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§ 1 Sammanträdets öppnande  

 

Ordförande öppnade sammanträdet, hälsade medlemmarna välkomna samt konstate-

rade att sammanträdet var lagligt sammankallat och beslutfört. 

 

 

_____ 

 

 

 

 

 

§ 2 Val av protokollsjusterare 

Till protokollsjusterare valdes Anneli Häggblom och Steve Nyholm. 

 

 

 

 

 

 

§ 3 Godkännande av föredragningslistan samt komplettering med even-

tuella övriga ärenden 

Föredragningslistan godkändes i föreliggande form.
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§ 4 Presentation av Kronoby gymnasium  

  
 Viola Storbacka presenterar Kronoby gymnasium och dess verksamhet. 

 

 

Förslag: 

 

 Gymnasienämnden tar del av informationen och antecknar den för kännedom. 

 

 

 Gymnasienämndens beslut: 

 

 Gymnasienämnden diskuterade ärendet och antecknade ärendet för kännedom. 
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§ 5 Gymnasiets nya läroplan 

 
Nya läroplaner tas i bruk i gymnasierna i augusti 2021. De görs upp utifrån grunderna 

för gymnasiets läroplan som Utbildningsstyrelsen publicerade i november 2019. Gym-

nasierna har ansökt och fått ekonomiskt stöd för att genomföra läroplansprocessen. 

Arbetet med läroplan bedrivs lokalt i den egna skolan, men även gemensamt inom 

Team Nord samt med gymnasieringen Vi7. 

 

De mest väsentliga förändringarna: 

 Delområdena som utgör mångsidig kompetens bildar gemensamma mål för 

läroämnena 

 De nationella studierna indelas i moduler, som utgör själva byggstenen för studi-

eavsnitten som utformas på lokal nivå 

 Studieavsnittens omfattning definieras med studiepoäng. Studieavsnitten kan 

vara av olika omfattning och även gemensamma för flera läroämnen 

 Gymnasieutbildningen för unga omfattar 150 studiepoäng i stället för nuvarande 

75 kurser 

 Studierna bedöms utifrån studieavsnitten 

 De studerande erbjuds mer övergripande och långvarig studiehandledning än ti-

digare samt stöd för dem som behöver det 

 Kontakterna till den omgivande världen, i synnerhet internationellt samarbete 

och samarbete med högskolor och arbetsliv, betonas i högre grad än tidigare 

 

Information: https://www.oph.fi/sites/default/files/documents/sve-lops-esite-rgb-sivu-

kerrallaan2_0.pdf 

 

 

Förslag: 

 

Gymnasienämnden diskuterar ärendet och de förändringar reformen medför.  

 
 
 

 Gymnasienämndens beslut: 

 

 Gymnasienämnden diskuterade ärendet och antecknade ärendet för kännedom. 

  

https://www.oph.fi/sites/default/files/documents/sve-lops-esite-rgb-sivu-kerrallaan2_0.pdf
https://www.oph.fi/sites/default/files/documents/sve-lops-esite-rgb-sivu-kerrallaan2_0.pdf
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§ 6 Den utvidgade läroplikten 

 
I enlighet med regeringsprogrammet höjs läropliktsåldern från och med 2021 till 18 år 

och läroplikten utvidgas till att gälla även studier på andra stadiet. De viktigaste ut-

bildningspolitiska målen i regeringsprogrammet handlar om att stärka den utbild-

ningsmässiga jämlikheten, öka kunnandet på alla utbildningsnivåer, minska inlär-

ningsskillnaderna och höja utbildningsnivån. Målet är att alla finländare genomgår en 

utbildning på andra stadiet. 

 

Utvidgningen av läroplikten träder i kraft år 2021. Läropliktslagen tillämpas första 

gången på dem som vid lagens ikraftträdande är läropliktiga enligt lagen om grund-

läggande utbildning. Skyldigheten att söka sig till och fortsätta i utbildning på andra 

stadiet påverkar i praktiken de ungdomar som våren 2021 går i årskurs 9 i den grund-

läggande utbildningen. Avsikten är att regeringspropositionen lämnas till riksdagen i 

augusti-september 2020. 

 

Information: 

 
UNDERVISNINGS- OCH KULTURMINISTERIET Utvidgning av läroplikten, 28.11.2019 
 

Förslag: 

Gymnasienämnden diskuterar regeringens planer på utvidgad läroplikt och antecknar 

ärendet till kännedom. 

 

 

 
 
 

 Gymnasienämndens beslut: 

 

 Gymnasienämnden diskuterade ärendet och antecknade ärendet för kännedom. 

 

  

https://minedu.fi/documents/1410845/4449678/Utkast+till+riktlinjer+f%C3%B6r+utvidgning+av+l%C3%A4roplikten/12ccc6a9-a4aa-bf9f-8f88-3561dfc76403/Utkast+till+riktlinjer+f%C3%B6r+utvidgning+av+l%C3%A4roplikten.pdf
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§ 7 Granskning verksamhetsplanen för gymnasienämnden åren 2016- 

 2019. Förslag till fokusområden för nämndens fortsatta arbete. 

 
Gymnasienämnden beslöt (§15/2019) att utvärderingen som då presenterades gällande 

gymnasienämndens verksamhet 2016-2018 görs mera uttömmande och att en kritisk 

granskning i förhållandet till verksamhetsplanen och målen tas med. 

 

Gymnasienämndens verksamhetsplan som uppgjorts för perioden 1.8.2016-31.7.2019 

ser ut enligt följande: 

 

1.8 2016 – 31.7.2017 

 

• Kommunerna går med i Andelslaget ViRum och alla lärare tar i bruk ViRum i när-

undervisningen och i de gemensamma virtuella kurserna. 

• Utredning bör ske om möjlighet att dela lärarresurser mellan kommunerna, t.ex. vid 

nyrekrytering. 

• Diskussion bör föras om möjlighet till innehållsmässig specialisering för de enskilda 

gymnasierna. 

• Topeliusgymnasiet bör stödas i ansökan om få nytt tillstånd för speciallinjen inom 

naturvetenskaper, företagskunskap och fostran till internationalism från 1.8 2017. 

• Gemensamma projekt definieras under en period på 3 år. Inventering av befintlig 

verksamhet. 

• Rektorernas roll i relation till gymnasienämnden bör preciseras. Vem av rektorerna 

har vilka ansvarsområden och presenterar detta för nämnden. 

• Gymnasiernas relation till grundläggande utbildning bör definieras. Skall vi bara ha 

gymnasielärare eller är vi beroende av samarbete med högstadierna? 

• Gemensam fortbildning för gymnasielärarna i regionen ordnas. 

• Koordinatorns samarbete med gymnasierna. Koordinatorns uppgiftsbeskrivning och 

förman. 

• Olika stödsystem genomgås 

• Utvärdering och eventuell revidering av verksamhetsplanen våren -17 

 

1.8 2017 – 31.7.2018  

 

• Samma periodindelning och arbetstider bör tas i bruk. 

• Gemensam fortbildning för gymnasielärarna i regionen ordnas. 

• En inledande planering av en gemensam kursbricka som är tillgänglig för alla stu-

derande i kommunerna. 

• Testning av gemensamma kurser som bestämts av gymnasienämnden enligt princi-

pen ”alla erbjuder inte allt”. 

• Gemensam marknadsföring och hemsida bör tas i bruk. 

• Nya attraktiva utbildningsalternativ bör utvecklas. 

• Samarbete med yrkesutbildningen och med tredje stadiet 
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1.8 2018 – 31.7.2019 

 

• En gemensam kursbricka bör tas i bruk. 

• Gemensam fortbildning för gymnasielärarna i regionen ordnas. 

• Verksamhetskulturerna i gymnasierna analyseras (SKUTT). 

• Målet för gymnasieövergången i alla kommuner är minst 50%. 

• Utvärdering av kvalitativ och kostnadseffektiv verksamhet som baserar sig på: 

• ekonomi 

• ledningssystem 

• resursering 

• kursutbud 

 

I utvärderingen som presenterades för gymnasienämnden i juni 2019 (§15/2019) redo-

visades bl.a. för de olika utvecklingsprojekt som startats och genomförts i gymnasie-

nämndens namn och vilka också bidragit till att samarbetet mellan gymnasierna fördju-

pats. Här kan nämnas samarbete gällande läroplansarbete och fortbildning. Den gemen-

samma koordineringen och möjligheten att söka projektmedel och statsunderstöd till-

sammans har tillfört mycket för samarbetet mellan gymnasierna. 

 

Det kan dock konstateras att projekten i sig inte bidragit till att åstadkomma större och 

djupare strukturella förändringar i samarbetet som finns angivna i målsättningarna i 

verksamhetsplanen för åren 2016-2019. Ärenden som berör t.ex. gemensamma lärar-

tjänster, delning av lärartjänster och strategiska diskussioner gällande samarbete med 

yrkesutbildningen och 3:e stadiet har inte funnits på agendan. Undantaget gällande ge-

mensamma tjänster för specialundervisningen. Här har tanken varit att kunna dela på en 

speciallärartjänst för flera gymnasier, men detta har inte heller kunnat genomföras på 

grund av att det varit svårt att rekrytera lärare som är intresserade av att dela tjänst på 

flera olika gymnasier. Tanken att hitta inbesparingar har inte kunnat förverkligas. 

 

Under åren 2017-2018 åtgick mycket tid och energi att försöka implementera ViRum 

lärplattformen som dock inte kunde drivas framåt bl.a. på grund av höga kostnader och 

att allt för få kommuner i Svenskfinland anslöts sig till andelslaget som bildats för att 

driva systemet. Lösningen för Jakobstadsregionen blev då att alla gymnasier i regionen 

gick in för Its-Learning som är en av största kommersiella aktörerna gällande lärplatt-

formar i Norden. På detta sätt finns nu ändå de tekniska förutsättningarna för att genom-

föra den gemensamma kursbrickan som också finns med i de ursprungliga målsättning-

arna i verksamhetsplanen.  

 

Fortsättningsvis bör mera kurser kunna erbjudas via den gemensamma kursbrickan. 

Flera kurser behöver också planeras och skapas så att de kan avläggas via distansstudier. 

Här bör gymnasienämnden på nytt diskutera och bestämma en konkret målsättning be-

träffande hur många kurser som den gemensamma kursbrickan ska innehålla och kon-

kret ta ställning till vilka kurser detta ska vara. På detta sätt kan också ekonomiska vins-

ter för alla parter åstadkommas samtidigt som regionens studerande jämlikt får tillgång 

ett större och bredare kursutbud. Detta bör nu bli ett centralt område som gymnasie-

nämnden följer upp under de närmaste åren! 

 



 JAKOBSTADSREGIONENS  

GYMNASIENÄMND 

 

PROTOKOLL 

 

11.2.2020 

 

8 

 

 

 

 

Protokolljusterarnas initialer     Utdragets riktighet intygar 

 

___________________ ______________________ _____________________________________ 

8  

Ser vi då framåt vad som nu är aktuellt gällande gymnasierna så är det naturligtvis den 

nya läroplanen som ska tas i bruk 2021. Här finns redan ett fungerande samarbete kring 

arbetsprocesserna då den nya läroplanen uppgörs och alla gymnasier har också fått stats-

understöd för detta arbete.  

 

Den utvidgade läroplikten utreds som bäst och planerna är nu att den nya lagstiftingen 

kring detta träder ikraft från och med 1.8.2021, dvs på samma gång som gymnasiets nya 

läroplan ska börja tillämpas. Den utvidgade läroplikten kommer att få många olika kon-

sekvenser för utbildningen på andra stadiet som vi också i regionen behöver utreda och 

diskutera. Gymnasierna, yrkesutbildningen och övriga utbildningsaktörer på andra sta-

diet skulle vara betjänta av en gemensam diskussion kring detta. 

 

Även strukturer och innehåll gällande samarbete med tredje stadiet behöver finnas med 

på agendan. Den nya läroplanen förpliktar till samarbete mellan högskolor, universitet 

och gymnasieutbildning. Här kan gymnasienämnden gemensamt för Jakobstadsreg-

ionen lyfta frågan och det handlar ju om att utveckla fungerande samarbetsformer trots 

det geografiska avståndet till högskolor och universitet.   

 

Gymnasienämndens roll som samordnade kraft och diskussionsforum för det långsik-

tiga strategiska arbetet som berör andra och tredje stadiet bör lyftas fram mera i fort-

sättningen. Med tanke på bland annat den utvidgade läroplikten finns nu behov att mera 

djupgående analysera strukturerna tillsammans med övriga aktörer inom andra stadiet. 

En verksamhetsplan behövs nu för gymnasienämndens fortsatta arbete. På basen av den 

tidigare verksamhetsplanen och de nya utmaningar som nu finns gällande gymnasieut-

bildningen och de reformer som är på kommande gällande andra stadiet föreslås att 

följande fokusområden tas med i verksamhetsplanen för 2020: 

 

Våren 2020 

• Analys och diskussion gällande den utvidgade läroplikten 

• Gymnasierektorerna får i uppdrag att tillsammans med gymnasienämndens ko-

ordinator utarbeta ett förslag till en mera omfattande kursbricka som kan leda 

till att ekonomiska inbesparingar kan uppnås. Gymnasiestuderande skall i större 

utsträckning kunna ta del av regionens kursutbud.  

Hösten 2020 

• Gymnasienämnden anordnar ett gemensamt seminarium för andra stadiets ut-

bildningar i regionen. Ärende som behandlas på seminariet är reformen kring 

den utvidgade läroplikten och utökat samarbete. Seminariet ordnas i början av 

höstterminen 2020. 
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Förslag: 

 

• Föreslås att gymnasienämnden godkänner den kompletterande utvärderingen 

som gäller verksamhetsplanen för åren 2016-2019. 

• Gymnasienämnden besluter att verksamhetsplanen för år 2020 innefattar de fo-

kusområden som angetts för våren och hösten 2020.  

• Gymnasienämnden får på följande sammanträde ta ställning till en ny verksam-

hetsplan som även omfattar åren 2021-2022. Verksamhetsplanen utarbetas av 

regionens skoldirektörer och gymnasierektorer tillsammans. 

• Eftersom fokusområdena för gymnasienämndens arbete berör strategiskt cen-

trala frågor för hela regionen riktas en skrivelse till Kareby stads bildningsverk 

med en inbjudan att delta i gymnasienämndens arbete.  

 
 

 

Gymnasienämndens beslut: 

  
Gymnasienämnden diskuterade ärendet och beslöt i enlighet med förslaget. 

Tillades att en översikt över vilka distanskurser erbjudits och vilka förverkligats pre-

senteras till nästa möte. 

 

 

Kurt Hellstrand avlägsnade sig kl. 17.45 , §7.   
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§ 8 Övriga ärenden 
 

Nästa möte hålls måndag 27.4.2020, kl. 14.00-16 i Kronoby. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


