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Ärende/Dnr/Exp. Beslut 

 
Nr 3 
Grundskolans arbetsdagar läsåren 2020-2021, 2021-2022 
och 2022-2023 
ÅLR 2019/151 
7 U2 
 

Beslöts att fastställa tidpunkterna för elevernas skolarbete i 
grundskolorna på Åland för läsåren 2020-2021, 2021-2022 och 2022-
2023 i enlighet med bilaga 1. 
 
Skoldistrikten har rätt att avvika från antalet fastställda arbetsdagar 
med högst en (1) dag i det fall att dagen används för lärarfortbildning 
eller annan därmed jämförbar aktivitet. 
 
Beslutet ger kommunerna anledning och utrymme att planera och 
strukturera skolornas undervisning så att grundskolans 
läroplansenliga målsättning uppnås, bl.a. gällande lärarnas 
avtalsenliga studie- och planeringsarbete. 
(3 och 15§§ grundskolelagen (1995:18, 1998/18, 2007/112) för 
landskapet Åland). 

________________________________________ 



 

ELEVERNAS SKOLARBETE I GRUNDSKOLORNA PÅ ÅLAND LÄSÅRET 2020 - 2021, 2021-2022 och 2022-2023 
 

Dgr Dgr Dgr 

 

   
188 arbetsdagar + självständighetsdagen 188 arbetsdagar + självständighetsdagen 188 arbetsdagar + självständighetsdagen och 1:a maj 

 
 
 
 

15 § GrL (1995:18, 1998/18, 2007/112): 
Elevernas skolarbete skall omfatta minst 188 arbetsdagar per läsår. Av särskilda skäl kan landskapsregeringen besluta att antalet arbetsdagar skall vara färre än 188. 
Om självständighetsdagen, trettondagen eller första maj infaller på annan vardag än lördag skall dessa dagar frånräknas arbetsdagarna. 
Elevernas skolarbete börjar i augusti och slutar senast den 8 juni. Dag för skolarbetets början och slut liksom elevernas lovdagar fastställs av landskapsregeringen. 
Elevernas vårdnadshavare skall i god tid underrättas om tidpunkterna för elevernas skolarbete. 

 
Skoldistrikten har rätt att avvika från antalet fastställda arbetsdagar med högst en (1) dag i det fall att dagen användas för t.ex. fortbildning 
eller annan därmed jämförbar aktivitet 

 

Bilaga 1 

89 ti 16-08-2022 - to 22-12-2022 

99 må 09-01-2023 - to 08-06-2023 

 

89 ti 17.8-2021 - on 22-12-2021 

99 to 10-01-2022 - on 08-06-2022 

 

89 ti 18-08-2020 - ti 22-12-2020 

100 to 07-01-2021 - ti 08-06-2021 

 

HÖSTTERMIN 

VÅRTERMIN 

 

Höstterminen inleds 

Höstlov 

Lovdag i.s.m. sj.dagen 

Höstterminen avslutas 

Vårterminen inleds 

Vinterlov 

Lovdag i.s.m. påsk 

Lovdag i.s.m. första maj 

Lovdag i.s.m. kr.h.dagen 

Vårterminen avslutas 

 

 
V. 

 2020 - 2021 

34 ti 18-08-2020 
  

42 to-fr 15-16.10.2020 
  

  

52 ti 22-12-2020 
  

1 to 07-01-2021 
  

8 må-fr 22-26.2.2021 
  

  

  

19 fr 14-05-2021 
  

23 ti 08-06-2021 
  

 

 
V. 

2021  - 2022 

33 ti 17-08-2021 

42 to-fr 21-22.10.2021 

  

51 on 22-12-2021 

2 må 10-01-2022 

8 må-fr 21-25.2.2022 

  

  

19 fr 27-05-2022 

23 ti 08-06-2022 

 

 
V. 

2022 - 2023 

33 ti 16-08-2022 

42 to-fr 20-21.10.2022 

49 må 05-12-2022 

51 to-fr 22-12-2022 

2 må 09-01-2023 

8 må-fr 20-24.2 2023 

  

  

20 fr 19-05-2023 

23 to 08-06-2023 

 


