grundläggande fri- och rättigheterna, rättssäkerheten el-
ler andra krav på god förvaltning. Under dessa förutsättningar är det möjligt 
att i begränsad utsträckning överföra offentlig makt och offentliga uppgifter 
på andra än myndigheter. I regeringens proposition till ny regeringsform (RP 
10/1998 rd) anges att härvid förutsätts att det utfärdas tillräckligt detaljerade 
bestämmelser om skötseln av uppgifterna och det förfarande som ska iakttas, 
att rättssäkerhetssynpunkter beaktas och att de som sköter de offentliga upp-
gifterna handlar under straffrättsligt tjänsteansvar. Förvaltningslagen för 
landskapet Åland ska tillämpas på den utomstående expertens förvaltnings-
uppgifter och landskapslagen om allmänna handlingars offentlighet är till-
lämplig då den utomstående experten utför myndighetsuppgifter. Den utom-
stående experten verkar även under straffrättsligt tjänsteansvar enligt 40 kap. 
11 § 5b punkten i strafflagen. Dessutom blir en utomstående expert ansvarig 
enligt skadeståndslagen för skada som denna vållar vid utförandet av sina 
uppgifter. 
 I 3 mom. föreslås liksom i nu gällande barnomsorgslag att polisen vid 
behov ska ge ÅMHM handräckning för utförandet av en inspektion. 
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 I 4 mom. föreslås liksom i den nuvarande barnomsorgslagen att det ska 
föras protokoll över en inspektion. Bestämmelser bland annat om dokumen-
tering av inspektionen skriftligt i en inspektionsberättelse finns l 34 § i för-
valtningslagen (2008:9) för landskapet Åland. 
 
46 § Anmärkning och uppmärksamhetsgörande. Den föreslagna bestämmel-
sen motsvarar i sak 25 c § i nuvarande barnomsorgslagen. För paragrafens 
detaljmotivering hänvisas till LF nr 23/2012 - 2013.  
 
47 § Förelägganden och tvångsmedel. Den föreslagna bestämmelsen mots-
varar i sak 25 b § i nuvarande barnomsorgslagen. För paragrafens detaljmo-
tivering hänvisas till LF nr 23/2012 - 2013.  
 
Del III Grundskolan 
 
1 kap.  Läroplikt och rätt till skolgång 
 

1 § Läroplikt Det här regleras idag i 21 § grundskolelagen och innebär ingen 
ändring i sak. 
 Landskapsregeringen anser att det är mest ändamålsenliga att alla barn 
som bor i landskapet är skyldiga att inhämta en allmänbildande grundutbild-
ning och föreslår därför att läroplikten ska bindas till barnets hemort. Barnets 
hemort avgörs utgående från föräldrarnas hemort, vilken är där personen har 
sitt egentliga bo och hemvist, huvudsakligen vistas eller på grund av arbete 
bör anses bo. I lagen föreskrivs att ett barn som har sin hemort på Åland 
enligt lagen om hemkommun (FFS 201/1994) är läropliktigt.  
 Lagstiftningsbehörigheten i fråga om den allmänna läropliktsåldern är en-
ligt självstyrelselagen (1991:71) landskapets. Landskapsregeringen anser att 
läroplikten fortsättningsvis ska börja vid sju år. Med läroplikt avses en skyl-
dighet att inhämta grundskolans lärokurs som definieras i läroplanen. Läro-
plikten kan uppfyllas i grundskolan, i en alternativ grundskola eller genom 
hemundervisning. Om en läropliktig fullgör läroplikten i sitt hem ska den 
kommun där barnet är bosatt övervaka barnets framsteg. Läropliktens inne-
håll är det samma oberoende av hur läroplikten uppfylls.  
 För barn som på grund av handikapp inte klarar av att inhämta grundsko-
lans kunskaper på nio år föreslås läroplikten inträda vid sex års ålder och 
fortgå i elva år. Dessa barn deltar i förundervisning som ordnas det år läro-
plikten börjar.  
 Läroplikten upphör då eleven inhämtat grundskolans lärokurs eller senast 
efter tio år. För ett barn med funktionsnedsättning upphör läroplikten senast 
efter elva år. 
  
2 § Rätt till skolgång. Enligt 1 mom. ska varje läropliktigt barn erbjudas möj-
lighet att uppfylla sin läroplikt i grundskolan i sin hemkommun eller i en 
motsvarande skola för syn- och hörselskadade barn. Kommunen är inte skyl-
dig att ordna eller bekosta annan grundskoleundervisning än i kommunens 
grundskola eller i en motsvarande skola för syn- eller hörselskadade barn. 
Bestämmelsen motsvaras i sak av 22 § i mom. i nuvarande grundskolelag.  
 Kommunen ska även ordna grundskoleundervisning för barn som inte har 
sin hemkommun på Åland om barnet på grund av sina vårdnadshavares ar-
bete, studier, sjukdom eller motsvarande skäl är bosatt i kommunen. Bestäm-
melsen är ny och relaterar till 3 § i lagen om hemkommun. Enligt sistnämnda 
bestämmelse ändras inte vårdnadshavarnas och barnets hemkommun om 
vårdnadshavare på grund av arbete, studier, sjukdom eller annan motsva-
rande orsak under högst ett års tid bor i en annan kommun. Situationer som 
avses är till exempel flytt inom Åland eller från kommun i Finland till 
åländsk kommun för säsongsbetonade arbeten eller studier som varar högst 
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ett år. Även i motsvarande situationer då barnet flyttar till Åland med vård-
nadshavare från annat land och har registrerat uppehållsrätt som EU-med-
borgare eller medborgare i Island, Liechtenstein, Norge eller Schweiz eller 
annars har giltigt uppehållstillstånd enligt utlänningslagen, har barnet rätt till 
barnomsorg.  
 Av särskilda skäl ska kommunen även ordna grundskoleundervisning för 
andra barn som vistas i kommunen. Bestämmelsen är ny och avser till exem-
pel situationer där barnet tillsammans med sina vårdnadshavare vistas i kom-
munen fastän utlänningsrättslig rätt att vistas i Finland och i den åländska 
kommunen saknas (”papperslösa”). I dessa fall måste särskilt tas i beaktande 
barnets utsatta ställning. I enlighet med barnkonventionens artikel 28 ska 
konventionsstaterna ge alla barn rätt till utbildning. Barnkonventionen gäller 
enligt artikel 2 alla barn som befinner sig inom en stats jurisdiktion utan att 
någon åtskillnad görs. Konventionens rättigheter gäller därför till exempel 
även asylsökande, barn till migrerade arbetare och barn till dem som vistas 
illegalt i ett land.  
 
3 § Elevernas skyldigheter Landskapsregeringen föreslår att elever som full-
gör sin läroplikt i grundskolan har närvaroplikt. De ska delta i den utbildning 
enligt denna lag som de har antagits till. Skyldigheten att delta gäller all 
undervisning som hör till grundskolan samt annan verksamhet som följer 
skolans arbetsplan. Skolan kontrollerar elevens närvaro. En elev kan av sär-
skilda skäl tillfälligt få befrielse från skolgång. Om elevs ledighet från skol-
gång bestäms närmare i kommunens utbildningsstadga. 
 Eleverna åläggs ett ansvar för sin skolgång och för sin arbetsmiljö. Mot 
elever som missköter sin skolgång eller uppför sig olämpligt kan fostrande 
samtal och disciplinära åtgärder vidtas i enlighet med de stadganden som 
finns i lagen. 
 
4 § Vårdnadshavarens ansvar för att barnet fullgör sin läroplikt Paragrafen 
har flyttats från förordningen till lagen. 
 På Åland går det att fullgöra läroplikten och inhämta grundskolans läro-
kurs på annat sätt än genom att gå i grundskolan, tex genom att studera 
hemma. Lärokursen är det samma oberoende av hur läroplikten fullgörs. 
Vårdnadshavarens ansvar är att se till att den läropliktiga fullgör läroplikten.  
 Om vårdnadshavaren försummar sin skyldighet att övervaka att läroplik-
ten fullgörs kan den kommun där den läropliktiga är bosatt göra en utred-
ningsbegäran om vårdnadshavaren och han eller hon kan dömas till böter för 
försummad tillsyn över läropliktig. Försummelse av fullgörande av läroplikt 
kan också leda till att kommunen eller skolan gör en barnskyddsanmälan en-
ligt barnskyddslagen, utifrån vilken barnskyddsmyndigheterna beslutar vilka 
åtgärder som krävs.  
 Det straffrättsliga förfarandet ska inte tillämpas i de fall kommunen har 
avbrutit hemundervisningen. 
 
2 kap. Målsättning, undervisning och läroämnen 
 

5 § Målsättning Grundskolan ska ge en allmänbildande utbildning som utgör 
grund för fortsatt utbildning. Eleverna ska ges verktyg som främjar deras 
möjligheter till livslångt lärande. Landskapsregeringen betonar att alla barn 
i landskapet oberoende av eventuella handikapp och geografisk hemvist ska 
ha samma rätt till grundskoleundervisning. Verksamheten i grundskolan ska 
stå på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.  
 Grundskolan och undervisningen ska vara tillgänglig för alla. Grundsko-
lan ska verka i nära samarbete med elevernas hem och stöda hemmen och 
vårdnadshavarna i att främja barnets förutsättningar för utveckling och lä-
rande samt att stärka barnets sociala färdigheter och självkänsla. Stödet ska 
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avse elevernas utveckling både som enskilda människor och som samhälls-
medlemmar. Grundskolan ska också hjälpa eleverna att bygga upp en stark 
tilltro till sin egen förmåga. 
 Målen för grundskolan är konkretiserade och det som uppfattas som vik-
tigt i samhället har lyfts fram. Grundskolans uppgift är att ge eleverna möj-
ligheter att själva aktivt inhämta kunskaper och färdigheter med hjälp av 
vilka de kan utvecklas harmoniskt och allsidigt. En allsidig utveckling kräver 
att grundskolan i sin undervisning beaktar elevernas ålder och mognad samt 
deras individuella behov och förutsättningar. Dessutom ska elevernas emot-
ionella, sociala, fysiska och kognitiva behov tillgodoses i samma utsträck-
ning. 
 De speciella förhållanden som råder på Åland, särskilt självstyrelsen och 
dess bakgrund, demilitariseringen och kulturen, ska ges en central plats i 
undervisningen. Grundskolans verksamhet ska dessutom utformas i överens-
stämmelse med demokratiska värderingar samt främja fredsvilja och förstå-
else för andra kulturer och för Ålands förhållande till övriga delar av världen. 
Verksamheten ska fungera enligt principerna om människors lika värde vil-
ket omfattar även jämställdhet mellan könen. 
 Målsättningen för grundskoleutbildningen för andra än läropliktiga är att 
ge ungdomar och vuxna möjligheter att delta i det demokratiska samhället 
som en fullvärdig medlem, ge dem bättre möjligheter att få en studieplats 
efter grundskolan och att lyckas på arbetsmarknaden samt att inkluderas i 
samhället i övrigt. 
 
6 § Undervisningen i grundskolan Grundskolan föreslås fortsättningsvis om-
fatta nio årskurser. Indelningen i lågstadium och högstadium slopas. Änd-
ringen motiveras av att indelningen av årskurserna saknar praktisk betydelse 
då placeringen av årskurserna i skolbyggnaden i vissa skolor redan nu från-
går den tidigare stadieindelningen. Idag finns det flera grundskolor som är 1 
- 9 skolor. 
 En allmän skrivning om undervisningsformerna i grundskolan föreslås. 
Riktlinjer för och mera detaljerade bestämmelser om utformningen av de 
olika undervisningsformerna ska tas in i läroplanen. 
 Kommunen ska enligt behov ordna förberedande undervisning under 
högst ett och ett halvt år för en nyanländ elev som har annat modersmål än 
svenska. Med nyanländ elev avses en elev som har flyttat till landskapet från 
ett annat land med annat språk än svenska. Den förberedande undervisningen 
ordnas i grupper bestående av nyanlända elever. Efter den förberedande 
undervisningen har eleven möjlighet till ämnesspecifik stödundervisning på 
svenska. Detta ersätter den särskilda stödundervisning i svenska som idag 
ges elever med annat modersmål än svenska. Landskapsregeringen avser 
fortsättningsvis att kompensera kommunerna för de merkostnader som den 
ämnesvisa stödundervisningen medför. Den förberedande undervisningen 
kompenseras genom höjd allmän landskapsandel för grundskolan.  
 
7 § Läroämnen Läroämnena i grundskolan föreslås vara dels gemensamma 
för alla elever dels valfria för den enskilda eleven. Landskapsregeringen ska 
i grundskolans läroplan fastställa detaljerade bestämmelser om det övergri-
pande innehållet i läroämnena, så kallade lärokursbeskrivningar. Timfördel-
ningen dvs den tid som ska användas för undervisningen ska anges i förord-
ningen. Timfördelningen ska göras upp så att olikheter hos elever och skolor 
tillåts, elevernas starka sidor kan tas fram och undervisningen integreras i 
ämneshelheter. Landskapsregeringen vill på detta sätt fortsättningsvis ge 
kommunen, skolan och eleven en möjlighet att utveckla valfrihet i undervis-
ningen. Detta innebär att avvikelser i elevernas skolgång vid behov kan fö-
rekomma mellan olika kommuner och regioner. Med hjälp av läroplanen kan 
landskapsregeringen dock garantera att samtliga elever i grundskolan tar del 
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av ett visst gemensamt allmänbildande kunskapsstoff. Landskapsregeringen 
föreslås besluta om fördelningen av timmarna mellan årskurserna 1-6 och 
årskurserna 7-9 medan kommunerna föreslås få bestämma om den årskurs-
visa fördelningen av timmarna i de olika ämnena och ämneshelheterna.  
 Svenska som andraspråk används i integrationssammanhang och kan väl-
jas av elever som inte har svenska som modersmål. Genom att införa ämnet 
svenska som andraspråk skapas möjligheter för eleverna att erhålla språkliga 
verktyg och ett funktionellt skolspråk som krävs för att fullfölja lärokurserna 
i skolans alla ämnen. Undervisningen ska ge eleverna rika möjligheter att 
kommunicera på svenska utifrån sin kunskapsnivå utan att ställa för tidiga 
krav på språklig korrekthet. Skolans rektor eller skolledare beslutar om 
undervisning i svenska som andraspråk för en elev. Vem som har rätt att läsa 
svenska som andraspråk avgörs av rektor eller skolledare i samråd med den 
ansvariga läraren. Bedömningen kan göras med hjälp av vardagliga obser-
vationer, språkutvecklingsanalyser samt olika kartläggnings- och diagnos-
tiska material. Det är viktigt att en helhetsbedömning av elevens behov görs. 
Andraspråk är det språk som man lär sig efter att helt eller delvis ha tillägnat 
sig sitt förstaspråk (modersmål). Förstaspråk är det språk som man börjar 
lära sig i tidig ålder, det vill säga vanligen som spädbarn genom sina föräld-
rar. Det har alltså inte att göra med om man är född i ett visst land eller inte. 
Tillbringar man spädbarnsåren i en enspråkig icke svenskspråkig miljö så 
kommer man helt enkelt inte att ha svenska som modersmål. Ämnet svenska 
som andraspråk ska inte betraktas som ett stegämne där eleven ska klara en 
viss förutbestämd nivå för att få byta till ordinarie svenska utan man bör be-
akta elevens förutsättningar att klara den övriga undervisningen då man över-
väger ämnesval. Det betyder dock inte att en elev måste följa kursplanen i 
svenska som andraspråk under hela sin skoltid, det är tillåtet att byta men det 
är viktigt att man är säker på att bytet är till gagn för eleven. 
 Dagens undervisning i religionskunskap är konfessionell dvs följer den 
kristna tron. Det nya läroämnet religions- och livsåskådningskunskap utfor-
mas så att alla elever kan vara med och både få bekräftelse för sina egna 
identitetsuttryck och öka kunskap och förståelse om andras, och att föräldrar 
med förtroende kan skicka sina barn till skolan, förvissade om att barnen inte 
blir ensidigt påverkade till förmån för den ena eller andra åskådningen. Mål-
sättningen med det gemensamma läroämnet religions- och livsåskådnings-
kunskap är att ge alla barn likvärdig utbildning oavsett kulturell eller religiös 
tillhörighet eller bakgrund och skapa utrymme för eleverna att tillsammans 
diskutera existentiella frågor oberoende av bakgrund. En konfessionslös re-
ligionsundervisning ökar allmänbildningen och möjligheten till inkludering 
i samhället. En konfessionslös undervisning medför inte ett förbud mot att 
utöva kulturella handlingar som kan förknippas med religion såsom psalmer, 
firandet av högtider och besök till kyrkor. 
 Den ökade internationaliseringen medför ett ökat krav på språkkunskaper 
vilket förutsätter en mångsidig språkundervisning. Med anledning av detta 
föreslår landskapsregeringen att språkprogrammet för grundskolan breddas. 
Kommunernas fullmäktige bestämmer idag vilka valfria språk av finska, 
franska eller tyska som kan läsas i grundskolan och från vilken årskurs. En 
viktig princip är att elever på Åland ska få en likvärdig utbildning oberoende 
av hemkommun. Det första språkvalet görs i årkurs 4-5 och följande språkval 
i årskurs 7-8. Frågan om ett valbart främmande språk utöver den gemen-
samma engelskan som obligatoriskt läroämne har diskuterats. Med hänvis-
ning till möjliga negativa konsekvenser för elever som inte är högpresterande 
och flerspråkiga elever som kanske redan kämpar med det svenska språket, 
förordas inte denna modell. Landskapsregeringen föreslår att de valfria språ-
ken är finska, franska, ryska, spanska eller tyska. Eleverna ska under sin 
skolgång erbjudas möjlighet att välja mellan minst två av de främmande 
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språken. Elevernas möjligheter att välja språk regleras av kommunfullmäk-
tige i utbildningsstadgan. 
 Kommunerna ges möjlighet att ge undervisning i hemspråk till de elever 
som har ett annat hemspråk än svenska. Ett välutvecklat och förankrat hem-
språk bidrar till att stärka barnets identitet, självbild och i förlängningen an-
ställningsbarhet. Hemspråk kan erbjudas som ett valfritt läroämne. 
 För elever med mångprofessionellt stöd kan avvikelse vid behov göras 
från läroämnesindelningen eller eleven befrias från undervisningen av något 
enskilt ämne, t.ex. ett främmande språk. 
 Elevens vårdnadshavare ska tillsammans med eleven välja de valfria äm-
nen eleven ska delta i. Om ett ändamålsenligt ordnande av undervisningen 
kräver det kan skolan ändra de gjorda valen. Skäl till sådana ändringar i vård-
nadshavarens val kan till exempel vara att de elever som önskar delta i ett 
ämne är för många eller för få. 
 
8 § Rätt till individuell elevhandledning En elev som har gått ut grundskolan 
har rätt till individuell elevhandledning från sin tidigare grundskola under ett 
år efter att läroplikten har uppfyllts. Elevhandledningen fungerar som en länk 
mellan skolan, samhället och arbetslivet. Elevhandledningen ska främja rätt-
visa, likvärdighet, jämlikhet och delaktighet samt förebygga marginalisering 
från utbildning och arbetsliv. Den individuella elevhandledningen ska stödja 
eleverna och vårdnadshavarna när det gäller information och göra val för-
knippade med studierna. 
 
9 § Distansundervisning Med distansundervisning avses en undervisning 
som eleven kan ta del av med hjälp av digitala verktyg och där läraren kan 
finnas med i realtid. Läraren och eleven är inte i samma rum. Distansunder-
visning ges av en lärare som är anställd vid en skola. Denna undervisnings-
form kan även ske inom en skola. 
Distansundervisning ska säkerställa en likvärdig undervisning för alla elever 
inom grundskolan. Varje grundskola i landskapet Åland ska ha möjlighet att 
ta emot och ge distansundervisning. Syftet är inte att nå en personell och 
ekonomisk inbesparing för grundskolan. Den direkta kontakten mellan lärare 
och elev är fortsättningsvis det väsentligaste. Lärmiljön ska vara trygg och 
eleverna ska övervakas och handledas enligt samma principer som i andra 
undervisningssituationer. 
 
3 kap. Styrdokument 
 

10 § Läroplan Landskapsregeringen ska fortsättningsvis anta en läroplan 
med mål och innehåll för grundskolans verksamhet samt anvisningar om hur 
verksamheten ska genomföras och utvecklas. Läroplanen ska bland annat in-
nehålla anvisningar om grundskolans olika undervisningsformer, om 
läroämnena, om elevbedömningen och om skolans övriga verksamhet. 
 
11 § Arbetsplan Utgående från den för alla grundskolor gemensamma läro-
planen ska varje skola för varje läsår göra upp en arbetsplan för arbetet och 
undervisningen i skolan.  
 Av arbetsplanen ska framgå hur skolan använder de timmar den har till 
förfogande för undervisning och övrig verksamhet. Arbetsplanen ska även 
innehålla skolans timfördelning på de olika årskurserna samt beskriva det 
årskursvisa innehållet i de enskilda läroämnena. Även bestämmelser om ele-
vernas huvudsakliga schema, lärarnas arbetsmängd samt skolans övriga 
verksamhet ska finnas i arbetsplanen. Utöver detta anser landskapsrege-
ringen att det är ändamålsenligt att ta in aktuell information om tidpunkter 
för skolans aktiviteter och festligheter, morgonsamlingar, trivselregler, 



 29 

 

föräldrakontakter, elevrådsverksamhet, exkursions- och lägerskolverksam-
het, klubbverksamhet samt andra kulturella evenemang i arbetsplanen. 
 
12 § Trivselstadga En elev har rätt till en trygg lärmiljö. I lagen införs en 
bestämmelse om att det för varje grundskola ska finnas en trivselstadga. I 
dagsläget finns ingen sådan uttrycklig skyldighet i lagen. Syftet med stadgan 
är att främja ordning, studiero, trygghet och trivsel. Trivselstadgan får inne-
hålla sådana regler om praktiska arrangemang och ett korrekt uppförande 
som är nödvändiga för tryggheten och trivseln i skolan samt närmare bestäm-
melser om de föremål och ämnen som avses i 61 § 11 kap. del III och om 
deras användning och förvaring. Dessutom kan regler meddelas om hur sko-
lans egendom får hanteras, hur skolans lokaler ska hållas rena och om hur 
man får vistas och röra sig i skolbyggnaden och på skolområdet. 
 Trivselstadgan ingår i arbetsplanen och ska godkännas av kommunen. 
 
4 kap. Läsår och skolarbete 
 

13 § Läsår Det här regleras i 14 § i grundskolelagen och innebär ingen änd-
ring i sak. Grundskolans läsår ska fortsättningsvis börja den 1 augusti.  
 
14 § Elevernas skolarbete Landskapsregeringen fastställer läsårets arbetsti-
der. Benämningen elevernas skolarbete istället för arbetsår betonar att lä-
rarna kan förutsättas arbeta även utanför den tidsperiod som omfattas av ele-
vernas skolarbete. I antalet arbetsdagar föreslås en förändring så att de nu 
uppgår till högst 190 från tidigare minst 188. Ändringen till högst 190 ar-
betsdagar motiveras av att det ska bli enklare att fastställa lovdagarna och 
beakta de årliga variationerna. Om självständighetsdagen, trettondagen eller 
första maj infaller på en annan vardag än lördag ska de dagarna frånräknas 
arbetsdagarna. 
Enligt 14 § grundskolelagen börjar grundskolans läsår den 1 augusti och slu-
tar den 31 juli. Elevernas skolarbete börjar i augusti och slutar senast den 8 
juni liksom i nu gällande lag. 
 
15 § Arbetsdag Med arbetsdag avses skoldagar av den längd som fastställs i 
arbetsplanen, skolarbetets första dag samt respektive termins sista dag.  
 Arbetsdagen ska bestå av lektioner som pågår 60 minuter där undervis-
ning och lek varvas. Minst 25 procent av arbetsdagen ska användas till rast-
aktiviteter och måltider. Detta för att möjliggöra en indelning av arbetsdagen 
mer flexibelt i de olika skolorna med beaktande av elevernas ålder och ut-
vecklingsnivå, läroämnet eller det arbetssätt som tillämpas vid undervis-
ningen. Tidigare har stadgats att arbetsdagen består av lektioner som pågår 
60 minuter varav minst 45 minuter används till undervisning och minst tio 
minuter till rast. 
 
16 § Elevernas arbetsmängd Det här regleras idag i 8 § grundskoleförord-
ningen och innebär ingen ändring i sak.  
 Paragrafens 1 mom. innehåller en allmän bestämmelse som ska iakttas 
när arbetstiden och undervisningen planeras. En motsvarande bestämmelse 
ingår för närvarande i förordningen. Syftet med den föreslagna bestämmel-
sen är att förhindra att skolarbetet, skolresorna och hemuppgifterna blir för 
betungande för eleverna.  
 Enligt mom. 2 ska bestämmelser om elevernas arbetsmängd per dag och 
per vecka utfärdas i förordning. Avsikten är att det i förordningen ska be-
stämmas en maximitid för arbetsmängden per dag och en minimitid för ar-
betsmängden per vecka.  
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5 kap. Stöd för lärande och skolgång 
 

17 § Stöd för lärande och skolgång Stöd för lärande och skolgång avser ar-
betsgången när det gäller elever i behov av särskilt stöd. Stödet delas in i tre 
nivåer och har tillämpats i grundskolor på Åland sedan år 2015. Bestämmel-
ser om stödet grundar sig på skrivelsen i lagen för den grundläggande utbild-
ningen i Finland där man år 2010 införde i lagen bestämmelser om elevens 
rätt till tillräckligt stöd för lärande och skolgång. Stödet behöver definieras i 
den åländska grundskolelagen för att garantera alla elevers rättighet till ett 
adekvat stöd under hela grundskoletiden.  
 Stödet för lärande och skolgång delas in i allmänpedagogiskt, specialpe-
dagogiskt och mångprofessionellt stöd. Över en femtedel av eleverna på 
Åland fick år 2017 någon av dessa stödformer. Allmänpedagogiskt och spe-
cialpedagogiskt stöd var  den vanligast stödformen med vardera 270 - 280 
elever, drygt 80 barn fick mångprofessionellt stöd och 27 elever var in-
skrivna i träningsundervisningen. Av eleverna med specialpedagogiskt eller 
mångprofessionellt stöd hade en fjärdedel all undervisning inom allmänun-
dervisningen medan drygt hälften deltog i mer än 51 % i allmänundervisning. 
Endast ett fåtal av eleverna med specialpedagogiskt eller mångprofessionellt 
stöd fick all sin undervisning i specialklass. 
 Varje elev i grundskolan har rätt till adekvat handledning och stöd. Eleven 
ska få tillräckligt stöd genast när behovet uppstår och svårigheter och fak-
torer, både tillfälliga och långvariga, som kan hindra eller försvåra skol-
gången ska identifieras i tidigt skede. Skolans ledning har ett särskilt ansvar 
för att stödåtgärderna organiseras, utvecklas och struktureras på ett sådant 
sätt att ansvarsfördelningen är tydlig för lärarkollegiet och berörda. Ansvars-
fördelningen beskrivs i läroplanen för grundskolan.  
 
18 § Allmänpedagogiskt stöd I paragrafen åläggs skolan att klarare än för 
närvarande skyldighet att ordna stödundervisning. Men i paragrafen anges 
inte omfattningen av den undervisning som ges i form av allmänpedagogiskt 
stöd, utan den bestäms utgående från de enskilda eleverna. 
 Det allmänpedagogiska stödet riktar sig till alla elever som tillfälligt be-
höver stöd för sitt lärande och sin skolgång. Detta stöd ska vara en del av 
skolans dagliga undervisning och handledning och genomförs bland annat så 
att undervisningen differentieras och individualiseras. Då eleven tillfälligt, 
exempelvis på grund av sjukfrånvaro eller tillfälliga svårigheter, blivit efter 
i undervisningen ska skolan erbjuda stödundervisning. Ansvarig lärare tar i 
allmänhet initiativ till stödundervisningen och informerar elev och vårdnads-
havare. Handledning kan vid behov ges av speciallärare och vid behov kon-
sulteras övriga sakkunniga kring eleven. Innan en elev bedöms med svaga 
vitsord ska eleven ha erbjudits stödundervisning.  
 Om de åtgärder som vidtagits inom det allmänpedagogiska stödet upplevs 
som otillräckliga ska den lärare som i huvudsak ansvarar för elevens under-
visning ta initiativ till en pedagogisk bedömning. Denna bedömning behand-
las av elevhälsogruppen och är ett underlag för skolledarens beslut om fort-
satta åtgärder. Om skolledningen bedömer att de allmänpedagogiska stödåt-
gärderna inte är tillräckliga, ska ett beslut om ordnande av specialpedago-
giskt stöd fattas. 
 
19 § Specialpedagogiskt stöd Specialpedagogiskt stöd ges då elevens behov 
av stöd inte längre kan anses vara tillfälligt utan regelbundet och då situat-
ionen kräver flera, samtidiga stödåtgärder. Vid behov använder sig skolan 
även av t.ex. social- och hälsovårdens tjänster. Alla stödinsatser, förutom 
specialundervisning på heltid, kan användas.  
 Om en elev, trots att allmän- och specialpedagogiskt stöd har ordnats, ris-
kerar att inte nå målen för grundskolans allmänundervisning ska 
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specialläraren ta initiativ till en pedagogisk utredning. Beslut om specialpe-
dagogiskt stöd fattas av skolledaren eller skolans rektor efter att en pedago-
gisk bedömning gjorts av den ansvariga läraren. 
 
20 § Mångprofessionellt stöd Om en elev trots vidtagna stödåtgärder riskerar 
att inte nå målen för grundskolans allmänna läroplan ska ett förvaltningsbe-
slut om mångprofessionellt stöd tas. Liksom för närvarande krävs det ett för-
valtningsbeslut genom vilket eleven överförs till mångprofessionellt stöd 
med anpassad lärokurs i ett, flera eller alla läroämnen. Beslutet fattas av skol-
direktören eller utbildningsdirektören och görs med den pedagogiska utred-
ningen som grund och genom sektorsövergripande samarbete. Ärendet be-
reds av skolans rektor eller skolledare. Innan beslutet ska elev, vårdnadsha-
vare eller den som anförtrotts vårdnaden samt eventuellt andra sakkunniga 
höras. Beslut om anpassad lärokurs ska ingå i förvaltningsbeslut om överfö-
ring till mångprofessionellt stöd. Om förändringar sker gällande elevens an-
passade lärokurser ska ett nytt förvaltningsbeslut tas för varje förändring. 
Överföring till mångprofessionellt stöd kan ske mot vårdnadshavarens vilja 
och beslutet fattas då av ansvarigt organ. Ett barn som uppfyller läroplikten 
i hemmet kan inte överföras till mångprofessionellt stöd. 
 Om en elev som behöver mångprofessionellt stöd går i en alternativ 
grundskola där mångprofessionellt stöd inte ges ska den som ordnar utbild-
ningen kontakta kommunen där eleven är bosatt för beslut om överföring till 
mångprofessionellt stöd. Den kommun som beslutar om överföringen ska 
samtidigt anvisa eleven en ny skola eller någon annan plats där mångprofess-
ionellt stöd i undervisningen ges. Om behovet av mångprofessionellt stöd 
bortfaller senare ska eleven överföras tillbaka till den allmänna undervis-
ningen.  
 För elever med mångprofessionellt stöd kan avvikelse vid behov göras 
från läroämnesindelningen i 7 § 2 kap. del III eller eleven befrias från under-
visningen av något enskilt ämne, t.ex. ett främmande språk. 
 Det mångprofessionella stödet omfattar alla former av stöd, även special-
undervisning på heltid, och en eller flera lärokurser kan anpassas individu-
ellt. Stödet kan ges i den egna undervisningsgruppen eller helt eller delvis i 
en undervisningsgrupp för elever i behov av särskilt stöd. En elev som är 
överförd till mångprofessionellt stöd i tre eller flera ämnen kan få sin skol-
gång ordnad i specialklass. En elev som går i specialklass tillhör specialklas-
sen men kan trots det få delar av sin undervisning ordnad inom allmänunder-
visningen. 
  
21 § Träningsundervisning En elev med kognitiv funktionsnedsättning full-
gör läroplikten i träningsundervisningen och blir läropliktig vid sex års ålder. 
En elev som följer träningsundervisningens läroplan har elvaårig läroplikt 
dvs ett år längre än övriga. Syftet är att förbättra barnets förutsättningar att 
klara sin skolgång i grundskolan. 
 Ett barn som blir läropliktigt vid sex års ålder deltar i förundervisningen 
som ordnas det år läroplikten börjar. Denna förundervisning kan förläggas i 
daghemmet eller i träningsundervisningen. Ett förvaltningsbeslut om trä-
ningsundervisning fattas i regel innan läroplikten uppkommer men kan även 
bli aktuellt under skolgången. Träningsundervisning innebär mångprofess-
ionellt stöd på heltid, alla lärokurser är anpassade och eleven följer en indi-
viduell plan. För att det mångprofessionella stödet ska kunna ordnas på be-
hörigt sätt krävs det individuell planering av undervisningen och stödåtgär-
derna i anslutning till den. Undervisningen av de gravast handikappade ele-
verna ordnas så att den är indelad i verksamhetsområden istället för i läro-
ämnen.  
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22 § Åtgärdsprogram Specialpedagogiskt stöd ska ges i enlighet med ett åt-
gärdsprogram. Åtgärdsprogrammet ska tas fram av ansvarig lärare, om det 
inte finns ett uppenbart hinder för det, i samarbete med eleven och vårdnads-
havaren eller till de som anförtrotts vårdnaden av barnet. I läroplanen för 
grundskolan finns bestämmelser om hur åtgärdsprogrammet ska tas fram. 
Alla lärare kring elevens undervisning ska känna till åtgärdsprogrammets in-
nehåll och planera, vid behov med handledning av speciallärare och andra 
sakkunniga, elevens undervisning enligt detta program. Åtgärdsprogrammet 
uppdateras minst en gång per termin. 
 
23 § Individuell plan För elever som omfattas av mångprofessionellt stöd ska 
en individuell plan upprättas. Planen skrivs av elevhälsogruppen i samråd 
med den ansvariga läraren. Den individuella planen ska undertecknas av 
vårdnadshavare och planen ska granskas minst en gång per läsår. 
 
24 § Undervisning i särskilda situationer För att ordna undervisning och stöd 
för en elev som till exempel är allvarligt sjuk eller befinner sig i en svår livs-
situation förutsätts särskilda åtgärder. Nuvarande lag omfattar inte begrep-
pet. I Finland finns begreppet beskrivet i lagen som undervisning för elever 
intagna för specialiserad sjukvård och i Sveriges lag som särskild undervis-
ning. 
 Undervisning i särskilda situationer omfattar begreppet sjukhusundervis-
ning för barn och ungdomar som på grund av sjukdom eller liknande skäl 
vårdas på sjukhus eller i hemmet och inte kan delta i det vanliga skolarbetet 
i skolan. Undervisningen i särskilda situationer har som mål att upprätthålla 
lärandet och stödja målen för den vård som eleven får genom en allomfat-
tande rehabilitering.  
 Undervisningen i särskilda situationer är en individuell undervisning som 
anpassas helt och hållet efter varje elevs behov, förutsättningar och dags-
form. Vårdpersonalen, elevens skola och hemkommun ska tillsammans 
komma överens om hur undervisningen enligt denna paragraf ordnas för en 
elev efter att först ha hört eleven, hans eller hennes vårdnadshavare eller de 
som anförtrotts vårdnaden och de som ansvarar för elevens elevhälsa.  
 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 ingår i begreppet 
undervisning i särskilda situationer. Huvudmannen för skolan där eleven är 
inskriven ansvarar för undervisningen. Undervisningen bedrivs huvudsakli-
gen utanför skolan. I särskilda fall kan det bli fråga om undervisning på sjuk-
hus eller i hemmet. Undervisning på sjukhus sker i så hög grad som möjligt 
på Åland. 
  
25 § Flexibel undervisningsform Syftet med flexibel undervisningsform är 
att minska avbrotten i grundskoleutbildningen, förebygga utslagning och för-
bättra elevens möjligheter att få ett avgångsbetyg.  
 Den flexibla undervisningsformen är avsedd för elever som underpreste-
rar, som har svag studiemotivation, med neuropsykiatrisk funktionsnedsätt-
ning eller som man bedömer riskeras av att bli utslagna från fortsatt utbild-
ning och arbetslivet. Undervisningen ska präglas av yrkes- och sektorsöver-
gripande samarbete och samarbete mellan olika organisationer. Genom den 
flexibla undervisningsformen skapas förutsättningar för individanpassad 
skolgång i grundskolan så att dessa elever kan få sin undervisning helt eller 
delvis ordnad, läroplikten uppfylld, hjälp med socialiseringsprocessen till 
samhället och ges förutsättningar till fortsatta studier efter grundskolan. 
 Skolans arbetssätt och undervisningsmetoder ska utvecklas så att de mot-
svarar de individuella behoven hos de elever som har flexibel 
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undervisningsform. Särskild uppmärksamhet ska fästas vid arbetsformer 
som ökar elevernas delaktighet och samhörighet i skolan samt stärker det 
fostrande arbete som är gemensamt för vårdnadshavarna och personalen. Ak-
tiverande och arbetsinriktade studiemetoder ska prioriteras i undervisningen. 
Dessa elever klarar som helhet av kunskapsmålen i den vanliga grundskole-
undervisningen men behöver tidvis ett anpassat studiesätt. Idag får de liten 
hjälp med socialiseringsprocessen och riskerar att bli hemmasittare. 
 Skolgången kan ordnas i skolan i det vanliga klassrummet, i någon annan 
miljö i skolan eller utanför skolan i andra lärmiljöer. Skoldagens längd samt 
tidpunkten för start och slut kan avvika från det vanliga. Lärostoffet kan tid-
vis avvika från det ordinära för att ge möjlighet att individuellt minska tim-
marna i teoretiska ämnen och öka i konst- och färdighetsämnen. 
 Elever som deltar i flexibel skolgång har rätt till lagstadgat stöd för lä-
rande och skolgång, handledning och elevhälsa. En elev kan vid behov få 
allmänpedagogiskt eller specialpedagogiskt stöd. I undantagsfall kan även 
en elev som får mångprofessionellt stöd ha flexibel undervisningsform om 
arrangemanget kan anses vara till fördel för eleven.  
 För en elev som deltar i flexibel undervisningsform ska ett åtgärdspro-
gram utarbetas för elevens lärande. Åtgärdsprogrammet ska utarbetas i sam-
arbete med eleven och vårdnadshavaren. Åtgärdsprogrammet ska dessutom 
beskriva speciella omständigheter i den flexibla undervisningsformen för 
eleven, till exempel om undervisningen ordnas i lärmiljöer utanför skolan. 
Om eleven får mångprofessionellt stöd, ska den flexibla undervisningsfor-
men på motsvarande sätt beskrivas i en individuell plan för hur undervis-
ningen ska ordnas. 
 
26 § Särskilda undervisningsarrangemang Paragrafen gör det möjligt att i 
fråga om enskilda elever som inte har mångprofessionellt stöd avvika från 
bestämmelserna i denna lag, i den förordning som utfärdas med stöd av den 
och från anvisningar som utfärdas med stöd av lagen. 
 Avvikelse med stöd av 1 punkten kan komma i fråga t.ex. beträffande en 
elev som har studerat utomlands och här ska placeras i en undervisnings-
grupp som motsvarar elevens kunskaper och förmåga. Nämnda punkt gör det 
också möjligt att hoppa över en årskurs, om det konstateras att eleven redan 
har den kunskap som förutsätts på ifrågavarande årskurs. Med stöd av 2 
punkten kan avvikelse göras t.ex. i fråga om en specialbegåvad elev eller i 
fråga om en handikappad elev eller en elev med främmande modersmål som 
inte skäligen kan förpliktas att delta i undervisningen av ett visst läroämne. 
Med stöd av 3 punkten kan undantag beviljas t.ex. i fråga om ordnande av 
studierna för en handikappad elev som deltar i den allmänna undervisningen. 
Om möjligheten att allmänt för elever med mångprofessionellt stöd avvika 
från de bestämmelser som gäller läroämnena och läroplanen bestäms i 7 § 4 
mom. 2 kap. del III. 
 För elever som befriats från undervisningen i ett ämne ordnas annan ända-
målsenlig undervisning. 
 
6 kap. Hemundervisning 
 

27 § Allmänt En vårdnadshavare för ett läropliktigt barn som studerar hemma 
ansvarar för att barnet tillägnar sig sådana kunskaper och färdigheter som 
anges i Landskapet Ålands läroplan för grundskolan. Enligt barnkonvent-
ionen har alla barn rätt till gratis grundskoleutbildning. Barn har alltså rätt 
till en miniminivå på utbildning. I barnkonventionen stadgas att undervis-
ningen bör förbereda barnet för livet, utveckla respekt för mänskliga rättig-
heter och fostra i en anda av förståelse, fred, tolerans och vänskap mellan 
folken.  
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 För att fullgöra läroplikten på annat sätt förutsätts inte myndighets till-
stånd. Beslutet fattas av vårdnadshavaren som därefter även ansvarar för att 
ordna den läropliktigas studier. Kommunen är inte förpliktad att ordna under-
visning åt en läropliktig som enligt vårdnadshavarens beslut studerar någon 
annanstans än i skolan. Vårdnadshavaren ansvarar för att läroplikten blir full-
gjord. Om vårdnadshavaren beslutar att ordna hemundervisning är det också 
på vårdnadshavarens ansvar att se till de praktiska arrangemangen.  
 Då vårdnadshavaren meddelar kommunen om att den läropliktiga deltar i 
hemundervisning, ska vårdnadshavaren informeras om både de praktiska ar-
rangemangen som gäller tillsynen och om principiella frågor som berör hem-
undervisningen. Det är också skäl att informera vårdnadshavaren om vilka 
rättigheter och förmåner vårdnadshavaren avstår från. På det sättet är båda 
parter medvetna om vilka rättigheter och skyldigheter parterna har för att 
läroplikten fullgörs. 
 Om den läropliktiga inte deltar i den grundläggande utbildningen som 
ordnas av kommunen registreras han eller hon inte som elev i någon av kom-
munens skolor. 
 
28 § Anmälan Vårdnadshavarna ska i god tid inför varje läsår skriftligt an-
mäla till skolmyndigheten i hemkommunen att läroplikten fullgörs genom 
hemundervisning. Om inflyttningen sker mitt under en termin så görs anmä-
lan så fort som möjligt i samband med inflyttningen.  
 Till anmälan ska fogas en plan över hur hela läroplikten ska fullgöras. 
Planen ska vara skriven på svenska. 
 
29 § Kommunens tillsyn Kommunen där den läropliktiga är bosatt ska över-
vaka den läropliktigas framsteg om han eller hon inte deltar i undervisningen. 
Om en elev fullgör sin läroplikt hemma ska elevens utveckling och framsteg 
i förhållande till läroplanen prövas av skolan en gång per termin. Kommunen 
besluter om de praktiska arrangemangen kring tillsynen och utnämner en 
övervakande lärare som har i uppgift att kartlägga och bedöma den läroplik-
tigas framsteg. Den övervakande läraren kan utföra bedömningen själv eller 
tillsammans med andra lärare. Den lärare som förordnats att handha bedöm-
ningen ska beskriva den läropliktigas framsteg i en skriftlig redogörelse med 
bedömningen godkänd eller icke-godkänd. Redogörelsen ska efter färdig-
ställandet ges till vårdnadshavarna.  
 Tillsynen ska förverkligas i nära samarbete med vårdnadshavarna. För att 
tillsynen ska kunna genomföras på ett ändamålsenligt sätt är det viktigt att 
vårdnadshavarna i god tid innan tillsynstillfället lämnar en redogörelse för 
periodens arbete. Den lärare som förordnats att bedöma den läropliktigas 
framsteg ska i samråd med vårdnadshavarna komma överens om den tid-
punkt då redogörelsen ska vara inlämnad. Barnets framsteg kan kontrolleras 
bland annat genom samtal, skriftliga och muntliga prov och prestationer samt 
med hjälp av andra tilläggsprestationer. Tilläggsprestationer kommer särskilt 
i fråga när man utreder den läropliktigas framsteg i konst- och färdighetsäm-
nen. Tilläggsprestationerna kan till exempel innebära att eleven påvisar sina 
färdigheter genom olika prestationer i samband med granskningen eller med 
portföljer som beskriver studierna och studieresultaten. Färdigheterna kan 
också påvisas i en autentisk miljö, exempelvis i naturen, ett laboratorium el-
ler på en idrottsplats, så att den övervakande läraren kan utreda och bedöma 
den läropliktigas framsteg och kunnande inom läroämnets olika delområden. 
Närmare anvisningar om tillsynen ges i läroplanen. 
 Om ingen av barnets vårdnadshavare har svenska som modersmål ska 
särskild tillsyn ägnas åt barnets kunskaper i ämnet svenska såväl muntliga 
som skriftliga kunskaper och färdigheter. Barnet kan trots hemundervisning 
delta i den förberedande undervisning för elever med annat modersmål än 
svenska som grundskolan i hemkommunen ordnar. Syftet är att barnet så 
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snabbt som möjligt integreras i det åländska samhället, kulturen och det 
svenska språket. 
 Syftet med tillsynen är att se till att barnet tillägnar sig sådana motsva-
rande kunskaper och färdigheter som anges i Landskapet Ålands läroplan för 
grundskolan. Vid tillsynen prövas barnets utveckling och framsteg i de kun-
skapsområden som vårdnadshavarna meddelat att de behandlat under den 
gångna terminen. I de fall den övervakande läraren bedömer att barnets fram-
steg vid tillsynen är väsentligt lägre än vad som rimligen kan förväntas, ska 
vårdnadshavarna meddelas om detta. Med uttrycket väsentligt lägre syftas 
till situationer där elevens kunskaper inte uppnår godkänd nivå i förhållande 
till läroplansmålen. Vårdnadshavarna ska under kommande termin åtgärda 
de brister som uppmärksammats i redogörelsen.  
 Om barnets utveckling och lärande under ett läsår uppvisar allvarliga bris-
ter är det inte motiverat, med hänsyn till barnets bästa och barnets rätt till 
utbildning, att tillåta fortsatt hemundervisning av barnet. Allvarliga brister 
innebär att eleven vid tillsynstillfället inte uppnått godkända kunskaper i fler-
talet områden. I ett sådant fall kan kommunen fatta ett beslut om att avbryta 
hemundervisningen och kräva att barnet uppfyller läroplikten i grundskolan 
eller i en alternativ grundskola. Bestämmelser om det förfarande som ska 
iakttas vid avbrytande av hemundervisningen finns i förvaltningslagen 
(2008:9) för landskapet Åland. Ärendet om avbrytande av hemundervis-
ningen ska beredas av skolledaren eller rektorn. Innan ett ärende om avbry-
tande av hemundervisningen fattas ska vårdnadshavarna eller annan laglig 
företrädare höras. Ett barn som fyllt femton år har parallell talerätt vid sidan 
av sina vårdnadshavare och har därmed rätt att självständigt föra sin talan vid 
sidan av sin lagliga företrädare. Vidare ska kommunen se till att barn som 
inte fyllt femton år får tillfälle att avge sina synpunkter om avbrytandet av 
hemundervisningen. I ett beslut om avbrytandet av hemundervisning får änd-
ring sökas genom besvär hos Ålands förvaltningsdomstol i enlighet med 3 § 
2 mom. 2 kap. del VII.   
  
30 § Betyg Om vårdnadshavaren önskar att den läropliktiga får ett betyg 
som motsvarar avgångsbetyget från grundskolan, i vilket anges de studier 
som avlagts och en bedömning eller siffervitsord som beskriver kunskaps-
nivån, måste eleven som studerar hemma godkännas i en så kallad särskild 
examen. De som deltar i en särskild examen ska visa att deras kunskaper 
och färdigheter motsvarar kunskaperna och färdigheterna som ställs upp 
som mål i läroplanen. För att bedöma examinandens kunskaper använder 
den övervakande läraren bedömningskriterierna som ingår i läroplanen. 
 För studier som avlagts genom särskild examen kan följande betyg ut-
färdas:  

• Betyg över fullgjord ämneslärokurs; avläggande av lärokursen i ett 
visst läroämne. 

• Betyg över delvis fullgjord lärokurs; till exempel avläggande av 
lärokursen i en viss årskurs. 

• Betyg över fullgjord lärokurs i alla ämnen; motsvarar avgångsbety-
get från den grundläggande utbildningen. 

 
7 kap. Alternativa grundskolor 
 

31§ Allmänt En juridisk person är en sammanslutning som kan förvärva rät-
tigheter och ikläda sig skyldigheter. 
 
32 § Tillstånd Landskapsregeringens uppfattning är att ett intresse föreligger 
i landskapet för alternativ till grundskolan. Uppfattningen motiveras bland 
annat av det intresse som finns i landskapet för barnomsorg enligt 
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Waldorfpedagogikens principer som ett alternativ till den kommunala barn-
omsorgen. Landskapsregeringen anser dock att grundskolans verksamhets-
ramar är så vida att alternativ till grundskolan endast är motiverade om sko-
lan erbjuder undervisning som grundar sig på en alternativ pedagogisk teori 
eller har en sådan särskild inriktning att skolans verksamhet förhindras av 
grundskolans läroplan. Med särskild inriktning avses att skolan i sin under-
visning betonar vissa ämnen eller ämneshelheter.  
 Landskapsregeringen föreslår därför att det fortsättningsvis ska finnas en 
möjlighet för en privat eller juridisk person att bedriva en alternativ grund-
skoleverksamhet om undervisningen i skolan grundar sig på en erkänd peda-
gogisk teori eller modell. Undervisningen i en sådan skola ska motsvara 
grundskolans undervisning och grunder för verksamheten i de alternativa 
grundskolorna ska vara reglerad i lag. Namnet ersättande skolor byts till al-
ternativa grundskolor. Inrättandet av en alternativ grundskola föreslås vara 
beroende av landskapsregeringens tillstånd för verksamheten. De alternativa 
skolorna ska vara ett komplement till grundskolan samt berättiga till land-
skapsandel och primärt finansieras av kommunerna enligt samma bestäm-
melser som gäller grundskolan.  
 Den alternativa grundskolans tillstånd kan återtas av landskapsregeringen 
om det vid den allmänna tillsynen upptäcks fel och brister eller om förutsätt-
ningarna förändras väsentligt. 
 
33 § Läroplan De alternativa skolorna föreslås kunna få rätt att tillämpa en 
egen läroplan som avviker från grundskolans. Detta är särskilt motiverat då 
skolans undervisning grundar sig på en erkänd pedagogisk teori eller modell, 
till exempel Waldorfpedagogiken. Tillståndet för tillämpning av en avvi-
kande läroplan beviljas av landskapsregeringen som samtidigt även godkän-
ner läroplanen. Sålunda garanteras att en genomgång av den alternativa sko-
lan motsvarar en genomgång av grundskolan.  
 Landskapsregeringen anser att det är mest ändamålsenligt om de alterna-
tiva skolor som har en särskild inriktning tillämpar grundskolans läroplan 
med de avvikelser som är nödvändiga för att till exempel utöka undervis-
ningen i musik eller bildkonst på bekostnad av ett annat ämne. Även dessa 
skolor kan dock tillämpa en helt egen läroplan.  
 
34 § Tillämpning av bestämmelserna om grundskolan Huvudmannen för en 
alternativ skola föreslås få en vidsträckt rätt att bestämma över skolans verk-
samhet på ett sätt som avviker från de bestämmelser som gäller grundskolan. 
Landskapsregeringen anser att de bestämmelser som reglerar följande frågor 
i tillämpliga delar ska tillämpas på alternativa grundskolor: skolans uppbygg-
nad och målsättning, tidpunkten för läsårets början och slut samt lovdagar, 
omfattningen av elevernas skolarbete, undervisningsspråket i skolan, skyl-
digheten att ha en läroplan och en arbetsplan, läropliktens omfattning, avgif-
ter för skolgången, skyldigheten att erbjuda eleverna en avgiftsfri måltid 
varje dag, elevernas rätt till vård vid olycksfall, tjänstemännens och arbets-
tagarnas allmänna skyldigheter, tystnadsplikt, bestämmelserna om ändrings-
sökande, bestämmelserna om placeringen av en grundskola samt möjligheten 
att utfärda närmare bestämmelser i förordning.  
 Eleverna i alternativa skolor ska således primärt vara berättigade till 
samma studiesociala förmåner som eleverna i den kommunala grundskolan. 
Avvikande från detta föreslås dock att en alternativ skola som finansieras av 
huvudmannen ska få uppbära skäliga avgifter för skolgången.  
 
35 § Förvaltning Huvudmannen för en alternativ skola ska tillsätta en direkt-
ion som i huvudsak ska handha samma uppgifter som skolnämnden. Till 
dessa uppgifter hör bland annat skötseln av skolans ekonomi.  
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 Ansvaret över tillsynen av en alternativ skola ankommer på förläggnings-
kommunen. 
 
36 § Arbetsordning och arbetsplan De kommunala utbildningsstadgorna ska 
inte tillämpas på de alternativa skolorna. Landskapsregeringen föreslår där-
för att direktionen för en alternativ skola ska anta en arbetsordning för skolan 
där grunderna för skolans verksamhet regleras.  
 Utgående från läroplanen ska den alternativa skolan för varje läsår göra 
upp en arbetsplan för arbetet och undervisningen i skolan.  
 Av arbetsplanen ska framgå hur skolan använder de timmar den har till 
förfogande för undervisning och övrig verksamhet. Arbetsplanen ska även 
innehålla skolans timfördelning på de olika årskurserna samt beskriva det 
årskursvisa innehållet i de enskilda läroämnena. Även bestämmelser om ele-
vernas huvudsakliga schema, lärarnas arbetsmängd samt skolans övriga 
verksamhet ska finnas i arbetsplanen. Utöver detta anser landskapsrege-
ringen att det är ändamålsenligt att ta in aktuell information om tidpunkter 
för skolans aktiviteter och festligheter, morgonsamlingar, trivselregler, för-
äldrakontakter, elevrådsverksamhet, exkursions- och lägerskolverksamhet, 
klubbverksamhet samt andra kulturella evenemang i arbetsplanen. 
 
37 § Antagning av elever Direktionen för en alternativ skola ska göra upp ett 
förslag till grunder för antagning av elever. Grunderna ska omfatta det max-
imala antal elever skolan har kapacitet för och det minsta antal elever skolan 
behöver för att kunna verka. Grunderna kan även innehålla sådana krav på 
intresse och fallenhet hos eleverna som är motiverade av en särskild inrikt-
ning på undervisningen i skolan. Skolnämnden i förläggningskommunen ska 
fastställa direktionens förslag till grunder såvida dessa är skäliga. Landskaps-
regeringen anser att skolnämndens prövning av grunderna för antagning av 
elever garanterar att en alternativ skola inte har grunder som förhindrar en 
allsidig social sammansättning av elever i skolan. 
 För att antagningen ska ske så smidigt som möjligt för både skolan och 
eleverna och deras vårdnadshavare bör direktionen i god tid planera hur an-
tagningen ska ske samt hur de läropliktiga barnens vårdnadshavare ska in-
formeras om antagningen. 
 
38 § Finansiering Verksamheten i en alternativ skola kan enligt avtal mellan 
huvudmannen för den alternativa grundskolan och förläggningskommunen 
finansieras av förläggningskommunen, varvid förläggningskommunen har 
rätt till ett stöd av landskapet för finansiering av verksamheten och ersättning 
av de kommuner vars elever går i den alternativa skolan. 
 Stödbeloppet för en alternativ grundskola som finansieras av huvudman-
nen för skolan följer bestämmelserna i 9 § landskapslagen (2017:120) om 
landskapsandelar till kommunerna. 
 
8 kap. Grundskoleutbildning för andra än läropliktiga 
 

39 § Rätt till grundskoleutbildning Finländska medborgare har enligt grund-
lagen rätt till avgiftsfri grundläggande utbildning. Alla har rätt till kunskap 
motsvarande grundskoleutbildningen som ger behörighet för fortsatta stu-
dier. Behovet av grundläggande färdigheter i läsning, skrivning, räkning och 
muntlig framställning för vuxna har ökat i takt med inflyttningen från länder 
med svaga utbildningssystem. Elever som har lämnat grundskolan med skil-
jebetyg behöver få möjligheter att komplettera skiljebetyget. 
 En person som inte har fått sådan allmänbildande utbildning som mots-
varar grundskoleutbildningen eller som har genomgått en utbildning som är 
avsevärt snävare än den lärokurs som hör till utbildningssystemet på Åland 
har också efter att ha passerat läropliktsåldern rätt att få avgiftsfri 
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grundskoleutbildning eller delar av sådan utbildning (s.k. ämnesundervis-
ning) som hör till grundskolans lärokurs. 
 Bestämmelser om sådan utbildning för andra än läropliktiga som utveck-
lar de grundläggande färdigheterna finns i landskapslagen (2012:74) om 
främjande av integration. Enligt den lagen ordnas som integrationsutbildning 
undervisning i svenska och vid behov läs- och skrivundervisning samt annan 
undervisning som främjar tillträde till arbetslivet och vidareutbildning samt 
färdigheter i samhällsliv, kultur och livskompetens. 
  På Åland saknas för närvarande grundskoleundervisning för personer 
som passerat läropliktsåldern. Likaså saknas både ett 10de skolår och olika 
förberedande utbildningsformer för allmänbildande utbildning och yrkesut-
bildning på gymnasienivå, vilka kunde förbättra studieberedskapen för pre-
sumtiva studerande med svag studiebakgrund. Det är inte önskvärt att unga 
vuxna eller vuxna personer deltar i undervisning avsedd för yngre tonåringar. 
 Det finns på Åland få möjligheter för vuxna med obefintlig eller endast 
kort skolgång att komplettera sin skolbakgrund på ett sätt som motsvarar 
grundlagens krav på möjlighet för finska medborgare att genomgå grundut-
bildning och om möjligt även fortsatt utbildning. Grundkravet för att gå vi-
dare i utbildningssystemet till studieplats på gymnasienivå är genomgången 
grundskola med avgångsbetyg. Landskapsregeringen har likväl öppnat möj-
ligheten för personer med skiljebetyg eller ett ofullständigt betyg att via ett 
prövningsförfarande ansöka om studieplats inom utbildning på gymnasie-
nivå. I dessa fall kan förkunskaperna för en framgångsrik studiegång ofta 
vara otillräckliga. Utbildning på gymnasienivå bygger kunskapsmässigt på 
grundskolans lärokurs. 
 
40 § Innehåll Grundskoleutbildningen för andra än läropliktiga består i en-
lighet med den studerandes behov av kunnande av ett inledningsskede och 
ett slutskede eller enbart av slutskedet. Inledningsskedet kan i enlighet med 
den studerandes behov av kunnande dessutom omfatta ett särskilt läskunnig-
hetsskede. 
 
41 § Läskunnighetsskede, inledningsskede och slutskede Läskunnighetsske-
det är avsett för dem som behöver elementär läs- och skrivkunnighet samt 
grundläggande numeriska färdigheter.  
 Syftet med utbildningen i inledningsskedet är att ge den studerande be-
hövliga färdigheter i svenska som andraspråk samt övriga färdigheter för 
övergång till grundskoleutbildningens slutskede. Den balanserade utveckl-
ingen och integrationen i det åländska samhället ska främjas hos de stu-
derande. I inledningsskedet och slutskedet kan den studerande också ges an-
nan helt eller delvis valfri undervisning som lämpar sig för grundskoleutbild-
ningen enligt vad som föreskrivs i läroplanen. Den studerande ska ges elev-
handledning och handledning i arbetslivsfärdigheter. 
 Omfattningen av utbildningen i läskunnighetsskedet, inledningsskedet 
och slutskedet beskrivs i förordning.  
 
42 § Tillgodoräknande av kunskaper Sådana tidigare slutförda studier eller 
på annat sätt förvärvat kunnande som motsvarar målen för och det centrala 
innehållet i läroplanen ska identifieras och erkännas. Den studerandes ut-
gångsnivå ska bestämmas. Utgångsnivån bestäms vid behov i samarbete med 
andra myndigheter. 
 
43 § Individuell studieplan En individuell studieplan utarbetas för varje elev, 
och som en del av studieplanen ska också ett individuellt studieprogram ut-
arbetas. Vid utarbetandet av dessa beaktas i mån av möjlighet elevens tidi-
gare studier och sådant kunnande som förvärvats på annat sätt. I den indivi-
duella studieplanen beaktas även sådana bakgrundsfaktorer som påverkar 
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studierna. I planen fastställs målet med studierna och deras centrala innehåll, 
på vilket sätt studierna ska avläggas, samt eventuella stödåtgärder och anord-
nandet av handledning. Studieprogrammet är en sammanställning av elevens 
obligatoriska och valfria läroämnen och av de kurser eller andra studier som 
hör till dem och som eleven behöver avlägga för att få ett avgångsbetyg från 
grundskolan eller för att uppnå något annat mål som uppställts för studierna. 
Elevens individuella studieplan kan också innefatta studier vid andra läroan-
stalter samt perioder då eleven bekantar sig med arbetslivet. Eleven har  
 
44 § Fullföljande av studier och avbrytande av studier Lärokursen för läs-
kunnighetsskedet samt inlednings- och slutskedet omfattar sammanlagt 
högst fyra år. Den som studerar på heltid ska avlägga studierna inom högst 
fem år.  
 För en elev inom grundskoleutbildningen som kan läsa och skriva med 
latinska bokstäver, men som bara har elementära färdigheter i svenska och 
en elementär kunskapsnivå när det gäller andra grundstudier, uppskattas den 
kortaste studietiden vara tre år. För en elev som har fått en 4–7-årig utbild-
ning i sitt eget land och som har hjälplig läs- och skrivkunnighet med latinska 
bokstäver, kan två år som effektivast vara en tillräcklig utbildningsväg inom 
den grundläggande utbildningen. 
 En elev anses ha avgått om han eller hon utan att ha anmält giltigt skäl 
flera gånger uteblir från undervisningen och det är uppenbart att han eller 
hon inte slutför studierna i enlighet med sin individuella studieplan.  
 
45 § Distansundervisning Grundskoleutbildningen för andra än läropliktiga 
kan helt eller delvis ordnas som distansundervisning. Distansundervisningen 
ges av en lärare i en skola. 
 
46 § Studiesociala förmåner Grundskoleutbildningen är enligt grundlagen 
avgiftsfri. Undervisning, läroböcker och andra läromedel, arbetsredskap och 
arbetsmaterial är avgiftsfria för eleven. De som studerar på heltid har rätt till 
en avgiftsfri måltid de arbetsdagar då läroplanen förutsätter att eleven är när-
varande på utbildningsstället. 
 Ersättningen för skjutsen ges i första hand i form av ett personligt buss-
kort och i andra hand i form av kilometerersättning enligt landskapsregering-
ens fastställda trafiktaxa för personbefordran med buss i yrkesmässig trafik 
för den aktuella färdvägen. Ansökan om förmån ska inlämnas till skolan sen-
ast vid den tidpunkt och på det sätt som skolan bestämmer. 
 Utbildningen ska betraktas som heltidsstudier. Vuxna studerande som går 
utbildningen ska beviljas studiestöd. 
 
47 § Disciplinära åtgärder De disciplinära åtgärder som gäller för elever i 
grundskolan gäller även för grundskoleutbildning för andra än läropliktiga 
dock så att en begränsning av rätten att delta i undervisningen kan göras för 
högst ett år. 
 
48 § Elevbedömning Elevbedömningen som gäller för elever i grundskolan 
gäller även för grundskoleutbildning för andra än läropliktiga. Skolan ska ha 
rätt att utfärda avgångsbetyg inte bara delbetyg. 
 
9 kap. Elevbedömning 
 

49 § Elevbedömning I nuläget finns det ingen skrivning om varken bedöm-
ning eller betyg i den åländska grundskolelagen. För att rättssäkra bedöm-
ningen av elever så finns det en stor efterfrågan om skrivningar i lag om 
bedömningen. Det som står i nuvarande lag som berör bedömning och betyg 
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gäller endast elever som fullgör sin läroplikt hemma. Övriga anvisningar om 
betyg och bedömning finns angivna i läroplanen. 
 Elevbedömningen har stor betydelse i skolarbetet. Bedömningen signale-
rar vad som värderas, vad som är viktigt och önskvärt och vad som inte är 
det. I bakgrunden finns alltid synen på lärande. Vad som bedöms och hur 
bedömningen sker styr i hög grad både studier och lärande. Om bedöm-
ningen till exempel fokuserar på skriftliga prov och inlärning av lösryckta 
fakta, sporrar den inte eleverna att utveckla sådant kunnande som går ut på 
strukturering av inlärda fakta till större kunskaps- och färdighetshelheter. 
 Bedömningsprinciperna och -praxis bör motsvara synen på lärande. Om 
budskapet som bedömningen förmedlar står i strid med det budskap som 
undervisningen förmedlar, är det bedömningen som i högre grad styr och 
påverkar. 
 Elevbedömningen fastställer och tillkännager kunskapsnivån. Uppgiften 
har betydelse när eleven slutar skolan och får ett avgångsbetyg, med vilket 
eleven kan söka till fortsatta studier. I slutbedömningen är det viktigt att re-
sponsen och slutvitsorden är tillförlitliga och jämförbara. Avgångsbetyget 
tjänar som urvalsverktyg för fortsatta studier. 
 Bedömningen av lärande, arbete och uppförande ska alltid utgå från de 
mål och kunskapskriterier som fastställs i läroplanen. Eleverna och deras per-
sonliga egenskaper ska inte påverka bedömningen.  
 
50 § Betyg Betyg är en allsidig utvärdering av elevens kunskaper i förhål-
lande till kunskapskraven. 
 Ett avgångsbetyg ges till en elev som avslutar grundskolan och vars pre-
stationer i alla läroämnen som hör till hans eller hennes studieprogram är 
godkända.  
 Ett skiljebetyg ges till en elev som avgår från skolan utan att ha inhämtat 
grundskolans hela lärokurs eller utan godkänt betyg i alla läroämnen. 
 
51 § Bedömning och bedömningsgrunderna Alla elever har rätt att bli be-
dömda på samma grunder. Betygssättning innebär myndighetsutövning som 
kan ha en avgörande betydelse för elevens framtid. Betyg har en direkt kopp-
ling till behörighet och urval för vidare utbildning. Det är därför viktigt att 
alla elever, oavsett vilken skola de gått i eller vilken lärare som satt betyg har 
blivit bedömda utifrån samma krav. Rektor eller skolledare ansvarar för att 
skolans lärare ges förutsättningar att säkerställa att deras bedömningar och 
betyg är likvärdiga. 
 Kravet på mångsidig bedömning poängteras så att bedömningen inte får 
grunda sig ensidigt till exempel på kunskaper som visats enbart genom prov. 
Eleven och elevens vårdnadshavare har rätt att få uppgifter om bedömnings-
grunderna och hur de har tillämpats på bedömningen av eleverna. Närmare 
anvisningar om bedömningsgrunderna framgår ur läroplanen. 
 En elev kan stanna kvar på klassen om eleven inte under studierna eller 
genom ett särskilt prov genomfört de studier som hör till årskursen med god-
känt resultat. En elev kan trots underkända vitsord uppflyttas till följande 
årskurs om man så beslutar. En förutsättning för beslutet är att eleven anses 
kapabel att klara av studierna i följande årskurs med godkända resultat. En 
elev kan stanna kvar på klassen fastän han eller hon inte har underkända pre-
stationer om det anses ändamålsenligt med tanke på elevens allmänna fram-
gång i skolan. I alla situationer ska elevens vårdnadshavare beredas tillfälle 
att bli hörd innan ett beslut fattas.  
 
52 § Höjning av vitsord I dagsläget finns möjlighet för elever som avlagt 
grundskolans lärokurs att läsa upp betyg inom Ålands folkhögskola i läro-
kurserna svenska, engelska, matematik, fysik, kemi och samhällskunskap. 
Undervisningen förutsätter att du har baskunskaper i undervisningsämnet. 
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Det finns även möjlighet att i kontakt med en grundskola tentera enskilda 
lärokurser.  
 Inflyttade elever som anländer sent till grundskola (årskurs 6 - 9) har stora 
utmaningar att dels lära sig ett nytt språk och dels läsa in grundskolans hela 
lärokurs. Landskapsregeringen stöder elevernas lärande i svenska genom att 
finansiera stödundervisning i svenska fem timmar per vecka under fem år. 
Stödundervisningen kan utökas om eleven är sent ankommen till grundsko-
lan. Trots stödinsatser kan eleven avgå med ett skiljebetyg eller ett avgångs-
betyg med anpassade lärokurser.  
 Landskapsregeringen föreslår nu att det regleras i lagen att de som ge-
nomgått grundskolan och har ett avgångsbetyg men vill höja sitt betyg i ett 
enskilt läroämne har möjlighet att göra det vid en grundskola eller vid en 
annan skola på Åland som beviljats tillstånd att bedriva grundskoleutbild-
ning. Elever med anpassad lärokurs kan inte höja sitt vitsord. De hänvisas till 
den grundskola de har fått sitt avgångsbetyg från för en ny bedömning om 
anpassningen. 
 
53 § Rättelse av fel Rektor eller skolledare kan rätta ett betyg som innehåller 
ett uppenbart skrivfel, räknefel eller liknande fel. Eleven och elevens vård-
nadshavare ska ges tillfälle att yttra sig innan rättelsen görs. 
 
54 § Ändring av uppenbart oriktiga betyg Om betyget anses uppenbart orik-
tigt på grund av nya omständigheter eller av någon annan anledning ska be-
slutet ändras om det kan ske snabbt och enkelt. Den eller de som har fattat 
beslutet ändrar också beslutet om de kan enas. I vissa fall görs ändringen av 
rektor eller skolledare. 
 
55 § Omprövning Ett beslut som gäller bedömning av en elev får inte över-
klagas genom besvär. Istället används omprövning. Anhållan om ompröv-
ningen ska göras inom 14 dagar efter att eleven och vårdnadshavaren har fått 
kännedom om beslutet som de önskar få omprövat. I nu gällande lag finns 
ingenting beskrivet om omprövning av beslut.  
 Omprövningen görs i första steget av elevens lärare och rektor eller skol-
ledare gemensamt. Är eleven och vårdnadshavaren ännu missnöjd med det 
beslut som elevens lärare och rektor eller skolledare har fattat kan de i andra 
hand anhålla till landskapsregeringen om omprövning av beslutet. 
 
10 kap. Elevers delaktighet 
 

56 § Elevens rätt till delaktighet Verksamheten i skolorna ska ordnas så att 
elevernas rätt att påverka beslut som gäller dem själva förverkligas även på 
ett bredare plan än enbart genom elevråden.  
 Enligt 14 § 3 mom. i grundlagen ska det allmänna främja den enskildes 
möjligheter att delta i samhällelig verksamhet och att påverka beslut som 
gäller honom eller henne själv. Bestämmelser om jämlikhet finns i 6 § i 
grundlagen och enligt 2 mom. i paragrafen ska barn bemötas som jämlika 
individer och de ska ha rätt till medinflytande enligt sin utvecklingsnivå i 
frågor som gäller dem själva. På basis av 14 § 3 mom. i grundlagen ska man 
skapa goda förutsättningar för civil inlärning, aktivitet och delaktighet. 
Nämnda bestämmelse ger tillsammans med 6 § 2 mom. i grundlagen det all-
männa till uppgift att även se till barns och ungas möjligheter till samhällelig 
delaktighet.  
 FN:s konvention om barnets rättigheter har utarbetats för att trygga bar-
nets särskilda behov och intressen. Konventionen gäller varje person under 
18 år. Artikel 12 i FN:s konvention om barnets rättigheter garanterar barnen 
rätt till delaktighet. Enligt ifrågavarande artikel har barnen rätt att bli hörda 
och deras åsikt ska beaktas. Barnen har rätt att delta i beslut som gäller dem 



42 
 

 

själva i enlighet med sin ålder och mognad. Utredandet av barnets intressen 
förutsätter att man utgår ifrån att beakta elevernas åsikter i alla frågor som 
gäller dem. För att förverkliga detta måste barnet i synnerhet ges en möjlighet 
att bli hörd i juridiska eller administrativa frågor som rör honom eller henne 
antingen direkt eller via en representant eller ett organ. 
 
57 § Elevråd Landskapsregeringen anser att elevernas roll i och ansvar för 
skolverksamheten fortsättningsvis betonas och föreslår därför att elevrådets 
uppgifter utvecklas och att eleverna ska utse ett elevråd i skolor med årskurs 
7-9 och kan utse i skolor med årskurs 1-6. Eleverna ska genom elevrådet ha 
en möjlighet att delta i planering och beslut som rör ordningsfrågor, hem-
uppgifter, kulturella evenemang, idrottsaktiviteter, lägerskolverksamhet, 
elevutbytesverksamhet samt föräldrakontakter. Arbetet i elevrådet ska även 
vara en övning i demokratiskt beslutsfattande och ansvarstagande. 
 Skolan fattar beslut om ordnandet och organiserandet av elevrådets verk-
samhet. Elevrådets uppgift ska vara att för sin del öka elevernas påverknings-
möjligheter och delaktighet och främja samarbetet mellan eleverna samt att 
utveckla samarbetet mellan eleverna och skolan. Tillsammans med elevrådet 
kan skolan bland annat utveckla verksamhetssätt genom vilka man får alla 
skolans elever att delta och påverka. Elevrådet ska höras innan de planer och 
bestämmelser som gäller undervisningen och skolans verksamhet fastställs 
samt innan andra beslut fattas i ärenden som i väsentlig grad påverkar ele-
vernas ställning. 
 Elevrådets uppgifter och betydelse kommer alltså inte att minska jämfört 
med den gällande lagen även om det i lagen kommer att förutsättas att också 
eleverna i större utsträckning ska delta i beslutsfattandet. Den verksamhet 
som avses i denna paragraf ska enligt förslaget ordnas i enlighet med elever-
nas ålder och förutsättningar och med beaktande av de lokala förhållandena. 
Verksamheten planeras i arbetsplanen. På så sätt kommer delaktigheten och 
främjandet av den samt elevrådsverksamheten att utgöra en del av skolans 
verksamhet och verksamhetskultur.  
 
11 kap. Trygg lärmiljö 
 

58 § Trygg lärmiljö Det har framkommit att framförallt grundskolorna behö-
ver en moderniserad och tydlig reglering vad gäller olika slags åtgärder som 
syftar till att skapa en trygg och säker lärmiljö för eleverna. En elevs rätt till 
en trygg lärmiljö kan hotas av sådant bemötande från såväl andra elever som 
från skolans personal som äventyrar elevens säkerhet och välbefinnande.  
 Paragrafen innehåller en ny bestämmelse om elevernas rätt till en trygg 
lärmiljö. Bestämmelsen är förpliktande för kommunen och motsvarar arbe-
tarskyddsbestämmelserna. Bestämmelsen förutsätter dels att de lokaler och 
redskap som är avsedda för undervisningen är trygga, dels förpliktar den 
kommunen att sörja t.ex. för att eleverna inte råkar ut för våld eller mobbning 
i skolan, under skolvägen eller i någon annan verksamhet som skolan ordnar. 
Paragrafen gäller all undervisning enligt lagen. Skolans värdegrundsarbete 
utgör det kanske viktigaste verktyget för att åstadkomma en trygg lärmiljö. 
För värdegrundsarbetets del krävs att det finns välfungerande rutiner för 
samarbetet mellan elever, skolans personal och hemmen. En trygg lärmiljö 
förutsätter även att grundskolorna bedriver ett kontinuerligt och målinriktat 
arbete för att motverka kränkande behandling av barn och elever vilket i 
dagsläget inte framgår av grundskolelagen. 
 Rasterna ska vara övervakade av tillräckligt antal lärare. 
 I paragrafen listas vem som är behörig att vistas på skolan. Stadgandena 
är till för att skapa trygghet och säkerhet för eleverna och på så sätt hindra 
obehöriga att vistas på skolans område.  
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 Undervisningen är offentlig. Men skolans rektor eller skolledare kan av 
grundad anledning neka tillträde till undervisningen. Möjligheten att be-
gränsa tillträdet till undervisningen kan tillämpas då det är uppenbart att ut-
omståendes närvaro kan störa elevernas och lärarnas arbete. 
 
59 § Inom- och utomhusmiljöer Landskapsregeringen anser det viktigt att 
inte endast undervisningen är god och tidsenlig utan att även de utrymmen 
där grundskoleundervisning ges är ändamålsenliga. Det är även viktigt att 
det i anslutning till varje grundskola finns ett tillräckligt område för skolans 
verksamhet utomhus och som ger plats för elevernas lek och rörelse. 
 Inom- och utomhusmiljöerna ska vara tillgängliga för alla med funktions-
nedsättningar eller handikapp. 
 
60 § Åtgärder mot kränkande behandling Kränkande behandling är ett upp-
trädande som kränker ett barns eller en elevs värdighet. Det har framkommit 
att framförallt grundskolorna behöver en moderniserad och tydlig reglering 
vad gäller olika slags åtgärder som syftar till att skapa en trygg och säker 
lärmiljö för eleverna. Alla barn har rätt att lära och utvecklas i en trygg miljö 
och att bemötas med respekt. Därför är det viktigt att arbeta förebyggande 
mot kränkande behandling. En trygg lärmiljö förutsätter även att grundsko-
lorna bedriver ett kontinuerligt och målinriktat arbete för att motverka krän-
kande behandling av elever, vilket i dagsläget inte framgår av grundskolela-
gen. Till hjälp har skolorna idag bland annat sina antimobbningsplaner. 
 Bestämmelser om förbud med mera mot diskriminering finns i landskaps-
lagen (1989:27) om tillämpning i landskapet Åland av lagen om jämställdhet 
mellan kvinnor och män samt i landskapslagen (2005:66) om förhindrande 
av diskriminering i landskapet Åland. Det finns dock behov av att införa be-
stämmelser som syftar till att förhindra andra former av kränkande behand-
ling än sådan som anses vara diskriminering enligt diskrimineringslagarna. 
Kränkande behandling kan till exempel vara mobbning, trakasserier och 
våld, oavsett orsaken till denna behandling.  
 Rektorn eller skolledaren ska se till att det i grundskolan bedrivs ett mål-
inriktat arbete för att motverka kränkande behandling av elever. Personal i 
skolan som får kännedom om att en elev har blivit utsatt för kränkande be-
handling i samband med skolans verksamhet är skyldig att anmäla detta till 
en lärare, rektorn eller skolledaren. Detta tydliggör vilka skyldigheter perso-
nalen har och säkerställer att en lärare, rektorn eller skolledaren får vetskap 
om eventuell kränkande behandling och kan vidta nödvändiga åtgärder. Lä-
raren, rektorn eller skolledaren är skyldig att meddela vårdnadshavaren för 
den elev som utsatts för kränkande behandling och i förekommande fall för 
den elev som gjort sig skyldig till den kränkande behandlingen. Rektorn eller 
skolledaren är skyldig att skyndsamt utreda omständigheterna kring de upp-
givna kränkningarna och i förekommande fall vidta de åtgärder som skäligen 
kan krävas för att förhindra kränkande behandling i framtiden. 
 
61 § Olagliga eller farliga föremål Det föreslås bestämmelser om föremål 
eller ämnen som ska vara förbjudna i skolan. Till skolan får inte tas med, och 
under skoldagen får inte innehas, sådana föremål eller ämnen vars innehav 
är förbjudet i lag eller med vilka den egna säkerheten eller någon annans 
säkerhet kan äventyras eller som särskilt lämpar sig för att skada egendom 
och för vars innehav det inte kan anges någon godtagbar orsak.  Därmed ska 
det vara förbjudet att till skolan ta med bland annat sådana farliga föremål 
som avses i ordningslagen (knogjärn, stiletter eller kaststjärnor samt som nå-
got annat föremål maskerade eggvapen liksom även förlamande elvapen, el-
batonger, fjäderbatonger, precisionsslangbågar och precisionsslungor). För-
bjudna med stöd av ordningslagen är också föremål och ämnen som är av-
sedda att eller kan användas för att allvarligt skada någon annan, om det inte 
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kan anges någon orsak som hänför sig till arbetsuppgiften eller i övrigt någon 
godtagbar orsak till att sådana tas med till skolan. Sådana föremål är eggva-
pen, söndriga glasföremål och andra med dessa jämförbara föremål som kan 
användas för att skära eller sticka, batonger, kättingar, fjädrar, vajrar, kablar, 
bollträn och andra med dessa jämförbara föremål som kan användas som till-
hygge, kastpilar, kulor och andra med dessa jämförbara föremål som kan an-
vändas för att kastas, ämnen som är frätande eller kan användas för att all-
varligt skada eller förlama någon annan, luftvapen, vapen med fjäderfunkt-
ion, harpuner, slangbågar, blåsrör och andra med dessa jämförbara föremål 
som kan användas för skjutande eller hälsofarliga laserpekare. Det är också 
förbjudet att på allmän plats inneha sådana föremål som är förvillande lika 
skjutvapen eller explosiva varor och därmed också förbjudet att ta med såd-
ana till skolan. För en fritidssysselsättning som börjar omedelbart efter skol-
dagen kan det emellertid vara tillåtet att till skolan ta med ett bollträ eller för 
hobbyverksamhet avsedda kulor, så länge det inte finns någon misstanke om 
att de kommer att användas i något annat syfte.  
 Innehav av skjutvapen och explosiva varor regleras i skjutvapenlagen 
(FFS 1/1998), landskapslagen (2007:98) om tillämpning i landskapet Åland 
av riksförfattningar om säkerhet vid hantering av farliga kemikalier och ex-
plosiva varor och i landskapsförordningen (2007:99) om tillämpning i land-
skapet Åland av riksförfattningar om kemikalier och säkerhet vid hantering 
av farliga kemikalier och explosiva varor. Föremål och ämnen som är för-
bjudna för minderåriga är bland annat produkter enligt alkohollagen och to-
bakslagen.  
 Också andra föremål och ämnen som inte är förbjudna i lag men som är 
farliga på grund av sina egenskaper är förbjudna i skolan, om det inte kan 
anges någon godtagbar orsak för deras innehav. Avsikten är att närmare be-
stämmelser om dessa förbud ska utfärdas i skolans trivselstadga och i mot-
svarande förskrifter.  
 
12 kap. Studiesociala förmåner 
 

62 § Avgifter för skolgången Enligt grundlagen har alla rätt till avgiftsfri 
grundläggande utbildning. Avgiftsfriheten innebär att eleverna utan kostnad 
ska ha tillgång till de läromedel och annan materiel som behövs för att ele-
verna ska kunna tillgodogöra sig en tidsenlig undervisning. Av både ekono-
miska skäl och miljöskäl ska böcker och annan materiel återanvändas då det 
är möjligt. 
 Skolans huvudman, kommunen, får landskapsandelar för grundskolans 
driftskostnader. Transportkostnader och kostnader för inträdesavgifter i sam-
band med exkursioner och besök som följer arbetsplanen är en del av kost-
naderna för det kommunala utbildningsväsendet. Det är därför huvudmannen 
som inom ramen för sina ekonomiska resurser ska anvisa skolorna resurser 
för exkursioner, lägerskolor och besök.  
 Exkursioner och studiebesök, lägerskolor och andra evenemang som an-
sluter sig till undervisningen kan stödjas genom medel som eleverna och 
vårdnadshavarna samlar in gemensamt. Att delta i medelinsamlingen ska 
vara frivilligt för eleverna och vårdnadshavarna. Det är viktigt att skolan och 
hemmen gör upp klara och tydliga spelregler för insamlingen och använd-
ningen av pengarna. Alla elever ska ha möjlighet att delta i den verksamhet 
som ordnas enligt skolans arbetsplan, oberoende av om de själva eller deras 
vårdnadshavare har varit med om att samla in medlen. 
 I 2 mom. tas det in en bestämmelse som gör nuläget klarare och ger elever 
med funktionsnedsättning och andra elever i behov av särskilt stöd rätt till 
sådana behövliga hjälpmedel, tolknings- och biträdestjänster och övriga 
undervisnings- och elevvårdstjänster som är en förutsättning för att de ska 
kunna delta i undervisningen. Med tolkningstjänster avses individuella 
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tjänster som ges eleverna på teckenspråk eller med utnyttjande av andra kom-
munikationsmetoder. Med hjälpmedel avses hjälpmedel som är avsedda för 
en klass eller en skola. En elev har rätt till personliga hjälpmedel enligt stad-
ganden om medicinsk rehabilitering i landskapslagen (2011:114) om hälso- 
och sjukvård.  
 Skolor som är verksamma utomlands och med undervisningsministeriets 
tillstånd kan avvika från avgiftsfriheten i fråga om undervisning och bespis-
ning. 
 
63 § Skolmåltider Eleverna ska under varje skoldag erbjudas en avgiftsfri 
skolmåltid. Måltiden ska vara tillräcklig och näringsmässigt väl sammansatt. 
Skolan ska även se till att måltiden serveras i ändamålsenliga utrymmen och 
på för eleverna lämpliga tider samt att måltiden är övervakad.  
 
64 § Elevskjuts och ledsagning Paragrafens bestämmelse om skolreseförmån 
förblir oförändrad. För elever med lång, tung eller farlig skolväg ska skol-
nämnden ordna avgiftsfri skolskjuts. Bedömningen av hur tung en elevs skol-
väg är ska göras utgående från den enskilda elevens förutsättningar. Med en 
farlig skolväg avses en livligt trafikerad eller bristfälligt fotgängaranpassad 
skolväg. Om en elev på ansökan av vårdnadshavaren går i en skola i ett annat 
distrikt än sitt eget föreslås kommunen dock inte vara skyldig att ordna eller 
ersätta kostnader för skolskjuts. Om skolskjuts inte kan ordnas på ett sätt som 
är ändamålsenligt för eleven ska eleven erbjudas avgiftsfri inkvartering. 
 Eleverna kan bli tvungna att avverka en del av sin skolväg till fots eller 
på annat sätt utan transport som ordnats av kommunen. Skyldigheten att 
ordna skolskjuts när det gäller en sträcka som är kortare än tre respektive fem 
kilometer kan begränsas att gälla endast en del av läsåret, t.ex. endast vinter-
tid. 
 Skolreseförmånen för gravt handikappade elever gäller också den som 
fungerar som ledsagare för den handikappade. 
 Maximitiden för daglig skolresa inklusive väntetider bestäms i 3 mom. 
Maximitiden är tre timmar för en elev på lågstadiet eller i specialklass och 
högst fyra timmar för en elev på högstadiet. För närvarande bestäms motsva-
rande maximitider i grundskoleförordningen. 
 
65 § Väntan i skolan En elev ska ha möjlighet att under tillsyn sköta hem-
uppgifter eller bedriva andra studier om eleven på grund av skolarbetets or-
ganisering eller elevskjutsens ordnande måste tillbringa tid i skolan utanför 
lektionstid. 
 
66 § Inkvartering för elever För närvarande finns bestämmelsen om inkvar-
tering för elever i grundskoleförordningen. Inkvarteringsförmånen och den 
därtill anslutna rätten till avgiftsfria resor i samband med ferier och veckoslut 
förblir oförändrad. Även de som fullgör sin läroplikt inom träningsundervis-
ningen har rätt till avgiftsfri inkvartering. 
 
67 § Vård vid olycksfall Bestämmelsen om avgiftsfri vård vid olycksfall i 
samband med skolgång eller under skolvägen är samma som för närvarande. 
Bestämmelsens tillämpningsområde utvidgas dock så att den också omfattar 
den tid under vilken eleven är inkvarterad enligt 66 §. 
 
13 kap. Disciplinära åtgärder 
 

68 § Allmänt De disciplinära åtgärdernas huvudsakliga syfte är att främja 
trygghet och lugn och inte att ha en bestraffande karaktär. De disciplinära 
åtgärderna ska stå i proportion till gärningen. Kvarsittning stryks från nuva-
rande disciplinära åtgärder som i övrigt bibehålls. De disciplinära åtgärderna 
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överförs från grundskoleförordningen till grundskolelagen. Elevens skyldig-
heter framgår ur 3 § 1 kap. del III. Eleverna ska uppträda hänsynsfullt, följa 
skolans trivselregler, hantera skolans egendom med respekt och utföra sina 
uppgifter samvetsgrant. Om en elev inte iakttar skyldigheterna kan skolan 
vidta disciplinära åtgärder. 
 Alla disciplinära åtgärder ska dokumenteras och registreras och vårdnads-
havarna ska informeras. Skolan ska även föra ett register över disciplinära 
åtgärder. Därmed har skolan både en utredningsskyldighet och en dokument-
ationsskyldighet. 
 
69 § Fostrande samtal Fostrande samtal är en ny pedagogisk metod genom 
vilken man kan ingripa i och förebygga störande och olämpligt uppförande 
hos en elev. En elev som stör undervisningen eller i övrigt bryter mot ord-
ningen i skolan eller gör sig skyldig till fusk ska enligt förslaget åläggas att 
delta i ett fostrande samtal. Samtalet ska vara det primära förfarandet i ovan-
nämnda situationer innan man tillgriper disciplinära förfaranden. Om eleven 
efter att ha deltagit i ett fostrande samtal fortsätter att uppföra sig olämpligt 
på det sätt som avses ovan kan han eller hon innan ett disciplinärt straff ges 
på nytt åläggas att delta i ett fostrande samtal. Avsikten är att eleven ska 
åläggas att delta i ett fostrande samtal i högst två timmar. Samtalet kan föras 
i flera delar och antingen helt eller delvis under skoldagen eller efter den. Ett 
fostrande samtal ska exempelvis kunna inledas omedelbart efter det att ele-
ven har avlägsnats från klassrummet och återupptas tillsammans med elevens 
vårdnadshavare efter skoldagens slut.  
 Syftet med det fostrande samtalet är att tillsammans med eleven identifi-
era den handling eller försummelse som har lett till åtgärden och att höra 
eleven samt att klargöra orsakerna till och konsekvenserna av beteendet och 
finna en lösning på situationen. Förfarandet syftar till att finna positiva me-
toder att förbättra elevens uppförande. Istället för att få en ny bestraffning 
kan eleven anses ha nytta av att förstå vad som var fel i hans eller hennes 
beteende och varför det var fel. Dessutom bör eleven få veta hur han eller 
hon bör bete sig i motsvarande situationer och ges alternativa handlingsmo-
deller. Lärare, rektor eller skolledare bestämmer om fostrande samtal. Hur 
fostrande samtal ska ordnas och föras och vilka som ska delta i dem ska pla-
neras på förhand. I det fostrande samtalet kan utöver eleven delta de personer 
bland skolans personal som deltar i elevens undervisning eller elevvård, så 
som skolans lärare, skolkuratorn, skolpsykologen och rektorn/skolledaren. 
Det fostrande samtalet ska registreras och elevens vårdnadshavare informe-
ras om samtalet. Ett fostrande samtal ska kunna ordnas på ett planmässigt 
men flexibelt sätt och inom en nära tid från det att det olämpliga uppförandet 
observerades. Därför ska det inte enligt lagen krävas att vårdnadshavaren 
deltar i det fostrande samtalet. Vårdnadshavaren ska emellertid ges möjlighet 
att delta i samtalet om det anses vara nödvändigt med hänsyn till det som 
föreslås i 2 mom. En vårdnadshavare kan delta i hela samtalet eller i en del 
av det om det anses vara motiverat för att klargöra elevens beteende överlag 
och orsakerna till det för att finna lämpliga tillvägagångssätt.  
 
70 § Utvisning av elev Lärare ska alltjämt kunna visa ut en elev ur undervis-
ningslokalen för högst den del som återstår av lektionen eller skoltillställ-
ningen. Förutsättningarna bör alltjämt vara att eleven stör undervisningen. 
En elev bör dock kunna utvisas om han eller hon på annat sätt uppför sig 
olämpligt. Ytterligare en förutsättning, kanske underförstådd i samman-
hanget bör vara att eleven inte har ändrat sitt uppförande efter uppmaning 
från läraren. 
  
71 § Varning Rektorn eller skolledaren ska alltjämt kunna ge en elev en 
skriftlig varning. Detta bör liksom i dagsläget normalt inte kunna komma 
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ifråga vid enbart någon enstaka överträdelse. Som förutsättning för beslut 
om skriftlig varning bör dock inte krävas att eleven inte låtit rätta sig av just 
utvisning. Avgörande bör istället vara att eleven vid upprepade tillfällen upp-
trätt olämpligt, alternativt att han eller hon gjort sig skyldig till en allvarlig 
förseelse. Vissa förseelser är nämligen så allvarliga att det är nödvändigt att 
som första åtgärd fatta beslut om skriftlig varning. 
 
72 § Begränsning av rätten att delta i undervisningen En elev som stör 
undervisningen eller i övrigt bryter mot ordningen i skolan och om förseelsen 
är allvarlig kan elevens rätt att delta i undervisningen för högst den tid som 
återstår av skoldagen begränsas av en lärare i samråd med skolans rektor eller 
skolledare. Elevens beteende kan utgöra en konkret fara för någon i skolan. 
Om en elev förvägrats rätt att delta i undervisning ska elevens vårdnadsha-
vare underrättas om det, och vid behov även den myndighet som sköter upp-
gifter i samband med verkställandet av socialvården i den kommun där sko-
lan är belägen. Åtgärden ska dokumenteras. Kommunen ska se till att nöd-
vändig elevvård ordnas för en elev som förvägrats rätt att delta i undervis-
ningen för den återstående arbetsdagen. Eleven får inte lämnas utan tillsyn 
efter att han eller hon förvägrats rätt att delta i undervisning.  
 I vanliga fall föregås en begränsning av rätten att delta i undervisning av 
en tidigare skriftlig varning. Vid allvarligare förseelser kan en elevs rätt att 
delta i undervisningen begränsas utan att först en skriftlig varning har getts. 
I dagsläget finns en möjlighet för rektorn/skolledaren att stänga av en elev 
från skolgången under högst en vecka om eleven uppträder uppenbart hot-
fullt och inte omedelbart låter rätta sig av en varning från rektorn/skolleda-
ren. Stadgandet föreslås bli kvar.  
 Det ska alltjämt vara möjligt för skolnämnden att begränsa en elevs rätt 
att delta i skolgången under högst tre månader om fostrande samtal eller 
skriftlig varning inte är tillräckliga. I dagsläget krävs att eleven uppenbart 
stör undervisningen. Det måste dock finnas en möjlighet att begränsa rätten 
till undervisning även för elever som på annat sätt än genom att störa under-
visningen har fortsatt att uppföra sig olämpligt. Det kan t.ex. handla om en 
elev som utsätter en annan elev för mobbning under rasterna. Ytterligare en 
förutsättning är i dagsläget att eleven inte låter rätta sig av andra disciplinära 
åtgärder som t.ex. skriftlig varning. Utgångspunkten bör vara densamma 
även i fortsättningen. Det bör dock finnas en möjlighet att begränsa en elevs 
rätt att delta i undervisningen utan att först ha vidtagit några disciplinära åt-
gärder. Detta bör kunna vara möjligt då det finns särskilda skäl hänförliga 
till elevens beteende, t.ex. att överträdelsen är mycket allvarlig. Naturligtvis 
ska begränsning av rätten att delta i undervisningen inte tillgripas ifall en 
skriftlig varning bedöms som tillräcklig. Innan en elevs rätt till undervisning 
begränsas för viss tid ska den handling eller försummelse som åtgärden grun-
dar sig på preciseras, eleven höras samt annan behövlig utredning skaffas. 
Begränsningen av rätten till undervisning föregås även av diskussioner med 
lärarkollegiet och vårdnadshavare. Kommunen är vid begränsning av rätten 
till undervisning skyldig att ge eleven möjlighet att uppfylla läroplikten nå-
gon annanstans än i skolan för att inte hamna efter i skolarbetet. 
 
73 § Avlägsnande av en elev som uppför sig störande och äventyrar säker-
heten I paragrafen föreskrivs om möjligheten att avlägsna en elev som uppför 
sig störande och äventyrar säkerheten. Enligt 1 mom. har rektorn eller skol-
ledaren och läraren rätt att avlägsna en elev som uppför sig störande och 
äventyrar säkerheten. Enligt 1 mom. har rektorn/skolledaren och läraren rätt 
att avlägsna en elev från klassrummet eller ett annat utrymme där det ges 
undervisning eller från en skoltillställning om eleven inte lyder en uppma-
ning att avlägsna sig enligt 72 §. Rektorn/skolledaren och läraren har också 
rätt att avlägsna en elev från skolans område om han eller hon inte avlägsnar 
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sig efter att ha fått veta att hans eller hennes rätt till undervisning har begrän-
sats enligt 72 §. Försöker en elev förhindra att han eller hon avlägsnas genom 
att göra motstånd enligt 2 mom. har rektorn/skolledaren och läraren rätt att 
använda sådana maktmedel för att få honom avlägsnad som med hänsyn till 
elevens ålder och situationens hotfullhet eller bråkets allvar och en helhets-
bedömning av situationen kan anses vara försvarbara. 
 Möjligheten att ingripa i en elevs personliga integritet är avsedd endast 
för de exceptionella fall då andra åtgärder inte hjälpt och rätten för andra 
elever till undervisning, arbetsfred eller trygghet kräver omedelbara åtgärder. 
 För att avlägsna en bångstyrig elev i ovan nämnda fall har rektorn/skolle-
daren och läraren rätt att använda bara sådana nödvändiga maktmedel som 
kan anses försvarbara med hänsyn till elevens ålder och hur hotfull situat-
ionen är eller hur allvarligt bråket är och till en helhetsbedömning av situat-
ionen. De nödvändiga metoderna kan till exempel vara att lugna eleven ge-
nom att hålla fast honom och leda bort honom ur situationen. De maktmedel 
som används berättigar inte till en onödig eller överdriven användning av 
maktmedel eller våld. 
 
74 § Förfarande och verkställighet I 1 mom. bestäms om förfarandet innan 
en elev åläggs disciplinär åtgärd. Huvuddelen av dessa bestämmelser över-
flyttas från förordning till lag. Om undervisning förvägras en elev ska hans 
eller hennes vårdnadshavare underrättas och vid behov också socialvårds-
myndigheten i den kommun där skolan är belägen.  
 Socialvårdsmyndigheten ges enligt landskapslagen (2008:97) om till-
lämpning i landskapet Åland av barnskyddslagen rätt att delta i handlägg-
ningen av ärendet. 
 I 4 mom. föreskrivs att kommunen ska ordna undervisningen så att den 
elev som har förvägrats rätt till undervisning för en viss tid inte blir efter i de 
framsteg som hans eller hennes årsklass och undervisningsgrupp gör och att 
en individuell plan ska utarbetas för den avstängda eleven enligt arbetsplanen 
och att undervisningen genomförs och studierna övervakas enligt denna plan.  
 Ett beslut om begränsning av rätten att delta i undervisning för viss tid 
som inte vunnit laga kraft kan verkställas då en elev har uppfört sig så våld-
samt eller hotfullt att säkerheten för en annan elev eller en person som arbetar 
i skolan eller i ett annat undervisningsutrymme blivit lidande och det finns 
en uppenbar risk för att det våldsamma eller hotfulla uppförandet upprepas. 
I fråga om ett beslut om begränsning av rätten att delta i undervisning för 
viss tid som inte vunnit laga kraft ska beslut om verkställighet och tidpunkt 
för begränsningen fattas i samband med beslutet om begränsning av rätten 
att delta i undervisning för viss tid.  
 
75 § Verkningarna av anhängigt åtal och domstolsbeslut på disciplinärt för-
farande I paragrafen föreskrivs om verkningarna av anhängigt åtal och dom-
stolsbeslut på disciplinärt förfarande.  
 
76 § Elevvård i samband med disciplinära åtgärder Skolan ska se till att 
nödvändig elevvård ordnas för en elev som på grund av sitt uppförande fått 
en sådan disciplinär åtgärd som avses i 70 § och 72 §. Eleven får inte lämnas 
utan tillsyn efter åtgärder som avses i 70 § och 72 §. För tydlighetens skull 
föreslås att de bestämmelser om elevvård som avser disciplinära åtgärder 
placeras i samband med de bestämmelser som gäller disciplinära åtgärder. 
 
77 § Skyldighet för en elev att ersätta skada Paragrafen anger bestämmelser 
om ersättande av skada som uppstått under grundskoleutbildningen och om 
elevens skyldigheter att reparera den skada han eller hon förorsakat.  
 För att säkerställa en likvärdig lagtolkning hänvisar paragrafen till skade-
ståndslagen även om skadeståndslagen i egenskap av en allmän lag redan nu 
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bör tillämpas på skolverksamheten. Om en elev i enlighet med skadestånds-
lagen (412/1974) uppsåtligen eller av vållande gör något som förorsakar 
skada ska eleven reparera eller ersätta skadan.  
 I fråga om skadestånd ska skolorna redan nu enligt gällande lagstiftning 
iaktta bestämmelserna i skadeståndslagen. En elev som uppsåtligen eller av 
vållande gör något som orsakar skada genom att försumma en uppgift som 
åligger honom eller henne är skadeståndsskyldig enligt skadeståndslagens 2 
kap. 2 §. Skadeståndsansvaret gäller i princip elever i alla åldrar. Enligt ska-
deståndslagen ska en person som inte har fyllt 18 år ersätta den skada som 
han eller hon orsakat i den mån som bedöms vara skäligt med hänsyn till 
personens ålder och utveckling, handlingens beskaffenhet, skadevållarens 
och den skadelidandes ekonomiska förhållanden sam övriga omständigheter. 
 Krav på skadestånd och bestraffning för en handling är åtgärder som är 
oberoende av varandra. Skadestånd får alltså inte användas som en bestraff-
ning. De gällande bestämmelserna hindrar inte att man tillsammans med den 
elev som orsakat skada på skolans egendom eller med vårdnadshavare eller 
med de som anförtrotts vårdnaden kommer överens om att skadan ersätts i 
pengar, genom ett nytt föremål eller exempelvis genom att eleven städar upp 
eller i övrigt reparerar den skada han eller hon förorsakat. Enligt lagen om 
förmyndarverksamhet (442/1999) är den som inte har fyllt 18 år minderårig 
och därför omyndig. En omyndig har inte rätt att själv förfoga över sin egen-
dom, ingå viktiga avtal eller företa andra rättshandlingar av betydelse. En 
minderårig som har fyllt 15 år får emellertid själv förfoga över det som han 
eller hon har förvärvat genom eget arbete. En omyndig får också företa rätts-
handlingar som med beaktande av omständigheterna är sedvanliga och av 
mindre betydelse. En omyndig persons vårdnadshavare sköter den omyndi-
ges ekonomiska angelägenheter och andra ärenden som avses i lagen om för-
myndarverksamhet. 
 En elev kan därmed med hänsyn till sin ålder och utvecklingsnivå också 
utan sina vårdnadshavares samtycke ingå avtal som hänför sig till lindriga 
skador. I sådana fall ska skolan se till att eleven förstår innebörden av sitt 
samtycke. När en elev genom en arbetsprestation ersätter en skada som han 
eller hon har förorsakat ska skolan alltid sörja för arbetarskyddet och för en 
adekvat övervakning. Med beaktande av riksdagens biträdande justitieom-
budsmans ställningstaganden är elevernas rätt att självständigt ingå avtal om 
att ersätta skada i pengar osäker. Skador ska anmälas till elevens vårdnads-
havare eller till de som anförtrotts vårdnaden.  
 Enligt § 3 1 kap. del III ska en elev utföra sina uppgifter samvetsgrant och 
uppträda korrekt. Ur en fostringssynpunkt är det viktigt att eleven i skolan 
lärs att sörja för sin egen och arbetsmiljöns renlighet. Eftersom eleven förut-
sätts uppträda korrekt kan eleven tillrättavisas för uppträdandet eller för så-
dan hantering av exempelvis egendom och lokaler som inte kan anses korrekt 
eller ordentlig. Nu har en lärare eller rektorn/skolledaren vid skolan rätt att 
av pedagogiska skäl ifall det är känt vem som utfört gärningen och denne 
kan identifieras bestämma att eleven ska rengöra eller ordna upp skolans 
egendom eller lokaler som eleven avsiktligt eller av oaktsamhet smutsat ned 
eller skapat oreda i. Uppgiften ska utföras under övervakning och den får inte 
vara för farlig eller tung för eleven med beaktande av elevens ålder och mog-
nadsnivå och utförandet av den får inte ta längre än två timmar. Eleven kan 
inte utebli från undervisningen för att utföra uppgiften. Ifall uppgiften utförs 
utanför elevens arbetsdag ska detta meddelas till elevens vårdnadshavare el-
ler de som anförtrotts vårdnaden. 
 Därmed skulle man i lagen bestämma om den rätt som lärarna redan nu 
ofta anses ha att av pedagogiska skäl ålägga en elev att städa upp sådan oreda 
som han eller hon orsakat och som kan anses vara mindre. 
 Den ålagda uppgiften bör utföras under övervakning och den får inte vara 
farlig eller tung för eleven med beaktande av elevens ålder och mognadsnivå. 
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Det handlar inte om städning av spår efter verksamhet enligt skolans arbets-
plan, vilket kan anses höra till den normala undervisningsverksamheten, 
såsom att avlägsna sågspån från arbetsmaskiner efter en lektion i teknisk 
slöjd utan om en möjlighet att av pedagogiska skäl i uppenbara och obestrid-
liga fall ingripa i sådan orsakad skada som är obetydlig i ekonomisk bemär-
kelse. Det utförda arbetet beaktas vid beräkning av den skada som ska ersät-
tas ifall skolan därtill ställer skadeståndskrav på eleven. Det handlar inte om 
påföljd av straffkaraktär för en gärning eller försummelse utan om en be-
gränsad befogenhet att bestämma om förpliktelser i syfte att nå fostrings-
mässiga mål. Elevernas arbetssäkerhet ska sörjas för i alla fall. Förpliktelse 
att städa kan inte ställas bland annat i ett fall där det finns risk att en ung elev 
skadar sig på skärvor från ett mjölkglas ifall man inte kan ordna tillräcklig 
handledning och ordentliga arbetsredskap. 
 
14 kap. Granskning och omhändertagande av saker 
 

78 § Rätt att granska elevens saker Utan någon form av tvångsmedel skulle 
det i praktiken vara mycket svårt att omhänderta föremål och ämnen som 
äventyrar säkerheten. Paragrafen anger att lärare och rektor/skolledare ska 
ha rätt att under skoldagen granska de saker som en elev har med sig och att 
utföra en ytlig granskning av elevens kläder för att finna ett i 61 § avsett 
föremål eller ämne. Detta möjliggör granskning av bland annat elevens 
fickor. Åtgärden ska få vidtas om det är uppenbart att eleven innehar sådana 
föremål eller ämnen och eleven trots begäran vägrar att överlämna dem eller 
inte på ett tillförlitligt sätt kan visa att han eller hon inte innehar sådana. 
 Med kroppsvisitation avses enligt 5 kap. 9 § i tvångsmedelslagen en 
undersökning av vad den visiterade har i sina kläder eller annars bär på sig. 
Den vedertagna tolkningen enligt juridisk litteratur är att detta också inbegri-
per undersökning av vad personen gömmer mellan kläderna och huden. 
Kroppsvisitationen kan också innefatta undersökning av fickor. Enligt ve-
dertagen tolkning betraktas det inte som kroppsvisitation att man med hän-
derna känner efter på utsidan av kläder som någon har på sig eller bara tar 
bort ett föremål som tydligt putar ut från kläderna eller som man säkert vet 
att personen har i fickan. 
 Utgångspunkten är att man bör förhålla sig återhållsam både när det gäller 
att föreskriva om befogenheter för myndigheter att använda maktmedel mot 
barn och när det gäller utövandet av dessa befogenheter. Att myndigheten 
ingriper i en elevs personliga integritet är särskilt ur barnets synvinkel en 
relativt kraftfull åtgärd, i synnerhet om maktmedlet används på en offentlig 
plats som exempelvis i ett klassrum eller något annat utrymme i skolan eller 
på skolgården. Med tanke på regleringens huvudsakliga syften och proport-
ionalitetsprincipen är det klart mer ändamålsenligt att begränsa befogenheten 
att granska till att i första hand gälla endast saker, exempelvis väskor och 
kassar, som en elev som misstänks för en förseelse bär med sig samt förva-
ringsutrymmen, såsom skåp, som denne förfogar över. Kroppsvisitation är i 
detta hänseende och med beaktande av elevernas ålder och utvecklingsnivå 
samt skolan och dess verksamhet som helhet en alltför kraftfull åtgärd att 
anförtros personer som inte har utbildning i att göra sådan. Den rätt att 
granska som föreslås för lärare och rektor/skolledare avviker från den 
kroppsvisitation som det bestäms om i tvångsmedelslagen bland annat på så 
sätt att endast en granskning av klädernas utsida ska vara möjligt. Lagen räk-
nar upp på ett exemplifierande sätt att med saker som ska granskas hos en 
elev som misstänks för en förseelse avses exempelvis redskap för att förvara 
och bära saker, vilka är åtminstone elevens väska, penal och fodral. Därtill 
kan man granska förvaringsutrymmen som eleven förfogar över såsom skåp 
och pulpeten. 
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 Med ytlig granskning avses att man känner efter med händerna på utsidan 
av de kläder som personen har på sig. Rätten att granska inbegriper inte sök-
ning av föremål som eleven har gömda mellan kläderna och huden för detta 
avser kroppsvisitation. Det är alltså fråga om en undersökning som inte in-
kräktar lika mycket på den fysiska integriteten som kroppsvisitation. Dis-
kretionsprincipen i anknytning till tvångsåtgärder framhävs i synnerhet om 
åtgärderna riktas mot en minderårig. Att röra utsidan av kläderna vid områ-
den som exempelvis klassas som erogena är ett klart brott mot diskretions-
principen och därmed förbjudet och för att genomföra granskningen till 
denna del ska man anlita polisens hjälp. 
 Det är inte ändamålsenligt att befogenheten att granska avgränsas till att 
bara gälla sådana fall där det utifrån yttre faktorer är helt uppenbart att eleven 
innehar ett förbjudet ämne eller föremål. När det gäller polisens befogenheter 
har villkoret för att använda tvångsmedel av hävd varit antingen kriteriet 
”skäligen misstänkt” eller det högre kriteriet ”på sannolika grunder misstänkt 
för”. Kriteriet ”på sannolika grunder misstänkt för” är förknippat med ett 
krav på något slag av konkret faktum till grund för misstanken. Det föreslås 
som villkor för rätten att granska saker och kläder en ytterligare förhöjd be-
visningströskel. Den föreslagna ordalydelsen ”är uppenbart” omöjliggör 
granskningar som görs i förebyggande syfte och för säkerhets skull, utan att 
det finns en stark, konkret misstanke. 
 Huruvida sådan påtaglighet som avses i bestämmelsen föreligger kan för-
utom utifrån lärarens eller rektorns/skolledarens egna observationer bedö-
mas bl.a. utifrån elevens beteende, exempelvis uppenbart berusningstill-
stånd, eller på basis av annan tillförlitlig information. Informationen kan ba-
sera sig på observationer som gjorts av exempelvis skolans personal eller en 
annan elev och som anses vara tillförlitliga, eller på en anmälan från elevens 
anhöriga eller en annan myndighet, exempelvis en socialvårdsmyndighet. 
Orsaken till granskningen och motiveringen till den ska meddelas till eleven 
innan granskningen genomförs. 
 I fråga om ett föremål eller ämne som stör undervisningen föreslås ingen 
rätt att granska. Ett sådant föremål eller ämne får omhändertas i situationer 
där föremålet eller ämnet konkret används för att störa undervisningen, ef-
tersom det i det fallet är uppenbart att eleven innehar föremålet eller ämnet. 
 Enligt paragrafen ska en granskning i den mån det är möjligt av rättssä-
kerhetsskäl utföras i närvaro av två myndiga personer som hör till skolans 
personal. Även om en ytterligare granskning av elevens kläder i princip kan 
utföras på ett könsneutralt sätt ska det enligt lagen förutsättas att gransk-
ningen i den mån det är möjligt utförs av en lärare eller rektor/skolledare som 
är av samma kön som eleven och att även en annan myndig person som hör 
till personalen närvarar. Eleven har rätt att be en person som hör till skolans 
personal som är tillgänglig och som han eller hon utser att närvara vid 
granskningen. Genom detta strävar man efter att göra situationen mindre hot-
full ur elevens synpunkt när eleven i situationen får stöd av en vuxen som 
hör till skolans personal och som han eller hon upplever som trygg. Det är 
möjligt att avvika från detta granskningssätt i situationer där det i praktiken 
är omöjligt eller tar alltför lång tid att få en granskare eller annan person av 
samma kön som eleven på plats och där det med hänsyn till tryggandet av 
säkerheten är till den grad nödvändigt att utföra en granskning att åtgärden 
inte kan skjutas upp. 
 
79 § Rätt att omhänderta föremål eller ämnen Under skoldagen uppstår det 
situationer där man behöver ingripa i en elevs agerande också på annat sätt 
än genom straffåtgärder. Det kan hända att en elev under lektionen olovligt 
använder något föremål, exempelvis en leksak eller telefon, och trots upp-
maning vägrar att lägga undan föremålet eller tar fram det på nytt efter ett 
tag. Enligt gällande lagstiftning har läraren inte rätt att omhänderta ett 
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föremål som tillhör en elev utan elevens samtycke. En elev som uppträder 
störande får dock avlägsnas från klassrummet för resten av lektionen. Då blir 
eleven emellertid utan undervisning. Läraren kan märka att en elev innehar 
ett eggvapen som klassificeras som farligt eller tobak eller berusningsmedel 
eller misstänka att eleven förvarar sådana i sin väska. Enligt gällande lag-
stiftning får läraren begära att eleven lämnar över dessa föremål till läraren. 
Beroende på en elevs ålder kan en elev också fråntas ett föremål med vård-
nadshavarens tillstånd. Om vårdnadshavaren inte kan nås och eleven inte fri-
villigt lämnar ifrån sig föremålet bör man överväga huruvida eleven eventu-
ellt borde avlägsnas från klassrummet eller ett annat undervisningsutrymme. 
En lärare har inte heller rätt att undersöka en elevs väska eller fickor utan 
samtycke. Om innehavet av ett föremål kan bedömas medföra fara för eleven 
eller för andras säkerhet bör skolan få handräckning av polisen för att eleven 
ska kunna fråntas föremålet. 
 Ett behov av att ingripa i och samtidigt begränsa en elevs grundläggande 
friheter och rättigheter finns i fråga om omhändertagande av sådana föremål 
och ämnen som kan definieras som farliga för eleven själv eller för de andra 
medlemmarna i skolgemenskapen. Sådana är exempelvis olika vapen och 
berusningsmedel vars innehav redan med stöd av annan lagstiftning antingen 
är förbjudet på allmän plats eller förbjudet för eleven på grund av att han 
eller hon är minderårig. Också andra föremål eller ämnen kan på grund av 
sitt sannolika användningssyfte utgöra ett hot mot liv och hälsa eller någon 
annans egendom. Även ett föremål med vilket en elev i betydande omfatt-
ning stör undervisningen och därmed andra elevers inlärning kan behöva om-
händertas. Genom att omhänderta ett föremål utan elevens samtycke och un-
dersöka elevens saker ingriper läraren i elevens egendom och integritets-
skydd och begränsar elevens rätt till personlig integritet. Därför ska använd-
ningen av sådana medel vara noggrant avgränsad i lag och alltid förenad med 
ett absolut behov. Det kan vara befogat att tillgripa sådana medel om man på 
så sätt tryggar elevens eller andras rätt till undervisning och en trygg inlär-
ningsmiljö och om inga lindrigare medel eller medel som i mindre omfatt-
ning begränsar de grundläggande friheterna och rättigheterna står till förfo-
gande. Medlen ska stå i rätt proportion till syftet och så lite som möjligt in-
gripa i de grundläggande friheterna och rättigheterna. 
 Enligt praxis ska reglering som begränsar eller ingriper i en grundläg-
gande frihet eller rättighet till sin grund vara acceptabel, dikteras av ett 
vägande samhälleligt behov och vara nödvändig för att uppnå ett godtagbart 
syfte. Dessutom måste proportionalitetskraven vägas in så att intrånget i de 
grundläggande friheterna och rättigheterna inte leder till ett för individen 
oskäligt resultat. Det allmänna ska trygga arbetsron, säkerheten och lärandet 
i skolan. Det allmänna ska också enligt grundlagens 19 § 3 mom. främja be-
folkningens hälsa och stödja familjerna och andra som svarar för omsorgen 
om barn så att de har möjligheter att trygga barnens välfärd. Barn har också 
en mer begränsad förmåga än vuxna att bedöma risker och faror. Ovan-
nämnda omständigheter talar för möjligheten att i vissa situationer ingripa i 
elevernas självbestämmanderätt för att trygga andras rättigheter. 
 Nu föreslås en bestämmelse om lärarens och rektorns/skolledarens rätt att 
under skoldagen omhänderta ett föremål eller ämne som avses i lagens 61 
§eller ett föremål eller ämne med vilket eleven stör undervisningen eller lä-
randet. Lagens 58 § gäller rätten till en trygg studiemiljö. Enligt 61 § ska 
sådana föremål och ämnen vara förbjudna i skolan vars innehav är förbjudet 
för eleven i någon annan lag. Sådana lagar är åtminstone ordningslagen, 
skjutvapenlagen, tobakslagen och alkohollagen. I ordningslagen förbjuds in-
nehav av vissa ämnen och föremål på allmänna platser helt och hållet eller 
utan godtagbart skäl. Huruvida det finns ett godtagbart skäl måste övervägas 
från fall till fall. Rektorn/skolledaren och läraren ska dessutom ha rätt att 
under skoldagen omhänderta ett föremål eller ämne som har sådana 
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egenskaper att det kan äventyra elevens eller någon annans liv, hälsa eller 
säkerhet eller medföra skada på egendom och för vars innehav det inte kan 
anges någon godtagbar orsak. Genom bestämmelsen utvidgas lärarens och 
rektorns/skolledarens befogenheter och möjliggörs omhändertagande av så-
dana föremål eller ämnen vars innehav inte uttryckligen förbjuds i någon an-
nan lag men som det med tanke på säkerheten i skolan är befogat att omhän-
derta. 
 De ökade befogenheterna ger inte lärare och rektorer/skolledare skyldig-
het att vidta åtgärder utan en möjlighet att ingripa ifall det bedöms vara ab-
solut nödvändigt och tillräckligt säkert. Behörig att vidta de åtgärder som 
avses i denna paragraf är en lärare eller rektor/skolledare vid elevens skola, 
till exempel en lärare som övervakar rasten som ser ett behov att vidta åtgär-
der som definieras i denna paragraf, inte enbart elevens egen lärare.  
 I paragrafen föreslås bestämmelser om att rektorn/skolledaren eller lära-
ren, i det fall att en elev som innehar ett föremål eller ämne som ska omhän-
dertas försöket förhindra omhändertagandet genom att göra motstånd, har 
rätt att använda sådana maktmedel som är nödvändiga för att omhänderta 
föremålet eller ämnet och som med hänsyn till elevens ålder och situationens 
hotfullhet eller motståndets allvar och en helhetsbedömning av situationen 
kan anses vara försvarbara. Det kan exempelvis vara nödvändigt att hålla fast 
eleven. Paragrafen syftar till att ge läraren och rektorn/skolledaren tillräck-
liga befogenheter att omhänderta föremål och ämnen som äventyrar säker-
heten och elevens grundläggande friheter och rättigheter. Maktmedel kan 
inte användas för att genomföra en sådan granskning som avses i 78 §. Be-
stämmelsen innebär inte att lärare eller rektorn/skolledaren ska vara skyldiga 
att använda maktmedel utan avsikten är att man i regel i hotfulla situationer 
ska tillkalla polis. En lärare eller rektor/skolledare som tillgripit omhänder-
tagande med hjälp av maktmedel ska enligt 81 § lämna en skriftlig redogö-
relse för händelsen till kommunen. 
 
80 § Allmänna principer för omhändertagande och granskning I paragrafen 
anges bestämmelser om de allmänna principer som ska iakttas vid utövandet 
av befogenheterna i 78 § och 79 §. 
 Omhändertagandet av föremål och ämnen, användningen av maktmedel i 
samband med därmed och granskning i syfte att finna föremål och ämnen 
ska genomföras så säkert som möjligt. Åtgärderna får inte ingripa i elevens 
personliga integritet i större omfattning än vad som är nödvändigt för att 
trygga studieron och säkerheten. Vid granskning av en elev ska den finkäns-
lighet som omständigheterna kräver iakttas. Med finkänslighet avses bland 
annat att elevens människovärde, könsidentitet, privatliv och fysiska integri-
tet ska beaktas när ett föremål omhändertas och en granskning utförs. I prak-
tiken innebär dessa ramnormer exempelvis att granskningen av elevens saker 
och den ytliga granskningen av elevens kläder i den mån det är möjligt ska 
utföras exempelvis i rektorns/skolledarens arbetsrum eller i korridoren när 
de andra eleverna redan har gått in i klassrummet.  
 Bestämmelsen ställer strikta gränser bland annat i fråga om att föremål 
och ämnen som finns mellan elevens kläder och hud inte får avlägsnas även 
i det fall att man vet exakt var föremålet eller ämnet finns. Avlägsnandet av 
ett sådant föremål eller ämne är polisens uppgift. När en elevs väska granskas 
får innehållet i väskan inte avslöjas för andra elever. Åtgärderna bör vara 
nödvändiga för att trygga rätten till undervisning eller till en trygg lärmiljö. 
Vid omhändertagandet av föremål ska läraren därmed i första hand använda 
alla lindrigare medel som står till buds för att omhänderta det förbjudna fö-
remålet. När det gäller exempelvis störande beteende förutsätts det att bete-
endet är av sådant slag att det klart stör lektionen. Det ska röra sig om konkret 
störande beteende. Ett föremål får inte omhändertas för att det potentiellt kan 
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användas på ett störande sätt. Det föreslås också att skolorna ska planera an-
vändningen av åtgärderna och ge anvisningar om dem.  
 
81 § Överlämnande och förstörande av omhändertagna föremål och ämnen 
I paragrafen föreslås bestämmelser om de vidare åtgärder som krävs i fråga 
om föremål eller ämnen som har omhändertagits. Ett föremål eller ämne som 
har använts på ett störande sätt och därför omhändertagits överlämnas till 
eleven efter lektionen eller skoltillställningen. Eleven kan behöva förfoga 
över exempelvis en mobiltelefon eller något annat föremål under rasterna. 
Att sådana föremål omhändertas för en längre tid än under lektionen, exem-
pelvis för resten av dagen, kan därför inte motiveras med hänsyn till tryg-
gandet av rätten till undervisning och lärande, och begränsar onödigt elevens 
äganderätt. Om det emellertid är sannolikt att det störande beteendet kommer 
att fortsätta efter lektionen ska det föremål eller ämne som använts på ett 
störande sätt överlämnas till eleven senast vid skoldagens slut. Detta förfa-
ringssätt förslås för att man ska undvika att flera lektioner störs på grund av 
att läraren upprepade gånger måste omhänderta ett föremål. 
 Föremål eller ämne som är förbjudna i lag eller förbjudna som annars 
farliga och som omhändertagits ska överlämnas till elevens vårdnadshavare. 
Sådana föremål eller ämnen som varken eleven eller elevens vårdnadshavare 
enligt lag får inneha och som polisen eller någon annan myndighet har rätt 
att omhänderta ska enligt förslaget överlämnas till myndigheterna. Därmed 
ska föremål eller ämnen vars innehav med stöd av annan lagstiftning är för-
bjudet på allmän plats eller i övrigt förbjudet i regel överlämnas till polisen, 
som sörjer för de fortsatta åtgärderna i fråga om dem. Narkotika, skjutvapen, 
vapendelar, patroner, projektiler och gassprayer samt explosiva varor som 
med stöd av narkotikalagen, polislagen eller ordningslagen eller med stöd av 
skjutsvapenlagen eller förordningen om explosiva varor har omhändertagits 
hos en elev i en skola ska på grund av sin farlighet överlämnas till polisen 
omedelbart. I polislagen och ordningslagen finns bestämmelser om att poli-
sen får omhänderta farliga ämnen eller föremål samt om andra påföljder som 
sådan egendom kan bli föremål för. 
 Om någon av säkerhetsskäl har omhändertagit föremål eller ämnen vars 
innehav inte direkt förbjuds med stöd av annan lagstiftning men som med 
tanke på det sannolika användningssyftet inte tryggt kan överlämnas till ele-
ven ska föremålen eller ämnen överlämnas till elevens vårdnadshavare. Det-
samma gäller tobaksprodukter och alkohol, eftersom vårdnadshavaren i regel 
med tanke på åldern har rätt att inneha sådana ämnen.  
 Före överlämnandet ska föremålet eller ämnet förvaras omsorgsfullt i ett 
låst utrymme eller skåp. Överlämnandet av föremål och ämnen till vårdnads-
havaren eller en myndighet ska ske så fort som möjligt efter att de har om-
händertagits. Sådan omhändertagen egendom som vårdnadshavaren trots ett 
meddelande om saken inte avhämtar får förstöras inom tre månader från 
meddelandet. Överlämnande och förstörande ska registreras. 
 
15 kap. Skoldistrikt och ort för skolgång 
 

82 § Skoldistrikt Kommunerna bestämmer hur en eventuell distriktsindelning 
ska ske, förslagsvis i utbildningsstadgan. Kommunerna får i landskapsandel 
en klumpsumma som de kan fördela på det sätt som är mest ändamålsenligt 
för respektive kommun. Såsom allmänna villkor för en distriktsindelning 
ställs att det i varje distrikt finns endast en skola och elevernas skolväg inte 
är för tung. Om det är ändamålsenligt för alla parter kan flera kommuner ha 
ett gemensamt skoldistrikt. 
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83 § Ort för skolgången Om kommunen har indelats i skoldistrikt har ele-
verna rätt att gå i skola i det skoldistrikt eleven tillhör. Från denna huvudregel 
är dock fyra undantag möjliga. 
 För det första har eleven rätt att ansöka om att få gå i en annan skola i 
hemkommunen eller i en annan kommun. Denna ansökan kan inte beviljas 
om det medför väsentliga organisatoriska eller ekonomiska konsekvenser el-
ler ett utökat utrymmesbehov för någon av de berörda. En förutsättning för 
att den ansvariga nämnden ska kunna bevilja eleven rätt att gå i skola i en 
annan kommun är givetvis att den mottagande kommunen givit sitt samtycke 
till detta.  
 För det andra kan kommunen bestämma att en elev tillfälligt ska gå i en 
annan av kommunens skolor än den till vars distrikt eleven hör. En anledning 
till detta kan vara att elevantalet i någon av de berörda skolorna tillfälligt är 
för högt eller för lågt.  
 För det tredje kan kommunen bestämma att en del av undervisningen i en 
skola kan förläggas till en annan skola. Sålunda kan till exempel undervis-
ningen i ett konst- och färdighetsämne eller i språk ordnas i den skola det är 
mest ändamålsenligt med tanke på exempelvis undervisningsgruppernas 
storlek eller tillgången på lärare.  
 Slutligen kan kommunen besluta att en elev med hänsyn till sina person-
liga förhållanden har särskilda skäl att få gå i en annan kommun.  
 Särskilda skäl kan vara skolgång i specialklass, anpassningssvårigheter, 
mobbning eller andra elevvårdsskäl. 
 
84 § Gemensamma grundskolor Det här regleras idag i 5 § lagen och innebär 
ingen ändring i sak.  
 En grundskola som är gemensam för flera kommuner ska antingen för-
valtas av den kommun där skolan finns eller av ett kommunalförbund. 
 
16 kap. Tillsyn och utvärdering 
 

85 § Landskapsregeringens tillsyn Landskapsregeringen utövar tillsyn över 
kommunernas tillämpning av denna lag och över utvecklingen av verksam-
heten i grundskolan. Ett tillsynsärende kan anhängiggöras till exempel ge-
nom att en elevs vårdnadshavare inkommer med ett klagomål till landskaps-
regeringen men också på landskapsregeringens eget initiativ. Tillsynsären-
dena kan vara av skiftande slag. Tillsynen har inte alltid varit av det allmänna 
slaget utan landskapsregeringen utövar i praktiken tillsyn även i ärenden som 
rör enskilda elever eller enskilda incidenter på skolorna. Vore detta inte möj-
ligt skulle landskapsregeringens möjligheter att övervaka att kommuner, och 
i förlängningen de enskilda grundskolorna, följer grundskolelagen försäm-
ras. Kommunernas skolnämnder kan inte sägas utöva tillsyn över sina egna 
skolor. Däremot utövar de naturligtvis vad som skulle kunna beskrivas som 
egenkontroll. I lagen talas om att förvaltningen och övervakningen av verk-
samheten i grundskolan handhas av en av kommunens nämnder eller kom-
munstyrelsen. 
 En av fördelarna med att tillsynsbestämmelsen är generellt utformad och 
vitt hållen är att den medger stor flexibilitet och tillåter landskapsregeringen 
att utöva tillsyn i så gott som alla slags ärenden som rör efterlevnaden av 
lagen. Vidare ska landskapsregeringen inte bara övervaka hur kommunerna 
och skolorna efterföljer lagen utan även förskrifter och riktlinjer som med-
delats med stöd av lagen. 
 I nuvarande lag finns det ingen möjlighet för landskapsregeringen att be-
sluta om sanktioner m.m. Detta har dock inte hindrat landskapsregeringen 
med nu gällande lagstiftning från att vid behov rikta uppmaningar till kom-
muner för att säkerställa efterlevnaden av grundskolelagen.  
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 För att landskapsregeringen ska kunna fullgöra sitt tillsynsansvar föreslås 
att landskapsregeringen har rätt att få tillträde till lokaler som skolan använ-
der i sin verksamhet. Kommunen och skolan är på begäran skyldig att lämna 
upplysningar och tillhandahålla landskapsregeringen nödvändiga handlingar 
trots sekretessbestämmelserna.  
 
86 § Utvärdering av utbildningen i grundskolan Utvärdering av utbildningen 
handlar om att kvalitetssäkra grundskoleutbildningen. Utvärderingen kan ske 
på flera olika sätt. Skolans huvudman ska utvärdera utbildningen genom en 
rad olika verktyg och verksamheter på olika nivåer. Skolorna ska dessutom 
delta i den utvärdering som landskapsregeringen beslutar om exempelvis nat-
ionella utvärderingar. Utvärderingarna ska vara ett värdefullt instrument i 
skolutvecklingen. De ska ses som ett verktyg för uppföljning och verksam-
hetsutveckling.  
 
Del IV Barn- och elevhälsa 
 
1 § Innehåll Med barn- och elevhälsa avses främjande och upprätthållande 
av barnens och elevernas utveckling och lärande, goda psykiska och fysiska 
hälsa och sociala välbefinnande. Begreppet elevvård utmönstras och ersätts 
med elevhälsa. Begreppet betonar att elevhälsans uppdrag i första hand är att 
främja och upprätthålla barnens och elevernas studieframgång och hälsa. Det 
förebyggande arbetet är centralt för barn- och elevhälsan. Tillämpningsom-
rådet utsträcks till att omfatta barn från 0 år och därför är det lämpligt att 
använda begreppet barn- och elevhälsa. Utmärkande för barn- och elevhälsan 
är också att den genomförs sektorsövergripande tillsammans med barnråd-
givningen och elevhälsovården. En av målsättningarna med revideringen är 
att göra regelverket mer heltäckande och överskådligt samt att ge barn och 
elever en likvärdig och jämlik barn- och elevhälsa oberoende var på Åland 
barnet eller eleven är bosatt. En annan målsättning är en tydligare ansvars-
fördelning. 
 Barn- och elevhälsan ska främst vara förebyggande verksamhet med ge-
nerell inriktning som stöder hela daghemmet och grundskolan.  
 I 3 mom. föreslås det en bestämmelse som betonar samarbetet mellan 
olika aktörer. Enligt bestämmelsen ska verksamheten inom barn- och elev-
hälsan genomföras som ett sektorsövergripande samarbete mellan huvud-
mannen för barnomsorgen och grundskolan, Ålands hälso- och sjukvård, so-
cialväsendet och med barnen och deras vårdnadshavare samt vid behov med 
andra samarbetspartner. Ungdomsverksamheten, barnskyddet och polisen är 
exempel på andra tänkbara samarbetspartner. 
 
2 § Syfte Enligt 1 punkten är barn- och elevhälsans syfte främst att främja 
barnens och elevernas hälsa, välbefinnande och lärandeförmåga och delak-
tighet samt att förebygga problem. En särskild utmaning består i att stärka 
barns och ungas psykiska hälsa som ett led i främjandet av hälsa och välbe-
finnande och att förebygga problem som kan äventyra den psykiska hälsan. 
I egenskap av långvariga utvecklingsmiljöer för barn och unga har daghem-
men och grundskolorna goda möjligheter att stödja och främja barns och 
ungas välbefinnande och förebygga marginalisering. Man kan främja de 
ungas delaktighet till exempel genom att ge barnen och eleverna möjlighet 
att uttrycka sin åsikt om allt som hänför sig till lärandet, både när det gäller 
barnets och elevens egna angelägenheter och till exempel när det är fråga om 
angelägenheter som rör barngruppen, hela daghemmet, klassen eller hela 
skolan. 
 Enligt 2 punkten är syftet att främja en trygg och tillgänglig lärmiljö i en 
verksamhet med generell inriktning. En trygg lärmiljö och en välmående 
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social gemenskap skyddar hälsan och möjliggör hälsofrämjande val. Ett väl-
mående daghem och en välmående skola erbjuder förutsättningar för välbe-
finnande i hela utbildningsverksamheten, bevarande av arbets- och studie-
förmågan och vid behov bättre arbets- och studieförmåga samt förutsätt-
ningar för lärande som ger resultat. Barn- och elevhälsoverksamheten ge-
nomförs främst i daghemmen och skolorna. Detta syfte med lagen uppnås 
genom metoderna för generellt inriktad barn- och elevhälsa.  
 Enligt 3 punkten ska barn- och elevhälsan främja samarbetet med hem-
met. Hemmet är barnens viktigaste fostrare. Daghemmen och skolorna sam-
arbetar med hemmen i fostringsuppdraget. 
 Enligt 4 punkten ska barnen och elevernas behov av stöd kunna identifie-
ras i ett så tidigt stadium som möjligt och det ska ordnas stöd i rätt tid för 
dem som behöver det. På så vis kan man förebygga att problemen förvärras 
och blir alltmer komplexa. Det är i allmänhet lättare att hjälpa i ett tidigt 
skede vilket också ger bättre resultat och är fördelaktigare med tanke på kost-
naderna. En välfungerande barn- och elevhälsoverksamhet minskar överfö-
ringarna till mångprofessionellt stöd samt behovet av dyra specialtjänster och 
klientkontakter inom barnskyddet. Genom tidigt stöd kan man minska häl-
soskillnaderna och förebygga marginalisering.  
 Enligt 5 punkten är det ett viktigt syfte att trygga lika tillgång till och 
kvaliteten på de elevhälsotjänster som barnen och eleverna behöver. Det här 
gäller för alla daghem och grundskolor på hela Åland. För att problemen ska 
kunna identifieras i ett så tidigt skede som möjligt förutsätts det lika tillgång 
till tjänsterna och så effektiva arbetssätt som möjligt samt enhetliga arbets-
sätt. 
 
3 § Generellt inriktad barn- och elevhälsa I paragrafen föreslås det bestäm-
melser om generellt inriktad barn- och elevhälsa. I dagsläget kan det vara ett 
problem för dagens barn- och elevhälsa att verksamheten fokuserar på att 
behandla enskilda barns och elevers problem. Följden blir att verksamheten 
till övervägande del är av korrigerande natur. Det viktigaste målet med för-
slaget är att förflytta tyngdpunkten i verksamheten från korrigerande till fö-
rebyggande och från behandling av enskilda barns och elevers problem till 
insatser för att främja välbefinnandet för hela barnomsorgen och grundsko-
lan. På så vis främjas även välbefinnandet och tryggheten för barnen, ele-
verna och alla anställda. Arbetet för att förebygga och undanröja mobbing är 
en viktig del av den generellt inriktade barn- och elevhälsan. De metoder som 
används för närvarande, till exempel att ta upp frågan inom daghemmet eller 
grundskolan, att framställa klagomål eller att inleda en straffprocess, är inte 
tillräckliga för att det ska kunna säkerställas att lärandemiljön är trygg. En 
central del av barn- och elevhälsan är att arbeta med förebyggandet och av-
lägsnandet av mobbning. De nuvarande sätten såsom att behandla ärendet 
inom daghemmet eller grundskolan, att göra klagomål eller starta en rätts-
process, räcker inte för att säkra en trygg lärmiljö. 
 Med generellt inriktad elevhälsa avses en verksamhetskultur och åtgärder 
som innebär att man inom såväl daghem som grundskola främjar barnen och 
elevernas lärande, välbefinnande, hälsa, sociala ansvarstagande, växelverkan 
och delaktighet samt en trygg och tillgänglig lärmiljö. Avsikten är att barn- 
och elevhälsan främst ska vara generellt inriktad barn- och elevhälsa som är 
förebyggande och stöder hela barnomsorgsverksamheten och skolverksam-
heten.  
 Målet är en välmående daghems- och skolmiljö som stöder och främjar 
varje barns och elevs lärande och välbefinnande, förebygger problem och i 
ett så tidigt stadium som möjligt erbjuder stöd i samband med problem samt 
förutser eventuella risker bland annat när det gäller trygghet. Ett välmående 
daghem och en välmående skola präglas av förtroende och öppenhet mellan 
människorna. Alla känner sig som en del av gemenskapen och upplever att 
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de blir hörda. Utgångspunkten är kännedom om att daghemmet och skolan 
utgör en viktig utvecklingsmiljö som påverkar barnens och de ungas välbe-
finnande. En annan positiv utgångspunkt utgörs av kännedom om att det ge-
nerella välbefinnandet kan förstärkas genom systematiska åtgärder.  
 Insatser för att främja generellt inriktad barn- och elevhälsa är en uppgift 
inom den dagliga verksamheten för alla anställda inom daghemmet eller 
grundskolan. Det här innebär att aspekter som hänför sig till hälsa och väl-
befinnande beaktas i undervisningsinnehållet, metoderna och arrange-
mangen och i verksamheten i övrigt. Innehållet i flera läroämnen stöder må-
len för generellt inriktad barn- och elevhälsa. Som exempel kan nämnas häl-
sokunskap, gymnastik, hemkunskap och konst- och färdighetsämnen.  
 För främjandet av generellt inriktad barn- och elevhälsa behövs det också 
strukturer för att verksamheten ska bli en etablerad och systematisk del av 
daghemmets och grundskolans verksamhetskultur. Barn- och elevhälsogrup-
pen är ett viktigt organ vars primära uppgift är att ge akt på och utveckla den 
generellt inriktade barn- och elevhälsoverksamheten. Barn- och elevhälso-
gruppernas verksamhet styrs av en barn- och elevhälsoplan i vilken målen 
för och åtgärderna inom den generellt inriktade barn- och elevhälsan har do-
kumenterats. Det ingår att aktivt delta i utvecklingen av den generellt inrik-
tade barn- och elevhälsan för personal som tillhandahåller barn- och elevhäl-
sotjänster, det vill säga kurator, psykolog, hälsovårdare och läkare. 
 För utveckling av generellt inriktad barn- och elevhälsa förutsätts det att 
barn- och elevhälsogrupperna har tidsenlig information om hur det står till 
med välbefinnandet på daghem och grundskolor och i fråga om en trygg 
lärmiljö. Det finns rikligt med användbara arbetssätt och arbetsmodeller för 
generellt inriktad barn- och elevhälsa. För flera av arbetssätten finns det även 
forskningsbevis. Metoder som främjar delaktighet samt positiv växelverkan 
och anda och som samtidigt förebygger problem står i främsta rummet. De 
inriktas ofta på klasser eller andra grupper. En del av inlärningssvårigheterna 
och de faktorer som medför marginalisering får sin början i grupper (till ex-
empel mobbning och uteslutning ur gruppen). Stödjande av en positiv grupp-
dynamik för att främja en god anda i barngruppen eller klassen och tidigt 
ingripande i negativa drag i gruppernas verksamhet är viktiga uppgifter för 
den generellt inriktade elevhälsan. Arbetssätt som stöder inlärning av sociala 
färdigheter och uppkomst av gruppanda är exempel på goda metoder. Mång-
skiftande kamratverksamhet främjar barnens och elevernas delaktighet och 
ger goda resultat. Tidigt stöd i grupper är ett förmånligare alternativ än indi-
viduellt stöd och har också ofta större genomslagskraft på grund av det kam-
ratstöd som grupperna erbjuder.  
 Projektet KiVa Skola kan nämnas som ett bra exempel på generellt inrik-
tad och förebyggande elevhälsa. Projektet har fått stor spridning i grundsko-
lorna och har visat sig vara effektivt.  
 Generellt inriktad barn- och elevhälsa omfattar handledning och uppfölj-
ning som gäller den fysiska lärmiljön samt den dagliga arbetsrytmen, arbets-
belastning, vila, rekreation och arbetsergonomi. Möjlighet att påverka skol-
bespisningen och planeringen av rasterna främjar elevernas välbefinnande. 
En sund lärmiljö möjliggör sunda val, till exempel hälsosamma mellanmål, 
och bidrar till en hälsofrämjande livsstil.  
 Generellt inriktad barn- och elevhälsa omfattar insatser för ett förstärkt 
samarbete mellan hemmet, daghemmet, grundskolan och till exempel med 
ungdomsarbetet. Föräldrakvällar och utvecklingssamtal är exempel på meto-
der som ofta används.  
 Föregripande av säkerhetsrisker och planering av verksamhetsmodeller 
har karaktär av generellt inriktad verksamhet som bör utvecklas i samverkan 
med alla medlemmar i barnomsorgen och grundskolan. Man bör tillsammans 
öva säkerhetsrelaterade handlingsmodeller.  
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4 § Individuellt inriktad barn- och elevhälsa I paragrafen föreslås det be-
stämmelser om individuellt inriktad barn- och elevhälsa. Målet är att i ett så 
tidigt stadium som möjligt förebygga, identifiera, lindra och övervinna hin-
der för lärande, lärandesvårigheter och övriga problem i anslutning till barn-
omsorg och skolgång, exempelvis mobbning. Individuellt inriktade insatser 
från barn- och elevhälsan hör till uppgifterna för alla som arbetar vid dag-
hemmet eller grundskolan och för de myndigheter som ansvarar för barn- 
och elevhälsotjänsterna. Insatserna genomförs i god samverkan med barnen, 
eleverna, deras vårdnadshavare och deras faktiska familjer och vid behov 
med övriga närstående till barnen och eleverna. 
 Individuellt inriktade insatser från barn- och elevhälsan ska alltid basera 
sig på samtycke av eleven, och i de fall där det är nödvändigt, samtycke av 
hans eller hennes vårdnadshavare. Det individuellt inriktade barn- och elev-
hälsoarbetet styrs av förtroende, respekt för barnen och eleverna och hans 
eller hennes vårdnadshavare och övriga närstående som stöder honom eller 
henne samt av bestämmelserna om olika parters rätt att få information och 
om sekretess. 
 Med individuellt inriktad barn- och elevhälsa avses att ett barn eller en 
elev tillhandahålls psykologtjänster och kuratorstjänster samt yrkesövergri-
pande individuellt inriktade insatser från barn- och elevhälsan.  För eleverna 
ingår också elevhälsovårdstjänster. Barn under läropliktsåldern får sina barn-
hälsovårdstjänster från Ålands hälso- och sjukvård enligt landskapslagen om 
hälso- och sjukvård. Barn- och elevhälsan ger kuratorstjänster och psykolog-
tjänster till dessa barn. Detta är en viss utvidgning av tjänsterna som ges inom 
barnomsorgen. I nuläget ges endast dessa tjänster enligt barnskyddslagens 
bestämmelser om att detta ska finnas för barnåret före skolan börjar. I prak-
tiken arbetar psykologerna redan med yngre barn i den mån de har möjlighet. 
Nytt blir alltså att kuratorerna också kan bistå via kontakter till barnomsorgs-
verksamheten. Detta är en viktig förbättring då kurativa tjänster endast kan 
fås från kommunens socialkansli vilka i nuläget har fullt upp med annat ar-
bete. Om kuratorn kan stå för social handledning redan i barnomsorgen om 
det finns behov underlättar det för socialkontoren. Kuratorstjänster och psy-
kologtjänster inom barnomsorgen kan komplettera varandra. Samordnings-
funktionen effektiviserar arbetsprocessen och torde som helhet betraktat inte 
öka kostnaderna för kommunerna.  
 I grundskolan omfattar lärarens uppgifter förutom undervisningsarbete 
också fostringsrelaterade uppgifter. Läraren är vanligen den person som först 
upptäcker att en elev har problem. Om skolgången eller studierna inte fram-
skrider eller om en elev uppvisar beteendestörningar kan läraren till exempel 
börja med att kontakta vårdnadshavaren eller någon annan som ansvarar för 
omvårdnaden. Uppgifter av detta slag hör till lärarens fostringsrelaterade 
uppgifter som läraren ska sköta som en del av sitt undervisningsarbete.  
 
5 § Tjänster Med psykologtjänster och kuratorstjänster avses att elevhälsans 
psykolog och kurator ger sådant stöd och sådan handledning för barnom-
sorgsverksamheten och skolgången som främjar välbefinnandet i daghem-
met och grundskolan samt samarbetet med barnens och elevernas familjer 
och andra understödjande närstående samt som främjar enskilda barn eller 
elevers lärande och välbefinnande och deras sociala och psykiska färdig-
heter.  
 Ett viktigt syfte med barn- och elevhälsan är att främja barnens och ele-
vernas välbefinnande genom en förstärkt barn- och elevhälsa med hjälp av 
tidigt ingripande och förebyggande arbete. Avsikten är att minska behovet 
av korrigerande åtgärder och antalet klientrelationer inom barnskyddet.  
 Nytt är att kommunen ansvarar för att barn som har sin hemort i kommu-
nen och som fullgör sin läroplikt hemma har tillgång till barn- och elevhäl-
sans psykologtjänster och kuratorstjänster.  
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 En huvudman som bedriver enskild barnomsorg och huvudmannen för en 
alternativ skola ansvarar för att barnen och eleverna har tillgång till barn- och 
elevhälsans psykologtjänster och kuratorstjänster. 
 
6 § Ansvar för ordnandet Huvudmannen för barnomsorgen eller grundskolan 
ska anordna barn- och elevhälsa i samarbete med Ålands hälso- och sjukvård 
så att den bildar en fungerande och sammanhängande helhet. Den kommun 
där barnomsorgsenheten eller grundskolan är belägen ansvarar för att barnen 
och eleverna har tillgång till barn- och elevhälsans psykologtjänster och ku-
ratorstjänster oberoende av barnens och elevernas hemvist. Detta stärker 
jämlikheten för barn och elever. Var på Åland man har sin hemvist ska inte 
avgöra om man har rätt till psykologtjänsterna och kuratorstjänsterna. Ingen-
ting hindrar dock att kommunerna fortsättningsvis samarbetar med varandra 
för att anordna skolpsykologtjänster och skolkuratorstjänster.  
 
7 § Barn- och elevhälsoplan Huvudmannen svarar för att varje barnomsorgs-
enhet och grundskola i arbetsplanen omfattas av en plan för hur barn- och 
elevhälsoverksamheten ska genomföras, utvärderas och utvecklas. Planen 
ska utarbetas i samverkan med barnomsorgens och skolans personal, barnen 
respektive eleverna samt deras vårdnadshavare. Eventuellt bör planen utar-
betas i samverkan med barn- och elevhälsans kuratorer och psykologer samt 
elevhälsovårdare.  
 Följande ska ingå: en uppskattning av det totala behovet av barn- och 
elevhälsa och de barn- och elevhälsotjänster som är tillgängliga, barnomsor-
gens eller skolans åtgärder för att främja den generellt inriktade barn- och 
elevhälsan och tillhandahålla de stödinsatser som behövs, hur samarbete ord-
nas med barnen och eleverna och deras familjer samt med dem som arbetar 
vid barnomsorgen och skolan och andra som bidrar till elevernas välbefin-
nande, en plan med en översikt över de åtgärder som behövs för att förebygga 
och förhindra kränkande behandling av barn och elever samt åtgärder för att 
genomföra och följa upp barn- och elevhälsoplanen (egenkontroll). 
 
8 § Barn- och elevhälsan i välfärdsplanen för barn och unga Enligt barn-
skyddslagen ska kommunen eller flera kommuner tillsammans göra upp en 
plan över kommunens eller kommunernas verksamhet för att främja barns 
och unga personers välfärd samt ordna och utveckla barnskyddet; den så kal-
lade välfärdsplanen. 
 I fråga om elevhälsan ska i välfärdsplanen för barn och unga tas med elev-
hälsans målsättning och de centrala principerna för det lokala arbetssättet, en 
uppskattning av det totala behovet av elevhälsa och de elevhälsotjänster samt 
assistenttjänster och det stöd och den specialundervisning som är tillgänglig, 
åtgärderna för ett förstärkt välbefinnande i daghemsmiljön och lärmiljön, ett 
förstärkt tidigt stöd till barnen och eleverna, uppgifter om genomförandet 
och uppföljningen av planen samt om utvärderingen av elevhälsans kvalitet. 
 
9 § Skyldighet att informera och handleda I paragrafen föreslås det bestäm-
melser om skyldighet att informera och handleda när det gäller barn- och 
elevhälsan.  
 Även om avsikten är att utvidga psykologtjänsterna och kuratorstjäns-
terna också till hela barnomsorgen är det befogat att bevara huvudmannens 
skyldighet att informera och handleda och att utvidga den till att omfatta hela 
barn- och elevhälsan. Det är också viktigt att barnens och elevernas vård-
nadshavare får information om de tjänster och det stöd som kan fås. Enligt 1 
mom. ska huvudmannen ansvara för att barnen och eleverna och deras vård-
nadshavare får information om sådan barn- och elevhälsa som daghemmet 
och dess barn samt grundskolan och dess elever har tillgång till.  



 61 

 

 Enligt paragrafen ska daghemmets, grundskolans och elevhälsans perso-
nal handleda barnen och eleverna att söka de förmåner och tjänster inom 
elevhälsan som de behöver. Det är frivilligt för barnen, eleverna och deras 
familjer att anlita barn- och elevhälsotjänsterna. För att tjänsterna ska kunna 
anlitas måste tillgången till dem vara adekvat och barnen och eleverna måste 
känna till både vilka tjänster som finns att tillgå och hur de kan ta del av dem. 
Det ska informeras om barn- och elevhälsan på ett tillgängligt sätt och vid 
behov ska alternativa metoder för att kommunicera och de språk som behövs 
användas, exempelvis teckenspråk och lättläst språk. 
 I daghemmen och grundskolorna är det oftast bäst att informera vid möten 
i daghemmen och i klasserna. Barnens och elevernas vårdnadshavare och 
hela skolans personal kan informeras till exempel genom meddelanden som 
delas ut till hemmen i början av läsåret, genom information på daghemmens 
och skolans anslagstavla och webbplats samt vid lärarmöten och föräldra-
kvällar.  
 
10 § Barn- och elevhälsogrupp Enligt 1 mom. ska en sektorsövergripande 
barn- och elevhälsogrupp för daghemmen och grundskolorna svara för pla-
neringen, utvecklingen, genomförandet och utvärderingen av barn- och elev-
hälsan. I verksamheten betonas uppgifter som främjar hälsa och välbefin-
nande och förebygger problem i hela daghemmet och skolan. Den primära 
och centrala uppgiften för daghemmets och grundskolans barn- och elevhäl-
sogrupp ska vara att säkerställa den generellt inriktade barn- och elevhälsan 
såsom att daghems och skolmiljön och hela gemenskapen är sund och trygg 
och präglas av välbefinnande, exempelvis genom insatser för att förebygga 
mobbning. Barn- och elevhälsogruppen ansvarar också för ärenden som gäl-
ler utredning av stödbehovet och hur barn- och elevhälsotjänster ska ordnas 
för ett enskilt barn eller för en enskild elev eller för en viss grupp av barn 
respektive elever.  
 För att gruppen ska vara genuint sektorsövergripande ska den bestå av 
företrädare för daghemmet eller skolan, för barn- och elevhälsovården samt 
för psykolog- och kuratorstjänsterna. I elevhälsogruppen kan ingå skolpsy-
kolog, skolkurator, hälsovårdare, socialsekreterare eller speciallärare. Vid 
behov kan elevhälsogruppen kalla annan personal, vårdnadshavare och sak-
kunniga.  
 Vid behandlingen av ett ärende som gäller ett enskilt barn eller en enskild 
elev ska bestämmelserna om barnens och elevernas samt deras lagliga före-
trädares ställning inom elevhälsan beaktas. Exempelvis barn- och elevhälso-
personal har sålunda rätt att endast lämna ut upplysningar som är nödvändiga 
med tanke på ordnandet av undervisningen och bara till dem som har i lag 
föreskriven rätt att delta i behandlingen av ärendet och att få information. 
Detsamma gäller vid behandlingen av ett ärende som gäller en grupp av barn 
respektive elever om enskilda barn eller elever kan identifieras. 
 En medlem i barn- och elevhälsogruppen får inte använda de sekretess-
belagda uppgifter som han eller hon får tillgång till som medlem i gruppen 
för något annat ändamål än barn- och elevhälsa. Uppgifterna för en bredbasig 
elevvårdsgrupp omfattar ofta planering av den arbetsfördelning som behövs 
för att utreda enskilda barns eller elevers behov av stöd och anordna stöd och 
samordning av samarbetet är problematisk med tanke på barnets eller elevens 
integritetsskydd. Det händer lätt att arbetssättet leder till att behövliga upp-
lysningar inte kan lämnas i den aktuella situationen. 
 Barn- och elevhälsogruppen kan inte fatta administrativa beslut.  
  
11 § Kontakt för att anlita barn- och elevhälsans psykolog- och kurators-
tjänster I paragrafen föreslås det bestämmelser om hur man kan ta kontakt 
för att få barn- och elevhälsans psykolog- och kuratorstjänster. Eleverna kan 
alltid själva begära att få besöka mottagningen. I 9 § förslås bestämmelser 
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om skyldighet att handleda och informera vilken omfattar alla barn- och elev-
hälsotjänster. 
 I praktiken har största delen av barnen och eleverna styrts till barn- och 
elevhälsotjänsterna på initiativ av en lärare eller någon annan som hör till 
daghems- eller skolpersonalen. En utgångspunkt är att information om ett 
barns eller en elevs eventuella behov av hjälp ska förmedlas så snabbt som 
möjligt och att verksamheten ska vara öppen och i regel försiggå med barnets 
eller elevens och hans eller hennes vårdnadshavares vetskap. Ett syfte är att 
säkerställa att daghems- och skolpersonalen får adekvat professionellt stöd i 
problemsituationer. Vid behov ska lärarna kunna få snabb konsultationshjälp 
utan att ett ärende som gäller ett barn eller en elev behöver behandlas av flera 
personer. En snabb förmedling av information till barn- och elevhälsans psy-
kolog eller kurator medför att daghemspersonalen och undervisningsperso-
nalen till stor del befrias från skyldigheten att pröva om ett ärende som gäller 
ett barn eller en elev föranleder kontakt med barnskyddet. Ett mål är också 
att man med hjälp av ingripande i ett tidigare stadium ska kunna minska be-
hovet av barnskyddsåtgärder.  
 Enligt 1 mom. ska anställda vid daghemmet eller grundskolan och inom 
barn- och elevhälsan utan dröjsmål kontakta psykologen eller kuratorn om 
de bedömer att ett barn eller en elev behöver psykolog- eller kuratorstjänster 
för att sociala eller psykiska problem ska kunna förebyggas eller övervinnas. 
Kontakt ska i första hand tas tillsammans med barnet eller eleven. Om det är 
omöjligt att ta kontakt tillsammans ska kontakt dock tas utan dröjsmål och 
ska samtidigt trots sekretessbestämmelserna lämnas upplysningar som be-
hövs för att bedöma ärendets brådskande natur och det preliminära behovet 
av service.  
 Den skyldighet som anges i paragrafen ska gälla daghemmets och grund-
skolans hela personal och alla anställda inom barn- och elevhälsan. Också 
när det är omöjligt att ta kontakt tillsammans med barnet eller eleven ska han 
eller hon utan dröjsmål informeras om kontakttagandet. Strävan bör i princip 
vara att barnet eller eleven alltid ska informeras innan kontakt tas. Om detta 
är omöjligt på grund av ärendets brådskande natur eller på grund av att det 
är svårt att få tag på barnet eller eleven bör informationen trots allt förmedlas 
så snabbt som möjligt.  
 Även barnets eller elevens vårdnadshavare eller någon annan som anför-
trotts vårdnaden ska alltid enligt motsvarande principer informeras om ett 
kontakttagande. Information ska emellertid inte få ges om det finns ett i lag 
angivet hinder för att informationen lämnas. I 14 § 2 mom. föreskrivs det om 
ett sådant hinder. En minderårig ska av grundad anledning få förbjuda att 
uppgifter lämnas.  
 Så som framförts i samband med 12 § ska föräldrarna också själva kunna 
ta kontakt när det gäller att få psykolog- och kuratorstjänster och därigenom 
erhålla rätt för barnet och familjen att få den samtalshjälp som behövs. Av 
11 § 2 mom. följer att även till exempel anställda inom barnskyddet, polisen, 
ungdomsarbetare och sådana yrkesutbildade personer inom hälso- och sjuk-
vården som inte hör till elevhälsans personal vid behov ska kunna kontakta 
elevhälsans psykolog eller kurator. Syftet med regleringen är att möjliggöra 
snabb behandling av ärendena inom barn- och elevhälsotjänsterna i sådana 
fall då barnet eller eleven inte behöver få service från barnskyddet. När det 
gäller yngre barn kan till exempel en läkare som ansvarar för specialiserad 
sjukvård ta kontakt. På basis av att läkaren tagit kontakt kan familjen erbju-
das tjänster i ett tidigt stadium. Utgångspunkten är att psykolog- och kura-
torstjänsterna ska kontaktas i samråd med familjen så som föreskrivs i 1 
mom. Ett syfte med bestämmelsen är att förflytta tyngdpunkten från utred-
ning av behovet av service till snabba stödinsatser. Det viktigaste för barnet 
är att hjälp kan fås snabbt när sådan behövs. 
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12 § Rätt till barn- och elevhälsans tjänster I barnskyddslagen sägs att för 
att förebygga och övervinna sociala och psykiska problem som hänför sig till 
skolgången och elevernas utveckling ska kommunen för eleverna inom för-
undervisningen, grundskoleundervisningen samt förberedande undervis-
ningen ordna skolpsykolog- och skolkuratorstjänster som ger adekvat stöd 
och handledning. Tjänsterna ska även främja ett bättre samarbete mellan hem 
och skola. Alla barn och elever ska ha en jämlik tillgång till barn- och elev-
hälsotjänster oberoende av var på Åland de bor. 
 I paragrafen föreslås det bestämmelser om barnens och elevernas rätt att 
få ett personligt samtal med personal från barn- och elevhälsan inom en viss 
tid. Enligt det föreslagna 1 mom. ska ett barn eller en elev i brådskande fall 
ges möjlighet till ett samtal senast nästa arbetsdag. Avsikten är att personal 
från barn- och elevhälsan från fall till fall ska pröva hur brådskande ärendet 
är och om samtalet kan senareläggas till nästa arbetsdag. Barnet eller eleven 
kan framföra begäran på mottagningen, genom att ta kontakt per telefon eller 
via e-post. Barnet eller eleven ska också kunna förmedla begäran via en an-
nan person. 
 Enligt förslaget ska barnet eller eleven i brådskande fall få besöka barn- 
och elevhälsans mottagning. Om den anställda bedömer att ärendet inte är 
brådskande ska barnet eller eleven få tid för ett samtal senast den sjunde ar-
betsdagen efter det att han eller hon tog kontakt. På mottagningen inleds en 
närmare bedömning av situationen och utifrån den ska barnet eller eleven 
vägledas till rätt tjänst.  
 Ett barn eller en elev ska ges möjlighet till ett personligt samtal inom ut-
satt tid också när hans eller hennes vårdnadshavare har tagit kontakt. Det är 
meningen att bestämmelsen ska medföra att det stöd som familjen får stärks. 
När familjen får det begärda stödet i tid kan barnet undgå upplevelser av 
misslyckande och minskar behovet av stöd i ett senare skede eller behövs det 
inget stöd alls. Det finns goda erfarenheter av bland annat stöd som riktats 
till barn i förundervisningen. När ett barns behov av stöd har förutsetts redan 
innan han eller hon börjar skolan har stöd kunnat ges före skolstarten som då 
har blivit en positiv upplevelse för barnet.  
 Även till exempel en elevhandledare, speciallärare, gruppansvarig eller 
ämneslärare ska kunna ta kontakt. Vid behov ska även sådana yrkesutbildade 
personer inom hälso- och sjukvården som arbetar utanför skolan kunna ta 
kontakt. När någon har tagit kontakt ska elevhälsans personal omedelbart 
bedöma om ärendet är brådskande. Avsikten är att när någon annan har tagit 
kontakt ska en familj kunna erbjudas hjälp i tid på samma sätt som när fa-
miljen själv har tagit kontakt.  
 I icke brådskande fall ska ett barn eller en elev ges möjlighet till samtal 
senast inom den sjunde arbetsdagen på motsvarande sätt som när ett barn 
eller en elev själv har tagit kontakt. Tid för samtal behöver dock inte reserv-
eras om syftet med kontakten bara är att få handledning eller råd för att reda 
ut en viss situation eller om det i samband med kontakttagandet annars fram-
går att det inte behövs något samtal. Exempelvis föräldrar kontaktar ofta ku-
ratorn när de behöver råd och vägledning i olika slag av fostringsfrågor. Som 
exempel kan nämnas spelande eller nätanvändning, användning av berus-
ningsmedel och sällskapande. När kontakt tas är det inte alltid nödvändigt att 
ordna en mottagningstid för barnet eller eleven. Det kan räcka med att för-
äldrarna får råd. Även lärarna kontaktar ofta kuratorn eller psykologen för 
att få vägledning eller råd i en viss situation utan att situationen kräver andra 
åtgärder. Vid sidan om klientarbetet ska kuratorerna och psykologerna föra 
konsultationssamtal både med daghemspersonalen, skolpersonalen och med 
dem som ingår i stödnätverket utanför skolan. 
 
13 § Möjlighet att nå elevhälsovårdare eller läkare Elevhälsovårdarens ar-
betstid ska ordnas så att eleverna vid behov har möjlighet att besöka 
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elevhälsovårdarens mottagning också utan tidsbeställning. Bestämmelsen 
avser att framhäva elevernas möjlighet att besöka elevhälsovårdarens mot-
tagning också utan tidsbeställning. Genom bestämmelsen vill man betona 
elevernas möjlighet att komma till elevhälsovårdens mottagning även annars 
än i samband med återkommande hälsoundersökningar. I enlighet med låg-
tröskelprincipen är det ändamålsenligt att få kontakt med en yrkesutbildad 
person medan bekymren eller problemen fortfarande är små. Hos yngre sko-
lelever kan ett behov av att ofta få träffa elevhälsovårdaren vara ett tecken 
på att det finns mer komplicerade problem i bakgrunden.  
 
14 § Barnens, elevernas och deras vårdnadshavares ställning inom barn- 
och elevhälsan Paragrafen hänför sig i synnerhet till den individuellt inrik-
tade barn- och elevhälsan som avses i 4 § och vars insatser genomförs på ett 
yrkesövergripande sätt vid daghemmet eller skolan. Syftet med paragrafen 
är att framhäva minderåriga barns och elevers ställning inom barn- och elev-
hälsan.  
 För studieframgång förutsätts det att motivation och andra förutsättningar 
för studieprestationer finns uttryckligen hos eleven själv även om hans eller 
hennes vårdnadshavare och närstående i positiva fall kan vägleda och stödja 
honom eller henne i denna bemärkelse. Även hälsomässiga, psykologiska 
eller sociala hinder för inlärning är accentuerat personliga. Barn- och elev-
hälsan ska därför primärt uttryckligen tillsammans med barnet eller eleven 
utreda hinder av detta slag och söka metoder för att lindra eller övervinna 
dem. 
 Det är omöjligt att entydigt föreskriva i vilken utsträckning vårdnadsha-
varna ska delta i behandlingen av barn- och elevhälsoärenden som gäller 
minderåriga barn och elever. Det finns ett stort antal olika bestämmelser och 
rättsprinciper som påverkar de minderårigas ställning och utifrån vilka de 
anställda inom barn- och elevhälsan oundvikligen fortfarande har prövnings-
rätt och prövningsansvar från fall till fall. 
 Enligt artikel 12 i konventionen om barnets rättigheter ska en minderårig 
höras i alla frågor som rör honom eller henne och ska hans eller hennes åsik-
ter beaktas med hänsyn till hans eller hennes ålder och mognad. Även enligt 
6 § 2 mom. i Finlands grundlag ska barn bemötas som jämlika individer och 
de ska ha rätt till medinflytande enligt sin utvecklingsnivå i frågor som gäller 
dem själva.  
 Det föreslagna 1 mom. understryker att den individuellt inriktade barn- 
och elevhälsan avser uttryckligen understödjande arbete för barnet eller ele-
ven som utförs i samverkan med barnets eller elevens vårdnadshavare och 
med barnets eller elevens samtycke samt vid behov i samråd med hans eller 
hennes vårdnadshavare. Bestämmelsen syftar till att skapa större klarhet i att 
individuellt inriktade insatser från barn- och elevhälsan inte har karaktär av 
introduktion för daghemspersonalen eller läraren och inte direkt hänför sig 
till anordnande av specialundervisning eller till prövning av disciplinära på-
följder. Avsikten är också att understryka barnets eller elevens självständiga 
ställning som klient inom barn- och elevhälsan i förhållande till sin vård-
nadshavare eller någon annan laglig företrädare i situationer där barnet eller 
eleven är tillräckligt mogen för att bedöma det aktuella ärende som rör ho-
nom eller henne och själv ta ansvar för det.  
 I 3 mom. föreslås det en bestämmelse om en minderårigs rätt att förbjuda 
att hans eller hennes vårdnadshavare eller någon annan laglig företrädare del-
tar i behandlingen av ett barn- eller elevhälsoärende som gäller den minderå-
riga och rätt att förbjuda att sekretessbelagda upplysningar om honom eller 
henne lämnas ut till vårdnadshavaren eller någon annan laglig företrädare. 
Rätten att förbjuda ska dock vara beroende av prövning. Vid prövningen ska 
hänsyn tas till barnets eller elevens ålder, utvecklingsnivå och övriga person-
liga egenskaper samt en bedömning av om iakttagande av förbudet klart 
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strider mot den omyndigas intresse.  Rätten att förbjuda kommer att tillämpas 
mycket sällan när det gäller barn under skolåldern. En yrkesutbildad person 
inom social- eller hälsovården som hör till personalen inom barn- och elev-
hälsan ska bedöma om iakttagande av förbudet klart strider mot den omyn-
digas intresse. 
 
15 § Barn- och elevhälsans journaler Enligt paragrafen ska de viktigaste 
uppgifter som uppkommer i samband med individuellt inriktad barn- och 
elevhälsa enligt 4 § dokumenteras. Skyldigheten att dokumentera ska inte 
gälla sådana uppgifter som införs i daghemmens och grundskolornas barn- 
och elevregister för ordnande och genomförande av dagvård, undervisning 
eller utbildning. Barn- och elevhälsans psykologer ska anteckna patientupp-
gifter som fås i samband med individuella möten i journalhandlingar. De 
uppgifter som ska antecknas i journalhandlingar och behandlingen av dem 
föreskrivs i detalj i landskapslagen (1993:61) om tillämpning i landskapet 
Åland av lagen om patientens ställning och rättigheter och i de bestämmelser 
som utfärdats med stöd av den.  
 Avsikten är att barn- och elevhälsojournal ska säkerställa att processen 
för utredning av behovet av insatser från barn- och elevhälsan och de åtgär-
der som genomförts på basis av en sådan utredning samt grunderna för åt-
gärderna dokumenteras på tillbörligt sätt. Detta är viktigt dels för att elevhäl-
sans bedömning av varje situation och de planer och åtgärder som genom-
förts utifrån den på ett logiskt sätt kan förankras i alla faktauppgifter som 
behövs och finns tillgängliga, dels för att det med tanke på alla parters, i 
synnerhet barnets och elevens, rättssäkerhet är nödvändigt att uppgifterna 
finns sparade utan ändringar så att de också kan ligga till grund för eventuella 
utredningar och åtgärder i framtiden. Eftersom de uppgifter som uppkommer 
i samband med individuellt inriktade insatser från barn- och elevhälsan utgör 
känsliga personuppgifter bör behandlingen av dem regleras genom lag.  
 När behovet av individuellt inriktade insatser från barn- och elevhälsan 
utreds och när insatserna genomförs i form av yrkesövergripande samarbete 
innebär det i praktiken att olika registeransvariga utbyter känsliga register-
uppgifter. Informationsutbytet föranleds av barnets eller elevens intresse. 
Om inte dessa uppgifter på ett samlat sätt dokumenteras för behoven när det 
gäller individuellt inriktad barn- och elevhälsa gagnar inte de sekretessbe-
lagda uppgifter som överlåtits från en registeransvarig till en annan möjlig-
heterna att möta de behov hos barnet eller eleven med anledning av vilka 
uppgifterna har lämnats. Det här händer i synnerhet i situationer där de an-
ställda som medverkat i processen senare byts ut eller är borta från sitt arbete 
till exempel på grund av semester eller sjukdom.  
 
16 § Uppföljning och utvärdering I paragrafen föreslås det bestämmelser om 
uppföljning och utvärdering av barn- och elevhälsan. Landskapsregeringen 
följer genomförandet av barn- och elevhälsan i landskapet. Som uppfölj-
ningsmetoder används de skolhälsoenkäter som Institutet för hälsa och väl-
färd genomför vartannat år samt utredningar om främjande av hälsa och väl-
befinnande. De viktigaste resultaten av utvärderingen ska offentliggöras. 
Kommunen ska se till att resultaten tillkännages barnen, eleverna och vård-
nadshavarna och att de används för att utveckla verksamheten. 
 Utvärderingen kan genomföras som en del av daghemmets eller grund-
skolans övriga verksamhet eller via en utomstående aktör. Avsikten är att 
utvärderingen och insamlingen av uppgifter och utvecklandet av dem ska 
samordnas i form av samverkan mellan undervisningsväsendet och socialvä-
sendet. Utlämningen av uppgifter i anslutning till utvärderingen ska inte om-
fatta personuppgifter.  
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Del V Personal inom barnomsorg och grundskola 
 
1 § Allmänt Tjänstemännen vid kommunens daghem och grundskolor är 
kommunala tjänstemän och ska sålunda omfattas av samma bestämmelser 
som kommunens övriga tjänstemän. I förtydligande syfte föreslås en allmän 
hänvisning om att bestämmelserna i kommunallagen ska tillämpas på tjäns-
terna och tjänstemännen om inte ett uttryckligt undantag görs i landskapsla-
gen om barnomsorg och grundskola.  
 
2 § Tjänster och befattningar Enligt gällande lagstiftning leds ett daghem av 
en föreståndare som har ansvar för personalledning, administration och pe-
dagogisk ledning. Daghemmets ledare föreslås nu benämnas daghemsledare. 
En skola har enligt gällande lagstiftning antingen en föreståndare eller rektor 
beroende på elevantalet. Grundskolan föreslås nu ledas av en skolledare eller 
rektor. Nytt är att tidsbegränsningen vid utnämningen av skolledare eller rek-
tor slopas. En ställföreträdande ledare ska utses för respektive enhet och be-
nämns vice daghemsledare, vice skolledare eller vice rektor. Daghemsleda-
ren, skolledaren eller rektorn leder och utvecklar verksamheten och under-
visningen i barnomsorgen eller grundskolan. Nämnda funktioner kan sam-
ordnas. 
 Antalet tjänster eller befattningar inom barnomsorgen bestäms i enlighet 
med bestämmelserna i 10 § del II om verksamheternas personaldimension-
ering. Vid varje grundskola ska även finnas det antal lärare som grundsko-
lans elevantal och timantal förutsätter. Timlärare kan anställas för de timmar 
för vilka det inte är ändamålsenligt att inrätta lärartjänster. Två eller flera 
daghem eller grundskolor kan ha gemensamma tjänster. 
 Om rektorernas, biträdande rektorernas, skolledarnas, lärarnas och andra 
tjänsters och befattningars behörighet bestäms i landskapsförordning. 
 
3 § Språkkunskaper I överensstämmelse med att språket i barnomsorgen och 
grundskolan ska vara svenska föreslår landskapsregeringen ett absolut krav 
på att ordinarie tjänsteman behärskar svenska muntligt och skriftligt på en 
nivå som motsvarar den högsta nivån enligt lagen om allmänna språkex-
amina. För tillfälliga tjänstemän är inte lika höga krav motiverade utan det 
bör anses tillräckligt att dessa behärskar svenska språket muntligt och skrift-
ligt på en nivå som motsvarar mellan nivån enligt lagen om allmänna språk-
examina. För tillfälliga lärare och timlärare som undervisar i klasserna 1 – 3 
bör förmågan att behärska svenska dock vara mycket god. För lärare som 
handhar undervisning med speciell inriktning på annat språk än svenska är 
det inte ändamålsenligt att ställa ett högt krav på kunskaper i svenska, utan 
det bör anses tillräckligt att dessa lärare har förmåga att förstå svenska. 
 För tjänstemän som handhar undervisning i hemspråk eller tillfällig stöd-
undervisning för elever med annat modersmål än svenska på elevens mo-
dersmål anses det tillräckligt att dessa tjänstemän har förmåga att förstå 
svenska. 
 
4 § Behörighetsvillkor Behörighetskraven för grundskolans lärare följer idag 
rikets bestämmelser genom en hänvisning i lagen till grundskoleförord-
ningen. I grundskoleförordningen hänvisas till de behörighetsvillkor som en-
ligt rikslag ställs för motsvarande tjänst för rektor, lärare, timlärare, lektor, 
specialklasslärare och speciallärare. Landskapsregeringen avser fortsätt-
ningsvis reglera behörighetsvillkoren för personal inom barnomsorg och 
grundskola i förordning. Om flera sökande av en tjänst uppfyller de upp-
ställda behörighetsvillkoren ska den skickligaste och lämpligaste utnämnas. 
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5 § Fortbildning I paragrafen föreslås bestämmelser om fortbildningsskyl-
digheten. Personalen inom barnomsorgen och grundskolan ska i tillräckligt 
hög grad delta i fortbildning som upprätthåller och utvecklar deras yrkes-
skicklighet. Kommunerna åläggs se till att personalen deltar i fortbildning i 
tillräckligt hög grad. Fortbildningen ska utvärderas.  
 
6 § Anställningsvillkor Landskapsregeringen anser att möjligheten att anta 
en lärare på prövotid är viktig. Prövotiden är i vanliga fall minst tre och högst 
sex månader. Prövotiden får enligt Tjänstemannalagen (1987:61) för land-
skapet Åland uppgå till högst ett år om tjänstens art eller annan särskild orsak 
kräver det. Lärarna arbetar läsårsvis och det är därför mera ändamålsenligt 
att en lärare ska kunna anställas på en prövotid om högst ett år.  
 
7 § Tjänstemännens och arbetstagarnas allmänna skyldigheter Det här re-
gleras idag i 38 § lagen och innebär ingen ändring i sak.  
 En allmän bestämmelse föreslås om tjänstemännens och arbetstagarnas 
skyldighet att fullgöra de uppgifter som ålagts dem och att delta i utveckl-
ingen av daghemmets och grundskolans verksamhet. Detaljerade bestäm-
melser om tjänstemännens och arbetstagarnas skyldigheter kan i den mån de 
behövs framgå ur utbildningsstadga, tjänstebeskrivning eller befattningsbe-
skrivning. De ska i all sin verksamhet i samarbete med övriga parter i dag-
hems- och skolarbetet försöka nå verksamheternas mål. 
 
8 § Tystnadsplikt Bestämmelserna om tystnadsplikt förtydligas i syfte att 
vara mera detaljerade än i gällande lag. Tystnadsplikten föreslås omfatta alla 
anställda och förtroendevalda i kommunen oberoende av förvaltningsområde 
som i sitt arbete får kännedom om personliga och ekonomiska angelägen-
heter som rör ett barn, en elev, medlemmar av barnets eller elevens familj 
eller någon som är anställd av kommunen. 
 Anställda inom kommunen får dock trots 1 mom. lämna sådana uppgifter 
till varandra samt till organ inom den kommunala utbildningsverksamheten 
eller landskapets förvaltning som är nödvändiga för att ett barns eller en elevs 
barnomsorg och skolgång ska kunna ordnas på ett ändamålsenligt sätt.  
 
9 § Brott mot tystnadsplikten Straffbarhet enligt denna bestämmelse inträder 
bland annat om någon uppsåtligen har röjt uppgift som han har varit skyldig 
att hemlighålla enligt lagen. Straffet är böter eller fängelse i högst sex måna-
der. Om brottet ska anses som grovt döms till böter eller till fängelse i högst 
ett år. 
 
10 § Rätt att lämna ut uppgifter i ärenden som gäller ett barn eller en elev 
Bestämmelser om myndigheters handlingars offentlighet eller sekretess 
finns i landskapslagen (1977:72) om allmänna handlingars offentlighet. I 1 
mom. i den föreslagna 10 § föreskrivs det om att lämna uppgifter om ett barns 
eller en elevs hälsotillstånd och funktionsförmåga trots sekretessbestämmel-
serna. Den som innehar informationen ska enligt förslaget ha rätt att lämna 
sådana uppgifter om ett barn eller en elev om de är nödvändiga för att mot-
tagaren ska kunna sköta sina uppgifter. 
 Uppgifter får enligt 1 punkten lämnas till daghemsledaren, skolledaren 
eller rektorn för ett daghem eller en skola för att trygga säkerheten i lärmil-
jön. I samma syfte ska de också få ges till en person som annars svarar för 
uppgifter som rör säkerheten vid daghemmet eller skolan. Uppgifterna får 
enligt 2 punkten ges till dem som ansvarar för elevhandledningen för att de 
ska kunna anvisa till studier efter grundskolan eller stödtjänster. 
 Enligt 3 punkten får uppgifter ges till de personer som ansvarar för barn- 
eller elevhälsovården för att trygga barnets eller elevens hälsa och säkerhet 
och för att i förekommande fall anvisa barnet eller eleven till stödtjänster. I 
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praktiken är det fråga om de personer som vid skolan eller kommunen där 
daghemmet eller skolan är placerad som ansvarar för barn- eller elevhälso-
vården. Dessa är såväl mottagare av information enligt paragrafen som inne-
havare av information som får informationen genom sitt arbete och de obser-
vationer de gör och som med stöd av bestämmelsen har rätt att ge vidare 
informationen. 
 De sekretessbelagda uppgifter som avses i bestämmelsen får enligt 4 
punkten lämnas ut i en situation där det finns ett direkt hot mot säkerheten. 
Uppgifter får ges till polisen och den företrädare för daghemmet eller skolan 
som har det primära ansvaret för att utreda ett hot mot säkerheten. Förutom 
de aktörer som nämns i 1 punkten får uppgifter ges till den person i daghem-
mets eller skolans personal som får genom sin ställning vid tidpunkten för 
händelsen har det primära ansvaret för de åtgärder som krävs på grund av ett 
omedelbart hot mot säkerheten. Bestämmelsen gäller också situationer där 
barnet eller eleven vid bedömning av hälsotillståndet konstateras utgöra en 
fara för andras säkerhet. 
 Syftet med bestämmelsen i 2 mom. är att öka myndigheternas möjligheter 
att förebygga och förhindra familje- och barnadråp samt våld i hemmet ge-
nom att förbättra informationsbytet mellan myndigheterna och andra aktörer. 
 
11 § Rätt att få och ge ut uppgifter En bestämmelse införs om en skyldighet 
och en rättighet för grundskolorna att ge ut uppgifter som begärs för utvär-
dering, utveckling, statistikföring och uppföljning av utbildningen. Stöd i 
GDPR-regelverket finns.  
 
Del VI Förvaltning 
 
1 § Kommunallagen I förtydligande syfte föreslås en uttrycklig bestämmelse 
om att kommunallagen ska tillämpas på förvaltningen av grundskolan. Enligt 
bestämmelsen ska kommunallagen alltid tillämpas primärt och undantag gö-
ras då så uttryckligen bestäms i landskapslagen om barnomsorg och grund-
skola. 
 
2 § Kommunens uppgift Kommunen är skyldig att ordna barnomsorg samt 
grundskoleundervisning för läropliktiga barn och ungdomar som bor inom 
dess område. Kommunen ska dessutom planera, utveckla, genomföra, upp-
följa och utvärdera barnomsorgen och grundskoleundervisningen i kommu-
nen. 
 Kommunfullmäktige besluter om hur förvaltningen och övervakningen 
av verksamheten inom barnomsorgen och grundskolan ska skötas. Förvalt-
ningen sköts antingen av en av kommunens nämnder eller av kommunsty-
relsen.  
 Om en grundskola förvaltas av ett kommunalförbund ska förbundsstyrel-
sen fungera som ansvarig nämnd. Förbundsstyrelsen föreslås kunna förvalta 
medlemskommunernas utbildningsverksamhet helt eller delvis. En förvalt-
ning av utbildningsverksamheten i sin helhet kan särskilt i mindre kommuner 
vara det mest ändamålsenliga för en smidig förvaltning. 
 Då en gemensam skola förvaltas av en kommun kan representanter för 
övriga samarbetande kommuner delta i den ansvariga nämndens sammanträ-
den. Representanterna har yttranderätt men inte rösträtt vid sammanträdena. 
Antalet representanter fastställs utgående från antalet elever från respektive 
kommun i den gemensamma skolan.  
 
3 § Barnomsorgsdirektör, skoldirektör och utbildningsdirektör En kommun 
kan enligt gällande lag ha en skoldirektör med uppgift att biträda skolnämn-
den men skoldirektörens uppgifter kan även handhas av annan tjänsteman i 
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ledande ställning. Nu föreslås att det ska finnas en barnomsorgsdirektör och 
en skoldirektör med uppgift att biträda kommunen och ansvara för den pe-
dagogiska ledningen och utvecklingen av utbildningsverksamheten. Barn-
omsorgsdirektören handhar barnomsorgsverksamheten och skoldirektören 
handhar grundskolefrågor. Kommunen kan istället välja att ha en utbild-
ningsdirektör som sköter både barnomsorgsdirektörens och skoldirektörens 
uppgifter. Kommunstrukturen i landskapet motiverar dock att kommunerna 
även i denna fråga ska kunna samarbeta genom att upprätthålla en för flera 
kommuner gemensam barnomsorgsdirektörstjänst eller skoldirektörstjänst 
alternativt utbildningsdirektörstjänst. 
 
4 § Utbildningsstadga Varje kommun ska ha en utbildningsstadga i vilken 
de allmänna grunderna för barnomsorgs- och grundskoleverksamheten re-
gleras.  
 Avsikten är att i förordning ange mera detaljerat vad som ska ingå i en 
utbildningsstadga.  
 
5 § Delegering Landskapsregeringen anser att förvaltningen av barnomsor-
gen och grundskolan ska handhas av en nämnd eller kommunstyrelsen som 
biträds av en barnomsorgsdirektör, skoldirektör eller utbildningsdirektör. I 
vissa frågor, till exempel personalfrågor, kan dock en delegering av beslu-
tanderätten vara ändamålsenlig. Kommunerna föreslås därför få rätt att för-
dela de uppgifter som åläggs dem på ett sätt som avviker från vad som be-
stäms i lagen och förordningen om barnomsorg och grundskola genom att 
delegera beslutanderätten i vissa frågor till en annan nämnd eller tjänsteman. 
Helhetsansvaret för barnomsorgen och grundskolan ska dock i varje kom-
mun kvarstå hos den ansvariga nämnden eller kommunstyrelsen. 
 Vissa undantag från rätten att delegera föreslås av rättssäkerhetsskäl. 
 
6 § Kollegium I paragrafen beskrivs vem som tillhör ett daghems kollegium 
respektive en grundskolas lärarkollegium. Kollegiet ska planera, främja och 
utveckla arbetet samt aktivt arbeta för att arbetsmiljön är god i daghemmet 
eller grundskolan.  
 
Del VII Särskilda bestämmelser 
 
1 kap. Finansiering 
 

1 § Landskapsandel Kommunerna får en kostnadsbaserad landskapsandel för 
barnomsorg och grundskola i enlighet med bestämmelserna i landskapsan-
delslagen (2017:120) om landskapsandelar till kommunerna. 
 
2 § Hemkommunernas kostnadsansvar för grundskolan Om en elev går i en 
gemensam grundskola, i en grundskola i en annan kommun än hemkommu-
nen eller i en alternativ grundskola var verksamhet finansieras av kommu-
nen, ska elevens hemkommun delta i skolans driftskostnader enligt de fak-
tiska kostnaderna, om kommunerna inte kommit överens om någon annan 
grund för fördelningen av kostnaderna.  
 Anläggningen av en gemensam skola finansieras så att bruttokostnaderna 
fördelas i förhållande till antalet läropliktiga från respektive deltagande kom-
mun under det år kostnaderna avser, om kommunerna inte kommit överens 
om någon annan grund för fördelningen av kostnaderna.  
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2 kap. Ändringssökande 
 

3 § Sökande av ändring I ett beslut som en kommunal tjänsteman har fattat 
enligt denna lag kan ett rättelseyrkande göras hos kommunen inom 14 dagar 
efter delfåendet av beslutet.  
 I ett beslut som gäller rätten till barnomsorg och avbrytande av hemun-
dervisning enligt denna lag som en kommunal tjänsteman har fattat får änd-
ring sökas genom besvär hos Ålands förvaltningsdomstol. Besvären ska gö-
ras inom 30 dagar efter delfåendet av beslutet. 
 I andra än 2 mom. nämnda ärenden får ändring sökas i beslut som fattats 
av en kommuns myndighet i enlighet med bestämmelserna om det i kommu-
nallagen (1997:73) för landskapet Åland.  
 I ett beslut som gäller en elev kan ändring sökas hos landskapsregeringen 
enligt bestämmelserna i självstyrelselagen. Beslutet ska överklagas inom 14 
dagar. 
 I ett beslut om begränsning av rätten för en elev att delta i undervisningen 
kan ändring sökas hos landskapsregeringen. 
 I ett beslut om godkännande av en arbetsplan får ändring inte sökas. 
 
4 § Beslut av huvudmannen för en alternativ skola Beslut som huvudmannen 
för en alternativ skola har fattat enligt denna lag eller den förordning som har 
utfärdats med stöd av den kan överklagas hos Ålands förvaltningsdomstol. 
Ett beslut som gäller en elev ska överklagas inom 14 dagar.  
 Ett beslut om godkännande av en arbetsplan får inte överklagas.  
 
Del VIII Ikraftträdande och övergångsbestämmelser 
 
1 § Ikraftträdande 
 Denna lag träder ikraft den 1 augusti 2020. 
 Då lagen träder ikraft upphävs Barnomsorgslagen (2011:86) för land-
skapet Åland och Grundskolelagen (1995:18) för landskapet Åland. 
 
2 § Övergångsbestämmelser  
 

 
Lagtext 
 

Landskapsregeringen föreslår att följande lag antas. 
 

L A N D S K A P S L A G 
om barnomsorg och grundskola 

 
 I enlighet med lagtingets beslut föreskrivs: 
 
 

 
DEL I 

 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER  
 

1 § 
Tillämpningsområde 

 Denna lag innehåller bestämmelser om kommunens utbildningsverksam-
het samt om läroplikt och rätt till barnomsorg, förundervisning och skolgång. 
 Utbildningsverksamheten omfattar barnomsorg, grundskola samt grund-
skoleutbildning för andra än läropliktiga. 
 Verksamheterna bedrivs under kommunal eller privat ledning.  
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2 § 

Syfte 
 Syftet med lagen är att säkerställa att alla barn, oberoende av ekonomiska 
och sociala förhållanden, har tillgång till en inkluderande och jämlik barn-
omsorg och grundskoleutbildning och att främja livslångt lärande för alla.  

 
3 §  

Verksamhetskultur 
 Verksamhetskulturen ska främja en trygg, säker, hälsosam och inspire-
rande miljö med arbetsro.   
 Särskild uppmärksamhet ska ägnas åt att tidigt identifiera hinder för ut-
veckling och lärande och att sätta in stödfunktioner för att förebygga pro-
blem.  Undervisning och fostran ska ordnas i samarbete med vårdnadsha-
varna.  
 Barn- och elevhälsan ska främja barnens fysiska, psykiska och sociala 
hälsa och välfärd.  
  

4 § 
Barnets bästa 

 Då barnomsorgen och grundskoleutbildningen planeras, ordnas och till-
handahålls samt i allt beslutsfattande som gäller barnomsorg och grundsko-
leutbildning ska man i första hand se till barnets bästa. Med barn avses varje 
människa under 18 år. 
 Barn ska ha en möjlighet att fritt uttrycka sina åsikter i alla frågor som 
gäller dem. Barnets åsikter ska beaktas i förhållande till barnets ålder och 
mognad. 

 
5 § 

Icke-diskriminering 
 Alla barn och elever har rätt till en likvärdig barnomsorg och grundsko-
leutbildning utan trakasserier och mobbning oavsett kön, sexuell läggning, 
könsöverskridande identitet eller uttryck, funktionsnedsättning, etnisk tillhö-
righet, religion eller annan trosuppfattning eller annat skäl. 

 
 6 § 

Språk 
 Språket inom barnomsorg och grundskola är svenska. Verksamheterna 
ska stöda barn och elever med ett annat modersmål än svenska och ge dem 
en god grund för sin kulturella och språkliga identitet. 
 Svenska är verksamhetsspråk även inom barnomsorg som kommunen 
ordnar genom att köpa barnomsorgstjänster av en annan huvudman, inom 
alternativa skolor samt i de undervisningstjänster som köps in för grundsko-
leundervisning för andra än läropliktiga. 
 Vid språkundervisning i grundskolan kan respektive språk användas som 
undervisningsspråk. Vid tillfällig undervisning kring ett visst tema kan ett 
undervisningsspråk som anknyter till temat användas. Vid viss inriktning av 
undervisningen kan landskapsregeringen ge tillstånd till att även ett annat 
språk än svenska används som undervisningsspråk.  
 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. 
 För hörselskadade barn och elever kan teckenspråk användas i verksam-
heten. 
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7 §  

Bibliotek 
 Det ska finnas ett bibliotek i närheten av varje grundskola. Varje daghem 
ska ha möjlighet att använda ett bibliotek. 
  I biblioteket ska finnas litteratur som inspirerar till läsning och material 
som stödjer innehållet i läroplanerna. 

 
8 § 

Kommunens uppgifter 
 Kommunen är huvudman för kommunens utbildningsverksamhet. 
 Kommunen ansvarar för att denna lag följs och att den verksamhet som 
regleras i lagen erbjuds i kommunen. 
 Kommunen ska då den organiserar barnomsorgen och grundskoleutbild-
ningen samarbeta med de instanser som ansvarar för idrott och kultur, barn-
skydd och annan socialvård, rådgivningsverksamhet och övrig hälso- och 
sjukvård samt med andra kommuners utbildningsverksamhet och aktörer. 
 Den utbildning som avses i denna lag kan kommunen ordna själv eller i 
samarbete med andra kommuner eller genom att köpa tjänster från annan 
offentligt finansierad skola i landskapet som beviljats tillstånd att bedriva 
grundskoleutbildning. Kommunen ansvarar för att den undervisning och de 
tjänster som den köper ordnas i enlighet med denna lag. 
 

DEL II 
BARNOMSORG 

 
1 kap. 

Allmänna bestämmelser 
 

1 § 
Målsättning 

 Barnomsorgen ska genom god omsorg, lekmöjligheter och pedagogisk 
verksamhet vara ett stöd för vårdnadshavarna i deras ansvar för barnets fost-
ran och därigenom bidra till att alla barn får goda uppväxtvillkor.  
 Barnomsorg bedrivs i nära samverkan med hemmet, har barnets ålder och 
individuella behov som utgångspunkt och främjar en allsidig fysisk, emot-
ionell, social och kognitiv utveckling.  I all barnomsorg ska barnets behov av 
lek, trygga och varma människorelationer samt positiva erfarenheter som 
stärker självkänslan tillgodoses. All omsorg och pedagogik ska beakta barn 
i behov av särskilt stöd. 
  Barnets och vårdnadshavarnas livsåskådning ska beaktas och respekteras 
i planeringen av barnomsorgsverksamheten.  
 Barnet ska ges möjlighet att påverka verksamhetsinnehållet utifrån sin 
mognadsgrad. 

  
2 § 

Arbetsplan 
 Varje gruppfamiljedaghem, daghem och fritidshem ska göra upp en ar-
betsplan som beskriver hur verksamheten ska genomföra 
 1) barnomsorgens målsättning, 
 2) förundervisningen i enlighet med den läroplan som utfärdats av land-
skapsregeringen, 
  3) sådana anvisningar som landskapsregeringen utfärdat med stöd av 
denna lag samt 
 4) samverkan med vårdnadshavarna. 
 Arbetsplanen ska godkännas av kommunen. Vårdnadshavarna ska infor-
meras om innehållet i arbetsplanen. 
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2 kap. 

Verksamhetsformer 
 

3 § 
Verksamhetsformer 

 Barnomsorg bedrivs som daghemsverksamhet, fritidshemsverksamhet 
och lekverksamhet.  
 

4 § 
Daghemsverksamhet 

 Daghemsverksamheten erbjuder omsorg, lekmöjligheter och pedagogisk 
verksamhet för barn under skolåldern. 
 Daghemsverksamhet bedrivs som  
 1) familjedaghem med minst en familjedagvårdare och högst sex barn, 
varvid barn under tre år räknas som 1,5 barn,  
 2) gruppfamiljedaghem med två familjedagvårdare och högst åtta barn 
samt 
 3) daghem med sådan personal som avses 10 § och nio eller flera barn. 

 
5 § 

Specialbarnomsorg 
 Daghemsverksamheten ska i enlighet med bestämmelserna i 7 kap. er-
bjuda behövliga specialpedagogiska åtgärder till barn i behov av särskilt stöd 
genom specialbarnomsorg. 
 Med barn i behov av särskilt stöd avses barn som har svårigheter på grund 
av en medfödd eller senare uppkommen fysisk, psykisk, kognitiv, sensorisk, 
emotionell eller intellektuell funktionsnedsättning eller som utan individu-
ella stödåtgärder löper risk att drabbas av sådan. 
 

6 § 
Förundervisning  

 I daghem ges förundervisning som en pedagogisk verksamhet som stödjer 
barns allsidiga utveckling och beredskap för fortsatt lärande i skolan.  
 Förundervisningen kan integreras i den dagliga verksamheten i daghem-
met och organiseras som åldersintegrerad pedagogisk verksamhet eller som 
åldersenhetlig verksamhet för barnet året före läroplikten börjar. 
 Förundervisningen utgörs av de målstyrda processer som under ledning 
av lärare i barnomsorgen syftar till utveckling och lärande. Omsorg, lek och 
lärande bildar tillsammans en helhet.  
 Förundervisningens ges i enlighet med den läroplan som landskapsrege-
ringen fastställt. För förundervisningens planering och genomförande ansva-
rar en lärare i barnomsorgen eller någon annan personal som är behörig i 
enlighet med vad som bestäms i förordning. 
  

7 § 
Fritidshemsverksamhet 

 Fritidshemsverksamheten erbjuder dagtid under skoldagarna omsorg och 
en meningsfull fritid för barn och ungdom som har rätt till det enligt bestäm-
melserna i denna lag.  
 Fritidshemsverksamheten kan bedrivas i en skola, ett daghem, ett fritids-
hem, ett familjedaghem eller ett specialfritidshem samt i andra för ändamålet 
godkända lokaler. 
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8 §                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
Lekverksamhet 

 Lekverksamheten erbjuder barn som inte har börjat skolan lekmöjligheter 
inomhus eller utomhus under ledning och uppsikt av personal. Lekverksam-
het erbjuds under 10 - 15 timmar per vecka. 
 

3 kap. 
Verksamhetsgrunder 

 
9 § 

Verksamheternas personalsammansättning 
 Verksamheten vid daghemmen leds av en daghemsledare. Verksamheten 
vid fritidshemmen leds av daghemsledaren eller skolledaren. 
 Personalen på ett daghem ska ha gymnasieutbildning eller högskoleut-
bildning. Minst 30 procent av de anställda ska ha avslutad högskoleutbild-
ning.   
 På varje avdelning i ett daghem ska det finnas minst en anställd med av-
slutad högskoleutbildning. Med avdelning avses en organisatorisk och åter-
kommande administrativ indelning av barn i ett daghem. 
 I samband med tillfälliga gruppindelningar eller helg-, kvälls- och nattetid 
kan verksamheten ledas av en anställd med avslutad gymnasieutbildning. 
Med grupp avses en tillfällig funktionell indelning av barn som hör till en 
avdelning. I en grupp kan det ingå barn från en eller flera avdelningar. 
 På ett fritidshem som har fler än 13 barn ska det finnas minst en fritidspe-
dagog med avslutad högskoleutbildning. 

 
10 § 

Verksamheternas personaldimensionering 
 Personaldimensioneringen i varje barnomsorgsverksamhet ska vara till-
räcklig med hänsyn till barnens antal, ålder, vårdtid, säkerhet, behov av sär-
skilt stöd och planerad aktivitet. Kommunen ska tillsammans med daghems-
ledarna se till att bemanningen på daghemmen är tillräcklig. Daghemsleda-
ren ansvarar för att personalresursen fördelas på ett ändamålsenligt sätt i för-
hållande till barnens vårdtid.  
 Om det inte finns en särskild personalresurs för ett barn i behov av särskilt 
stöd ska detta beaktas vid personaldimensioneringen så att barnets behov av 
omsorg tryggas.  

För barn som är under tre år ska det finnas minst en anställd per fyra barn. 
För barn som är tre år eller äldre ska det finnas minst en anställd per sju barn. 
I ett fritidshem ska det finnas minst en anställd per 13 barn.  
 Kommunen kan tillåta  
 1) överinskrivning, så att fler barn kan finnas inskrivna i en daghemsverk-
samhet än vad som följer av bestämmelserna i detta kapitel om det inte med-
för en fortlöpande övertalighet, samt 
 2) övertalighet, som medför att det per månad under högst fem enstaka 
dagar, varav högst tre dagar i följd, kan finnas fler barn i en daghemsverk-
samhet än vad som följer av bestämmelserna i denna paragrafs 3 mom. 
 

11 § 
Inomhusutrymmen 

 Barnomsorg ska bedrivas i lokaler som är lämpliga med hänsyn till bar-
nens ålder, vårdtid och verksamhetens natur.  
 Ett daghems inomhusutrymmen ska omfatta minst tio kvadratmeter 
rumsyta per barn, vilket inkluderar både barnens och personalens behov. 
 I lokalerna ska det finnas tillgång till pedagogisk utrustning och lekutrust-
ning samt annan utrustning som behövs i verksamheten. Tillgängligheten ska 
säkerställas. 
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 Landskapsregeringen kan i enskilda fall bevilja undantag från de krav på 
lokalernas yta som anges i denna lag, om lokalerna ändå bedöms vara lämp-
liga med beaktande av kraven i 1 mom. 
 

12 § 
Utomhusområden 

 I anslutning till ett daghem ska det finnas ett utomhusområde för barnens 
aktiviteter med tillgång till utrustning som främjar leken.  
 Ett daghems utomhusområde ska till storlek och utformning ge tillräckligt 
utrymme för flera barns eller barngruppers samtidiga lekar och ge personalen 
goda möjligheter till uppsikt. Tillgängligheten ska säkerställas. 
 Utomhusområdet ska vara tryggt att vistas på. Personalen ska genom goda 
rutiner och uppsikt bidra till detta.  
 

4 kap.  
Rätten till och ansökan om barnomsorg 

 
13 § 

Rätt till barnomsorg 
 Efter att föräldrapenningsperioden har upphört har vårdnadshavaren rätt 
till kommunal barnomsorg för sitt barn i den omfattning som bestäms i detta 
kapitel. Barnomsorgen ska om möjligt ordnas i den form som barnets vård-
nadshavare önskar. Kommunen har rätt att prioritera behov av vistelsetid un-
der dagen i daghemmet för barn vars vårdnadshavare förvärvsarbetar, stude-
rar eller är arbetssökande och var sysselsättningsplan kräver det.  
 Vårdnadshavare är barnets föräldrar eller den som anförtrotts vårdnaden 
om barnets och som avses i lagen om vårdnad om barn och umgängesrätt 
(FFS 361/1983). 
 

14 § 
Rätt till daghemsverksamhet 

 Vårdnadshavaren har rätt till kommunal barnomsorg 25 timmar per vecka 
för barn som har fyllt tre år till dess läroplikten börjar. 
 Förutom den rätt till barnomsorg som avses i 1 mom. har vårdnadshava-
ren rätt till barnomsorg.  
 a) under den tid då vårdnadshavaren förvärvsarbetar eller studerar till dess 
att barnets läroplikt börjar, 
 b) minst 25 timmar per vecka under den tid då vårdnadshavaren är arbets-
sökande samt utöver denna tid då den arbetssökandes sysselsättningsplan en-
ligt landskapslagen (2006:8) om arbetsmarknadspolitisk verksamhet kräver 
det, 
 c) under den tid då moderskapspenning utbetalas, för barn som bor i hus-
hållet och är under tre år och har en barnomsorgsplats, 
 d) under den tid då barnet har behov av särskilt stöd som avses i 5 § 2 
mom. i den omfattning som bedöms vara lämpligt för barnet, till dess läro-
plikten börjar, 
 e) under den tid det är nödvändigt för barnet till följd av flerbarnsfödsel, 
funktionshinder enligt landskapslagen (2010:50) om tillämpning i land-
skapet Åland av lagen om service och stöd på grund av handikapp eller sjuk-
dom i familjen, eller andra liknande skäl samt 
 f) om det finns särskilda skäl utöver vad som anges i a-e punkterna. 
 Barnomsorg i daghemsverksamhet beviljas i den utsträckning det är för-
enligt med barnets bästa. Endast i särskilda fall kan det anses förenligt med 
barnets bästa att vistas i barnomsorg i daghemsverksamhet längre än 10 tim-
mar per dygn eller längre än 200 timmar per månad. 
 Rätten till samma barnomsorgsplats som tidigare finns kvar under den tid 
som avses b punkten. 



76 
 

 

 Under den tid faderskapspenning utbetalas till vårdnadshavaren har han 
inte rätt att utnyttja en barnomsorgsplats för sitt eget barn som är under tre år 
och som bor i samma hushåll. Rätten till samma barnomsorgsplats kvarstår 
dock efter att faderskapspenningsperioden upphör.  

 
15 § 

Rätt till fritidshemsverksamhet 
 Vårdnadshavaren har rätt till fritidshemsverksamhet dagtid under skolda-
gar 
 a) för ett barn som går i årskurs 1 och 2 om vårdnadshavarna förvärvsar-
betar, studerar eller är arbetssökande, 
 b) för ett barn med elvaårig läroplikt som fullgör sin läroplikt, 
 c) för en studerande på gymnasialstadienivå som deltar i utbildning i en-
lighet med läroplanen för yrkesträningsundervisning, med beaktande av den 
studerandes behov, samt 
 d) för ett barn i behov av särskilt stöd som bedöms vara i behov av fri-
tidshemsverksamhet. 
 Fritidshemsverksamhet kan i de fall som avses i 1 mom. b och c punkterna 
enligt behov ordnas i ett specialfritidshem som är specialanpassat för barnet 
eller den studerande.  
 

16 § 
Kommunens skyldighet att som boende- eller vistelsekommun ordna 

barnomsorg 
 Kommunen ska ordna barnomsorg för de barn för vilka kommunen är 
hemkommun enlig lagen (FFS 201/1994) om hemkommun. 
 Kommunen ska ordna barnomsorg också för barn som till följd av sina 
vårdnadshavares arbete, studier eller motsvarande skäl är bosatta i kommu-
nen trots att barnet inte har någon hemkommun på Åland eller barnets hem-
kommun är en annan kommun enligt lagen om hemkommun.  
 Av särskilda skäl ska kommunen tillhandahålla barnomsorg för andra 
barn som vistas i kommunen.  
 

17 § 
Rätt till förundervisning  

 Vårdnadshavaren har rätt till kommunal daghemsverksamhet med förun-
dervisning för sitt barn under minst 20 timmar per vecka under året innan 
barnet börjar i grundskolan eller får motsvarande undervisning på annat sätt. 
 Ett barn som blir läropliktigt vid sex års ålder deltar i förundervisningen 
som ordnas det år läroplikten börjar. Denna förundervisning kan förläggas i 
daghemmet eller i träningsundervisningen. 
 

18 § 
Rätt till specialbarnomsorg 

 Vårdnadshavaren har rätt till specialbarnomsorg för sitt barn i den om-
fattning det finns ett behov av det. 

 
19 § 

Ansökan, erbjudande och meddelande om barnomsorgsplats 
 En ansökan om en barnomsorgsplats i ett daghem, ett gruppfamiljedag-
hem, ett familjedaghem eller en fritidshemsverksamhet ska göras av vård-
nadshavaren. 
 Efter att kommunen fått en ansökan om barnomsorg ska kommunen er-
bjuda en barnomsorgsplats inom fyra månader räknat från dagen för ansökan. 
Om ett barn behöver en barnomsorgsplats och behovet är brådskande på 
grund av vårdnadshavarnas förvärvsarbete eller studier, ska vårdnadshavarna 
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erbjudas en barnomsorgsplats inom två veckor efter att kommunen mottagit 
ansökan. 
 En vårdnadshavare ska meddela kommunen vilken tid faderskapspen-
ningsperioden omfattar senast två veckor innan perioden inleds. 
 

20 § 
Definitioner 

 Med den tid då vårdnadshavaren 
 a) förvärvsarbetar avses då vårdnadshavaren har beskattningsbar inkomst 
på grund av anställning eller egen näringsverksamhet, 
 b) studerar avses då vårdnadshavaren är berättigad till studiestöd i enlig-
het med landskapslagen (2006:71) om studiestöd, eller annars genomgår ut-
bildning som leder till examen eller genomgår kompletterings- eller vidare-
utbildning som främjar yrkesfärdigheten och 
 c) är arbetssökande avses då vårdnadshavaren är arbetslös arbetssökande 
i enlighet med bestämmelserna i landskapslagen (2006:8) om arbetsmark-
nadspolitisk verksamhet. 

 
5 kap.  

Avgifter för barnomsorgen 
 

21 § 
Kommunal taxa för barnomsorgen  

 Kommunen ska fastställa en taxa för den avgift som barnets vårdnadsha-
vare ska betala för barnomsorg. Av en sådan taxa ska åtminstone framgå av-
giften för heltidsomsorg och avgiften per timme, om kommunen har beslutat 
om en timtaxa. Taxan ska avse årets alla månader. En kommun kan besluta 
om avgiftsfria månader. 

 
22 § 

Avgift för kommunal barnomsorg 
 Barnomsorgsavgiften för heltidsomsorg får vara högst 240 euro per barn 
och månad. Då avgiften bestäms ska kommunen beakta familjens storlek. 
 All verksamhet ska ingå i barnomsorgsavgiften och avgifter får inte tas 
för verksamhet utanför barnomsorgsenheten. 
 Kommunen ska senast tre månader före en ändring av avgifterna införs 
meddela vårdnadshavarna om ändringen.  
 

23 § 
Avgiftsfrihet 

 Barnomsorgsavgift uppbärs inte under det år ett barn har beviljats upp-
skov med att inleda sin skolgång eller under den tid faderskapspenningspe-
rioden varar, för den barnomsorg som vårdnadshavaren enligt denna lag har 
rätt till. 
 Barnomsorgsavgift uppbärs inte för sådan del av barnomsorg som ges i 
habiliterande syfte enligt landskapslagen (1978:48) om tillämpning av lagen 
angående specialomsorger om utvecklingsstörda. 
 Barnomsorgsavgift uppbärs inte för förundervisning under minst 20 tim-
mar per vecka under året innan barnet börjar i grundskolan eller får motsva-
rande undervisning på annat sätt. 
 

24 § 
Beräkning av avgiften 

 Som grund för beräkningen av barnomsorgsavgiften får endast de in-
komster läggas som överskrider bruttoinkomstgränserna i tabellen nedan. 
Barnomsorgsavgift får inte tas ut av en familj som har en inkomst som upp-
går till högst de belopp som anges i tabellen. 
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Familjens storlek (antal perso-
ner) 

Bruttoinkomst (euro/mån) 

2 1 248 
3 1 456 
4 1 664 
5 1 872 
6 2 080 

 
 Vårdnadshavaren är skyldig att informera kommunen om familjens för-
värvs- och kapitalinkomster och kommunen har rätt att få de verifikat som 
behövs. Utgående från detta fastställer kommunen årligen barnomsorgsav-
giften. Om inkomsterna därefter varaktigt ändras med minst tio procent ska 
vårdnadshavaren informera kommunen, som då ska fastställa en ny barnom-
sorgsavgift. 

 
25 § 

Inkomster som beaktas då avgiften fastställs 
  Som avgiftsgrundande inkomst räknas 
 a) den inkomst som barnet har, 
 b) den inkomst som den vårdnadshavare som bor med barnet har samt 
 c) om barnet bor med endast en vårdnadshavare, den inkomst som en per-
son som är sammanboende med vårdnadshavaren i äktenskap eller i äkten-
skapsliknande eller i stadigvarande former i gemensamt hushåll har. 
 Som avgiftsgrundande inkomst betraktas betalda underhållsbidrag för 
barn, periodiska underhåll till en tidigare make samt förmån som ska betalas 
i pengar och vilken i samband med överlåtelse av en fastighet har förbehållits 
för en viss tid eller livstid. 
 

26 § 
Inkomster som inte beaktas då avgiften fastställs 

Som avgiftsgrundande inkomst räknas inte 
  a) barnbidrag, 
 b) handikappbidrag, vårdbidrag och vårdbidrag för pensionstagare,  
 c) barnförhöjning enligt folkpensionslagstiftningen, 
 d) bostadsbidrag, 
 e) sjukvårds- och undersökningskostnader som betalas med stöd av 
olycksfallsförsäkring, 
 f) stöd som betalas med anledning av fullgörande av tjänstgöring som av-
ses i militärunderstödslagen (FFS 781/1993), 
 g) studiestöd, 
 h) stöd för deltagande i sysselsättningsfrämjande utbildning enligt land-
skapslagen (2015:56) om sysselsättningsfrämjande utbildning, 
 i) ersättning för uppehälle enligt lagen om Folkpensionsanstaltens reha-
biliteringsförmåner och rehabiliteringspenningförmåner (FFS 566/2005), 
 j) sysselsättningsstöd enligt landskapslagen (2006:8) om arbetsmarknads-
politisk verksamhet, 
 k) stipendier och andra understöd som utbetalas för studier, praktik eller 
annan behörighetshöjande verksamhet, 
 l) stöd för närståendevård samt 
 m) stöd för vård av barn i hemmet. 

 
27 § 

Mat i barnomsorgen 
 Ett barn som deltar i daghemsverksamheten och fritidshemsverksamheten  
ska erbjudas hälsosam och lämplig kost som fyller barnets näringsbehov. 
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28 § 

Definitioner 
 Med heltidsomsorg avses barnomsorg som överstiger 5 timmar per dygn.  
 Med halvtidsomsorg avses barnomsorg som uppgår till högst 5 timmar 
per dygn eller högst 25 timmar per vecka.  
 Till familjen hör den eller de vårdnadshavare som bor med barnet. Till 
familjen hör även den som vårdnadshavaren stadigvarande i äktenskap eller 
under äktenskapsliknande former har gemensamt hushåll med och som inte 
är barnets vårdnadshavare. Till familjen hör även de barn för vilka dessa är 
underhållsskyldiga om de bor i samma hushåll. 

 
6 kap.  

Privat barnomsorg 
 

29 § 
Allmänt 

 Huvudmannen för privat barnomsorg är en fysisk eller juridisk person. 
Privat barnomsorgsverksamhet kan bedrivas med eller utan samhällsstöd. 
 Den som vill bedriva privat daghems- eller fritidshemsverksamhet ska 
ansöka om tillstånd hos landskapsregeringen innan verksamheten inleds. 
 Med en förläggningskommun avses den kommun i vilken barnomsorgs-
verksamheten bedrivs. 

 
30 § 

Krav på privat barnomsorg utan samhällsstöd 
 Privat barnomsorg som bedrivs utan samhällsstöd ska uppfylla de krav 
som följer av bestämmelserna i 2 - 4 §§ i del I samt 2 § i del II i denna lag. 
För verksamheten ska tillstånd sökas enligt 32 § i del II i denna lag. 

 
31 § 

Rätt till samhällsstöd 
 En fysisk eller juridisk person som bedriver privat barnomsorg har rätt till 
samhällsstöd om verksamheten beviljats tillstånd enligt 32 § del II i denna 
lag och om de krav uppfylls som följer av följande bestämmelser i denna lag: 
2 - 6 § § i del I; 2 §, 5 – 7 § §, 9 - 12 § § och 17 - 18 §§ i del II.  

 
32 §  

Ansökan om tillstånd för privat barnomsorg  
 En huvudman som har för avsikt att bedriva privat barnomsorg ska ansöka 
om tillstånd för detta hos landskapsregeringen innan verksamheten inleds el-
ler väsentligt förändras. Av ansökan ska framgå: 
 1) huvudmannens namn, företags- eller organisationsnummer, kontakt-
uppgifter samt namn och kontaktuppgifter till den person som ansvarar för 
verksamheten,  
 2) adress och kontaktuppgifter till de ställen där avsikten är att den privata 
barnomsorgsverksamheten ska inledas,  
 3) myndigheternas godkännande av de inom- och utomhusutrymmen där 
avsikten är att den privata barnomsorgsverksamheten ska bedrivas,  
 4) antal barn som avsikten är att ska delta i den privata barnomsorgsverk-
samheten,  
 5) namn och kontaktuppgifter för den person som ska verka som ledare 
för verksamheten, samt uppgifter om dennes utbildning och arbetslivserfa-
renhet,  
 6) antalet övrig personal samt uppgifter om personalens utbildning och 
uppgift i den privata barnomsorgsverksamheten,  
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 7) utdrag ur straffregistret enligt landskapslagen (2004:3) om kontroll 
över brottslig bakgrund hos personer som ska arbeta med barn,  
 8) arbetsplan för verksamheten enligt del II, 2 § i denna lag, 
 9) övriga uppgifter som behövs för att bedöma verksamhetens kvalitet, 
säkerhet, ändamålsenlighet och förenlighet med lag. 
 Landskapsregeringen ska beträffande en inkommen ansökan som avses i 
1 mom. göra en inspektion på verksamhetsstället för att försäkra sig om att 
verksamhetsmiljön och den barnomsorg som ges där motsvarar de krav som 
uppställs på barnomsorg. När landskapsregeringen konstaterat att ovan 
nämnda villkor uppfylls ska landskapsregeringen ett bevilja tillstånd för att 
verksamheten inleds eller ändras. Ett tillstånd meddelas för viss tid eller tills 
vidare.  
 Landskapsregeringen ska meddela förläggningskommunen om beviljade 
tillstånd enligt 3 mom.9 § 
 

33 § 
Antagning av barn 

 Huvudmannen för privat barnomsorg beslutar om antagande av barn. 
 Huvudmannen för samhällsstödd privat barnomsorg får endast neka an-
tagande av ett barn av utrymmesskäl. 

 
34 § 

Ledning av samhällsstödd privat barnomsorg 
 Samhällsstödd privat barnomsorg ska ledas av en daghemsledare som 
svarar för att utrymmen, verksamhetsinnehåll och organisation uppfyller de 
lagstadgade kraven. 
 

35 § 
Taxa för privat barnomsorg 

 Huvudmannen för privat samhällsstödd barnomsorg ska fastställa en taxa 
för de avgifter barnets vårdnadshavare ska betala för den barnomsorg barnet 
utnyttjar. Taxan ska sändas till förläggningskommunen för kännedom. 

  
36 § 

Beräkning av ersättningsandel för privat samhällsstödd barnomsorg 
 För ett barn som erhåller privat samhällsstödd barnomsorg ska barnets 
hemkommun betala en ersättningsandel till huvudmannen. Ersättningen gäl-
ler sådan barnomsorg som vårdnadshavaren enligt 4 kap. i del II i denna lag 
har rätt till för sitt barn. Ersättningen får inte oskäligt avvika från vad en 
motsvarande kommunal barnomsorgsplats kostar. En kommun kan om sär-
skilda skäl föreligger beviljas rätt av landskapsregeringen att inte betala ut 
en ersättningsandel till ett privat daghem eller fritidshem. 
 Ersättningsandelen för privat barnomsorg beräknas för varje barn under 
de månader verksamheten ansvarar för barnomsorgen och vårdnadshavaren 
inte samtidigt utnyttjar annan kommunalt finansierad barnomsorg för sitt 
barn. 
 Ersättningsandelen  
 a) för heltidsomsorg för barn över tre år men under skolåldern är 90 pro-
cent av nettodriftskostnaderna för motsvarande kommunala verksamhet. 
 b) för heltidsomsorg för barn under tre år är 175 procent av nettodrifts-
kostnaderna för motsvarande kommunala verksamhet, 
 c) för gruppfamiljedaghem är 90 procent av nettodriftskostnaderna för 
motsvarande kommunala verksamhet. 
 d) för halvtidsomsorg är 60 procent av ersättningsandelen för heltids-
omsorg som avses i a, b och c punkterna ovan samt  
 e) för fritidshemsverksamhet är 90 procent av nettodriftskostnaderna för 
motsvarande kommunala verksamhet. 
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 Nettodriftskostnaderna är intäkterna minskade med driftskostnaderna. 
Driftskostnaderna är lön till personal, sociala avgifter, pensioner, materialin-
köp, köp av övriga tjänster för den egna serviceproduktionen, hyror, interna 
utgifter, planmässiga avskrivningar på anläggningstillgångar samt kalkyle-
rad ränta på anläggningstillgångar. 
 Om kommunen inte har sådan motsvarande verksamhet som avses i 3 
mom. ska landskapsregeringen på kommunens ansökan fastställa en ersätt-
ningsandel utgående från kostnaderna för motsvarande verksamhet i övriga 
kommuner på Åland. 
 Ersättningsandelen ska årligen justeras utgående från kommunens senast 
fastställda bokslut. 
  

37 § 
Förseelser mot bestämmelserna om utövande av privat barnomsorg 

 Den som trots varning bedriver privat barnomsorg i strid med bestämmel-
serna i denna lag, ska för förseelse mot bestämmelserna om utövande av 
barnomsorg dömas till böter. 

 
7 kap.  

Stöd för barns utveckling och lärande  
 

38 § 
Allmänt 

 Varje barn inom barnomsorgen har enligt sitt behov rätt till stöd för sin 
utveckling och sitt lärande. Stödet ges som allmänpedagogiskt stöd, special-
pedagogiskt stöd och mångprofessionellt stöd. 
 

39 § 
Allmänpedagogiskt stöd 

 Det allmänpedagogiska stödet är en del av barnomsorgens dagliga arbete 
och riktar sig till alla barn som tillfälligt behöver stöd för sin allsidiga ut-
veckling.  
 

40 § 
Specialpedagogiskt stöd 

 Specialbarnomsorg ges då barnets behov av stöd är regelbundet och då 
situationen kräver stöd av speciallärare i barnomsorgen. Specialbarnomsorg 
ska ges av kommunen i den omfattning som barnet har behov av det. 
 Behovet av specialbarnomsorg utreds av kommunen på begäran av vård-
nadshavaren eller av personal i daghemsverksamheten. Utredningen görs av 
en speciallärare i barnomsorgen i samråd med vårdnadshavarna. På basen av 
utredningen fattar daghemsledaren ett förvaltningsbeslut om specialbarnom-
sorg. De särskilda stödinsatserna ska utformas i samråd med barnets vård-
nadshavare. Specialläraren i barnomsorgen ska göra upp en individuell 
plan för barnets specialpedagogiska stöd.   
 

41 § 
Mångprofessionellt stöd 

 Om ett barn trots vidtagna stödåtgärder är i behov av ytterligare special-
pedagogiska stödåtgärder ska specialpedagogiskt stöd ges som en del av ett 
mångprofessionellt stöd. I ett mångprofessionellt stöd ingår även de stöd-
tjänster som ges av Ålands hälso- och sjukvård samt de sociala stödtjänster 
som barnet är i behov av. 
 Bestämmelser om utredning, beslutsfattande och uppgörande av indivi-
duell plan för barnets specialpedagogiska stöd finns i 40 §.  
 Om sociala stödtjänster ingår i det mångprofessionella stödet kan med 
vårdnadshavarnas samtycke med stöd av 39 § 3 mom. i landskapslagen (:) 
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om socialvård utarbetas en gemensam plan som omfattar det specialpedago-
giska stödet samt socialvårdens och andra förvaltningsområdens service och 
stödtjänster. 
 

8 kap.  
Ledningsansvar 

 
42 § 

Landskapsregeringens ledningsansvar  
 Landskapsregeringen har ett övergripande ansvar för utvecklingen av 
barnomsorgen. 
 Landskapsregeringen beslutar om en läroplan för förundervisningen, som 
ska vara samordnad med grundskolans läroplan och i tillämpliga delar ligga 
till grund för all daghems- och fritidshemsverksamhet. 
 

43 § 
Kommunens ledningsansvar 

 Kommunen ska planera, genomföra, uppfölja och utvärdera barnomsor-
gen i kommunen samt erbjuda barnomsorg under de tider då vårdnadshavare 
behöver det i enlighet med vad som följer av bestämmelserna i 4 kap. i del II 
i denna lag.  
 Kommunen ansvarar för att den kommunala barnomsorgen utövas i en-
lighet med bestämmelserna i denna lag och bestämmelser som utfärdats med 
stöd av denna lag. 
 

9 kap.  
Tillsyn 

 
44 § 

Ansvarig myndighet för tillsyn 
 Ålands miljö och hälsoskyddsmyndighet är tillsynsmyndighet för den 
kommunala och den privata barnomsorgen.  
 

45 § 
Inspektionsrätt 

 Tillsynsmyndigheten har rätt att inspektera barnomsorgsverksamheten 
och de lokaler som används för verksamheten. En inspektion får göras utan 
förhandsanmälan. 
 En inspektör ska ges tillträde till verksamhetsställets alla utrymmen och 
utan hinder av sekretessbestämmelser ska alla handlingar som är nödvändiga 
för inspektionen läggas fram.  
 Polisen ska vid behov ge tillsynsmyndigheten handräckning för utföran-
det av en inspektion. 
 Över en inspektion ska det föras protokoll. 

 
46 § 

Anmärkning och uppmärksamgörande 
 Om det vid tillsynen över barnomsorgen konstateras att huvudmannen vid 
ordnandet eller genomförandet av en verksamhet enligt denna lag har förfarit 
felaktigt eller underlåtit att fullgöra sin skyldighet, kan tillsynsmyndigheten 
ge huvudmannen eller den tjänsteman som ansvarar för den felaktiga verk-
samheten en anmärkning. 
 Tillsynsmyndigheten kan, om ärendet inte föranleder en anmärkning eller 
andra åtgärder, uppmärksamgöra den övervakade på att verksamheten ska 
ordnas på ett behörigt sätt och att god förvaltningssed ska iakttas. 
 I en anmärkning eller ett uppmärksamgörande som givits av tillsynsmyn-
digheten enligt denna paragraf får ändring inte sökas genom besvär. 
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47 § 

Förelägganden och tvångsmedel 
 Om det vid en inspektion upptäcks brister eller andra missförhållanden 
som äventyrar barnens välbefinnande och säkerhet eller om verksamheten i 
övrigt strider mot denna lag kan tillsynsmyndigheten meddela ett föreläg-
gande om hur de ska avhjälpas.  
 När ett föreläggande meddelas ska det utsättas en tid inom vilken nöd-
vändiga åtgärder ska vidtas. Tillsynsmyndigheten kan vid vite eller vid även-
tyr att verksamheten eller en del av den avbryts, förplikta huvudmannen att 
iaktta det föreläggande som avses i 1 mom. Om barnens säkerhet kräver det 
kan tillsynsmyndigheten bestämma att verksamheten eller en del av den 
omedelbart ska avbrytas. 
 Beslut som fattats av tillsynsmyndigheten om avbrytande av verksam-
heten eller om förbud mot användningen av en verksamhetsenhet eller en del 
av enheten ska iakttas trots att ändring har sökts, om inte besvärsmyndig-
heten bestämmer något annat. 
 

DEL III 
GRUNDSKOLAN 

 
1 kap. 

 Läroplikt och rätt till skolgång 
 

1 § 
Läroplikt 

 Ett barn som har sin hemort på Åland enligt lagen om hemkommun (FFS 
201/1994) är läropliktigt. 
 Läroplikten innebär en skyldighet för barnet att inhämta grundskolans 
lärokurs. Läroplikten kan uppfyllas i grundskolan, i en alternativ grundskola 
eller genom hemundervisning i enlighet med bestämmelserna i denna lag. 
 Läroplikten börjar höstterminen det år barnet fyller sju år. Ett barn som 
på grund av funktionsnedsättning inte kan få undervisning i den nioåriga 
grundskolan blir läropliktigt det år då det fyller sex år.  
  Läroplikten upphör då eleven uppfyllt sin skyldighet enligt 2 mom. eller 
senast efter tio år och för ett barn med funktionsnedsättning som avses i 3 
mom. senast efter elva år. 
  

2 § 
Rätt till skolgång 

 Varje läropliktigt barn ska erbjudas möjligheten att uppfylla sin läroplikt 
i grundskolan i sin hemkommun eller i en motsvarande skola för syn- och 
hörselskadade barn. Kommunen ska även ordna grundskoleundervisning för 
barn som inte har sin hemkommun på Åland om barnet på grund av sina 
vårdnadshavares arbete, studier, sjukdom eller motsvarande skäl är bosatt i 
kommunen. Av särskilda skäl ska kommunen även ordna grundskoleun-
dervisning för andra barn som vistas i kommunen.  
 Rätten till skolgång börjar då barnet blir läropliktigt. Kommunen kan av 
särskilda skäl på ansökan av vårdnadshavaren ge ett barn rätt att börja sin 
skolgång ett år tidigare eller ett år senare än det år då barnet blir läropliktigt. 
 Rätten till skolgång upphör då barnet gått igenom grundskolan, men sen-
ast den 31 juli det år barnet fyller 18 år.  
 Trots bestämmelserna i 3 mom. har en person som fyllt 18 år och som 
saknar ett avgångsbetyg från grundskolan rätt till grundskoleutbildning för 
andra än läropliktiga i enlighet med bestämmelserna i 8 kap.  
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3 § 

Elevernas skyldigheter 
 Ett barn som fullgör sin läroplikt i grundskolan har närvaroplikt och ska 
utföra sina uppgifter samvetsgrant. 
 Om en elevs rätt till frånvaro från skolgången bestäms i utbildningsstad-
gan. 
 Eleverna ska uppträda hänsynsfullt, följa skolans trivselregler samt han-
tera skolans egendom med respekt.  
 Om en elev inte iakttar vad som bestäms i 1 mom. eller 3 mom. kan skolan 
vidta fostrande samtal och disciplinära åtgärder.  

 
4 § 

Vårdnadshavarens ansvar för att barnet fullgör sin läroplikt 
 Vårdnadshavaren för ett läropliktigt barn skall se till att barnet fullgör 
läroplikten. 
 En vårdnadshavare för ett läropliktigt barn som inte fullgör sin läroplikt 
kan dömas till böter för försummad tillsyn över läropliktig. 
 

2 kap.  
Målsättning, undervisning och läroämnen 

 
5 § 

Målsättning 
 Grundskolan ska ge en allmänbildande grundutbildning och ge eleven 
verktyg som främjar möjligheterna till livslångt lärande. Grundskolan ska i 
undervisning och övriga verksamhet ge alla elever likvärdiga möjligheter att 
inhämta och utveckla sådana kunskaper och färdigheter som behövs för en 
harmonisk och allsidig personlig utveckling. Verksamheten i grundskolan 
ska stå på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. 
 Grundskolan ska vara tillgänglig för alla och stödja elevens utveckling till 
en trygg, kreativ och ansvarskännande människa och en aktiv samhällsmed-
borgare.  
 Grundskolans fostrande verksamhet stöder hemmen och vårdnadshavarna 
i att främja barnets förutsättningar för utveckling och lärande samt att stärka 
barnets sociala färdigheter och sunda självkänsla.  
 Verksamheten främjar de färdigheter och kunskaper som behövs för att 
leva miljömässigt, socialt och ekonomiskt hållbart. Verksamheten främjar 
demokratiska värderingar, demokratiska arbetsmetoder, jämställdhet, jäm-
likhet och fredsvilja. Verksamheten främjar mänskliga rättigheter och mot-
verkar aktivt all form av kränkande behandling.  
 Undervisningen ska ge eleverna insikter i och förståelse för den åländska 
självstyrelsen, demilitariseringen och kulturen.  
 Grundskoleutbildningen för personer som har passerat läropliktsåldern 
har som särskilt mål att med beaktande av elevens livserfarenhet, situation, 
ålder samt språkliga och kulturella bakgrund ge eleven en möjlighet att för-
värva de kunskaper och färdigheter som ingår i grundskoleutbildningen och 
förbättra sin lärandeförmåga och sina förutsättningar för fortsatta studier. 

 
6 § 

Undervisningen i grundskolan 
 Grundskolans lärokurs omfattar nio år.  
 Undervisningen i grundskolan bedrivs i form av allmänundervisning, spe-
cialundervisning, träningsundervisning och verksamhet utanför skolan. 
 Kommunen ska enligt behov ordna förberedande undervisning för en ny-
anländ elev med annat modersmål än svenska. Efter den förberedande 
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undervisningen kan eleven få ämnesspecifik stödundervisning på svenska. 
Närmare bestämmelser om förberedande undervisning utfärdas i förordning. 
 

7 § 
Läroämnen 

 I grundskolan ges undervisning i läroämnen som dels är gemensamma för 
alla elever, dels valfria för den enskilda eleven. 
 De gemensamma läroämnena är svenska eller svenska som andraspråk, 
engelska, matematik, biologi, geografi, kemi, fysik, omgivningskunskap, 
samhällskunskap, historia, religions- och livsåskådningskunskap, hälsokun-
skap, elevhandledning, hemkunskap, idrott, bildkonst, musik och slöjd. 
 Eleven ska under grundskoletiden erbjudas möjlighet att välja minst två 
av språken finska, franska, ryska, spanska eller tyska som valfria ämnen.  
Kommunerna kan som valfritt läroämne erbjuda elever med ett annat hem-
språk än svenska undervisning i elevens hemspråk. 
 Inom det mångprofessionella stöd som avses i 20 § kan kommunen be-
vilja undantag från bestämmelserna i 1–3 mom. 
 Eleven beslutar tillsammans med vårdnadshavaren om vilka valfria läro-
ämnen eleven ska delta i. Skolan har rätt att göra de ändringar i valen som 
ett ändamålsenligt ordnande av undervisningen kräver. Innan ändringarna 
görs ska eleven och vårdnadshavaren höras. 
 Närmare bestämmelser om timfördelningen utfärdas i förordning. 
 

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. 
 

9 § 
Distansundervisning 

 Med distansundervisning avses en undervisningssituation där läraren inte 
är på samma plats som eleven. 
 Distansundervisning ger skolan en möjlighet att erbjuda likvärdig utbild-
ning för alla elever oberoende av hemort och att skapa system som kan trygga 
en kvalitativt likvärdig undervisning i elevens närmiljö. 
 Distansundervisning ges av en lärare som är anställd vid en skola. Lärmil-
jön ska vara trygg och eleven ska övervakas och handledas enligt samma 
principer som i andra undervisningssituationer.  
 Den skola som mottar distansundervisningen ska värna om undervis-
ningsgruppens trygghet, säkerhet och välbefinnande samt trygga elevens 
möjligheter till kommunikation som främjar lärande. En god undervisning 
förutsätter pedagogisk planering som beaktar elevens behov och utnyttjar 
teknikens möjligheter.  
 Närmare bestämmelser om distansundervisning utfärdas i förordning. 

 
3 kap.  

Styrdokument  
 

10 § 
Läroplan 

 Landskapsregeringen ska anta en läroplan för grundskolan och grundsko-
leutbildningen för andra än läropliktiga. I läroplanen ska målsättning och in-
nehåll fastställas för undervisningen och den övriga verksamheten i grund-
skolan. 
 Landskapsregeringen kan ge en grundskola rätt att göra undantag från lä-
roplanen för försöksverksamhet. 
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11 § 
Arbetsplan 

 Varje grundskola ska göra en arbetsplan för läsåret som baserar sig på 
läroplanen. I arbetsplanen ska finnas bestämmelser om skolans verksamhet 
under läsåret. 
 Landskapsregeringen utfärdar närmare bestämmelser om innehållet i ar-
betsplanen. Arbetsplanen ska godkännas av kommunen och skickas till land-
skapsregeringen för kännedom. 
 

12 § 
Trivselstadga  

 För att främja den interna ordningen i skolan, ostörda studier samt trygg-
het och trivsel i skolan ska skolan ha en trivselstadga.  
 Trivselstadgan ingår i arbetsplanen och ska godkännas av kommunen.  
 

4 kap.  
Läsår och skolarbete 

 
13 § 

Läsår 
 Grundskolans läsår börjar den 1 augusti och slutar den 31 juli. 
 

14 § 
Elevernas skolarbete 

 Landskapsregeringen fastställer antalet arbetsdagar för elevernas skolar-
bete så att de omfattar högst 190 arbetsdagar per läsår. Om självständighets-
dagen, trettondagen eller första maj infaller på en annan vardag än lördag ska 
de dagarna frånräknas arbetsdagarna. 
 Elevernas skolarbete börjar i augusti och slutar senast den 8 juni. Land-
skapsregeringen fastställer vilken dag läsåret börjar och slutar samt läsårets 
lovdagar. Eleverna och deras vårdnadshavare ska i god tid underrättas om 
dessa tidpunkter. 

 
15 §  

Arbetsdag 
 Med arbetsdag avses skoldagar av den längd som fastställs i arbetsplanen. 
 Arbetsdagen består av lektioner som pågår 60 minuter där undervisning 
och lek varvas. Minst 25 procent av arbetsdagen ska användas till rastaktivi-
teter och måltider.  
 Arbetsdagen delas in så att det är ändamålsenligt med tanke på elevernas 
ålder och utvecklingsnivå, läroämnet eller det arbetssätt som tillämpas vid 
undervisningen.  

 
16 § 

Elevernas arbetsmängd 
 Elevernas arbetsmängd får inte vara större än att de, med beaktande av 
arbetsdagens längd, skolvägen och hemuppgifterna, får tillräcklig tid för vila, 
rekreation och fritidsintressen. 
 Närmare bestämmelser om elevernas arbetsmängd per dag och per vecka 
utfärdas i förordning. 
 

 
5 kap.  

Stöd för lärande och skolgång 
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17 § 
Stöd för lärande och skolgång 

 Varje elev i grundskolan har rätt till handledning och stöd enligt behov 
för sitt lärande och sin skolgång. Stöden ges som allmänpedagogiskt stöd, 
specialpedagogiskt stöd och mångprofessionellt stöd.  
 

18 § 
Allmänpedagogiskt stöd 

 Det allmänpedagogiska stödet är en del av skolans dagliga undervisning 
och handledning och riktar sig till en elev som tillfälligt behöver stöd för sitt 
lärande och sin skolgång. En elev som tillfälligt blivit efter i studierna eller 
behöver kortvarigt stöd för lärande har rätt att få stödundervisning. 
 

19 § 
Specialpedagogiskt stöd 

 Det specialpedagogiska stödet ges då elevens behov av stöd inte längre 
kan anses vara tillfälligt utan regelbundet och då situationen kräver flera 
stödåtgärder samtidigt. Alla stödinsatser, förutom specialundervisning på 
heltid, kan användas. Ett åtgärdsprogram ska göras upp för eleven. 
 Beslut om specialpedagogiskt stöd fattas av skolledaren eller skolans rek-
tor efter att en pedagogisk bedömning gjorts av den ansvariga läraren. 
 

20 § 
Mångprofessionellt stöd 

 Det mångprofessionella stödet ges till en elev som trots vidtagna stödåt-
gärder inte når målen för grundskolans allmänna läroplan. Det mångprofess-
ionella stödet innebär att eleven följer en individuellt anpassad lärokurs i ett 
eller flera läroämnen. För överföring till mångprofessionellt stöd ska ett för-
valtningsbeslut fattas. I beslutet om överföring ingår även beslut om vilka 
läroämnen som eleven ska följa anpassad lärokurs i. En individuell plan ska 
göras upp för eleven. 
 Om en elev har anpassad lärokurs i tre eller flera läroämnen kan ett beslut 
om mångprofessionellt stöd i specialklass fattas.  
 Beslut om mångprofessionellt stöd fattas av skoldirektören eller utbild-
ningsdirektören och görs med den pedagogiska utredningen som grund. 
Ärendet bereds av skolledaren eller skolans rektor. Innan beslutet fattas ska 
eleven och vårdnadshavaren samt eventuellt andra sakkunniga höras. 
  Beslut om mångprofessionellt stöd ska granskas åtminstone efter årskurs 
två samt före uppflyttningen till årskurs sju och under årskurs nio. 

 
21 § 

Träningsundervisning 
 En elev som på grund av kognitiv funktionsnedsättning inte kan följa 
grundskolans allmänna läroplan ska fullgöra sin läroplikt inom träningsun-
dervisningen och har elvaårig läroplikt. En individuell plan ska göras upp för 
eleven. 
 Ett beslut om överföring till träningsundervisning fattas av kommunen 
med sektorsövergripande utlåtanden som grund. Innan beslutet fattas ska ele-
ven och vårdnadshavaren samt eventuellt andra sakkunniga höras. 
 Närmare bestämmelser om träningsundervisning utfärdas i förordning. 

 
22 § 

Åtgärdsprogram 
 Då ett beslut om specialpedagogiskt stöd fattas ska ett åtgärdsprogram tas 
fram för ordnandet av undervisningen.  
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 Åtgärdsprogrammet ska tas fram i samarbete med eleven och vårdnads-
havaren om det inte finns ett uppenbart hinder för det. Åtgärdsprogrammet 
ska granskas i enlighet med elevens behov, dock minst en gång per termin. 
 Närmare bestämmelser om åtgärdsprogrammet utfärdas i förordning. 

 
23 § 

Individuell plan 
 Då ett beslut om mångprofessionellt stöd fattas ska en individuell plan tas 
fram för anordnande av undervisningen. 
  Planen ska tas fram i samarbete med eleven och vårdnadshavaren om det 
inte finns ett uppenbart hinder för det. Planen ska granskas i enlighet med 
elevens behov, dock minst en gång per läsår.  
 Närmare bestämmelser om den individuella planen utfärdas i förordning. 

 
24 § 

Undervisning i särskilda situationer 
 En elev som på grund av psykiska och fysiska hälsoskäl inte kan gå i 
skolan har rätt till undervisning i särskilda situationer. Syftet med undervis-
ningen i särskilda situationer är att upprätthålla lärandet då eleven vårdas 
eller rehabiliteras. 
 Huvudmannen för skolan där eleven är inskriven ansvarar för undervis-
ningen.  
 Närmare bestämmelser om undervisning i särskilda situationer utfärdas i 
förordning. 

 
25 § 

Flexibel undervisningsform 
 Med flexibel undervisningsform avses individanpassad undervisning, lä-
rande och stöd för utveckling som ordnas i enlighet med den allmänna läro-
planen i en alternativ lärmiljö. Syftet med flexibel undervisningsform är att 
minska avbrotten i grundskoleutbildningen och förbättra elevens möjligheter 
att få ett avgångsbetyg. 
 Flexibel undervisningsform förutsätter inte ett beslut om anpassad läro-
kurs. Kommunen besluter om flexibel undervisningsform på ansökan av ele-
ven eller elevens vårdnadshavare eller på initiativ av skolan.  
 Undervisningen ordnas i små grupper, på arbetsplatser eller i andra 
lärmiljöer med hjälp av sektorsövergripande samarbete och stöd- och rådgiv-
ningstjänster. 
 Då ett beslut om flexibel undervisningsform fattas ska ett åtgärdsprogram 
som avses i 22 § tas fram för ordnandet av undervisningen. 
 Närmare bestämmelser om flexibel undervisningsform utfärdas i förord-
ning. 
 

26 § 
Särskilda undervisningsarrangemang 

 Studierna för en elev kan delvis ordnas på annat sätt än enligt det som 
bestäms i denna lag eller med stöd av den 
 1) om eleven anses till någon del redan ha kunskaper och färdigheter som 
motsvarar grundskolans lärokurs, 
 2) om det med hänsyn till elevens förhållanden och tidigare studier är 
oskäligt att eleven ska genomgå grundskolans lärokurs eller 
 3) om det är motiverat av skäl som har samband med elevens hälsotill-
stånd.  
 Om elevens vårdnadshavare inte har gjort en framställning om att elevens 
studier ska ordnas så som avses i 1 mom. ska elevens vårdnadshavare ges 
möjlighet att bli hörd innan ett beslut fattas. I undervisning för andra än lä-
ropliktiga ska eleven på motsvarande sätt ges möjlighet att bli hörd. 
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 Skolledaren eller skolans rektor fattar beslut om särskilda undervisnings-
arrangemang. 
 

6 kap.  
Hemundervisning 

 
27 § 

Allmänt 
 Med hemundervisning avses en utbildningsform där vårdnadshavaren för 
ett läropliktigt barn har ansvaret för barnets utbildning. Vårdnadshavaren ska 
se till att barnet tillägnar sig sådana kunskaper och färdigheter som anges i 
läroplanen för grundskolan.  
 

28 § 
Anmälan  

 Vårdnadshavarna ska läsårsvis skriftligt anmäla till hemkommunen att lä-
roplikten fullgörs genom hemundervisning. Till anmälan ska fogas en plan 
över hur vårdnadshavaren ska ordna undervisningen så att hela läroplikten 
fullgörs. 
 

29 § 
Kommunens tillsyn 

 Då ett barn fullgör sin läroplikt genom hemundervisning ska barnets ut-
veckling och framsteg i förhållande till läroplanen prövas av kommunen en 
gång per termin. Efter tillsynen sammanställer kommunen en skriftlig redo-
görelse över barnets framsteg som ges till vårdnadshavarna. 
 Vårdnadshavarna ska i god tid innan tillsynen lämna in en redogörelse för 
periodens arbete. Tillsynen tar fasta på barnets framsteg genom diskussioner, 
skriftliga och muntliga prov, praktiska prov eller studier och portfolier som 
beskriver studieresultaten. 
 Om ingen av barnets vårdnadshavare har svenska som modersmål ska 
särskild tillsyn ägnas åt barnets kunskaper i ämnet svenska. Barnet kan delta 
i den förberedande undervisning för elever med annat modersmål än svenska 
som grundskolan i hemkommunen ordnar. 
 Om barnets framsteg vid tillsynen är väsentligt lägre än vad som rimligen 
kan förväntas ska kommunen meddela vårdnadshavarna detta så att de kan 
åtgärda bristerna under kommande termin. I ett beslut som gäller bedömning 
av ett barn som fullgör sin läroplikt genom hemundervisning får ändring sö-
kas så som stadgas i 9 kap. 55 §. 
  Om barnets utveckling och lärande under ett läsår uppvisar allvarliga 
brister och kommunen anser att barnets läroplikt inte fullgörs genom hem-
undervisningen och att vårdnadshavaren inte uppfyller sin skyldighet att an-
svara för att barnet fullgör sin läroplikt, kan kommunen fatta ett beslut om 
att avbryta hemundervisningen och kräva att barnet uppfyller läroplikten i 
grundskolan eller i en alternativ grundskola. Beslut om avbrytande av hem-
undervisning ska fattas skriftligen av skoldirektören eller utbildningsdirek-
tören. Ärendet bereds av skolledaren eller skolans rektor. Innan beslutet fatt-
tas ska barnet och dennes vårdnadshavare samt eventuellt andra sakkunniga 
höras. 
 

30 § 
Betyg 

 Om vårdnadshavaren vill att ett barn som hemundervisas ska få ett betyg 
som motsvarar avgångsbetyget eller betyg i enskilda ämnen från grundsko-
lan där man antecknar de fullgjorda studierna samt där kunskapsnivån är be-
dömd måste den läropliktiga godkännas i en särskild examen. Anmälan av 
barnet till denna examen måste göras minst ett år i förväg. 
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 En elev har rätt att efter bedömning få betyg över fullgjord enskild läro-
kurs. 
 

7 kap.  
Alternativa grundskolor 

 
31 § 

Allmänt 
 Huvudmannen för en alternativ grundskola är en privat eller juridisk per-
son. 
 

32 § 
Tillstånd  

 Den som vill bedriva privat grundskoleverksamhet ska ansöka om till-
stånd hos landskapsregeringen. 
 Landskapsregeringen kan bevilja tillstånd för en privat eller juridisk per-
son att bedriva en alternativ grundskoleverksamhet om undervisningen i sko-
lan grundar sig på en erkänd pedagogisk teori eller modell.  
 Landskapsregeringen kan återkalla tillståndet att bedriva en alternativ 
grundskoleverksamhet om det vid den allmänna tillsynen upptäcks brister 
eller om förutsättningarna förändras väsentligt.  
 

33 § 
Läroplan 

 Läroplanen för en alternativ grundskola ska sammanställas av skolans di-
rektion och godkännas av landskapsregeringen. Läroplanen får inte stå i strid 
med läroplanen för grundskolan.  
  

34 § 
Tillämpning av bestämmelserna om grundskolan 

 Bestämmelserna om grundskolan i 3-6 §§ i del I, 1 § i del II, 5 §, 7 §, 58-
61 §§, 63-67 §§, 68- 77 §§ och 78-81 §§ i del III, 1-16 §§ i del IV, 2 §, 8-11 
§§ i del V samt 3-4 §§ i del VII i denna lag gäller i tillämpliga delar alterna-
tiva grundskolor.  
 Trots bestämmelserna i 1 mom. får en alternativ grundskola vars verk-
samhet bedrivs utan samhällsstöd uppbära skäliga avgifter av eleverna.  

 
35 § 

Förvaltning 
 Förvaltningen av verksamheten i en alternativ grundskola ska skötas av 
en direktion som tillsätts av huvudmannen för skolan. Direktionen ansvarar 
för de uppgifter som enligt denna lag ska skötas av kommunen. 
 Förläggningskommunen ansvarar för tillsynen av alternativa grundskolor 
i kommunen.  
 

36 § 
Arbetsordning och arbetsplan 

 En alternativ grundskola ska ha en arbetsordning för skolan med bestäm-
melser om de allmänna grunderna för skolans verksamhet. Arbetsordningen 
antas av skolans direktion. 
 Den alternativa grundskolan ska göra upp en arbetsplan för läsåret som 
baserar sig på läroplanen och som följer landskapsregeringens anvisningar. I 
arbetsplanen ska finnas närmare bestämmelser om skolans verksamhet under 
läsåret.  
 Arbetsplanen ska godkännas av direktionen och skickas till förläggnings-
kommunen och landskapsregeringen för kännedom. 
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37 § 
Antagning av elever 

 Huvudmannen för en alternativ grundskola beslutar om antagande av barn 
till skolan, dock så att huvudmannen endast får neka antagande av ett barn 
av utrymmesskäl. 
 

38 § 
Finansiering  

 En alternativ grundskolas verksamhet kan enligt avtal mellan huvudman-
nen för den alternativa grundskolan och förläggningskommunen finansieras 
av förläggningskommunen.  
 Om den alternativa grundskolan finansieras av huvudmannen för skolan 
har huvudmannen rätt till ett stöd av landskapet för finansieringen av verk-
samheten.  
 Stödbeloppet för en alternativ grundskola som finansieras av huvudman-
nen för skolan utgör 20 procent av ett belopp som med skolans elevunderlag 
som grund beräknas på det sätt som anges i 9 § landskapslagen (2017:120) 
om landskapsandelar till kommunerna. 
 

8 kap.  
Grundskoleutbildning för andra än läropliktiga 

 
39 § 

Rätt till grundskoleutbildning 
 En person som passerat läropliktsåldern och som saknar ett avgångsbetyg 
från grundskolan har rätt att avlägga delar av grundskolans lärokurs eller hela 
lärokursen.  
 Närmare bestämmelser om rätten till grundskoleutbildning utfärdas i för-
ordning.  
 

40 § 
Innehåll 

 Grundskoleutbildningen för andra än läropliktiga består av tre olika ske-
den beroende på elevens behov av kunnande; läskunnighetsskede, inled-
ningsskede och slutskede.  
 Närmare bestämmelser om timfördelningen och utbildningens omfattning 
utfärdas i förordning.  
 Bestämmelser om innehållet i grundskolans lärokurs för andra än läro-
pliktiga finns i grundskolans läroplan. 
 Bestämmelserna i 5 kap. om lärande och skolgång tillämpas inte på elever 
inom denna utbildningsform. 

 
41 § 

Läskunnighetsskede, inledningsskede och slutskede 
 Läskunnighetsskedets syfte är att ge eleven elementära läs- och skrivkun-
skaper samt grundläggande numeriska färdigheter. 
 Inledningsskedets syfte är att ge eleven behövliga färdigheter i svenska 
som andraspråk samt övriga färdigheter för en övergång till slutskedet. 
  Utbildningen i inledningsskedet omfattar svenska som andraspråk, eng-
elska, matematik, samhällskunskap och kulturkännedom, miljö- och natur-
kunskap samt hälsokunskap.  
 Utbildningen i slutskedet omfattar svenska som andraspråk, engelska, 
matematik, religions- och livsåskådningskunskap, historia, samhällskun-
skap, biologi, geografi, hälsokunskap, fysik, kemi samt idrott. 
 Eleven har rätt till elevhandledning och handledning i arbetslivsfärdig-
heter i inlednings- och slutskedet. 
 Närmare bestämmelser om de olika skedena utfärdas i förordning. 
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42 § 

Tillgodoräknande av kunskaper 
 Elevens tidigare kunskaper ska bedömas och kunskaperna ska tillgodo-
räknas. Elevens utgångsnivå ska vid behov bestämmas i samarbete med 
andra myndigheter.  
 

43 § 
Individuell studieplan 

 Elevens utgångsnivå ska bestämmas och utbildningsanordnaren och ele-
ven ska tillsammans utarbeta en individuell studieplan för eleven. I studie-
planen fastställs i vilket skede studierna inleds, vilka kurser som ska genom-
gås och vad som i övrigt hör till studiernas centrala innehåll, studietiden, på 
vilket sätt studierna ska genomgås samt vilka andra faktorer som är av bety-
delse för att de mål för utbildningen som anges närmare i läroplanen ska 
uppnås. 
 Elevens individuella studieplan kan innefatta studieperioder vid andra 
läroanstalter och möjligheter att bekanta sig med arbetslivet. 
  

44 § 
Fullföljande och avbrytande av studier 

 Lärokursen för läskunnighets-, inlednings- och slutskedet omfattar sam-
manlagt högst fyra år. Den som studerar på heltid ska dock avlägga studierna 
inom högst fem år.  
 En elev anses ha avgått om eleven utan att ha anmält ett giltigt skäl uteblir 
från undervisningen och det är uppenbart att eleven inte slutför studierna i 
enlighet med sin individuella studieplan. 
 

45 § 
Distansundervisning 

 Grundskoleutbildning för andra än läropliktiga kan helt eller delvis ord-
nas som distansundervisning. 
 

46 § 
Studiesociala förmåner 

 Undervisning, läroböcker och andra läromedel, arbetsredskap och arbets-
material är avgiftsfria för eleven. 
 Den som studerar på heltid har rätt till en avgiftsfri måltid de arbetsdagar 
då läroplanen förutsätter att eleven är närvarande på utbildningsstället. 
 En elev kan beviljas ersättning för skjuts mellan bostaden och skolan un-
der skolans arbetsdagar om färdvägen i ena riktningen är längre än fem kilo-
meter.  
 Närmare bestämmelser om studiesociala förmåner för andra än läroplik-
tiga kan utfärdas i förordning. 

  
47 § 

Disciplinära åtgärder 
 De disciplinära åtgärder som avses i 13 kap. ska tillämpas på den som 
erhåller grundskoleutbildning för andra än läropliktiga, dock så att en sådan 
begränsning av rätten att delta i undervisningen som avses i 73 § 2 mom. kan 
göras för högst ett år. 
 

48 § 
Elevbedömning 

 Bestämmelserna om elevbedömning i 9 kap. ska även tillämpas vid 
grundskoleutbildning för andra än läropliktiga. 
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9 kap.  
Elevbedömning 

 
49 § 

Elevbedömning 
 Syftet med elevbedömningen är att leda och sporra eleven i sina studier 
och utveckla elevens förutsättningar att bedöma sig själv. Elevens lärande, 
arbete och uppförande ska bedömas mångsidigt. 
 Närmare bestämmelser om bedömning av studieprestationerna och om 
framsteg i studierna utfärdas i förordning. Landskapsregeringen beslutar om 
vilka uppgifter som ska antecknas i betygsformulären. 
 

50 §  
Betyg 

 En elev som har inhämtat grundskolans hela lärokurs får ett avgångsbe-
tyg.  
 En elev som avgår från skolan utan att ha inhämtat grundskolans hela 
lärokurs eller utan godkänt betyg i alla läroämnen får ett skiljebetyg.  
 Skolledaren eller skolans rektor ansvarar för att betyg ges i enlighet med 
denna lag och andra författningar. 
 Närmare bestämmelser om utfärdande av betyg utfärdas i förordning.  

 
51 §  

Bedömning och bedömningsgrunderna 
 Varje enskilt läroämne eller studiehelhet samt uppförandet bedöms av 
elevens lärare eller, om lärarna är många, lärarna gemensamt. Eleven och 
elevens vårdnadshavare har rätt att få uppgifter om bedömningsgrunderna 
och hur de har tillämpats på bedömningen av eleven. 
 Ett beslut om kvarstannande på årskurs fattas av skolledaren eller skolans 
rektor i samråd med elevens lärare. Om elevens vårdnadshavare inte har be-
gärt att eleven ska kvarstanna i årskursen på grund av den allmänna fram-
gången i skolan, ska vårdnadshavaren beredas tillfälle att bli hörd innan ett 
beslut om kvarstannande fattas.  
 

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. 
 Närmare bestämmelser om höjning av vitsord och var detta kan göras ut-
färdas i förordning. 
 

 53 §  
Rättelse av fel 

 Ett betyg som innehåller ett uppenbart skriv- eller räknefel eller liknande 
fel får rättas av skolledaren eller skolans rektor. Innan rättelse görs ska eleven 
och elevens vårdnadshavare ges tillfälle att yttra sig om det inte är onödigt. 
Vid rättelse ska ett nytt skriftligt betyg utfärdas och den oriktiga betygshand-
lingen om möjligt förstöras.  
  

54 § 
Ändring av uppenbart oriktiga betyg 

 Om den eller de som har fattat ett beslut om betyg anser att beslutet är 
uppenbart oriktigt på grund av nya omständigheter eller av någon annan an-
ledning, ska denne eller dessa ändra beslutet om det kan ske snabbt och en-
kelt. 
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 En ändring enligt 1 mom. ska göras av skolledaren eller skolans rektor 
om  
 a) den som har fattat det ursprungliga beslutet inte längre är anställd av 
huvudmannen eller är förhindrad på grund av något annat liknande skäl, 
 b) det ursprungliga beslutet har fattats av flera personer och någon eller 
några av dem inte längre är anställda av huvudmannen eller är förhindrade 
på grund av något annat liknande skäl, eller  
 c) det ursprungliga beslutet har fattats av flera personer och dessa inte kan 
enas. 
 

55 § 
Omprövning 

 Ett beslut som gäller bedömning av en elev får inte överklagas genom 
besvär. Elevens vårdnadshavare eller en elev som fyllt 15 år kan av skolle-
daren eller skolans rektor skriftligen begära en ny bedömning av studiefram-
stegen eller beslut om kvarstannande på årskurs eller en ny slutbedömning. 
Begäran ska göras inom 14 dagar efter att eleven och vårdnadshavaren har 
fått kännedom om bedömningen eller beslutet om kvarstannandet. Om ny 
bedömning beslutar skolledaren eller skolans rektor och elevens lärare ge-
mensamt. 
 Elevens vårdnadshavare eller en elev som fyllt 15 år får hos Ålands land-
skapsregering på det sätt som anges i förvaltningslagen begära en ompröv-
ning av den nya bedömning som gjorts på begäran eller av ett avgörande 
genom vilket begäran har avslagits, inom 14 dagar från det att han eller hon 
tagit del av beslutet. Om den nya bedömningen eller det beslut genom vilket 
begäran har avslagits kan landskapsregeringen på vårdnadshavarens begäran 
upphäva beslutet och återförvisa ärendet för ny behandling till skolan. 

  
10 kap.  

Elevernas delaktighet 
 

56 § 
Elevens rätt till delaktighet 

 Elevens delaktighet i utbildningen ska främjas. Utbildningen ska vara till-
gänglig för alla och eleven ska ha möjlighet att delta i utvecklingen av den. 
Eleven ska informeras om alla frågor som direkt berör elevens vardag och ha 
en möjlighet att uttrycka sina åsikter. 
 Eleverna ska ha tillfälle att under skoltid behandla frågor av gemensamt 
intresse. 
 Elevens delaktighet i utbildningen ska anpassas efter elevens ålder, mog-
nad och förutsättningar. Verksamheten ska planeras som en del av arbetspla-
nen eller i samband med denna. 
 

57 § 
Elevråd 

 För årskurserna sju till nio ska finnas ett elevråd som utses av eleverna. 
För övriga årskurser kan skolan fatta beslut om att ett elevråd ska finnas.  
 Elevrådet ska höras vid beredningen av arbetsplanen och trivselstadgan 
och före andra beslut som påverkar dem väsentligt. Elevrådet ska leda och 
samordna elevernas gemensamma aktiviteter och behandla ärenden som gäl-
ler eleverna. Elevrådet ska arbeta för att öka elevernas delaktighet och på-
verkningsmöjligheter. 
 Kommunen ska höra elevrådet i frågor som berör dem. 
 Vid varje skola som har ett elevråd ska det finnas en elevrådshandledare 
med uppgift att stöda och handleda elevrådet i sitt uppdrag.  
 En elev som utsetts till elevrådsrepresentant eller som har ett annat upp-
drag att företräda andra elever i frågor som gäller utbildningen ska få den 
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ledighet från skolarbetet som behövs för uppdraget samt kompensation för 
den undervisning eleven går miste om på grund av uppdraget. 
 

11 kap.  
Trygg lärmiljö 

 
58 § 

Lärmiljön 
 Alla elever har rätt till en trygg lärmiljö som präglas av säkerhet, trygghet 
och studiero under hela dagen. Med lärmiljö avses lokaler, platser, grupper 
och aktiviteter där lärandet sker. 
 Alla raster ska vara övervakade. 
 Behöriga att vistas på skolans område är skolans elever och personal, ele-
vernas vårdnadshavare och övriga personer som är nödvändiga för skolans 
verksamhet och barnets trygghet. Skolledaren eller skolans rektor avgör vem 
som har rätt att vistas i skolbyggnaden. 
 Skolans undervisning är offentlig men skolledaren eller skolans rektor 
kan av grundad anledning neka tillträde till undervisningen.  
 

59 § 
Inom- och utomhusmiljöer 

 En grundskolas lokaler ska vara lämpliga för verksamheten. I lokalerna 
ska finnas tillgång till sådan pedagogisk och annan utrustning som behövs 
för verksamheten.  
 I anslutning till varje skola ska finnas ett utomhusområde för elevernas 
aktiviteter med tillgång till utrustning som främjar lek och rörelse. Utomhus-
området ska vara tryggt att vistas på. 
 Tillgängligheten i skolans inom- och utomhusmiljöer ska säkerställas. 

 
60 § 

Åtgärder mot kränkande behandling 
 Personal vid en grundskola som får kännedom om att en elev har blivit 
utsatt för kränkande behandling i samband med skolans verksamhet ska an-
mäla det till en lärare eller till skolledaren eller skolans rektor.  
  Skolledaren eller skolans rektor ska skyndsamt utreda omständigheterna 
kring de kränkande händelserna och vidta de åtgärder som skäligen kan krä-
vas för att förhindra kränkande behandling i framtiden. 
 Skolledaren, skolans rektor eller den ansvariga läraren ska meddela om 
trakasserier, mobbning eller våld som skett i skolan eller under skolvägen 
och som kommit till hans eller hennes kännedom till vårdnadshavaren för 
den elev som gjort sig skyldig till detta och för den elev som utsatts för detta. 
  

61 §  
Olagliga eller farliga föremål 

 En elev får inte medföra eller under arbetsdagen inneha sådana föremål 
eller ämnen som enligt någon annan lag inte får innehas eller med vilka den 
egna eller någon annans säkerhet kan äventyras eller som särskilt lämpar sig 
för att skada egendom och som det inte finns någon godtagbar orsak att in-
neha. 

 
12 kap.  

Studiesociala förmåner 
 

62 § 
Avgifter för skolgången 

 Verksamheten och utbildningen i grundskolan är avgiftsfri för eleverna. 
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Eleverna ska utan kostnad ha tillgång till läromedel, skoltillbehör, arbetsred-
skap och arbetsmaterial som behövs för en tidsenlig undervisning och utbild-
ning. Avgifter får inte tas för verksamhet utanför skolan som sker i enlighet 
med läroplanen. 
 En elev med funktionsnedsättning och andra elever i behov av särskilt 
stöd har dessutom rätt att avgiftsfritt få sådana tolknings- och biträdestjäns-
ter, övriga undervisningstjänster och särskilda hjälpmedel som är en förut-
sättning för att de ska kunna delta i undervisningen. 
 För undervisning som ordnas utomlands kan trots bestämmelserna i 1 
mom. en skälig avgift tas ut av eleverna. 
 

63 § 
Skolmåltider 

 Eleverna ska under varje arbetsdag få en fullvärdig måltid samt, om ar-
betsdagens längd kräver det, ett mellanmål. Måltiden och mellanmålet ska 
vara näringsmässigt väl sammansatta och tillräckliga, ändamålsenligt ord-
nade och övervakade samt avgiftsfria för eleverna. 
 

64 § 
Elevskjuts och ledsagning 

 Kommunen ska ordna elevskjuts och ledsagning för  
 1) en elev i årskurserna ett till tre som har en skolväg som är längre än tre 
kilometer och en elev i årskurs fyra till nio som har en skolväg som är längre 
än fem kilometer och 
 2) en elev vars skolväg är alltför ansträngande eller farlig med beaktande 
av elevens ålder eller andra omständigheter. 
 Elevskjutsen eller ledsagningen är avgiftsfri för eleven. 
 Elevskjutsen är ordnad på ett ändamålsenligt sätt om den dagliga skolfär-
den inklusive väntetider tar högst tre timmar för en elev på lågstadiet eller i 
specialklass och högst fyra timmar för en elev på högstadiet. 
 Om vårdnadshavaren ansökt om att eleven ska gå i grundskolan i ett annat 
skoldistrikt i hemkommunen eller i en annan kommun är kommunen inte 
skyldig att ordna eller bekosta elevskjuts eller ledsagning 
 

65 §  
Väntan i skolan 

 Om en elev på grund av skolarbetets organisering eller elevskjutsens ord-
nande måste tillbringa tid i skolan utanför lektionstid ska eleven ha en möj-
lighet att sköta hemuppgifter eller bedriva andra studier under tillsyn. 

 
66 §  

Inkvartering för elever 
 Om skolresan för en elev inte kan ordnas på det sätt som bestäms i 64 § 
har eleven rätt till fri inkvartering. 
 Fri inkvartering för en elev omfattar avgiftsfri kost och logi samt skjuts 
mellan inkvarteringsstället och hemmet den dag då elevernas skolarbete bör-
jar och slutar samt före och efter veckoslut och andra lovdagar. 
 En elev har inte rätt till fri inkvartering under jul- och sommarloven och 
inte utan tvingande skäl under annat lov eller vid avbrott i skolarbetet under 
minst två dagar. 
 

67 § 
Vård vid olycksfall 

 En elev som råkat ut för ett olycksfall i grundskoleverksamheten, under 
vägen till skolan eller på inkvarteringsstället har rätt till avgiftsfri vård. 
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13 kap.  
Disciplinära åtgärder 

 
68 § 

Allmänt 
 De disciplinära åtgärder som kan vidtas är avlägsnande av elev, skriftlig 
varning samt begränsning av rätten att delta i undervisningen. 
 Alla disciplinära åtgärder ska dokumenteras och registreras och vårdnads-
havarna ska informeras. 
  

69 § 
Fostrande samtal 

 En elev som stör undervisningen eller på något annat sätt bryter mot ord-
ningen i skolan, fuskar eller behandlar andra elever eller skolans personal 
respektlöst eller på ett sätt som kränker deras människovärde kan som första 
åtgärd åläggas att delta i ett fostrande samtal i högst två timmar.  
 Vid ett fostrande samtal specificeras i samråd med eleven den gärning 
eller försummelse som föranlett samtalet. Vid behov utreds orsakerna till 
uppförandet samt konsekvenserna av det och de medel som finns för att för-
bättra elevens uppförande i skolan. 
 Beslut om fostrande samtal fattas av skolledaren eller skolans rektor eller 
lärare. Fostrande samtal ska dokumenteras och vårdnadshavarna ska inform-
eras. Vårdnadshavaren ska ges tillfälle att delta i samtalet eller i en del av 
det. 
 

70 § 
Utvisning av elev 

 Läraren kan be en elev som stör undervisningen att avlägsna sig från klas-
sen för högst den tid som återstår av lektionen. 
 

71 § 
Skriftlig varning 

 Skolledaren eller skolans rektor kan ge en elev en skriftlig varning, om 
eleven vid upprepade tillfällen betett sig olämpligt eller stört undervisningen 
eller gjort sig skyldig till en allvarlig förseelse. 
 

72 § 
Begränsning av rätten att delta i undervisningen 

 En lärare kan i samråd med skolledaren eller skolans rektor begränsa en 
elevs rätt att delta i undervisningen för högst den tid som återstår av skolda-
gen, om det finns risk för att en annan elev eller någon i skolans personal blir 
lidande av elevens våldsamma eller hotfulla uppförande eller om undervis-
ningen eller någon annan verksamhet i skolan försvåras mycket på grund av 
elevens störande beteende. Skolledaren eller skolans rektor kan fatta beslut 
om att begränsa elevens rätt att delta i undervisningen för högst en vecka för 
att utreda fortsatta åtgärder. 
 Kommunen kan fatta beslut om begränsning av rätten att delta i undervis-
ningen för en elev under högst tre månader om eleven uppenbart stör under-
visningen eller utsätter en annan elev för mobbning och inte låter rätta sig av 
de disciplinära åtgärder som avses i 70 § och 71 §.  
 

73 §  
Avlägsnande av en elev som uppför sig störande och  

äventyrar säkerheten 
 Om en elev inte lyder en sådan uppmaning att avlägsna sig som avses i 
70 § har skolledaren, skolans rektor och läraren rätt att avlägsna eleven från 
klassrummet eller ett annat utrymme där det ges undervisning, eller från en 
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skoltillställning. Skolledaren, rektorn och läraren har också rätt att avlägsna 
en elev från skolans område, om eleven inte avlägsnar sig efter att ha fått 
veta att rätten att delta i undervisningen har begränsats. 
 Om en elev som ska avlägsnas försöker förhindra detta genom att göra 
motstånd har skolledaren, rektorn och läraren rätt att använda sådana makt-
medel som är nödvändiga för att få eleven avlägsnad och som med hänsyn 
till elevens ålder och situationens hotfullhet eller motståndets allvar och en 
helhetsbedömning av situationen kan anses vara försvarbara. 
 Skolledaren, rektorn och läraren kan i situationer som avses i 1 och 2 
mom. agera tillsammans eller var för sig. Det är förbjudet att använda makt-
medelsredskap för att avlägsna eleven. Om skolledare, rektorn eller läraren 
har använt sig av maktmedel ska han eller hon lämna en skriftlig redogörelse 
för händelsen till kommunen. 
 

74 §  
Förfarande och verkställighet 

 Innan en disciplinär åtgärd vidtas ska den handling eller försummelse som 
åtgärden grundar sig på preciseras, eleven höras, elevens vårdnadshavare be-
redas tillfälle att bli hörd samt annan behövlig utredning skaffas.  
 Socialvårdsmyndigheten i den kommun där skolan är belägen ska med-
delas om elevens rätt till undervisning begränsas för längre tid än en arbets-
dag.  
 Ett beslut om verkställighet av beslut om begränsning av rätten att delta i 
undervisningen för viss tid och ett beslut om den tidpunkt då verkställigheten 
inleds ska fattas i samband med att beslutet om begränsningen fattas. 
 Kommunen ska ordna undervisningen så att den elev vars rätt till under-
visning begränsas inte blir efter i de framsteg som hans eller hennes årskurs 
och undervisningsgrupp gör. För den elev vars rätt till undervisning begrän-
sats ska en plan utarbetas utgående från arbetsplanen och undervisningen och 
lärandet ska följa denna plan. 
 Om en elev har uppfört sig så våldsamt eller hotfullt att säkerheten för en 
annan elev eller en person som arbetar i skolan eller i ett annat undervis-
ningsutrymme blivit lidande eller allvarligt äventyrats, och det finns en up-
penbar risk för att det våldsamma eller hotfulla uppförandet upprepas, kan 
ett beslut om begränsning av rätten att delta i undervisningen för viss tid 
verkställas innan det har vunnit laga kraft. 
 

75 §  
Verkningarna av anhängigt åtal och domstolsbeslut på disciplinärt 

förfarande 
 Under den tid då åtal mot en elev är anhängigt vid allmän domstol får inte 
disciplinärt förfarande av samma skäl inledas eller fortsättas mot eleven. 
 Om en domstol har frikänt en elev, får inte disciplinärt förfarande av 
samma skäl inledas eller fortsättas annat än på grund av en sådan omständig-
het som inte kan betraktas som ett brott men som kan medföra en disciplinär 
åtgärd. 
 Om en domstol har dömt en elev till straff, får eleven inte av samma skäl 
påföras en disciplinär åtgärd. Rätten för en elev att delta i undervisningen 
kan dock begränsas för viss tid, om det med hänsyn till elevens brott eller 
omständigheter i samband med det är motiverat. 
 

76 §  
Elevvård i samband med disciplinära åtgärder  

 Skolan ska se till att nödvändig elevvård ordnas för en elev som påförts 
en sådan disciplinär åtgärd som avses i 70 eller 72 § eller förvägrats rätt att 
delta i undervisningen. 
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 En elev får inte lämnas utan tillsyn efter de åtgärder som avses i 70 § eller 
72 §. 

 
77 § 

Skyldighet för en elev att ersätta skada 
 Bestämmelser om skyldigheten för en elev att ersätta den skada som han 
eller hon har orsakat finns i skadeståndslagen (FFS 412/1974). Skador ska 
anmälas till elevens vårdnadshavare.  
 Om det med säkerhet är känt vem som utfört gärningen och denne kan 
identifieras, kan skolledaren, skolans rektor eller lärare av pedagogiska skäl 
bestämma att eleven ska rengöra eller ordna upp skolans egendom eller ut-
rymmen som eleven avsiktligt eller av oaktsamhet smutsat ned eller skapat 
oreda i. Uppgiften ska utföras under övervakning och den får inte vara farlig 
eller för tung för eleven med beaktande av elevens ålder och utvecklingsnivå. 
Det får inte ta mer än två timmar att utföra uppgiften. Om uppgiften utförs 
vid sidan av elevens arbetsdag ska detta meddelas till elevens vårdnadsha-
vare. Utförandet av uppgiften ska beaktas vid beslut om disciplinära åtgärder 
enligt denna lag. 

 
14 kap.  

Granskning och omhändertagande av saker 
 

78 § 
Rätt att granska elevens saker 

 Skolledaren samt skolans rektor och lärare har rätt att under arbetsdagen 
granska de saker som en elev har med sig och de förvaringsutrymmen i sko-
lan som eleven förfogar över om skolledaren, rektorn eller en lärare har en 
skälig misstanke om att eleven har ett förbjudet föremål eller ämne. Skolle-
daren samt skolans rektor och lärare har även rätt att utföra en ytlig gransk-
ning av elevens kläder för att omhänderta ett förbjudet föremål eller ämne 
som avses i 61 § och med vilket den egna säkerheten eller någon annans 
säkerhet kan äventyras, om det är uppenbart att eleven innehar sådana före-
mål eller ämnen och eleven trots begäran vägrar att överlämna dem eller inte 
på ett tillförlitligt sätt visar att han eller hon inte innehar sådana.  
 Eleven ska meddelas orsaken till granskningen innan den utförs. Gransk-
ningen av elevens kläder får endast utföras av en person som är av samma 
kön som eleven. Vid granskningen av elevens kläder ska förutom den som 
utför granskningen även en annan myndig person som hör till skolans perso-
nal närvara. På elevens begäran ska en person som hör till skolans personal 
och som eleven utser närvara vid granskningen av elevens kläder om denna 
person är tillgänglig. 
 En avvikelse från det sätt att utföra granskningen på som föreskrivs i 2 
mom. får dock göras om det på grund av ärendets brådskande natur är absolut 
nödvändigt med tanke på säkerheten. 
 De rättigheter och skyldigheter som avses i denna paragraf gäller också 
under den tid som en elev deltar i undervisning eller verksamhet utanför sko-
lan. 

 
79 §  

Rätt att omhänderta föremål eller ämnen 
 Skolledaren samt skolans rektor och lärare har rätt att tillsammans eller 
var för sig under arbetsdagen ta ifrån en elev ett förbjudet föremål eller ämne 
eller ett sådant föremål eller ämne som eleven stör undervisningen eller lä-
randet med. 
 Om en elev som innehar ett föremål eller ämne som ska omhändertas för-
söker förhindra omhändertagandet genom att göra motstånd, har skolledaren 
samt skolans rektor och lärare rätt att använda sådana maktmedel som är 
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nödvändiga för att frånta eleven föremålet eller ämnet och som med hänsyn 
till elevens ålder, situationens hotfullhet, motståndets allvar eller en samlad 
bedömning av situationen kan anses vara försvarbara. Rätten att använda 
maktmedel gäller enbart föremål eller ämnen som äventyrar elevens eller 
andras säkerhet och föremål eller ämnen som eleven stör undervisningen el-
ler lärandet med. 
 Maktmedelsredskap får inte användas vid omhändertagande enligt 1 eller 
2 mom.  
 De rättigheter och skyldigheter som avses i denna paragraf gäller också 
under den tid som en elev deltar i undervisning eller verksamhet utanför sko-
lan.  
 

80 §  
Allmänna principer för omhändertagande och granskning 

 De åtgärder som avses i 78 § och 79 § ska genomföras på ett så säkert sätt 
som möjligt. Åtgärderna får inte ingripa i elevens personliga integritet i 
större omfattning än vad som är nödvändigt för att trygga säkerheten och 
studieron. Vid omhändertagande av föremål och ämnen och vid granskning 
av en elev ska den diskretion som omständigheterna kräver iakttas. 
 En skolledare, rektor eller lärare som använt sig av maktmedel enligt 79 
§ ska lämna en skriftlig redogörelse för händelsen till kommunen. Gransk-
ning av en elev och omhändertagande av föremål och ämnen ska registreras. 
Elevens vårdnadshavare ska så fort som möjligt informeras om åtgärder en-
ligt 78 § och 79 §. 
 

81 § 
 Överlämnande och förstörande av omhändertagna föremål och ämnen 

 Föremål eller ämnen som använts för att orsaka störningar och som om-
händertagits av skolledaren, skolans rektor eller en lärare med stöd av 79 § 
ska överlämnas till eleven efter lektionen eller skoltillställningen. Om det är 
sannolikt att det störande beteendet fortsätter efter lektionen ska det föremål 
eller ämne som använts för att orsaka störningar överlämnas till eleven senast 
vid arbetsdagens slut. 
 Förbjudna föremål och ämnen överlämnas till elevens vårdnadshavare. 
Föremålen och ämnena ska dock överlämnas till polisen eller till någon an-
nan i lag föreskriven myndighet om eleven eller dennes vårdnadshavare inte 
har laglig rätt att inneha dem. 
 Före överlämnandet ska föremålet eller ämnet förvaras omsorgsfullt. 
Överlämnandet ska ske så fort som möjligt efter det att föremålet eller ämnet 
har omhändertagits.  
 Om vårdnadshavaren inte inom tre månader efter det att han eller hon fått 
meddelande om omhändertagandet avhämtar föremålet eller ämnet får det 
bevisligen förstöras. Överlämnande och förstörande av föremål och ämnen 
ska registreras. 

 
15 kap.  

Skoldistrikt och ort för skolgång 
 

82 § 
Skoldistrikt 

 Kommunen utgör ett skoldistrikt. Kommunen kan vid behov delas in i 
skoldistrikt så att det finns en skola i varje distrikt. Då kommunen delas in i 
skoldistrikt ska bebyggelsen, skolornas placering och kommunikationerna 
beaktas så att elevernas skolresor blir så trygga och korta som möjligt. 
 Ett skoldistrikt kan vara gemensamt för två eller flera kommuner. 
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83 § 
Ort för skolgången 

 En elev ska gå i den grundskola till vars skoldistrikt eleven hör. 
 Trots bestämmelserna i 1 mom. kan kommunen 
 1) på ansökan av vårdnadshavaren bevilja en elev rätt att av särskilda skäl 
gå i en skola i ett annat skoldistrikt i hemkommunen eller i en annan kom-
mun, 
 2) av särskild orsak bestämma att en elev temporärt under ett eller flera 
läsår ska gå i någon annan av kommunens grundskolor än i den till vars di-
strikt eleven hör, 
 3) bestämma att en viss del av undervisningen i en skola ordnas i en skola 
i ett annat skoldistrikt i hemkommunen eller i en annan kommun samt  
 4) bestämma att en elev med hänsyn till sina personliga förhållanden har 
särskilda skäl att få gå i en annan kommun. 

 
84 § 

Gemensamma grundskolor 
 Två eller flera kommuner kan ha gemensamma grundskolor. En gemen-
sam grundskola förvaltas av den kommun som skolan är belägen i eller av 
ett kommunalförbund. 
  

16 kap.  
Tillsyn och utvärdering 

 
85 § 

Landskapsregeringens tillsyn 
 Landskapsregeringen utövar tillsyn över kommunernas tillämpning av 
denna lag och över utvecklingen av verksamheten i grundskolan.  
 Landskapsregeringen har rätt att inspektera grundskoleverksamheten i 
kommunen och lokaler som grundskolan använder i sin verksamhet. Kom-
munen och skolan är på begäran skyldig att utan hinder av sekretessbestäm-
melserna lämna upplysningar och lägga fram alla handlingar som är nödvän-
diga för inspektionen.  
     Polisen ska vid behov ge tillsynsmyndigheten handräckning för utföran-
det av en inspektion. 
     Över en inspektion ska det föras protokoll. 

 
86 § 

Utvärdering av utbildningen i grundskolan 
 Skolans huvudman ska utvärdera utbildningen och delta i den utvärdering 
som landskapsregeringen beslutar om. 
 Målsättningen med utvärderingen av utbildningen är att säkerställa att 
syftet med denna lag nås, att stödja en utveckling av utbildningen och att 
förbättra förutsättningarna för lärande. 
 

 
DEL IV  

BARN- OCH ELEVHÄLSA 
 

1 § 
Innehåll 

 Barn- och elevhälsan ska främja och upprätthålla barnens och elevernas 
utveckling och lärande, goda psykiska och fysiska hälsa och sociala välbe-
finnande. 
 Barn- och elevhälsan ska främst vara förebyggande och ha en generell 
och en individuell inriktning. 
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 Verksamheten inom barn- och elevhälsan genomförs som ett sektorsöver-
gripande samarbete mellan huvudmannen för barnomsorgen och grundsko-
lan, Ålands hälso- och sjukvård, socialväsendet samt vid behov andra sam-
arbetspartner. 

 
2 § 

Syfte 
 Barn- och elevhälsans syfte är att 
 1) främja barnens och elevernas lärande, hälsa, välbefinnande och delak-
tighet samt att förebygga problem, 
 2) främja en trygg och tillgänglig lärmiljö, 
 3) främja samarbetet med hemmet, 
 4) säkerställa tidigt stöd för dem som behöver det samt att 
 5) säkerställa en jämlik tillgång till och kvalitet på de barn- och elevhäl-
sotjänster som barnen och eleverna behöver. 

 
3 § 

Generellt inriktad barn- och elevhälsa 
 Med en generellt inriktad barn- och elevhälsa avses en verksamhetskultur 
och åtgärder som främjar barn- och elevhälsans syfte. Den generellt inriktade 
barn- och elevhälsan genomförs av alla aktörer inom barn- och elevhälsan. 

 
4 § 

Individuellt inriktad barn- och elevhälsa 
 Med individuellt inriktad barn- och elevhälsa avses stöd för lärande samt 
barn- och elevhälsotjänster. Barn- och elevhälsotjänsterna omfattar barn- och 
elevhälsans psykolog- och kuratorstjänster samt för elevernas del även elev-
hälsovårdstjänster. 
 Bestämmelser om barnhälsotjänster finns även i landskapslagen 
(2011:114) om hälso- och sjukvård.  

 
5 § 

Tjänster 
 Barn- och elevhälsans psykolog- och kuratorstjänster ger stöd och hand-
ledning i syfte att främja barnens och elevernas välbefinnande och lärande 
samt stöda samarbetet med hemmen. 
 Den kommun där barnomsorgsenheten eller grundskolan är belägen an-
svarar för att barnen och eleverna har tillgång till barn- och elevhälsans psy-
kolog- och kuratorstjänster, oberoende av barnens och elevernas hemort.  
 Kommunen ansvarar för att barn som har sin hemort i kommunen och 
som fullgör sin läroplikt hemma har tillgång till barn- och elevhälsans psy-
kolog- och kuratorstjänster. 
 En huvudman som bedriver privat barnomsorg och huvudmannen för en 
alternativ skola ansvarar för att barnen och eleverna har tillgång till barn- och 
elevhälsans psykolog- och kuratorstjänster. 
 Bestämmelser om rådgivning för barn under läropliktsåldern och elevhäl-
sovård finns även i landskapslagen (2011:114) om hälso- och sjukvård. 
 

6 § 
Ansvar för ordnandet 

 Huvudmannen för barnomsorgen eller grundskolan ansvarar för att barn- 
och elevhälsan ordnas. Ledningen av barn- och elevhälsan genomförs som 
en funktionell helhet och som ett sektorsövergripande samarbete. 
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7 § 
Barn- och elevhälsoplan 

 Varje barnomsorgsenhet och grundskola ska i arbetsplanen beskriva hur 
barn- och elevhälsan ska genomföras, utvärderas och utvecklas. I läroplanen 
ges närmare bestämmelser om vad beskrivningen ska omfatta. 

 
8 §  

Barn- och elevhälsan i välfärdsplanen för barn och unga 
 Den välfärdsplan för barn och unga som avses i landskapslagen (2008:97) 
om tillämpning i landskapet Åland av barnskyddslagen ska beskriva hur 
barn- och elevhälsoverksamheten genomförs i kommunens barnomsorg och 
grundskolor.  
 

9 §  
Skyldighet att informera och handleda 

 Huvudmannen ansvarar för att barnen och eleverna samt deras vårdnads-
havare får information om sådan barn- och elevhälsa som barnen och ele-
verna har tillgång till.  
 Barnomsorgens, grundskolans och barn- och elevhälsans personal ska 
vägleda barnen och eleverna till de tjänster inom barn- och elevhälsan som 
de behöver. 
 

10 § 
Barn- och elevhälsogrupp 

 I barnomsorgsenheterna och i grundskolorna ska det finnas en sektorsö-
vergripande barn- och elevhälsogrupp som ansvarar för planeringen, utveckl-
ingen, genomförandet och utvärderingen av barn- och elevhälsan. Barn- och 
elevhälsogruppen ansvarar också för ärenden som gäller utredning av stöd-
behovet och hur barn- och elevhälsotjänster ska ordnas för ett enskilt barn 
eller för en enskild elev eller för en viss grupp av barn respektive elever.  
 Vid behandlingen av ett ärende som gäller ett enskilt barn eller en enskild 
elev ska bestämmelserna om barnens och elevernas samt deras vårdnadsha-
vares ställning inom elevhälsan beaktas. Detsamma gäller vid behandlingen 
av ett ärende som gäller en grupp av barn respektive elever, om enskilda barn 
eller elever kan identifieras.  
 En medlem i barn- och elevhälsogruppen får inte använda de sekretess-
belagda uppgifter som han eller hon får tillgång till som medlem i gruppen 
för något annat ändamål än barn- och elevhälsa. 
 

11 § 
Kontakt för att anlita barn- och elevhälsans psykolog- och kuratorstjänster 
 Om en anställd vid barnomsorgen, grundskolan eller inom barn- och elev-
hälsan bedömer att barn- och elevhälsans psykolog- och kuratorstjänster be-
hövs för att förebygga eller övervinna lärandesvårigheter eller sociala eller 
psykiska svårigheter hos ett barn eller en elev, ska den anställde tillsammans 
med barnet eller eleven utan dröjsmål kontakta barn- och elevhälsans psyko-
log eller kurator och lämna de uppgifter som den anställde känner till och 
som behövs för bedömning av stödbehovet. Om det inte är möjligt att ta kon-
takt tillsammans, ska barnet eller eleven snarast informeras om kontaktta-
gandet och ges möjlighet att samtala om orsakerna till detta.  
 Även andra personer än de som avses ovan som i sin yrkesuppgift fått 
veta att ett barn eller en elev behöver stöd får trots sekretessbestämmelserna 
kontakta barn- och elevhälsans psykolog eller kurator. 
 Barnets eller elevens vårdnadshavare ska informeras om kontakttagande, 
om inte något annat bestäms i lag. 
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12 § 
Rätt till barn- och elevhälsans tjänster 

 Alla barn och elever ska ha en jämlik tillgång till barn- och elevhälso-
tjänster. 
 Ett barn eller en elev ska ges möjlighet till ett personligt samtal med per-
sonal 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. 
 Utgående från en bedömning som genomförts av barn- och elevhälsans 
psykolog eller kurator har barnet eller eleven rätt att få tillräckligt stöd och 
tillräcklig handledning för att problem relaterade till hans eller hennes lä-
rande och utveckling ska kunna förebyggas och övervinnas. Vid behov ska 
barnet eller eleven hänvisas till andra barn- och elevhälsotjänster och annan 
verksamhet som stöder barn och unga i behov av särskilt stöd. 
 

13 § 
Möjlighet att nå elevhälsovårdare och läkare 

 Elevhälsovårdarens arbetstid ska ordnas så att elever har möjlighet att be-
söka elevhälsovårdarens mottagning även utan tidsbeställning. 
 Elever ska ha möjlighet att vardagar under tjänstetid få kontakt med elev-
hälsovården. Bedömning av vårdbehovet och vård som i samband med be-
dömningen har konstaterats vara medicinskt eller odontologiskt nödvändig 
ska ordnas i enlighet med landskapslagen (2011:114) om hälso-och sjukvård. 
 

14 § 
 Barnens, elevernas och deras vårdnadshavares ställning inom barn- och 

elevhälsan 
 Barn- och elevhälsans insatser genomförs i samverkan med barnet eller 
eleven och hans eller hennes vårdnadshavare. Barnets eller elevens egna öns-
kemål och åsikter ska i enlighet med hans eller hennes ålder, mognad och 
övriga personliga förutsättningar beaktas i åtgärder och avgöranden som gäl-
ler honom eller henne. 
 När barn- och elevhälsogruppen behandlar ett barn- och elevhälsoärende 
som gäller individuellt inriktad barn- och elevhälsa ska behandlingen grunda 
sig på barnets eller elevens samtycke, eller om han eller hon inte har förut-
sättningar att bedöma betydelsen av sitt samtycke, på vårdnadshavarens sam-
tycke. 
 Ett barn eller en elev får med hänsyn till sin ålder, mognad och övriga 
personliga förutsättningar samt sakens natur av vägande skäl förbjuda att 
hans eller hennes vårdnadshavare deltar i behandlingen av ett barn- eller 
elevhälsoärende och förbjuda att sekretessbelagda elevhälsouppgifter som 
gäller honom eller henne lämnas ut till vårdnadshavaren, om detta inte klart 
strider mot barnets eller elevens intresse.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
 Vårdnadshavaren har inte rätt att förbjuda en minderårig att använda elev-
hälsotjänster. 
 

15 § 
Barn- och elevhälsans journaler 

 Individuella möten inom barn- eller elevhälsan ska antecknas i en pati-
entjournal och i andra journalhandlingar. Bestämmelser om hur journalhand-
lingar ska hanteras finns i landskapslagen (1993:61) om tillämpning i land-
skapet Åland av lagen om patientens ställning och rättigheter och i bestäm-
melser som utfärdats med stöd av den.  



 105 

 

 Om uppgifter i en barn- och elevhälsojournal lämnas ut till en utomstå-
ende ska det i handlingen antecknas vilka uppgifter som har lämnats ut och 
till vem samt på vilka grunder de lämnats ut. 

 
16 § 

Uppföljning och utvärdering 
 Landskapsregeringen ansvarar för den övergripande uppföljningen och 
utvärderingen av barn- och elevhälsan i landskapet.  
 

 
DEL V 

PERSONAL INOM BARNOMSORG OCH GRUNDSKOLA 
 

1 §  
Allmänt 

 På tjänsterna och tjänstemännen vid barnomsorgen och grundskolan till-
lämpas kommunallagen (1997:73) och vad som bestäms med stöd av den, 
om inte annat framgår av denna lag eller den förordning som utfärdats med 
stöd av den. 
 

2 §  
Tjänster och befattningar 

 Ett daghem leds av en daghemsledare. En grundskola leds av en skolle-
dare eller en rektor. För respektive enhet ska en vice daghemsledare, vice 
skolledare eller vice rektor utses som fungerar som ställföreträdande ledare. 
En grundskola kan även ha en biträdande rektor. Daghemsledaren, skolleda-
ren eller rektorn leder och utvecklar verksamheten och undervisningen i 
barnomsorgen eller grundskolan.  
 Antalet tjänster eller befattningar inom barnomsorgen bestäms i enlighet 
med bestämmelserna i 10 § i del II om verksamheternas personaldimension-
ering. 
  Vid varje grundskola ska även finnas det antal tjänster som lärare som 
grundskolans elevantal och timantal förutsätter. Två eller flera daghem eller 
grundskolor kan ha gemensamma tjänster. Timlärare kan anställas för de tim-
mar för vilka det inte är ändamålsenligt att inrätta lärartjänster.  
 Närmare bestämmelser om behörighetskrav för skolledare, rektor, bi-
trädande rektor och lärare samt om andra tjänster och befattningar utfärdas i 
landskapsförordning. 
 

3 § 
Språkkunskaper 

 Ordinarie tjänstemän inom den kommunala utbildningsverksamheten ska 
behärska svenska muntligt och skriftligt på en nivå som motsvarar den högsta 
nivån enligt lagen (FFS 964/2004) om allmänna språkexamina.  
 Tillfälliga tjänstemän ska behärska svenska språket muntligt och skriftligt 
på en nivå som motsvarar mellan nivån enligt lagen om allmänna språkex-
amina.  
 Tjänstemän som handhar undervisning som avses i 6 § 4 och 5 mom. i del 
I ska kunna förstå svenska språket. 
 

4 §  
Behörighetsvillkor 

 Bestämmelser om behörighetsvillkoren för tjänstemän och arbetstagare i 
barnomsorgen och grundskolan utfärdas i förordning. 
 Till en tjänst eller befattning ska den utnämnas som är skickligast och 
lämpligast av dem som uppfyller behörighetsvillkoren. 
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 Om det inte är möjligt att anställa en person som uppfyller behörighets-
kraven kan kommunen för högst ett år anställa en person som har tillräcklig 
skicklighet och förmåga att sköta tjänsten eller uppgiften. 
 

5 § 
Fortbildning 

 Den som ordnar kommunal utbildningsverksamhet enligt denna lag ska 
se till att personalen i tillräckligt hög grad deltar i fortbildning som upprätt-
håller och utvecklar yrkesskickligheten. Fortbildningen ska utvärderas. 
 

6 §  
Anställningsvillkor 

 Om anställningsvillkor för tjänstemän gäller vad som överenskommits i 
tjänstekollektivavtal samt vad som bestäms om kommunala tjänstemän. 
 En lärare i grundskolan kan anställas på prövotid under högst ett år. 
 

7 § 
Tjänstemännens och arbetstagarnas allmänna skyldigheter 

 Tjänstemännen och arbetstagarna ska sköta de uppgifter som tilldelats 
dem i eller med stöd av denna lag. De ska även delta i utvecklandet av barn-
omsorgens och grundskolans verksamhet tillsammans med berörda myndig-
heter. Tjänstemännen och arbetstagarna ska i all verksamhet sträva efter att 
i samarbete med barnen eller eleverna, deras vårdnadshavare och daghem-
mets eller skolans personal nå de mål som ställts upp för barnomsorgen och 
grundskolan. 
 

8 §  
Tystnadsplikt 

 Den som är anställd hos kommunen, medlem av ett kommunalt organ el-
ler verksam vid ett enskilt daghem eller en alternativ skola får inte informera 
en utomstående om vad denne vid skötseln av sina arbetsuppgifter har fått 
veta om personliga eller ekonomiska omständigheter som rör ett barn, en 
elev, medlemmar av barnets eller elevens familj eller någon som är anställd 
hos kommunen utan samtycke av den berörda personen eller, om den berörda 
personen inte själv kan bedöma innebörden av samtycket, dennes vårdnads-
havare. 
 Anställda inom den kommunala utbildningsverksamheten får trots 1 
mom. och vad som i övrigt bestäms om tystnadsplikt lämna uppgifter till 
varandra samt till organ inom den kommunala utbildningsverksamheten eller 
landskapets förvaltning, om uppgifterna är nödvändiga för att ett barns eller 
en elevs barnomsorg och skolgång ska kunna ordnas på ett ändamålsenligt 
sätt. Det som bestäms i 1 mom. hindrar inte heller att uppgifter lämnas till 
den som på tjänstens vägnar har rätt att få kännedom om saken.  
 Om en elev som är under 18 år övergår till undervisning, verksamhet eller 
utbildning som en annan utbildningsanordnare ordnar i enlighet med denna 
lag, landskapslagen (2011:13) om gymnasieutbildning eller landskapslagen 
(1999:53) om Ålands folkhögskola ska den tidigare utbildningsanordnaren 
trots bestämmelserna om sekretess utan dröjsmål lämna uppgifter som är 
nödvändiga för ordnande av undervisningen eller utbildningen till den nya 
utbildningsanordnaren. Motsvarande uppgifter kan lämnas också på begäran 
av den nya utbildningsanordnaren. 
 I enlighet med landskapslagen (2008:97) om tillämpning i landskapet 
Åland av barnskyddslagen är förtroendevalda och anställda skyldiga att an-
mäla till ett ansvarigt kommunalt organ om de får vetskap om ett barn vars 
behov av vård och omsorg förutsätter att behovet av barnskydd utreds.  
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9 § 
Brott mot tystnadsplikten 

 Den som bryter mot tystnadsplikten i 8 § ska dömas för brott mot tyst-
nadsplikten till böter eller fängelse i högst sex månader. Om brottet ska anses 
som grovt döms till böter eller till fängelse i högst ett år. 

 
10 § 

Rätt att lämna ut uppgifter i ärenden som gäller ett barn eller en elev 
 Den som har uppgifter om ett barns eller en elevs hälsotillstånd och funkt-
ionsförmåga som är nödvändiga för skötseln av mottagarens uppgifter har 
trots sekretessbestämmelserna rätt att lämna ut uppgifter till 
1) daghemsledaren, skolledaren eller rektorn för ett daghem eller en skola 
och andra personer som ansvarar för säkerheten vid daghemmet eller skolan 
för att en trygg lärmiljö ska kunna garanteras, 
2) dem som ansvarar för elevhandledningen, för att kunna anvisa till studier 
efter grundskolan eller stödtjänster, 
3) dem som ansvarar för barn- eller elevhälsovården, för att trygga barnens 
och elevernas hälsa och säkerhet och för att i förekommande fall anvisa till 
stödåtgärder,  
4) polisen och den företrädare för skolan som har det primära ansvaret för att 
utreda ett hot mot säkerheten, för att ett direkt hot mot säkerheten ska kunna 
bedömas eller om ett barn eller en elev vid bedömning av hälsotillståndet 
konstateras utgöra en fara för andras säkerhet. 
 Den som fullgör uppgifter som avses i denna lag har oberoende av skyl-
digheten att iaktta sekretess rätt att till polisen anmäla uppgifter som är nöd-
vändiga för bedömningen av ett hot mot liv eller hälsa eller för förhindrande 
av en hotande gärning, om han eller hon vid fullgörandet av uppgifterna har 
fått kännedom om omständigheter som ger skäl att misstänka att någon löper 
risk att bli utsatt för våld.  
 Utlämnande av de uppgifter som avses i denna paragraf i en situation som 
avses i 1 mom. 2 punkten förutsätter dessutom elevens samtycke. 

 
11 § 

Rätt att få och ge ut uppgifter 
 Huvudmannen för en grundskola ska på begäran ge landskapsregeringen, 
Ålands statistik- och utredningsbyrå samt det nationella studie- och exa-
mensregistret de elevuppgifter som behövs för utvärdering, utveckling, sta-
tistikföring och uppföljning av utbildningen. 
 Uppgifter ur elevregister får lämnas ut med hjälp av teknisk anslutning 
till den som har rätt att få uppgifterna. Innan en sådan teknisk anslutning 
öppnas ska den som lämnar ut uppgifterna försäkra sig om att uppgifterna 
kommer att skyddas på behörigt sätt.  
 

DEL VI   
FÖRVALTNING 

 
1 § 

Kommunallagen 
 Om förvaltningen av barnomsorgen och grundskolan gäller vad som be-
stäms i eller med stöd av kommunallagen (1997:73) för landskapet Åland, 
om undantag inte görs i denna lag eller i den förordning som utfärdats med 
stöd av den. 
 

2 § 
Kommunens uppgift 

 Kommunen ska planera, utveckla, genomföra, uppfölja och utvärdera ut-
bildningsverksamheten i kommunen. 
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 Förvaltningen och övervakningen av verksamheten inom barnomsorgen 
och i grundskolan samt de särskilda uppgifter som ankommer på kommunen 
enligt denna lag sköts av en av kommunens nämnder eller av kommunstyrel-
sen i enlighet med kommunfullmäktiges beslut. 
 Om en grundskola förvaltas av ett kommunalförbund ska förbundets sty-
relse fungera som ansvarig nämnd. Förbundets styrelse kan förvalta och 
övervaka medlemskommunernas utbildningsverksamhet helt eller delvis. 
 Då en gemensam skola förvaltas av en kommun kan representanter för 
övriga samarbetande kommuner delta i den ansvariga nämndens sammanträ-
den. 
 

3 § 
Barnomsorgdirektör, skoldirektör och utbildningsdirektör 

 I kommunen ska det finnas en barnomsorgsdirektör och en skoldirektör 
med uppgift att biträda kommunen och ansvara för den pedagogiska led-
ningen 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 kom-
munalförbund och en eller flera kommuner.  

 
4 § 

Utbildningsstadga 
 Kommunfullmäktige ska anta en utbildningsstadga för barnomsorgen och 
grundskolan. Utbildningsstadgan ska innehålla de allmänna grunderna för 
barnomsorgens och grundskolans verksamhet. Närmare bestämmelser om de 
allmänna grunderna utfärdas i förordning 
 

5 § 
Delegering 

 I utbildningsstadgan kan en uppgift som enligt denna lag eller de bestäm-
melser som utfärdats med stöd av den ska skötas av en nämnd eller en viss 
tjänsteman delegeras till en annan kommunal nämnd eller tjänsteman.  
 Delegering enligt bestämmelserna i 1 mom. gäller inte 
 1) godkännande av arbetsplan, 
 2) begränsning av rätten för en elev i grundskolan att delta i undervis-
ningen eller 
 3) antagning eller överflyttning av en elev i grundskolan till mångprofess-
ionellt stöd utan vårdnadshavarens samtycke. 
 

6 § 
Kollegium 

 Ett daghems kollegium består av daghemsledaren, lärare i barnomsorgen, 
lärare i specialbarnomsorgen, fritidspedagoger och barnskötare. 
 En grundskolas lärarkollegium består av skolledaren eller skolans rektor, 
biträdande rektor, lärare och timlärare. 
 Kollegiet ska planera, främja och utveckla arbetet och verka för en god 
arbetsmiljö. 
 

DEL VII  
 SÄRSKILDA BESTÄMMELSER 

 
1 kap.  

Finansiering 
 



 109 

 

1 § 
Landskapsandel 

 Kommunen får en kostnadsbaserad landskapsandel för barnomsorg och 
grundskola i enlighet med bestämmelserna i landskapsandelslagen 
(2017:120) om landskapsandelar till kommunerna.  

 
2 § 

Hemkommunernas kostnadsansvar för grundskolan 
 Om en elev går i en gemensam grundskola, i en grundskola i en annan 
kommun än hemkommunen eller i en alternativ skola vars verksamhet finan-
sieras av kommunen, ska elevens hemkommun delta i skolans driftskostna-
der enligt de faktiska kostnaderna, om kommunerna inte kommit överens om 
någon annan grund för fördelningen av kostnaderna.  
 Etableringen av en gemensam skola finansieras så att bruttokostnaderna 
fördelas i förhållande till antalet läropliktiga från respektive deltagande kom-
mun under det år kostnaderna avser, om kommunerna inte kommit överens 
om någon annan grund för fördelningen av kostnaderna. 
 Elevens hemkommun ska två gånger per år, i februari och oktober, betala 
de kostnader eller de landskapsandelar som avses i 1 mom. till grundskolans 
huvudman om inget annat avtalats.  
 När hemkommunens kostnadsansvar bestäms beaktas inte de kostnader 
som avses i 18 § landskapslagen om landskapsandelar till kommunerna. Med 
elevens hemkommun avses den kommun, där eleven har sin hemkommun 
enligt lagen om hemkommun (FFS 201/1994) vid ingången av respektive 
termin. 

 
2 kap. 

 Ändringssökande 
 

3 § 
Sökande av ändring 

 I ett beslut som en kommunal tjänsteman har fattat enligt denna lag, kan 
rättelse begäras hos kommunen inom 14 dagar efter delfåendet av beslutet. 
 I ett beslut som gäller rätten till barnomsorg och avbrytande av hemun-
dervisning enligt denna lag som en kommunal tjänsteman har fattat får änd-
ring sökas genom besvär hos Ålands förvaltningsdomstol. Besvären ska an-
föras inom 30 dagar efter delfåendet av beslutet. 
 I andra än 2 mom. nämnda ärenden får ändring sökas i beslut som fattats 
av en kommuns myndighet i enlighet med bestämmelserna om det i kommu-
nallagen (1997:73) för landskapet Åland. 
 I ett beslut som gäller en elev kan ändring sökas hos landskapsregeringen 
enligt bestämmelserna i självstyrelselagen. Beslutet ska överklagas inom 14 
dagar. 
 I ett beslut om begränsning av rätten för en elev att delta i undervisningen 
kan ändring sökas hos landskapsregeringen. 
 I ett beslut om godkännande av en arbetsplan får ändring inte sökas. 
 

4 § 
Beslut av huvudmannen för en alternativ skola 

 Beslut som huvudmannen för en alternativ skola har fattat enligt denna 
lag eller den förordning som har utfärdats med stöd av den kan överklagas 
hos Ålands förvaltningsdomstol. Ett beslut som gäller en elev ska överklagas 
inom 14 dagar. 
 Ändring får inte sökas i ett beslut om godkännande av en arbetsplan. 
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DEL VIII  
IKRAFTTRÄDANDE OCH ÖVERGÅNGSBESTÄMMELSER 

 
1 §  

Ikraftträdande 
 Denna lag träder ikraft den 1 augusti 2020. 
 Då lagen träder ikraft upphävs Barnomsorgslagen (2011:86) för land-
skapet Åland och Grundskolelagen (1995:18) för landskapet Åland. 
 

2 § 
Övergångsbestämmelser 
__________________ 

 
Mariehamn den  
 
 
L a n t r å d 

 
 
 

 
 
Föredragande ledamot 
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