4.12.2020
Finlands Svenska Skolungdomsförbund FSS rf

Begäran om utlåtande om förslaget till ändring
av vissa förordningar av statsrådet som gäller
utvidgning av läroplikten och utbildning som
handleder för examensutbildning
(VN/1985/2020)
Finlands Svenska Skolungdomsförbund FSS tackar för möjligheten att kommentera
förslaget till ändring av vissa förordningar av statsrådet som gäller
utvidgning av läroplikten och utbildning som handleder för examensutbildning.
Först ochn främst så skulle FSS ha uppskattat om även förordningspromemorian skulle ha
funnits tillgänglig på svenska. Detta skulle ha underlätta vårt arbete med utlåtande
väsentligt.
Kommentarer om ändring av statsrådets förordning om gymnasieutbildning (810/2018)
FSS anser att ändringarna som föreslås gällande 11 och 12 § inte strider mot FSS politiska
program vad gäller utbildningspolitik och har inget att anmärka på. Statsrådets
förordning föreslår att tilläggsundervisningen i den
grundläggande utbildningen
upphävs men FSS ser inga skäl för att dessa måste upphävas. Vi välkomnar planen på att
satsa och förena den förberedande utbildningen i övergångsskedet men utesluter inte att
enskilda läroanstalter skulle kunna satsa på tilläggsundervisning.
Kommentarer om statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om
yrkesutbildning (637/2017)
Yrkesutbildningen ska ge goda förutsättningar för arbetslivet, fortsatta studier och livet.
Yrkesutbildningen ska stödja företagsamhet och initiativförmåga. FSS välkomnar
satsningarna för den personliga utvecklingsplanen för kunnandet (PUK) i 9 och 10 § och
uppskattar satsningarna på personlig utveckling samt tillräcklig undervisning och
handledning.
Kommentarer om ändring av förordningen om behörighetsvillkoren för personal inom
undervisningsväsendet (986/1998)
FSS anser att 2 § om behörighet för rektor är rimlig och är positivt inställt till tillägget om
behörighet för rektorer även inom området för förberedande utbildning för
examensutbildning. Tillägget medför att rektorer även skulle ha behörighet för ansvara för
förberedande utbildning för examensutbildning vilket FSS anser vara ett vettigt förslag.
Kommentarer om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (1766/2009)
I enlighet med statsrådets beslut ändras i statsrådets förordning om finansiering av
undervisnings- och kulturverksamhet. Ur 19 § 2 mom framkommer ett förändringsförslag
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som möjliggör att finansieringen för läroplikten av en studerande i
gymnasiet inte avbryts ifall studeranden tillfälligt blivit relegerad. FSS
anser att förändringen är motiverad, speciellt då den läropliktiga tillsammans med
anordnaren av undervisningen måste komma överens om hur studierna ska framskrida
under tiden som den läropliktiga är relegerad (studierna fortsätter med andra ord).
Centralt innehåll
Sammanfattningsvis förhåller sig FSS positivt till att den förberedande utbildningen
sammanslås inom undervisningen i övergångsskedet förutsatt att tilläggsundervisningen
är omfattande och välorganiserad i stycket gällande statsrådets förordning om
gymnasieutbildning (810/2018). Utöver det så välkomnar vi ändringsförslagen för den
personliga utvecklingsplanen för kunnandet (PUK) gällande uppgifter som ska föras in i
den personliga utvecklingsplanen för kunnandet samt bedömning av tillräcklig mängd
undervisning och handledning. Innebörden i PUK är av särskild vikt i och med att
studievägen för unga blir allt mer individuell.
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