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INLÄGG
Den svenskspråkiga påbyggnadsundervisningen i Esbo anordnas i linje med de nationella normerna och
läroplanen för påbyggnadsundervisning på svenska i Esbo. Alla som arbetar med de studerande ska
verkställa den läroplan som utbildningsanordnaren godkänt och följa övriga normer som reglerar arbetet.
Läroplanen är ett levande arbetsredskap för alla lärare. Personalen ska tillsammans diskutera läroplanen ur
olika perspektiv och hur den tillämpas i påbyggnadsundervisningen för att varje studerande ska ha
möjlighet till studier av hög kvalitet.  Läroplanens förverkligande följs upp som en del av Lagstads skolas
utvärderings- och utvecklingsarbete. Läroplanen utvecklas och uppdateras vid behov.

Resultatenheten Svenska bildningstjänster har ansvarat för beredningen av den kommunala läroplanen för
påbyggnadsundervisning på svenska. Beredningsarbetet har gjorts i samarbete med representanter från
Lagstads skola. Representanter för den finska utbildningen, social- och hälsovårdssektorn samt elevvården
har haft möjlighet att kommentera texterna.

Undervisningen på svenska i Esbo utvecklas läroplansenligt och som en pedagogisk helhet med syfte att
skapa en enhetlig lärstig för den unga. Samarbete med den grundläggande utbildningen, läroanstalter på
andra stadiet, arbetarinstitutet i Esbo och arbetslivet är betydelsefullt för att skapa förutsättningar för
livslångt lärande.

Läroplanen för påbyggnadsundervisningen på svenska i Esbo kompletteras bland annat med följande
planer: läroplanen för den grundläggande utbildningen på svenska i Esbo, riktlinjer för ordnande av stöd
och elevvård, plan för att främja barns och ungas välfärd, plan för jämställdhet och likabehandling, och
Svenska bildningstjänsters plan för hållbar utveckling.

Texten med grå bakgrund är utvalda citat ur grunderna för påbyggnadsundervisning läroplan 2014. Texten
är länkad till de nationella läroplansgrunderna. De övriga texterna definierar riktlinjerna för undervisningen
på svenska i Esbo. Utöver detta definierar Lagstads skola vissa egna delar i läroplanen. Tillsammans bildar
dessa delar en helhet som läraren ska följa vid planering, genomförande och utvärdering av
undervisningen.
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1 UTGÅNGSPUNKTER FÖR PÅBYGGNADSUNDERVISNINGEN

1.1 Påbyggnadsundervisningens uppdrag
För unga som har fullgjort den grundläggande utbildningens lärokurs kan utbildningsordnare ordna
påbyggnadsundervisning enligt lagen om grundläggande utbildning. Påbyggnadsundervisningen kan också
ordnas i samarbete mellan flera utbildningsanordnare.

Till påbyggnadsundervisningen kan antas en ung studerande som fått avgångsbetyg från den
grundläggande utbildningen samma eller föregående år.

Påbyggnadsundervisningen omfattar ett läsår och minst 1100 timmar. Det innebär att en studerande som
deltar i påbyggnadsundervisning har rätt att få minst 1 100 timmar undervisning och handledning under
läsåret. Utbildningsanordnaren beslutar om hur påbyggnadsundervisningen ska ordnas.

Påbyggnadsundervisningen bygger vidare på den grundläggande utbildningens uppgift att undervisa och
fostra. Påbyggnadsundervisningen stödjer den studerandes utveckling, lärande och helhetsmässiga
välbefinnande. Påbyggnadsundervisningen riktar sig till unga som gått ut den grundläggande utbildningen
och har behov av att stärka kunskaper, färdigheter och studiemotivation för fortsatta studier eller som
behöver mera tid att planera sin framtid.

Påbyggnadsundervisningen har som särskilt uppdrag att ge de studerande möjlighet att öka sina
förutsättningar för fortsatta studier. Den ska också stödja de studerandes livskompetens och stärka deras
förutsättningar att ta hand om sig själva, att möta förändringar och göra val gällande sina fortsatta studier,
sitt yrkesval och sin framtid.

Undervisningen ordnas och genomförs med hänsyn till de studerandes olika utgångslägen. Tillsammans
med de studerande planeras ändamålsenliga studievägar och behövliga stödåtgärder och genom att i
samarbete med den grundläggande utbildningen, andra läroanstalter och arbetslivet erbjuds mångsidiga
lärmiljöer som bidrar till att påbyggnadsundervisningen lyckas. Handledningen och studerandevården har
en central ställning i påbyggnadsundervisningen. Samarbetet med vårdnadshavarna är fortfarande viktigt.

Påbyggnadsundervisningens upplägg i Esbo

Påbyggnadsundervisning på svenska i Esbo anordnas i Lagstads skola. Till undervisningen kan antas
studerande som fått avgångsbetyg från den grundläggande utbildningen samma eller föregående år. Till
påbyggnadsundervisningen kan inte antas en sökande som tidigare deltagit i påbyggnadsundervisning.

Antagningskriterier till påbyggnadsundervisningen på svenska i Esbo

Studerande antas till påbyggnadsundervisningen enligt följande kriterier:

1. Alla svenskspråkiga studerande vars hemkommun är Esbo eller Grankulla och saknar studieplats på
andra stadiet antas till påbyggnadsundervisningen i Lagstads skola.

2. Påbyggnadsundervisning anordnas huvudsakligen inom en undervisningsgrupp. Antalet studerande
i gruppen kan uppgå till högst 24 studerande. Om antalet sökande utan studieplats med
hemkommun Esbo eller Grankulla är fler än 24 kan direktören för Svenska bildningstjänster besluta
om att påbyggnadsundervisning ges i två grupper.

3. Ifall det finns lediga platser i gruppen/-erna efter att alla sökanden utan studieplats med Esbo och
Grankulla som hemkommun antagits, kan övriga sökande tas in i prioriteringsordning enligt
följande:

a) Studerande från Esbo och Grankulla som har en studieplats.
b) Studerande utan studieplats från andra kommuner.
c) Studerande från andra kommuner som har en studieplats.

Om två eller flera sökande är likvärdiga antas studerande genom lottning.

https://eperusteet.opintopolku.fi/#/sv/lisaopetus/718900/tekstikappale/718921
https://eperusteet.opintopolku.fi/#/sv/lisaopetus/718900/tekstikappale/718923
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En förutsättning för att anta studerande från andra kommuner än Esbo och Grankulla är att den
studerandes hemkommun beviljar en betalningsförbindelse.

4. Studerande i påbyggnadsundervisningen förutsätts delta i en intervju innan studierna börjar.
Avsikten med intervjun är att diskutera den studerandes målsättningar för studierna.

5. Förutsatt att det finns lediga platser, kan rektor efter att läsåret börjat avvika från ovan definierade
antagningskriterier vid antagning av studerande till påbyggnadsundervisningen.

Undervisningens upplägg

I påbyggnadsundervisningen ges en studerande undervisning och handledning under minst 1100 timmar.
För påbyggnadsundervisningen har inte fastställts någon riksomfattande timfördelning och inte heller
någon lärokurs. I påbyggnadsundervisningens läroplan kan ingå läroämnen som är gemensamma för alla i
den grundläggande utbildningen, valfria ämnen i den grundläggande utbildningen, andra ämnen och
ämneshelheter i enlighet med den grundläggande utbildningens uppgift, yrkesförberedande studier samt
praktisk arbetslivsorientering. Den studerande ska ha möjlighet att höja vitsord i gemensamma ämnen som
hör till lärokursen i den grundläggande utbildningen och vitsord i valfria ämnen enligt skolans
undervisningsutbud. Undervisningen sker i första hand inom den egna skolan. I mån av möjlighet kan
studerande delta i undervisning vid annan läroanstalt.

1.2 Värdegrunden
Påbyggnadsundervisningen ska ordnas och genomföras enligt samma värdegrund som den grundläggande
utbildningen.

Bild 1 Sammanfattning av värdegrunden i grunderna för den grundläggande utbildningens läroplan 2014

Värdegrunden i den grundläggande utbildningen i Esbo bygger på de värden som finns beskrivna i de
nationella grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen 2014 samt på värden för Esbo stad
som stadsfullmäktige beslutat om:

https://eperusteet.opintopolku.fi/#/sv/lisaopetus/718900/tekstikappale/718924
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Esbo är invånar- och kundorienterad. I Esbo är det viktigt att det går bra i vardagen. De bästa resurserna i
Esbo är invånarna, sammanslutningarna och företagen. Aktiva invånare och partnerskap garanterar
resultatrika tjänster efter invånarnas behov.

Studerande, vårdnadshavare och personal fungerar tillsammans så att varje studerande har bästa möjliga
förutsättningar att växa, utvecklas och lära sig. Studerande, vårdnadshavare och samarbetspartners är
aktiva i att bygga upp skoldagen tillsammans. De studerandes lärstig från småbarnspedagogik och förskolan
till den grundläggande utbildningen och vidare till andra stadiet byggs upp med den studerande som
utgångspunkt.

Skolan är initiativtagande i att bygga upp samarbete med vårdnadshavarna. Hemmen informeras
regelbundet om hur och vad den studerande lär sig i skolan för att ge vårdnadshavarna möjlighet att
uppskatta och stöda sitt barns lärande. Studerandena är aktiva i sin egen lärprocess. Rektorn leder enheten
så att det förs regelbundet diskussioner med studerandena om lärande.

Esbo är en ansvarig föregångare. Esbo är fördomsfri, kreativ och öppen, ifrågasätter det rådande och har
mod att göra saker annorlunda. Esbo utnyttjar forskning och internationell erfarenhet, utför försök och tål
också att dessa misslyckas. Utvecklingen av Esbo är socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbar.

Vi är fördomsfria, kreativa och öppna för nya förfaringssätt. Vi använder forskningsresultat och
erfarenheter av utvecklingsprojekt för att utveckla verksamheten. Vi undersöker och utvecklar aktivt vår
egen verksamhet och lär oss av varandra. Vi vill utnyttja innovativa arbetssätt och – redskap. Vi utvecklar
speciellt nya digitala lärmiljöer, som möjliggör lärande oberoende av tid och plats.

Social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet är både ett mål för fostran och en princip som styr all
verksamhet. Studerandena lär sig att göra medvetna val ur ett hållbart perspektiv. I undervisningen
konkretiseras olika hållbara valmöjligheter för studerandena med beaktande av den studerandes ålder.

Den studerande ses som en aktiv och kompetent individ som har lust och förmåga att fungera i interaktion
med andra. Läraren söker tillsammans med studerandena för dem naturliga sätt att arbeta och lära sig
samt utvecklar sin undervisning för att motsvara dessa.

Esbo är rättvis. Vi handlar öppet, rättvist, jämlikt, jämställt, humant och tolerant.

I skolorna i Esbo bemöts alla med respekt. I skolgemenskapen skapas en gemensam uppfattning om
respektfullt bemötande. Genom att vara rättvisa och positiva fungerar de vuxna som goda förebilder för
studerandena.

Alla studerande och deras familjer har samma rättigheter, skyldigheter och lika värde.  Studerandena växer
och lär sig i gemenskapen samtidigt som var och ens individualitet tas till vara.  Studerandena får växa och
studera i en psykiskt och fysiskt trygg miljö, där var och en har möjligheter att lära sig och att lyckas. Tanken
om den studerandes bästa styr verksamheten.
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1.3 Synen på lärande
Påbyggnadsundervisningen ska ordnas och genomföras enligt samma syn på lärande som den
grundläggande utbildningen.

Bild 2 Sammanfattning av synen på lärande i grunderna för den grundläggande utbildningens läroplan 2014

I påbyggnadsundervisningen i Esbo, liksom i den grundläggande utbildningen, kompletteras beskrivningen
av synen på lärande i läroplansgrunderna med ett perspektiv av positiv pedagogik. Genom att identifiera
och utnyttja de styrkor studerandena har, förstärks deras tro på sin egen förmåga. Uppmuntrande
handledning och respons ökar studerandenas tro på sina egna möjligheter, som främjar intresset att lära sig
och viljan att utvidga och fördjupa sitt eget kunnande.

https://eperusteet.opintopolku.fi/#/sv/lisaopetus/718900/tekstikappale/718925
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2 MÅL OCH CENTRALT INNEHÅLL I PÅBYGGNADSUNDERVISNINGEN

2.1 Målen för påbyggnadsundervisningen
De nationella målen för undervisning och fostran regleras i lagen om grundläggande utbildning och
närmare i statsrådets förordning. Samma mål gäller också påbyggnadsundervisningen.

Enligt 5 § i förordningen har påbyggnadsundervisningen dessutom ett eget, särskilt mål:

2.2 Mångsidig kompetens som mål
Enligt målen i statsrådets förordning ska undervisningen ses som en helhet som ska utveckla sådan
allmänbildning som behövs i dag. Utöver kompetens inom olika vetenskapsgrenar är målet
ämnesöverskridande kompetens. Därför fastställer grunderna för läroplanen för den grundläggande
utbildningen såväl mål och innehåll för gemensamma läroämnen som mål för kompetensområden och
helhetsskapande lärområden som förenar olika läroämnen.

Med mångsidig kompetens avses en helhet som består av kunskaper, färdigheter, värderingar, attityder och
vilja. Kompetens innebär också förmåga att använda sina kunskaper och färdigheter på det sätt situationen
kräver.  Det ökade behovet av mångsidig kompetens beror på förändringarna i omvärlden.

Kompetensområdena har många beröringspunkter med varandra. Det gemensamma målet för dem är att
stödja den studerandes utveckling som människa och främja den kompetens som förutsätts för konstruktiv
delaktighet i ett demokratiskt samhälle och en hållbar livsstil. De studerande ska uppmuntras att identifiera
sin särart, sina styrkor och utvecklingsmöjligheter och att värdesätta sig själva.

https://eperusteet.opintopolku.fi/#/sv/lisaopetus/718900/tekstikappale/718927
https://eperusteet.opintopolku.fi/#/sv/lisaopetus/718900/tekstikappale/718929
https://eperusteet.opintopolku.fi/#/sv/lisaopetus/718900/tekstikappale/719341
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Utvecklingen av kompetens påverkas i högre grad av arbetssätten och kommunikationen mellan den
studerande och omgivningen än av kunskapsinnehållet. Responsen som de studerande ges samt
handledningen och stödet för lärande inverkar framför allt på attityderna, motivationen och
handlingsviljan. Påbyggnadsundervisningen ska ge de studerande möjlighet att stärka sina kunskaper och
färdigheter inom de ovannämnda sju kompetensområdena.

Målen för mångsidig kompetens beaktas i planering av undervisning i olika läroämnen och
mångvetenskapliga lärområden samt i annan verksamhet i skolan. Varje läroämne bygger upp
kompetenserna genom att tillämpa innehållet och metoderna inom läroämnet för att stöda utvecklingen av
mångsidig kompetens. Mångsidig kompetens är beskrivet utifrån sju kompetenser som har flera
beröringspunkter med varandra.  Den grundläggande utbildningen på svenska i Esbo betonar särskilt att
den digitala kompetensen är starkt anknuten till de övriga sex kompetenserna. Denna betoning gäller även i
påbyggnadsundervisningen.

Grunden för mångsidig kompetens läggs redan i småbarnspedagogiken och förskoleundervisningen.
Utvecklingen av mångsidig kompetens fortsätter systematiskt genom hela den grundläggande utbildningen
vidare till andra stadiet. I påbyggnadsundervisningen är det särskilt viktigt att studerandena fortsätter att
utveckla mångsidig kompetens, för att stärka förutsättningarna för fortsatta studier och arbetslivet.
Samtidigt ger kompetenserna verktyg för att klara olika livssituationer och för konstruktiv kommunikation.

Läraren handleder studerandena att bli medvetna om och utveckla sin mångsidiga kompetens. Studerande
och vårdnadshavare får regelbundet respons om utvecklingen av mångsidig kompetens hos den
studerande.

Bild 3 Mångsidig kompetens, betoning inom den grundläggande utbildningen på svenska i Esbo
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2.3 Centralt innehåll i påbyggnadsundervisningen
Det finns ingen timfördelning för påbyggnadsundervisningen som fastställer vilka läroämnen som ska
undervisas och hur undervisningstimmarna ska fördelas mellan läroämnena. För
påbyggnadsundervisningen fastställs heller inte skilt någon riksomfattande lärokurs med mål och centralt
innehåll för läroämnena eller den övriga undervisningen. Utgångspunkt för undervisningen är de mål för
mångsidig kompetens och de mål och innehåll i de enskilda läroämnena som föreskrivs i grunderna för
läroplanen för den grundläggande utbildningen och förtydligas i den lokala läroplanen. Innehållet i de
enskilda studerandenas studier beskrivs i deras individuella studieplaner (se även underkapitel 4.1
Planering av studierna).

Innehållet i påbyggnadsundervisningen ska stödja de särskilda mål som fastställts för
påbyggnadsundervisningen. Undervisningen ska planeras med särskild hänsyn till hur innehållet och
arbetssätten utvecklar de studerandes förmåga att välja yrke, förbättrar förutsättningarna för fortsatta
studier och främjar livskompetensen.

I påbyggnadsundervisningen ingår studiehandledning i studierna. Den studerandes studier kan omfatta

- gemensamma läroämnen som hör till den grundläggande utbildningens lärokurs
- valfria ämnen som är förenliga med den grundläggande utbildningens uppdrag
- helhetsskapande lärområden och projektuppgifter som anknyter till dem
- studiebesök
- gymnasie- och yrkesstudier och studier som förbereder för dem
- handledda studier i arbetslivet och praktisk arbetslivsorientering

Inom påbyggnadsundervisningen i Lagstads skola kan den studerande välja en betoning för sina studier,
den studerande kan välja att följa en gymnasiestig eller yrkesstig beroende på sina framtidsplaner och
förutsättningar för studierna. Studierna byggs upp på olika sätt beroende på stigen, i yrkesstigen ingår fler
PRAO-perioder, medan det i gymnasiestigen ingår i stället möjlighet att fördjupa sig i studier i olika
läroämnen. Både på yrkes- och gymnasiestigen görs besök till läroanstalter på andra stadiet. Betoningen i
studierna begränsar inte den studerandes valmöjligheter efter påbyggnadsundervisningen.

Målet med påbyggnadsundervisningen är att studerandena förbättrar sina förutsättningar för inträde till
fortsatta studier samt fått kunskaper och färdigheter som behövs i studierna. För att främja de färdigheter
som krävs i fortsatta studier är modersmål, matematik, studiehandledning, finska, engelska och
projekttimmarna obligatoriska ämnen under påbyggnadsundervisningen. I påbyggnadsundervisningen följs
de mål som definierats för slutbedömningen i läroämnena i grunderna för den grundläggande utbildningens
läroplan. Undervisningens innehåll i olika läroämnen planeras dock alltid i enlighet med
påbyggnadsgruppens behov i förhållande till målen och bedömningskriterierna för slutbedömningen i
läroämnet.

Den studerande erbjuds undervisning i läroämnen enligt följande:

Modersmål och litteratur 4 h
Matematik 4 h
Studiehandledning 3 h
Finska 3 h
Engelska (A-språk) 3 h
Projekttimme 1 h
Samhällslära 1 h
Historia 2 h
Biologi 1 h
Geografi 1 h
Fysik 2 h

https://eperusteet.opintopolku.fi/#/sv/lisaopetus/718900/tekstikappale/719340
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Kemi 2 h
Hälsokunskap 1 h
Religion/Livsåskådningskunskap 1 h

Valfria ämnen/valfria konst- och färdighetsämnen (hu, tn/tx, bildkonst, musik, gymnastik) 2-4 h

Under projekttimmarna gör den studerande uppgifter kopplade till något av läroämnena i
studieprogrammet under handledning av en lärare. Projekttimmarnas innehåll planeras i samråd med
studiehandledaren och de olika läroämnenas lärare. Projekttimmarnas syfte är att utveckla studerandens
studiefärdigheter, att arbeta självständigt och ta ansvar för sina studier. Projekttimmarna ger studerandena
möjlighet att fördjupa sina kunskaper i olika läroämnen samt övning i studieteknik. Innehållet i
projekttimmarna är anknutet till den studerandes plan för lärande.

Om en studerande vill höja vitsord i läroämnen som ingår i skolans undervisningsutbud, men som inte
undervisas gemensamt för studerandena i påbyggnadsundervisningen, diskuteras alternativen till detta i
samband med uppgörandet av studieplanen.
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3 VERKSAMHETSKULTUREN I PÅBYGGNADSUNDERVISNINGEN

3.1 Utvecklandet av verksamhetskulturen
Verksamhetskulturen i påbyggnadsundervisningen ska utvecklas enligt samma principer som i den
grundläggande utbildningen.

Bild 4 Sammanfattning av principerna för utvecklandet av verksamhetskulturen i grunderna för grundläggande utbildningens
läroplan 2014

I påbyggnadsundervisningen ska principerna om en lärgemenskap följas, vilket innebär att dialog,
gruppsamverkan, gemensamt arbete och känsla av delaktighet är viktiga element. Arbetet ska konsekvent
sträva mot målen och ledningen ska inrikta sig på att trygga förutsättningarna för lärande. Kommunikation
och mångsidiga arbetsformer ska metodiskt användas för att främja lärandet. Kulturell mångfald och olika
språklig bakgrund ska beaktas och språkmedvetenheten i gruppen främjas. Påbyggnadsundervisningen ska
skapa förutsättningar för att träna demokrati och ge exempel på handlingssätt som är miljövänliga och
främjar en hållbar utveckling.

I verksamhetskulturen i påbyggnadsundervisningen är det särskilt viktigt med kommunikation och
samarbete som stärker de studerandes positiva och realistiska bild av sig själva, att förhålla sig konstruktivt
till problem och fokusera på positiva lösningar. Verksamheten och atmosfären ska utvecklas så att varje
studerande känner tillhörighet och upplever sig som en välkommen och uppskattad medlem med möjlighet
att aktivt delta i gemenskapen.

https://eperusteet.opintopolku.fi/#/sv/lisaopetus/718900/tekstikappale/719340
https://eperusteet.opintopolku.fi/#/sv/lisaopetus/718900/tekstikappale/719343
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Genom att arbeta i grupper lär sig de studerande att ta hänsyn till andra, att dra nytta av sina styrkor och
att ge kamratstöd. Tydlig, harmonisk, planmässig och regelbunden verksamhet stödjer de studerandes
livskompetens. Samtidigt behövs flexibilitet och mångsidighet som tar hänsyn till de studerandes behov.
Verksamheten ska omfatta rutiner och strukturer som utvecklar gemenskapen och stärker de studerandes
aktiva roll. Erfarenheter av möjlighet att delta och påverka ger de studerande förutsättningar att utveckla
ett gemensamt ansvar och känna sig delaktiga.

Lagstads skola beaktar att påbyggnadsundervisningen är en del av skolans verksamhet i uppgörandet av
den skolvisa delen i läroplanen för den grundläggande utbildningen gällande verksamhetskultur.

3.2 Lärmiljöer och arbetssätt
Utvecklandet av lärmiljöer och arbetssätt styrs av samma mål som i den grundläggande utbildningen (se
Grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen, kap. 4.3 Lärmiljöer och arbetssätt). I
påbyggnadsundervisningen är det speciellt viktigt att de studerande upplever lärmiljöerna och arbetssätten
som intressanta och inspirerande och att de genom sin mångsidighet stärker studiemotivationen. Den
studerandes eventuella behov av stöd beaktas vid planering av lärmiljöer och val av arbetssätt.

De arbetsmiljöer som de studerande bekantar sig med under praktisk arbetslivsorientering eller under
studier på arbetsplatser är en viktig del av lärmiljöerna i påbyggnadsundervisningen. Olika lärmiljöer ska
utnyttjas på det sätt som beskrivs i den studerandes studieplan. I alla miljöer som anknyter till studierna ska
man värna om de studerandes säkerhet, följa upp studierna och ge handledning, respons och stöd.

Arbetssätten ska väljas utifrån de studerandes förutsättningar och behov, målen för
påbyggnadsundervisningen och de individuella mål som fastställs i de studerandes studieplan. Genom valet
av arbetssätt och praktiskt arbete kan man skapa förutsättningar för positiva upplevelser av lärande och
stärka studiemotivationen. Det är viktigt att fästa uppmärksamhet vid eventuella brister i de studerandes
kunskaper och färdigheter från tidigare studieår och att tillsammans hitta sätt att stärka kunskaps- och
färdighetsbasen.

Med tanke på färdigheten att lära sig är det viktigt att de studerande lär sig att ställa upp mål för sitt
arbete, att planera och utvärdera sina studier och att de är med och planerar arbetssätten. Informations-
och kommunikationsteknik ska användas för att stödja i synnerhet de studerandes kommunikativa
färdigheter och arbetsförmåga samt deras förmåga att söka, bearbeta och producera information. De
studerande ska uppmuntras att uttrycka sig själva och vara kreativa.

I påbyggnadsundervisningen beaktas även den lokala beskrivningen av lärmiljöer och arbetssätt i
läroplanen för den grundläggande utbildningen på svenska i Esbo.

https://eperusteet.opintopolku.fi/#/sv/lisaopetus/718900/tekstikappale/719344
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4 UTGÅNGSPUNKTER FÖR HUR PÅBYGGNADSUNDERVISNINGEN SKA
GENOMFÖRAS

4.1 Planering av studierna
Påbyggnadsundervisningens mål förutsätter individuell handledning av de studerande. Eftersom det inte
finns någon riksomfattande lärokurs för påbyggnadsundervisningen, ska för varje studerande utarbetas en
individuell plan, en så kallad studieplan. Utbildningsanordnaren ser till att en ansvarsperson utses för att
utarbeta planen. Studieplanen ska utarbetas i samarbete med den studerande och den studerandes eget
ansvar ska stödjas. Vid behov ska man också samarbeta med vårdnadshavaren. Planen beskriver studiernas
uppbyggnad och gång och hjälper också den studerande att uppnå bättre planmässighet i sina studier.

Genast när läsåret inleds ska man sätta sig in i planeringen av varje studerandes studier. Studieplanen följs
upp under hela påbyggnadsundervisningen. Studieplanen kan uppdateras under läsåret och ska alltid
granskas vid behov. Man kan också på förhand komma överens om när planen ska granskas. Det är viktigt
att man vid sidan av de direkta målen för studierna också granskar hur studieplanen fungerar med tanke på
den studerandes framtidsplaner. Vid behov utarbetas och följs studieplanen upp genom yrkesövergripande
samarbete.

Studieplanen utarbetas utifrån den studerandes styrkor, behov och mål samt den kunskaps- och
färdighetsnivå den studerande befinner sig på när påbyggnadsundervisningen inleds. Den studerandes
livssituation och tidigare inlärningserfarenheter ska också beaktas. Kartläggningen av utgångsnivån är
särskilt viktig. Syftet med studieplanen är att styra utvecklingen av den studerandes kunskaper och
färdigheter samt livskompetens mot de uppställda målen.

I studieplanen antecknas
· de studier som den studerande under påbyggnadsundervisningen har för avsikt att genomföra i

den egna skolan, vid andra läroanstalter, i arbetslivet, i organisationer eller i andra lärmiljöer
· antalet timmar i olika läroämnen och i övriga studier
· kunskaps- och färdighetsmål, kunskapsstyrkor och utvecklingsbehov
· en plan för fortsatta studier
· mål för handledningen
· eventuella stödåtgärder inom allmänt stöd som den studerande behöver
· den lärare som i första hand ansvarar för utarbetandet, genomförandet och uppföljningen av

studieplanen.

Studieplanen kan också innehålla mål för utvecklande av studiefärdigheterna och vid behov också mål som
gäller den studerandes välbefinnande och livskompetens.

För en studerande som behöver intensifierat stöd utarbetas en plan för lärande i stället för en studieplan.
Ifall den studerande har behov av särskilt stöd, utarbetas en individuell plan för hur undervisningen ska
ordnas (IP).

Studieplanen utarbetas av klassföreståndaren och elevhandledaren tillsammans med den studerande.
Studieplanen utarbetas och följs upp vid behov genom yrkesövergripande samarbete. Syftet med
studieplanen är att stöda den studerande att planera och ta ansvar för sina studier. Studieplanen följs upp
kontinuerligt under hela påbyggnadsundervisningen och den studerande får individuell handledning för att
uppnå målen som ställts i planen. Studieplanen granskas minst två gånger under läsåret i samarbete mellan
lärare och studerande och uppdateras vid behov. Det är viktigt att planen motsvarar även studerandes
framtidsplaner.

https://eperusteet.opintopolku.fi/#/sv/lisaopetus/718900/tekstikappale/719345
https://eperusteet.opintopolku.fi/#/sv/lisaopetus/718900/tekstikappale/719345
https://eperusteet.opintopolku.fi/#/sv/lisaopetus/718900/tekstikappale/719346
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4.2 De studerandes delaktighet
De studerandes delaktighet ska stärkas i påbyggnadsundervisningen. Det är nödvändigt att de studerande
får erfarenheter av samarbete, delaktighet, påverkan och demokrati i studievardagen och vid planering av
det gemensamma skolarbetet och arbetsmiljön. Centralt är att de studerande är aktiva och tar ansvar för
att utarbeta sin studieplan och för sina studier. Enligt lagen ska de studerande ges möjlighet att delta i
beredandet av läroplanen, planerna som anknyter till läroplanen och skolans ordningsregler.

Studerande i påbyggnadsundervisningen hör till elevkåren i den skola, där de studerar.
Elevkårsverksamheten, liksom andra strukturer och rutiner som stödjer delaktighet i kommunen och
skolan, erbjuder de studerande möjligheter att träna demokrati i praktiken.

Lagstads skola beaktar att påbyggnadsundervisningen är en del av skolans verksamhet i uppgörandet av
den skolvisa delen i läroplanen för den grundläggande utbildningen gällande de studerandes delaktighet.

4.3 Samarbete
Enligt lagen om grundläggande utbildning ska undervisningen genomföras i samarbete med hemmen.
Också i påbyggnadsundervisningen behövs samarbete. Att höja sina vitsord, stärka studiemotivationen och
studiefärdigheten och planera fortsatta studier är utmaningar där den studerande behöver stöd av sin
familj.  Uppskattning och stöd i studierna är viktigt också med tanke på den studerandes välbefinnande.
Information och stöd av vårdnadshavarna underlättar lärarnas undervisningsplanering och fostrande
arbete.

Ett konstruktivt samarbete mellan hem och skola är ett effektivt stöd för den studerandes lärande och
skolgång samt utveckling. Vårdnadshavare har det främsta ansvaret för den ungas fostran, och skolan har
huvudansvaret för undervisning. Skolan kontaktar vårdnadshavarna och har skyldighet att informera dem
om angelägenheter som berör den studerandes välbefinnande och studieframgång. Vårdnadshavarna
respekteras för sin kännedom om och sitt ansvar för sina barn och bemöts som jämställda parter. Målet
med samarbetet är att bygga upp ett förtroendefullt och konstruktivt samarbete med vårdnadshavarna.
Ett meningsfullt samarbete bygger på ömsesidig respekt för varandra. Vårdnadshavares aktiva roll
poängteras i uppgörandet och uppföljningen av planen för lärande i påbyggnadsundervisningen.

Skolan informerar vårdnadshavare om läroplanen, ordnandet av undervisningen och handledningen. Skolan
ger vårdnadshavare information om hur uppgifter som gäller det egna barnets ärende hanteras, hur
information erhålls och överförs, samt om frågor i anslutning till sekretess. Informations- och
kommunikationsteknik ska utnyttjas i syfte att förbättra både informationsgången och kontakten mellan
hem och skola. Vårdnadshavare har rätt att träffa barnets klassföreståndare och vid behov ta kontakt med
skolans elevvård, elevhandledare och/eller andra lärare. Vårdnadshavarna erbjuds möjlighet att utvärdera
skolan och att ta del av utvärderingsresultat.

För att kunna utarbeta studieplaner för de studerande och genomföra undervisningen flexibelt förutsätts
samarbete mellan lärarna i påbyggnadsundervisningen och med de grundskolor, där de studerande tidigare
gått. Påbyggnadsundervisningens undervisningsutbud, arbetslivsperioder, undervisningsperioder vid andra
läroanstalter och olika slags studiebesök och verkstäder som ingår i studierna i påbyggnadsundervisningen
förutsätter ett bra samarbete med gymnasierna, yrkesläroanstalterna och andra läroanstalter samt med
arbetslivet och andra samarbetspartner.

4.4 Fostrande samtal och disciplinära åtgärder
Den som deltar i utbildning har rätt till en trygg studiemiljö, arbetsro och ostörda studier. Skolan kan
påverka arbetsron på många sätt, främst genom utveckling av verksamhetskulturen, samarbete,
gemensamt ansvar och omsorg. Genom att utveckla pedagogiska lösningar och bygga upp en atmosfär som

https://eperusteet.opintopolku.fi/#/sv/lisaopetus/718900/tekstikappale/719347
https://eperusteet.opintopolku.fi/#/sv/lisaopetus/718900/tekstikappale/719348
https://eperusteet.opintopolku.fi/#/sv/lisaopetus/718900/tekstikappale/719349
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präglas av förtroende och omsorg skapas förutsättningar för en bra arbetsro. För att trygga arbetsron och
ta itu med olämpligt uppförande har utbildningsanordnaren också rätt att använda fostrande samtal och
olika disciplinära åtgärder. Om förfaringssätten vid fostrande samtal och disciplinära åtgärder regleras i
lagen om grundläggande utbildning.

I Esbo används en gemensam plan för fostrande samtal och disciplinära åtgärder. I planen beskrivs
användning av fostrande samtal och disciplinära åtgärder samt förfaringssätten kring dem. Planen är en
bilaga till den grundläggande utbildningens läroplan och den innehåller skolvisa delar. Lagstads skola
beaktar att påbyggnadsundervisningen är en del av skolans verksamhet i uppgörandet av de skolvisa
delarna i planen.

5 STÖD FÖR STUDIERNA OCH VÄLBEFINNANDET

5.1 Studiehandledning
Varje studerande har rätt att utöver undervisning få handledning. Studiehandledningen inom
påbyggnadsundervisningen ska fokusera på individuell handledning och på att stödja de studerande att
lyckas i sina studier, fortsätta sina studier och hitta sin nästa utbildningsplats. Studiehandledningen i
påbyggnadsundervisningen förverkligas enligt principerna för elevhandledning i läroplanen för den
grundläggande utbildningen med beaktande av studerandenas individuella mål som ställts upp i
studieplanerna.

Den studerandes studiefärdigheter och sociala tillväxt främjas genom handledning. Den studerande ska på
ett mångsidigt sätt få bli bekant med olika sätt att inhämta kunskap, vidareutveckla sin egen inlärningsstil
och utveckla sina studiefärdigheter. Handledningen ska utveckla den studerandes färdigheter att planera
och fatta beslut om sina fortsatta studier och sitt yrkesval. Läraren ger den studerande råd och hjälp i
metoder och tekniker för individuella studier. Den studerande ska regelbundet ha möjlighet att göra
självvärdering och ges tillfällen att reflektera över sitt lärande och sin skolgång.  Den studerande ska
erbjudas möjlighet att i samråd med lärare och studiekamrater få påverka den miljö i vilken hen studerar.

Alla som arbetar med studerande i påbyggnadsundervisningen har som uppgift att ge dem helhetsbetonad
handledning. Det är varje lärares uppgift att handleda studerande i lärande och skolgång. Handledning
anknyter till alla undervisningssituationer och läroämnen samt stöder den studerandes förutsättningar till
självständiga studier. Den kan ordnas i samband med undervisning, i mindre grupper eller individuellt. Inom
påbyggnadsundervisningen ingår även studiehandledningstimmar tillsammans med skolans elevhandledare
samt möjligheten till projekttimmar, vars syfte är bl.a. att stöda den studerandes förmåga till självständigt
arbete.

Den studerande ska ges möjlighet att också i praktiken bekanta sig med olika utbildningsalternativ, såsom
gymnasieutbildning och yrkesutbildning samt med utbildningar som förbereder för dem,
läroavtalsutbildning och verkstäder. Under påbyggnadsundervisningen kan de studerande också ges
möjlighet till studieperioder vid andra läroanstalter. Vid behov kan man visa på alternativ som är lämpligare
för den studerande än påbyggnadsundervisning.

5.2 Stöd för lärande och skolgång
Stöd för lärande och skolgång i påbyggnadsundervisningen ges på tre nivåer enligt samma principer som i
den grundläggande utbildningen. Den studerande har rätt till tillräckligt stöd genast när behov uppstår. Det
innebär rätt till de stödformer som fastställs i lagen om grundläggande utbildning, såsom stödundervisning,
specialundervisning på deltid, tolknings- och biträdestjänster, särskilda hjälpmedel och specialundervisning.
Vilka former av stöd som används bestäms utifrån den studerandes behov. Det intensifierade stödet
upphör och beslutet om särskilt stöd upphör att gälla när den grundläggande utbildningen avslutas.

Allmänt stöd i påbyggnadsundervisningen

https://eperusteet.opintopolku.fi/#/sv/lisaopetus/718900/tekstikappale/720470
https://eperusteet.opintopolku.fi/#/sv/lisaopetus/718900/tekstikappale/720471
https://eperusteet.opintopolku.fi/#/sv/lisaopetus/718900/tekstikappale/720472
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Påbyggnadsundervisningen är i princip individuell och flexibel och utgår från varje studerandes egen
studieplan. I påbyggnadsundervisningen kan den studerande fylla eventuella kunskapsluckor och höja
vitsord från den grundläggande utbildningen. Varje studerandes behov av stöd ska bedömas separat. Den
första nivån av stöd är allmänt stöd. Hur man ordnar stödet för den studerande och vilka stödformerna är
ska beskrivas i den studerandes studieplan.

Intensifierat stöd i påbyggnadsundervisningen

Den studerande har vid behov rätt till intensifierat stöd. För en studerande som fått intensifierat stöd i den
grundläggande utbildningen bedöms behovet av fortsatt stöd när påbyggnadsundervisningen inleds. Även
studerande som inte fått intensifierat stöd i den grundläggande utbildningen kan få intensifierat stöd i
påbyggnadsundervisningen.

För att utreda behovet av intensifierat stöd görs en pedagogisk bedömning av den studerandes situation.
Ifall man utifrån den pedagogiska bedömningen konstaterar att den studerande har behov av intensifierat
stöd, ska inledandet och ordnandet av stöd behandlas genom yrkesövergripande samarbete med
yrkespersoner inom elev- och studerandevården och en plan för den studerandes lärande utarbetas. I det
fallet utarbetas ingen studieplan för den studerande, utan alla uppgifter antecknas i planen för lärande.

Särskilt stöd i påbyggnadsundervisningen

Den studerande har vid behov rätt att få särskilt stöd i påbyggnadsundervisningen. För en studerande som
fått särskilt stöd i den grundläggande utbildningen bedöms behovet av fortsatt stöd när
påbyggnadsundervisningen inleds. Även studerande som inte fått särskilt stöd i den grundläggande
utbildningen kan få särskilt stöd i påbyggnadsundervisningen.

För att utreda behovet av särskilt stöd görs en pedagogisk utredning av den studerandes situation. Ifall man
utifrån den pedagogiska utredningen konstaterar att den studerande har behov av särskilt stöd, ska
utbildningsanordnaren fatta ett skriftligt beslut om särskilt stöd och en individuell plan (IP) för hur
undervisningen ska ordnas utarbetas för den studerande. I det fallet utarbetas ingen studieplan för den
studerande, utan alla uppgifter antecknas i IP.

När man bedömer den studerandes behov av stöd och när stödet planeras ska pedagogiska dokument som
uppgjorts under den grundläggande utbildningen utnyttjas. I fråga om överföring av information gäller
samma föreskrifter i påbyggnadsundervisningen som i den grundläggande utbildningen.

I påbyggnadsundervisningen kan den studerande höja vitsord från den grundläggande utbildningen också i
sådana läroämnen, som han eller hon studerat enligt individualiserad lärokurs i den grundläggande
utbildningen. Ifall den studerande har behov av att också i påbyggnadsundervisningen studera enligt en
individualiserad lärokurs i ett eller flera läroämnen, ska man genom ett beslut om särskilt stöd fastställa i
vilka läroämnen hen studerar enligt en individualiserad lärokurs. Påbyggnadsundervisningen kan också
ordnas enligt verksamhetsområde.

Ordnandet av stöd i de svenskspråkiga skolorna i Esbo grundar sig på ett flexibelt sätt att utnyttja tillbuds
stående resurser. Inom påbyggnadsundervisningen stöds studerandena främst genom allmänna och
intensifierade stödåtgärder.

I intervjun som ordnas med den studerande innan studierna i påbyggnadsundervisningen börjar kartläggs
hurdant stöd hen fått i årskurs 9. Ifall den studerande har ett fortsatt behov av stöd görs en pedagogisk
bedömning/utredning då den studerande inlett påbyggnadsundervisningen. Uppgörande av pedagogisk
bedömning/utredning samt bedömning av behovet av intensifierat/särskilt stöd följer de riktlinjer som är
definierade i läroplanen för den grundläggande utbildningen.

För studerande inom påbyggnadsundervisningen som är i behov av intensifierat/särskilt stöd uppgörs en
plan för studerandes lärande/individuell plan som även beaktar innehållet i studieplanen.
Klassföreståndaren ansvarar för uppgörande av planen för lärande/den individuella planen, men planen
görs i samarbete med de lärare som undervisar studeranden och speciallärare. Vid behov kan andra
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sakkunniga delta. Planen för den studerandes lärande/den individuella planen uppgörs i samarbete med
studeranden och vårdnadshavare.

5.3 Studerandevård
I påbyggnadsundervisningen ska studerandevården ordnas och genomföras enligt samma principer som
elevvården i den grundläggande utbildningen. De studerande har också samma rättigheter som i den
grundläggande utbildningen. Enligt lagen om elev- och studerandevård ska utbildningsanordnaren utarbeta
en studerandevårdsplan för varje läroanstalt. Föreskrifter om planen finns i grunderna för läroplanen för
den grundläggande utbildningen 13. Den skolspecifika studerandevårdsplanen för
påbyggnadsundervisningen kan inkluderas i den skolspecifika elevvårdsplanen för den grundläggande
utbildningen.

Principerna för studerandevården följer de riktlinjer som beskrivits för elevvården i läroplanen för den
grundläggande utbildningen. Lagstads skola beaktar att studerandevården i påbyggnadsundervisningen är
en del av skolans verksamhet vid uppgörandet av skolans elevvårdsplan.

5.4 Särskilda frågor i anslutning till språk och kultur
De studerandes varierande språkliga och kulturella bakgrund och färdigheter ska beaktas i
påbyggnadsundervisningen.

Vid uppställande av mål och vid val av innehåll för studerande med invandrarbakgrund och studerande med
främmande modersmål beaktas de studerandes varierande färdigheter i svenska samt tidigare
införskaffade kunskaper och färdigheter. Språkkunskapen ska utvecklas inom alla delområden:
hörförståelse, tal, läsförståelse och skrivande. Utveckling av förmågan att förstå och förmågan att
producera sammanlänkas. Undervisningsutbudet planeras med beaktande av de studerandes behov och
språkliga utgångsläge. Målet är att de studerandes språkkunskaper utvidgas från konkret vardagsspråk till
ett språk som lämpar sig för abstrakt tänkande. De studerande ska ges övning i att uttrycka iakttagelser och
företeelser samt sina personliga tankar, känslor och åsikter på ett för situationen lämpligt sätt. Kunskaper i
svenska stödjer integreringen i det finländska samhället.  I undervisningen ska de studerandes samtliga
språk värdesättas och utnyttjas.

Utvecklingen av varje studerandes språkliga och kulturella identitet ska mångsidigt stödjas. Målet är att
stödja flerspråkighet och lära de studerande att uppskatta olika språk och kulturer. Kunskapen som
studerande som tillhör olika språk- och kulturgrupper och deras vårdnadshavare har om naturen,
levnadsvanor, språk och kulturer inom det egna språk- och kulturområdet ska utnyttjas i undervisningen.

I Esbo kan studerande i påbyggnadsundervisningen delta i det egna modersmålets undervisning i enlighet
med fastställda principer.

6 BEDÖMNING AV LÄRANDE SAMT BETYG I PÅBYGGNADSUNDERVISNINGEN

6.1 Bedömningskultur som stödjer lärandet
I påbyggnadsundervisningen ska råda en bedömningskultur som bygger på kommunikation och som stödjer
och uppmuntrar de studerande. Bedömningskulturen ska utformas som en del av
påbyggnadsundervisningens verksamhetskultur och utifrån påbyggnadsundervisningens värdegrund och
syn på lärande.

Rättvis och etisk bedömning förutsätter att de studerandes framsteg och kunskaper noggrant följs upp och
utvärderas i relation till målen och bedömningskriterierna och att de studerande ges uppskattande respons.
I påbyggnadsundervisningen är det viktigt att handleda, motivera och uppmuntra varje studerande i
lärandet. Det är viktigt att de studerande upplever att de lyckas i sina studier.

https://eperusteet.opintopolku.fi/#/sv/lisaopetus/718900/tekstikappale/720473
https://eperusteet.opintopolku.fi/#/sv/lisaopetus/718900/tekstikappale/720474
https://eperusteet.opintopolku.fi/#/sv/lisaopetus/718900/tekstikappale/720475
https://eperusteet.opintopolku.fi/#/sv/lisaopetus/718900/tekstikappale/720476
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Läraren ska integrera bedömningen i undervisningen och handledningen. Lärarens respons ska bestå av
kvalitativ och beskrivande kommunikation som analyserar och söker lösningar på problematiska moment i
lärandet. De studerande ska med hjälp av responsen lära sig att uppfatta och själva styra sitt lärande och
att tillämpa lärstrategier som förbättrar resultaten. Läraren ska utveckla de studerandes förutsättningar för
självvärdering och lära dem att utvärdera sig själva. Färdigheter i självvärdering innebär förmåga att ställa
upp mål för sina studier, analysera och styra sitt arbete, ge akt på sina framsteg och planera sin framtid.

Det är viktigt att de studerande i påbyggnadsundervisningen kan visa sina kunskaper på olika sätt som
lämpar sig för dem. Det förutsätter att läraren med mångsidiga metoder och i olika lärsituationer samlar
information om de studerandes framsteg inom olika områden av lärandet. I redovisnings- och
provsituationer ska man försäkra sig om att de studerande förstår uppgiften, har tillräckligt med tid,
möjligheter att använda informations- och kommunikationsteknik samt tillgång till de hjälpmedel och
eventuella biträdestjänster som de behöver. Inlärningssvårigheter och bristande kunskaper i
undervisningsspråket ska särskilt beaktas vid planeringen och genomförandet av redovisnings- och
provtillfällen.

I Esbo betonas positiv pedagogik, som även definierar en utgångspunkt för bedömning av lärande. I skolan
förs regelbundna diskussioner om bedömning och bedömningspraxis mellan lärare samt med de
studerande och vårdnadshavare i syfte att skapa en bedömningskultur som stöder lärande. Speciellt i
början av läsåret är det viktigt att tillsammans med studerande och vårdnadshavare diskutera
bedömningspraxis.

Bedömningen ska vara sporrande och realistisk. Växelverkan mellan studerande och lärare utgör en stor del
av bedömningen. Studerande får handledande respons om sitt lärande och sin utveckling. Lärarens uppgift
är att medvetandegöra studerande om den egna lärandeprocessen och handleda den studerande att gå
vidare då hen stöter på svårigheter i det egna lärandet. Lärarna är ansvariga för att studerandena känner till
målen för undervisningen och bedömningsgrunderna.

Huvudparten av bedömningen under studierna är till sin karaktär formativ. Då ges bedömningen och
responsen under läsåret som en del av den dagliga undervisningen. Studerandena i
påbyggnadsundervisningen deltar i minst ett bedömningssamtal under påbyggnadsundervisningen.

Läraren observerar kontinuerligt studerandes lärprocesser, skapar mångsidiga tillfällen för studerandena
att visa lärande på olika sätt och kommunicerar med dem om deras lärande. Kamratrespons och
självvärdering används för att främja och motivera lärandet. Responsen och bedömningen som
studerandena får ska ta hänsyn till att de lär sig och arbetar på olika sätt. Med hjälp av respons under
lärprocessen ska studerandena uppfatta och förstå vad de ska lära sig, vad de redan lärt sig och hur de kan
främja sitt lärande och förbättra sin prestation. Responsen ska vara kvalitativ och beskrivande och bestå av
växelverkan där man analyserar och löser utmaningar i lärandet.

Bedömningen under studierna innefattar också summativ bedömning av nivån på studerandenas kunskaper
som görs efter lärprocessen och där resultaten tillkännages åt dem i form av betyg eller
bedömningsinformation (se kap. 6.3).

6.2 Bedömning av lärande och studieprestationer
I påbyggnadsundervisningen ska bedömningen av kunskaper och studieprestationer samt responsen till de
studerande utgå från de uppställda målen. De studerandes kunskaper eller prestationer ska inte jämföras
med varandra och bedömningen ska inte gälla temperament eller andra personliga egenskaper.

I de gemensamma läroämnen som hör till den grundläggande utbildningens lärokurs ska den bedömning
som ges i betyget grunda sig på de nationella målen för ifrågavarande ämneslärokurser och på de kriterier
för slutbedömningen som Utbildningsstyrelsen fastställt i grunderna för läroplanen för den grundläggande
utbildningen. Vid bedömningen av gemensamma läroämnen ska man även i övrigt iaktta de beslut som
gjorts gällande slutbedömningen i grunderna för den grundläggande utbildningen.

https://eperusteet.opintopolku.fi/#/sv/lisaopetus/718900/tekstikappale/720477
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Ifall den studerande under den grundläggande utbildningen fått beslut om särskilt stöd som föreskriver
individualisering av lärokursen i ett läroämne, och ifall individualiseringen enligt beslut om särskilt stöd ska
fortsätta i påbyggnadsundervisningen, ska den studerandes kunskaper och prestationer i läroämnet i fråga
bedömas i relation till de individuella målen i IP:n.

Bedömningen och betygsanteckningarna för valfria ämnen ska följa det som fastställs om slutbedömningen
av ifrågavarande ämnen i grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen.

Den studerandes prestationer i påbyggnadsundervisningen är godkända, om den studerande i den
grundläggande utbildningens gemensamma ämnen, studierna i valfria ämnen och övriga studier får minst
vitsordet fem (5) eller det verbala omdömet "godkänd".

Den studerande och vårdnadshavaren ska så tidigt som möjligt informeras ifall den studerande eventuellt
kommer att få ett underkänt vitsord eller omdöme i följande betyg. Samtidigt kan man kartlägga behovet
av stöd och planera eventuellt stöd. Den studerandes studieprogram kan vid behov också ses över och
uppdateras i samråd med den studerande och vårdnadshavaren. En studerande, vars prestation för läsåret
är underkänd i relation till målen (vitsordet fyra eller det verbala omdömet "underkänd") i något läroämne
eller övriga motsvarande studier, ska ges möjlighet att i ett särskilt prov visa att han eller hon inhämtat
godtagbara kunskaper och färdigheter. Om den underkända prestationen gäller andra slags studier, till
exempel praktisk arbetslivsorientering, kan det särskilda provet också genomföras så att den studerande
får lämpliga uppgifter som kan ersätta de underkända studierna om de utförs med godkänt resultat.
Möjligheten till ett särskilt prov eller ersättande uppgifter kan ges antingen under läsåret eller efter att det
avslutats.

Ifall den studerandes studieplan inkluderar övriga studier, som inte fastställts i grunderna för läroplanen för
den grundläggande utbildningen, ska bedömningen grunda sig på de mål som ställts upp i den studerandes
studieplan. De övriga studierna kan utgöra valfria studier för den studerande.  Studierna kan bedömas med
antingen siffervitsord eller verbala omdömen. Hur bedömningen genomförs ska antecknas i den
studerandes studieplan.

Möjligheten till särskilt prov anordnas i enlighet med samma principer som beskrivs i läroplanen för den
grundläggande utbildningen.

6.3 Betyg i påbyggnadsundervisningen
Den studerande inom påbyggnadsundervisningen i Esbo får periodbetyg samt betyg över
påbyggnadsundervisningens lärokurs eller betyg över studier som fullgjorts under
påbyggnadsundervisningen.

Ifall den studerande har genomfört en del av studierna vid en annan läroanstalt, på en arbetsplats eller
annan därmed jämförbar plats, ska detta antecknas i betygen.

Vid bedömning av läroämnen som studerats enligt en individualiserad lärokurs kan man i betyget i stället
för siffervitsord använda verbal bedömning. För en studerande vars undervisning har ordnats enligt
verksamhetsområde används verbal bedömning. Av den verbala bedömningen ska framgå om den
studerande är godkänd eller underkänd i sina studier. Om det i ett beslut om särskilt stöd har fattats beslut
om att den studerande studerar ett eller flera läroämnen enligt en individualiserad lärokurs ska såväl
siffervitsordet som den verbala bedömningen förses med en asterisk (*). I betyget antecknas under
punkten Tilläggsuppgifter att den studerande har studerat de läroämnen som är försedda med asterisk (*)
enligt en individualiserad lärokurs.

Den studerande ska vid behov ges ett separat mellanbetyg för ansökan till fortsatta studier.

Den studerande ska på begäran få en betygsbilaga med en bedömning av sitt arbete och uppförande under
påbyggnadsundervisningen. Som bilaga till betyget kan också ges

- mera detaljerade uppgifter om den studerandes studieplan och framgång i studierna
- en redogörelse över studier som genomförts vid andra läroanstalter
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- en bedömning av lärandet på arbetsplatser och en beskrivning av den studerandes
arbetsuppgifter

- en redogörelse över den studerandes fritidsintressen.

Betygsbilagan ska inte omnämnas i betyget.

Betyg över fullgjord påbyggnadsundervisning

Om den studerande har fullgjort alla studier som ingår i hans eller hennes studieplan med godkänt vitsord,
ges ett Betyg över påbyggnadsundervisningens lärokurs.

I betyget ska ingå punkten Studier som fullgjorts under påbyggnadsundervisningen. Där antecknas den
studerandes studieplan och en bedömning enligt läroämne eller läroämnesgrupp av alla studier som
fullgjorts under påbyggnadsundervisningen. I denna punkt antecknas också de gemensamma och valfria
läroämnen i den grundläggande utbildningen som den studerande under påbyggnadsundervisningen har
avlagt med godkänt resultat, men inte höjt vitsordet i avgångsbetyget från den grundläggande utbildningen
i.

Vid behov ska det i betyget ingå punkten Höjning av slutvitsorden från den grundläggande utbildningen.
Om det vitsord som den studerande under påbyggnadsundervisningen fått i den grundläggande
utbildningens gemensamma eller valfria läroämnen är högre än vitsordet på avgångsbetyget från den
grundläggande utbildningen, antecknas det nya vitsordet i denna punkt.

Betyg över fullgjorda studier i påbyggnadsundervisningen

Om den studerande fullgör endast en del av de studier som ingår i hans eller hennes studieplan med
godkänt resultat eller avbryter studierna ges ett Betyg över fullgjorda studier i påbyggnadsundervisningen.

De studier som den studerande fullgjort med godkänt resultat antecknas på betyget i punkten Studier som
fullgjorts under påbyggnadsundervisningen. I denna punkt antecknas också de gemensamma och valfria
läroämnen i den grundläggande utbildningen som den studerande under påbyggnadsundervisningen har
avlagt med godkänt resultat, men inte höjt vitsordet i avgångsbetyget från den grundläggande utbildningen
i.

Om den studerande har höjt något vitsord i den grundläggande utbildningens gemensamma eller valfria
läroämnen, antecknas detta i betyget i punkten Höjning av slutvitsorden från den grundläggande
utbildningen.
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