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Grundvux på Ålands folkhögskola
start hösten 2021



Kort om Grundvux slutskede
• Motsvarar årskurs 7-9

• Läsår 1: Måndag 25 oktober 2021 till fredag 6 maj 2022

• Läsår 2: Måndag 24 oktober 2022 till fredag 5 maj 2023

• Närstudier på helfart. Lov enligt skolans arbetstider

• Minst 10 heltidsstuderande behövs för att Grundvux ska starta

• Antagningstesterna sker på plats på Ålands folkhögskola: 
För dem med annat modersmål än svenska: 

Svenska och matematik: Digitalt på Educateit.se. (lägsta kunskapsnivå I svenska: A2)
Engelska: intervju på plats

För dem med skiljebetyg: testerna eller enbart intervju på svenska

• En kurs är 28 lektioner och en skolvecka måndag- fredag kl.9.00-14.00 motsvarar 30 lektioner.  



Studierna
• Vi använder oss idag av Office 365, Teams och Wilma. Diskussioner om It´s learning förs för Grundvux

• Kursplanen baseras på den nya åländska läroplanen och tillämpliga delar från den finska läroplanen
för vuxna. (klar maj 2021)

• Arbetsplanen för läsåret baseras på samma styrdokument som kursplanen men är mer specificerad
(klar och godkänd innan kursstarten 2021)

• Många läromedel I bokform har en digital utgåva, därför behövs egen dator med internetuppkoppling



Timfördelning
ÄMNE LÄSÅR 1 LÄSÅR 2

Svenska/ svenska som andraspråk 8 4
Engelska 5 3
Matematik 3 5
Religion & livsåskådningskunskap - 1
Historia - 1
Samhällskunskap - 2
Fysik - 1
Kemi - 1
Biologi - 1
Geografi - 1 
Idrott 1 -
Hälsokunskap 1 -
Datakunskap (obligatoriskt valbar) 2 -
Erbjudna valfria kurser 3 2
Studiehandledning/arbetslivsfärdighet - 1

23 23



Viktiga datum
• Onsdag 12 maj kommunerna skickar över info om anmälda till Ålands folkhögskola

• Onsdag 19 maj/ torsdag 20 maj antagningstest (svenska, matematik & engelska) / intervju

• Vecka 21 (24-28 maj) antagningsbesked skickas ut.

• Onsdag 23 juni de antagna bekräftar sin studieplats

• OM det finns lediga studieplatser efter första antagningsomgången:
- Kommunerna tar emot anmälningar under sommaren
- Måndag 16 augusti info om anmälda skickas till Ålands folkhögskola
- Måndag 23 augusti/tisdag 24 augusti antagningstest (svenska, matematik & engelska)/intervju
- Vecka 35 (30 augusti-3 september) antagningsbesked skickas ut.
- Onsdag 15 september de antagna bekräftar sin studieplats

• Måndag 25 oktober startar Grundvux läsår



Kontaktpersoner 

Eva Ekström - Andersen
ansvarig lärare för Grundvux
eva.ekstrom-andersen@folkis.ax
Telefon 43240

Maria Säll- Öfverström
rektor
maria.sall-ofverstrom@folkis.ax
Telefon 432422
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Frågor?


