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Ålands gymnasium
är en myndighet  med två skolor: 

Ålands yrkesgymnasium och Ålands lyceum
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Arbetsmiljö

• Vi är arbetslivets skola. Här gäller arbetslivets regler 
(Närvaro)

• Behörighets- och säkerhetskort (måste klaras).

• Rökfri arbetsplats

• Antimobbningsarbete

• Studeranderådet
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Studerandevårdsgruppen

Består av:

• speciallärare

• skolvärd

• studiehandledare

• lärarrepresentant

• skolkurator

• skolpsykolog

• skolhälsovårdare

Presentation av studerandehälsan
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Frånvaro vid sjukdom

• Som studerande ska man meddela skolan vid 
sjukdom. Anmälan ska ske senast kl. 09.00. 

• För studerande under 18 år är det vårdnadshavare 
som gör sjukanmälan. 

• Info om vart sjukanmälan ska göras finns på Studnet.

• Sjukanmälan görs för varje dag! Sjukintyg krävs 
fr.o.m. 4:e sjukdagen.

• Om frånvaron blir hög kräver skolan sjukintyg för all 
frånvaro och nätverksmöten hålls kontinuerligt.
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Anhållan om ledigt

• Närvaroplikt i studierna på basen av kunnande.

• I regel beviljas inte ledigheter OM man inte redan har 
kunnande.

• Anhållan om ledighet från studierna måste göras i 
god tid före planerad ledighet. Anhållan ges till 
grupphandledaren som i samråd med Penilla
Eriksson avgör om ledigheten är möjlig.

• Det är den studerandes ansvar att kompensera för 
frånvaro från studierna även om ledigheten har 
beviljats. 

• Blankett för ledighetsanhållan finns på Studnet.



Studiernas uppbyggnad

• Alla utbildningsprogram har en egen läroplan som 
baserar sig på examensdelarna från finska 
examensgrunderna.

• Läroplanen innehåller examensdelar som totalt 
motsvarar 180 kompetenspoäng.

• En kompetenspoäng innebär 20 lektioner 
undervisning.

• Vid normal studietakt planeras studietiden till tre år.

• 5 perioder under varje läsår, ca 8 veckor/period

• Yrkesinriktade examensdelar 145 kp

• GEMensamma examensdelar 35 kp
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Studiernas uppbyggnad

• HUTH-studerande läser: yrkesämnen (120 kp) och 
vissa gemensamma ämnen vid ÅYG samt HUTH-
kurser (30 kurser) vid Ålands lyceum

• Vid yrkesgymnasiet bedöms godkända prestationer i 
GEM i skalan 1-5 och vid Ålands lyceum i skalan 5-10.

• Vi använder ItsLearning för lektionsmaterial och 
inlämningsuppgifter.

• Alla utbildningar som leder till gymnasieexamen ger 
behörighet för studier på Åland och i Finland och 
dessutom grundläggande behörighet i Sverige. 

• OBS! För studier i Sverige krävs dessutom nästan 
alltid olika särskilda behörigheter.
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GEMensamma examensdelar

• KUNNANDE I KOMMUNIKATION OCH INTERAKTION 
(svenska, engelska, finska eller spanska, verksamhet i 
den digitala miljön, konst och kreativt uttryck) 

• KUNNANDE I MATEMATIK OCH NATURVETENSKAPER 
(matematik, fysik, kemi)

• KUNNANDE SOM BEHÖVS I SAMHÄLLET OCH 
ARBETSLIVET (samhällsfärdighet, arbetslivskunskap, 
företagsamhet, studie- och karriärplanering, 
upprätthållande av arbetsförmåga och 
välbefinnande, hållbar utveckling)
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Speciallärarna informerar

• Screening har nyligen gjorts på alla nya studerande.

• Överföringsblanketter

• Intyg

• Åtgärdsprogram

• Allt man kommer överens om förs in i Wilma

• Stödundervisning ordnas av ämneslärare vid behov.
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Yrkesprov

• En examensdel avslutas med ett yrkesprov som kan 
göras ute på en arbetsplats (LIA/praktik) eller i 
skolan.

• Yrkesämnenas bedömning sker genom yrkesprov. En 
examensdel kan ha flera delyrkesprov.

• Bedömningen sker av en yrkesperson och en lärare. 
Den studerande utvärderar också själv sin prestation 
i yrkesprovet.
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Wilma

• Wilma fungerar som den studerandes personliga 
utvecklingsplan för kunnande (PUK). 

• Föräldrar till studerande under 18 år har fått hem en 
egen inloggning till Wilma för att kunna följa med 
schemat och hur det går i studierna. Kontakta Liselott 
Granberg om problem med föräldrainloggning 
uppstår.



Omtentamen

• Ett underkänt prov kan skrivas om vid två 
omtentamenstillfällen.

• Omtentamen arrangeras udda veckors onsdag 
kl. 14.15 – 16 på Östra Skolgatan 2.

• Anmälan till omtentamen görs en vecka i förväg på 
omtentamensblankett som fås från skolkanslierna 
eller Studnet. 

• Studerande ska även tala med berörd lärare före 
omtentamen för att få tilläggsinformation.

• För HUTH-omtagning, se Studnet.



Kostnader

• Lunchen i skolan är gratis, samt en frukt till 
mellanmål. Frukost kostar 2 €.

• Kostnader för böcker och studiematerial varierar.

• Skyddskläder och skyddsutrustning för arbete i 
studierna bekostas av skolan.

• Den som har längre än 5 km till skolan har rätt till 
busskort.
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Information och Studnet

• Allmän information finns på hemsidan 
www.gymnasium.ax

• Se Studnet för Ålands yrkesgymnasium för mer 
information om studier, kontaktuppgifter, GDPR m.m.

https://studnet.gymnasium.ax/

• Information om HUTH-studier finns under fliken 
HUTH-studier på Studnet. 

http://www.gymnasium.ax/
https://studnet.gymnasium.ax/


Kontaktuppgifter

• Biträdande rektor/övergripande och personalansvar: Jerry 
Rosbäck, tel: 018-536 624, jerry.rosback@gymnasium.ax

• Platsansvarig/studerandeansvarig: Penilla Eriksson,

tel: 018-536 504, penilla.eriksson@gymnasium.ax

• Kontakt med studiehandledare: 

ayg-studiehandledning@gymnasium.ax
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