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Nr 20 
Lag om gymnasieutbildning – behov av uppdatering 
ÅLR 2020/9580 
      

Bordlagt från ep nr 8 U2 2021.  
Beslut 
Ärendet bordlades.  
 

Nr 21 
Tillstånd att bedriva grundskoleutbildning för vuxna 
ÅLR 2020/10070 
57 U2 

Beslut 
Ålands folkhögskola beviljas tillstånd att bedriva grundskoleutbildning för andra än 
läropliktiga med stöd av landskapslag (2020:32) om barnomsorg och grundskola (nedan 
LBG). Tillståndet är tidsbundet och beviljas för tiden 1.1.2021 – 31.7.2024.  
 
Enligt 39 § i del III i LBG har en person som har passerat läropliktsåldern och saknar ett 
avgångsbetyg från grundskolan, rätt att avlägga delar av grundskolans lärokurs eller hela 
lärokursen (grundskoleutbildning för andra än läropliktiga) förutsatt ett personen har sin 
hemkommun på Åland enligt lagen om hemkommun. Kommuner kan ordna utbildningen 
själv eller i samarbete med andra kommuner eller genom att köpa tjänster från annan 
offentligt finansierad skola på Åland som beviljats tillstånd att bedriva 
grundskoleutbildning. 
 
Ålands folkhögskola ges rätt att bedriva grundskoleutbildning för andra än läropliktiga 
och utfärda grundskolebetyg i enlighet med 8 kap i del III i LBG. I tillståndet ingår även 
rätten att bedriva undervisning som förbereder för höjning av ett godkänt avgångsbetyg i 
ett enskilt läroämne, samt utfärda ett höjt vitsord i enlighet med 53 § i del III i LBG.  
 
Direktionen för Ålands folkhögskola är huvudman för den grundskoleutbildning som 
bedrivs i folkhögskolans regi. Direktionen ansvarar för de uppgifter som enligt lagen ska  
skötas av kommunen. Hur folkhögskolan organiserar grundskoleundervisningen ska 
framgå i skolans reglemente.  
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Grundskoleutbildningen för personer som har passerat läropliktsåldern har enligt 5 § 6 
mom. i del III i LBG som särskilt mål att med beaktande av elevens livserfarenhet, 
situation, ålder samt språkliga och kulturella bakgrund ge eleven en möjlighet att förvärva 
de kunskaper och färdigheter som ingår i grundskoleutbildningen och förbättra sin 
lärandeförmåga och sina förutsättningar för fortsatta studier.  
 
Grundskoleutbildningen organiseras i ett inledningsskede, ett läskunnighetsskede och ett 
slutskede i de läroämnen och i den omfattning som anges i 41 § i del III i LBG och 34–35 § 
i LF om ändring av landskapsförordningen om barnomsorg och grundskola (ÅFS 
2020:117, nedan FBG). 
 
Folkhögskolan ska utarbeta kursplaner utifrån den av landskapsregeringen fastställda 
läroplanen för grundskolan och godkänd läroplan i Finland för grundskoleutbildning för 
vuxna i tillämpliga delar. Direktionen sänder kursplanerna till landskapsregeringen för 
kännedom.  
 
I ordnandet av grundskoleutbildning för andra än läropliktiga ska folkhögskolan följa 
bestämmelserna i LBG om inte annat stadgats särskilt i 8 kap. i del III i LBG eller i FBG. 
 
Kommunen ska enligt 8 § del I LBG ansvara för att den undervisning och de tjänster som 
den köper från Ålands folkhögskola ordnas lagenligt.  
 
För att kunna följa upp verksamheten ska folkhögskolan göra upp en arbetsplan för 
läsåret. Arbetsplanen ska i tillämpliga delar följer landskapsregeringens anvisningar för 
grundskoleundervisning och beskriva skolans grundskoleverksamhet.  Skolans direktion 
ska godkänna arbetsplanen och skicka den till landskapsregeringen för kännedom, 36 § i 
del III LBG. 
 
Folkhögskolan ska ingå avtal om köp av tjänster med kommunerna. I avtalet ska ingå 
åtminstone en reglering av antagningsprocessen och kommunens kostnadsansvar enligt 1 
§ del VII i LBG. 
 
Tillämpade lagrum: 
LL (2020:32) om barnomsorg och grundskola 

 
Nr 22 
Utredning gällande organisationen av resurser för elever i 
behov av stöd i grundskolan 
ÅLR 2019/1303 
58 U2 

Med hänvisning till landskapsregeringens beslut nr 77 ep 29 U2 4.11.2019 antecknar 
landskapsregeringen kommunernas samarbetsavtal för skapandet av en gemensam 
organisation för kännedom. Avtalet träder i kraft 1.1.2021. 
 
Landskapsregeringen utbetalar till Mariehamns stad 20 000 euro för samordning av 
verksamheten under år 2020. Landskapsregeringen utbetalar de kvarstående beviljade 
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medlen 10 000 euro efter att journalsystem införskaffats. Stödet belastar budgetmoment 
53510, Utvecklingsarbete inom utbildning.  

 
Nr 23 
Budgetmedel för utvecklingsprojekt för 
närvårdartutbildningen 
ÅLR 2029/9880 
59 U2 

Ålands landskapsregering antecknar för kännedom Ålands gymnasiums förslag till 
upplägg för en närvårdarutbildning i samarbete med Oasen Boende- och Vårdcenter.  

 Förslaget behandlas i samband med ändring av dimensioneringsbeslut och budget.   
 


