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KULTURUTSKOTTETS BETÄNKANDE nr 4/1978-79 med 

anledning av ltm Jan-Erik Lindfors~ m.fl. 

hemställningsrnotion till landskapsstyrelsen 

om utredning angående åtgärder för yrkesvals

informa tionen i Ålands lyceurn. 

Med anledning av nämnda motion, varöver landstinget inbegärt kulturutskottets 

betänkande får utskottet, som i ärendet hört rektorn Börje Karlsson, elevråds

medlennnarna Rune Fellrnan och Dan Nordman samt distriktsinspektör Bo Berg, 

vördsamt anföra följande. 

Yrkesvalsinformationen vid Ålands lyceurn handhas för närvarande av en för

bindelselärare som undervisar 27 tinnnar per läsår och som dessutom handleder 

eleverna enskilt 1/2 .vceckotinnne per klass under hela läsåret. Samtliga års

kurser kan ta del av informationen även om undervisningen koncentreras till 

tredje gyrnnasialklassen. Erfarenheterna av yrkesvalsinformationens upplägg

ning är dock inte särskilt goda med beaktande av att eleverna endast i mycket 

ringa utsträckning begagnar sig av möjligheterna att få dylik information. 

Vidare förekonnner samarbete med yrkesvägledningsbyrån i fråga om studieråd

givning och från t.ex. lärarhögskolan i Vasa har informatörer besökt Ålands 

lyceµm på högskolans egen bekostnad. 

Utskottet har erfarit att eleverna i gymnasiet förefaller att ha intresse 

av yrkesvalsinformation men att många helt enkelt inte känner till den 

handledarverksarnhet som anordnas. Eleverna torde vara speciellt intresserade 

av att få information om praktiska angelägenheter och om möjligheterna att få 

ytterligare information om speciella utbildningslinjer både i Sverige och i 

riket. Särskilt viktigt för eleverna vore det också att få kunskap om förhål

landena på arbetsmarknaden och om utsikterna att få arbete efter avslutade 

studier. 

Utskottet stöder den i motionen framförda synpunkten att åtminstone en del av 

yrkesvalsinformationen borde vara obligatorisk. Utskottet anser att det är 

viktigt, att all information anordnas inom eller i direkt anslutning till 

ordinarie skoltid. Direktionen för Ålands lyceurn, yrkesvägledningsbyrån och 

förbindelseläraren bör, enligt utskottets mening, medverka till att informa

tionen koordineras på ett ändamålsenligt sätt och att eleverna får tillräcklig 

information om den undervisning och handledning som står till förfogande. 

Utskottets ställer sig också positivt till motionärernas förslag att i större 

utsträckning kalla informatörer från universitet och högskolor i riket Öch 
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i Sverige. Sådan infonnation har i den mån den förekommit tidigare tilldragit 

sig stort intresse från elevernas sida . 

Hänvisande till det anförda får utskottet vördsamt föreslå 

Mariehamn den 27 november 1978. 

att Landstinget hos landskapsstyrelsen måtte 

hemställa om utredning av möjligheterna att 

i Ålands lyceum schemalägga en del av yrkes

valsinformationen och att för sådan information 

också kalla informatörer från orter utanför 

landskapet. 

På .kulturutskottets ä'gnar: 
--r . / 

(c__J-~l~t '~JJ--~ 
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ordförande OJ ~--cJ ~ __ 
. Bj tlrne Ptters;;on-

sekreterare. 

Närvarande i utskottet:ordföranden Sanders , viceordföranden Olof M. Jansson 

(delvis) samt ledamöterna Fagerholm (delvis), Nils Karlsson (delvis), Nylund 

(delvis) och ersättaren Öberg (delvis). 


