
 

Dokumentnamn Sidnr 
BESLUT 252 U2 1 (2) 
 
Datum Dnr 
2019-11-14 ÅLR 2019/8807 
 

 

 
Postadress Telefon Telefax E-post Webb 
PB 1060 (018) 25000 (018) 19155 registrator@regeringen.ax www.regeringen.ax 
AX-22111 MARIEHAMN     
Åland Tjänstebrev bör ställas till Ålands landskapsregering, inte till enskild tjänsteman 

 

Avdelning   
Utbildnings- och kulturavdelningen  
Avdelningschef tjänstemannaföredragning 

  
 Till arbetsgruppens medlemmar enligt 

sändlista 
   

   
   

 
Beslutande 
Avdelningschef Stenbäck Niklas _________________________________ 
  
Föredragande 
Byråchef Storfors Elisabeth _________________________________ 

 
 
 
 Förverkligande av en grundskoleundervisning för personer som 

fullgjort läroplikten 
 
Ärende 
Tillsättande av arbetsgrupp 
 
Beslut 
Ålands landskapsregering beslöt den 14 november 2019 att tillsätta en 
arbetsgrupp med uppdrag att planera hur grundskoleutbildning för 
personer som fullgjort läroplikten ska förverkligas. 
  
Grundskoleutbildning för personer som fullgjort läroplikten 
är en ny utbildningsform i enlighet med LL om barnomsorg och 
grundskola som föreslås träda i kraft i januari 2021. 
Grundskoleutbildningen vänder sig till målgruppen ungdomar som 
fullgjort läroplikten men inte erhållit avgångsbetyg från grundskolan och 
vuxna som är i avsaknad av kunskaper motsvarande grundskolans 
lärokurs. Utbildningsformen är indelad i ett läskunnighetsskede, 
inledningsskede, och ett slutskede. 
  
Kommunerna är ansvariga för att grundskoleundervisning ordnas för en 
kommuninvånare som fullgjort läroplikten men inte slutfört grundskolan 
med godkänt avgångsbetyg. Grundskoleundervisningen kan ordnas i en av 
kommunens skolor eller genom ett interkommunalt samarbete i form av 
en köptjänst. Undervisningen ska kunna genomföras i organiserade 
undervisningsgrupper enligt en fastställd läroplan eller som 
distansundervisning. 
  
Arbetsgruppens sammansättning: 
  
Specialsakkunnig Bodil Regårdh, ordförande och sekreterare 
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Specialsakkunnig Katarina Halme-Wiklund 
Bildningsdirektör Kjell Nilsson 
Elevhandledare Camilla Karlström 
Rektor Maria Säll-Överström 
Rektor Siv Ekström 
  
I arbetsgruppens uppdrag ingår att utarbeta ett förslag till struktur och 
organisation för ett interkommunalt samarbete kring 
grundskoleutbildningen för personer som fullgjort läroplikten. Uppdraget 
gäller i första hand planering av grundskoleutbildningens slutskede. 
  
Ï arbetsgruppens uppdrag ingår även att ge förslag till rutiner för 
anmälningsförfarandet till utbildningen, beräkna kommunens initiala 
utbildningskostnad per studerande samt göra upp en handlingsplan för hur 
undervisningsformen kan förverkligas. 
  
En mellanrapport lämnas till landskapsregeringen inom maj 2020 och en 
slutrapport inom oktober 2020. Slutrapporten ska omfatta underlag för att 
inleda utbildningsformen från och med höstterminen 2021 i ett om 
kommunerna så beslutar interkommunalt samarbete. 
  
 
Övrigt 
SÄNDLISTA:                          
Bodil Regårdh, bodil.regardh@regerignen.ax 
Katarina Halme-Viklund, katarina.halme-viklund@regeringen.ax 
Kjell Nilsson, kjell.nilsson@mariehamn.ax 
Camilla Karlström, camilla.karlstrom@edu.mariehamn.ax 
Maria Säll - Öfverström, maria.sall-ofverstrom@afhs.ax 
Siv Ekström, siv.ekstrom@mariehamn.ax 
 
  
 För kännedom 
Minister Tony Asumaa 
Skoldirektörerna 
Högstadieskolorna 
Kommunernas skolnämnder 
Direktionen för Ålands folkhögskola 
Styrelsen för Ålands gymnasium 
  

 


