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Ärende/Dnr/Exp. Beslut 

 
 
Nr 44 
Läroplan för samhälleligt och socialt yrkesområde 
ÅLR 2018/8959 
250 U2    

 
Ålands landskapsregering beslöt att anteckna för kännedom styrelsens 
för Ålands gymnasiums anhållan dat. 24.10.2018 om att läroplanen för 
sociokant utbildningen byts ut till gymnasieexamen i pedagogisk 
verksamhet och handledning, kompetensområdet för småbarnspedagogik 
och handledning.  
Utbildningsprogrammet Gymnasieexamen inom samhälleligt och socialt 
yrkesområde med examensbenämningen sociokant ingår i det 
humanistiska och pedagogiska området enligt bilaga 1 i LF (2011:75 om 
gymnasieutbildning.  
Styrelsens motivering till anhållan är att utbildningens mål och examen 
har blivit otydlig. I samband med gymnasiereformen år 2011 
förändrades utbildningsprogrammet till en yrkesinriktad utbildning från 
att tidigare har varit en studieförberedande utbildning med yrkesprofil. 
Examensbenämningen sociokant bibehölls. Förändringen i utbildningens 
struktur och innehåll har lett till en otydlighet vad sociokant är och vad 
utbildningen står för.  
 

 
Nr 45 
Gymnasieexamen i pedagogisk verksamhet 
och handledning, kompetensområdet för  
småbarnspedagogik och handledning.  
ÅLR 2018/10475 
251 - 252 U2 

 
Ålands landskapsregering beslöt att ge Ålands yrkesgymnasium rätt att 
höstterminen 2019 inleda utbildning inom utbildningsprogrammet 
gymnasieexamen i pedagogisk verksamhet och handledning, 
kompetensområdet för småbarnspedagogik och handledning, 
examensbenämning barnledare. Utbildningsprogrammet ingår i det 
pedagogiska och humanistiska utbildningsområdet. 
Utbildningsprogrammet ersätter gymnasieexamen inom samhälleligt och 



 2 (3) 
socialt yrkesområde, med examensbenämningen sociokant.  
 
Landskapsregeringen beslöt samtidigt att Ålands yrkesgymnasium inte 
antar studerande till utbildningsprogrammet gymnasieexamen inom 
samhälleligt och socialt yrkesområde med examensbenämningen 
sociokant hösten 2019. Utbildningsplatserna ersätts med platser inom det 
nya utbildningsprogrammet gymnasieexamen i pedagogisk verksamhet 
och handledning.  
 
Beslöts att överföra ärende till lagberedningen för införande av 
utbildningsprogrammet i förordning LF (2011:75) om 
gymnasieutbildning.   
   

 
Nr 46 
Gymnasieexamen inom samhälleligt och  
socialt yrkesområde med  
examensbenämningen sociokant 
ÅLR 2018/10476 
253 - 254 U2 
 

Ålands landskapsregering beslöt att dra in Ålands yrkesgymnasiums 
examinationsrätt gällande utbildningsprogrammet gymnasieexamen 
inom samhälleligt och socialt yrkesområde, examensbenämning 
sociokant.   
 
Rätten att utexaminera sociokanter från utbildningsprogrammet 
gymnasieexamen inom samhälleligt och socialt yrkesområde upphör 
1.8.2023.   
 
Beslöt att överföra ärende till lagberedningen för ändring i förordning 
LF (2011:75) om gymnasieutbildning.   
 

 
Nr 47 
Utlåtande angående förslag på föreskrifter om särskild 
behörighet och förslag på ändring i universitets- och 
högskolerådets föreskrifter (uhrfs 2013:2) om 
områdesbehörigheter 
ÅLR 2018/9735 
255 U2 
   

Ålands landskapsregering beslöt att anteckna för kännedom inlämnat 
remissyttrande från Ålands gymnasium. 
 
Ålands landskapsregering beslöt att inlämna förljande yttrande till 
Universitets- och högskolerådet som svar på förfrågan.  
 
Ålands landskapsregering har tagit del av Universitets- och 
högskolerådets förslag på föreskrifter om särskild behörighet och förslag 
på ändring i universitets och högskolerådets föreskrifter (UHRFS 2013:2) 
om områdesbehörigheter. Ändringarna i föreskrifterna kommer att gälla 
från och med antagning till utbildning som inleds efter utgången av maj 
2022. Landskapsregeringen tackar för möjligheten att yttra sig i samband 
med Universitets- och högskolerådets remissutskick. 
 



 3 (3) 
Universitets- och högskolerådets remissförslag daterat 19.11.2018 
innehåller förslag till förändringar i de särskilda behörigheterna och 
förändringar i områdesbehörigheterna. Förslagen gäller förändringar för 
de elever som avlägger examen i den svenska gymnasieskolan.  
 
Förslagen medför ingen omedelbar konsekvens för åländska sökande till 
svensk högskola.  
 
Landskapsregeringen poängterar betydelsen av att det görs en fortsatt 
uppföljning av de nya kraven på särskilda behörigheter och om dessa får 
konsekvenser för de antagningskrav som ställs på utländska sökande till 
svenska högskola. Det är av yttersta vikt att åländska högskolestuderande 
även i framtiden ges reella möjligheter att bedriva sina studier i Sverige 
inom många utbildningsområden. Tillgängligheten till högre utbildning 
har en avgörande betydelse för det åländska samhällets utveckling och 
tillväxt samt för att tillgodose behovet av utbildad arbetskraft.  

 
Landskapsregeringen understryker även betydelsen av ett fortsatt gott 
samarbete myndigheter emellan för att underlätta för åländska sökande 
att erhålla studieplats inom svensk högskoleutbildning.  
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