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Hänvisning Identifiering och erkännande av kunnande som förvärvats inom det fria
bildningsarbetet, Undervisnings- och kulturministeriets publikationer 36/2019
Ärende

Begäran om förutredning om studieförvaltningssystemen inom det fria
bildningsarbetet och om överföring av uppgifter till datalagret Koski
Den 6 februari 2019 tillsatte undervisnings- och kulturministeriet en arbetsgrupp med
uppgift att utreda hur en kompetensbaserad beskrivning kan utnyttjas inom det fria
bildningsarbetet och att lägga fram ett förslag till modell för kompetensbaserad
beskrivning av utbildningen samt till en gemensam enhet som beskriver utbildningens
omfattning. Arbetsgruppen skulle dessutom lägga fram förslag till den fortsatta
beredning som behövs. Arbetsgruppen överlämnade enhälligt sin promemoria
(Identifiering och erkännande av kunnande som förvärvats inom det fria
bildningsarbetet, Undervisnings- och kulturministeriets publikationer 36/2019, se
http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-263-695-9) till undervisnings- och kulturministeriet
17.12.2019.
I förslaget till fortsatt beredning konstaterade arbetsgruppen att det för att främja
identifieringen och erkännandet av det kunnande som förvärvats i utbildningarna inom
det fria bildningsarbetet är ytterst viktigt att det förvärvade kunnandet kan föras in i det
nationella datalagret för studieprestationer och examensuppgifter Koski. Arbetsgruppen
föreslog att lagstiftningen om datalagret Koski ändras så att det kunnande som
förvärvats i utbildning inom fritt bildningsarbete ska kunna föras in i datalagret fr.o.m.
1.8.2021.
Utgående från arbetsgruppens förslag inleder undervisnings- och kulturministeriet ett
beredningsarbete som syftar till att utbildningen inom det fria bildningsarbetet ska bli en
del av datalagret Koski. För att inleda arbetet öppnar ministeriet en enkät med hjälp av
vilken man samlar in en kunskapsbas om de studieförvaltningssystem som används
vid läroanstalter för fritt bildningsarbete, om dataöverföringar till datalagret Koski och
om huvudmännens intresse av att börja överföra uppgifter till datalagret i fråga.
Undervisnings- och kulturministeriet ber alla huvudmän för läroanstalter för fritt
bildningsarbete svara på enkäten senast 19.2.2020.
Länk till enkäten: https://link.webropolsurveys.com/S/87483E9471FA049D
Om länken inte fungerar, kan du kopiera den och klistra in den i webbläsaren.
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