
Välkommen till informationstillfälle om 
grundskoleutbildning för vuxna

Genomgång av:

Lagstiftning

- Upplägg, innehåll

- Utbildningens målgrupp

- Studiesociala förmåner och studiestöd

Rutiner för anmälningsförfarande, anmälningsblankett

Utbildningens slutskede vid Ålands folkhögskola

Frågor



Grundskola för vuxna
• Ny lag på Åland från den 1.1. 2021: 

• LL om barnomsorg och grundskola (2020:32)

• LF om ändring av landskapsförordningen om barnomsorg och grundskola (2020/117)

• Kommunerna ansvarar för organiseringen av utbildningen genom att: 
• ordna den själv eller i samarbete med andra kommuner eller 

• köpa tjänster från annan offentligt finansierad skola på Åland som beviljats tillstånd av 
landskapsregeringen att bedriva grundskoleundervisning.

• En person som har sin hemkommun på Åland, har passerat läropliksåldern och 
som saknar avgångsbetyg från grundskolan, har rätt att avlägga hela eller delar av 
grundskolans lärokurs.



• Läroplikten börjar höstterminen det år 
barnet fyller sju år

• Läroplikten upphör då eleven har 
uppfyllt sin skyldighet eller senast 
efter 10 år 

• Rätten till skolgång börjar när barnet 
blir läropliktigt

• Rätten till skolgång upphör då barnet 
gått igenom grundskolan, men senast 
den 31 juli det år då eleven fyller 18 år

När har man passerat läroplikten? När upphör rätten till skolgång?

En person som passerat läroplikten, saknar avgångsbetyg och vars rätt till 
skolgång har upphört har rätt till grundskoleutbildning för vuxna



Målgrupp

• Vuxna från 18 år och uppåt som har ett skiljebetyg från grundskolan och som behöver 
ett avgångsbetyg för att kunna fortsätta studera

• Ungdomar som flyttat till Åland i slutskedet av grundskola (årskurs 7-9) och inte hunnit få 
avgångsbetyg från grundskolan innan rätten till skolgång upphört

• Andra ungdomar och vuxna som hoppat av grundskolan eller av andra orsaker gått ut med 
skiljebetyg efter att rätten till skolgång upphört

• Vuxna med invandrarbakgrund med kort eller ingen skolbakgrund från sitt hemland 
(t.ex. flyktingar)



Personer som inte hör till målgruppen:

• Personer i åldern 16-17 år 

• Personer som genomgått grundskolan och har ett avgångsbetyg med anpassade 
lärokurser i ett eller flera ämnen och vill få anpassningarna bortlyfta

• Personer som gått i träningsundervisningen 

• Personer som har ett avgångsbetyg men vill höja sitt betyg i ett enskilt ämne



• Läs- och skrivkunnighetsskedet 
(elementära läs- och skrivkunskaper och 
grundläggande numeriska färdigheter)

• Inledningsskedet (6 ämnen + 
elevhandledning)

• Slutskedet (12 ämnen + elevhandledning)

• Varje skede är organiserat i kurser

Utbildningen är indelad i tre olika skeden:



• Läs- och skrivkunnighetsskedet 
motsvarar årskurs 1-3 i grundskolan

• Omfattar 23 obligatoriska kurser och 6 
valfria. Den studerande ska välja
minst 27 kurser

(en kurs omfattar 28 timmar)

• Svenska/ Svenska som andraspråk

• Matematik

• Valfria kurser

• Inledningsskedet motsvarar årskurs 4-6 i 
grundskolan

• Omfattar 34 obligatoriska kurser och 10 
valfria. Den studerande ska välja minst 38 
kurser

(en kurs omfattar 28 timmar)

• Svenska/ Svenska som andraspråk

• Matematik

• Engelska

• Samhällskunskap

• Miljökunskap

• Hälsokunskap

• Valfria kurser

Läs- och skrivkunnighetsskedet och inledningsskedet



• Slutskedet motsvarar årskurs 7-9 i grundskolan

• Omfattar 39 obligatoriska kurser och minst 10 valfria 
kurser. Den studerande ska ha minst 46 kurser

• Svenska/svenska som andraspråk

• Engelska

• Matematik

• Religion och livsåskådningskunskap

• Historia

• Samhällskunskap

• Biologi

• Geografi 

• Fysik 

• kemi

• Hälsokunskap

• idrott

Slutskedet



Organisering och upplägg
• Hemkommunen ansvarar för organiseringen av utbildningen genom att: 

• ordna den själv eller i samarbete med andra kommuner eller 
• Köpa tjänster från annan offentligt finansierad skola på Åland som beviljats tillstånd av 

landskapsregeringen att bedriva grundskoleundervisning.

• Ålands folkhögskola har getts tillstånd att bedriva grundskoleutbildning för vuxna och 
utfärda grundskolebetyg (beslut nr 57 U2, 16.2.2021, ÅLR 2020/10070)

• Tidigare kunskaper ska bedömas och tillgodoräknas. 

• Studerande får en individuell studieplan

• Studerande ska kunna fullgöra hela lärokursen eller hela eller vissa delar av varje skede

• Lärokursen för läskunnighets-, inlednings- och slutskedet omfattar sammanlagt högst 4 år. 
Den som studerar på heltid ska avlägga studierna inom högst 5 år.



Studiesociala förmåner
• Undervisning, läroböcker och andra läromedel, arbetsredskap och arbetsmaterial 

är avgiftsfria för den studerande

• Den som studerar heltid har rätt till en avgiftsfri måltid de dagar den studerande 
är närvarande i skolan

• Den studerande kan beviljas ersättning för transport mellan bostaden och skolan 
under skoldagar om färdvägen i ena riktningen är över 5 km



Studiestöd
• LL (2006:71) om studiestöd

• LL (2020/59) om ändring av landskapslagen om studiestöd

• §3 Studier som berättigar till studiestöd
• De allmänna villkoren är:

• att man antagits till en utbildning eller deltar i grundskoleutbildning för andra än läropliktiga
• att studierna bedrivs i huvudsyssla
• att den studerande behöver ekonomiskt stöd

• § 2 Definitioner
• Heltidsstudier: c) att studier sker inom ramen för grundskoleutbildning för andra än 

läropliktiga och i en studietakt om minst 22 kurser per läsår
• Deltidsstudier: c) att studier sker inom ramen för grundskoleutbildning för andra än 

läropliktiga och i en studietakt om minst 11 kurser och högst 21 kurser per läsår

Närmare information om studiestöd finns här www.ams.ax

http://www.ams.ax/


Rutiner för anmälning till utbildning
• Landskapsregeringen har fastställt en blankett för anmälan till slutskedet av 

grundskoleutbildningen

• Blanketten fylls i tillsammans med:
• grundskolans elevhandledare 

• kommunens tjänsteman som ansvarar för integration eller annan av kommunen utsedd 
person

• Personens kontaktperson vid Ams eller Visa vägen

• Anmälningsblanketten lämnas till den sökandes hemkommun

• Om kommunen väljer att köpa utbildningstjänster skickas blanketten till 
folkhögskolan



Bodil Regårdh

Specialsakkunnig inom 
gymnasieutbildning, vuxenutbildning 
och fri bildning

bodil.regardh@regeringen.ax

Telefon 018 - 25545

Katarina Halme –Wiklund

Specialsakkunnig inom
grundskoleutbildning

katarina.halme-wiklund@regeringen.ax

Telefon 018 - 25239

Kontaktuppgifter

mailto:bodil.regardh@regeringen.ax
mailto:katarina.halme-wiklund@regeringen.ax


Tack och på återseende!
regeringen.ax


