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Instruktion fo r Väsä Ö� vningsskolä

1. Allmänna bestämmelser

1 § Särskilda bestämmelser

Dennä  instruktion  gä ller  fo r  Väsä  o vningsskolä  i  tillä gg  till  det  som  städgäs  i
universitetslägen och ännän lägstiftning sämt i  ledningsinstruktionen fo r  Å! bo Åkädemi.
Fo r skoläns verksämhet gä ller dessutom det som städgäs i lägen om den grundlä ggände
utbildningen  och  gymnäsielägen  sämt  de  fo rordningär  som  ho r  till  dessä  lägär.  Öm
beho righetsvillkoren städgäs i lägstiftningen och i dennä instruktion.

2 § Skolans ställning

Väsä o vningsskolä upprä tthä% lls äv Å! bo Åkädemi. Skolän ho r till fäkulteten fo r pedägogik
och  vä lfä rdsstudier.  Skolän  ä r  en  finländssvensk  enhet  med  uppgift  ätt  ordnä
fo rskoleundervisning  som  omfättär  ett  lä sä% r,  grundlä ggände  undervisning  sämt
gymnäsieundervisning. Undervisningssprä%ket ä r svenskä.

Skolän deltär i utveckländet äv lä rärutbildningen och i skolän ordnäs utbildningspräktik
som ho r till lä rärutbildningen. Vid skolän ordnäs IB-undervisning pä%  engelskä. Öm o vrig
undervisning pä%  ännät sprä%k än svenskä beslutär Å! bo Åkädemis rektor. Skoläns ällmännä
fo rvältning händhäs äv ledände rektor och rektorer och, dä%  de ordinärie här fo rhinder, äv
prorektorer.

3 § Skolans värdegrund och uppgift

I  Väsä  o vningsskolä  bäseräs  fosträn  och  undervisning  pä%  toleräns  och  respekt  fo r
människän.  Elevernä  erbjuds  en  trygg  och  stimulerände  inlä rningsmiljo  dä r  den
individuellä och sociälä utvecklingen beäktäs ällsidigt. Skolän stä rker elevernäs änsvär fo r
utveckländet äv personligä kunskäper och fä rdigheter och bygger en grund fo r livslä%ngt
lä rände  och  engägemäng  fo r  en  hä% llbär  utveckling.  Väsä  o vningsskolä  ger  som
finländssvensk  institution  elevernä  mo jlighet  ätt  utvecklä  en  egen  kulturidentitet.  I
sämverkän mellän hemmen och skolän utveckläs hos elevernä en god beredskäp fo r ett
fullo digt liv i  sämhä llet.  En centräl uppgift fo r skolän ä r ätt deltä i den finländssvenskä
lä rärutbildningen  genom  ätt  tillhändähä% llä  händledd utbildningspräktik  pä%  ällä  städier.
Fäkulteten  fo r  pedägogik  och  vä lfä rdsstudier  och  o vningsskolän  sämärbetär  kring
plänering,  fo rverkligände  och  utvä rderingen  äv  gemensämmä  utvecklings-  och
forskningsprojekt  sämt lä rärfortbildning,  med betoning pä%  tillämpäde pedägogiskä och
didäktiskä frä% gestä llningär.
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Med elever ävses i dennä instruktion bärn i fo rskolän, elever i grundlä ggände utbildning
och studerände i gymnäsiet.

2. Organisation

4 § Fakultetsrådet vid fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier

Fäkultetsrä%dets uppgifter ä r ätt

1) fäststä llä lä roplänen fo r Väsä o vningsskolä, 

2) utse ordfo rände, medlemmärnä och suppleänternä i skoläns direktion,

3) go rä främstä llning till rektor om änstä llning äv ledände rektor,

4) utse rektor fo r grundlä ggände utbildning och rektor fo r gymnäsiet,

5) fäststä llä ledände rektors fo rsläg till prorektor fo r o vningsskoläns ledände rektor,
prorektorer fo r rektorernä sämt IB-koordinätor och

6) tä del äv ledände rektors fo rsläg till o vningsskoläns budget och personälplän.

5 § Ledande rektor

Väsä  o vningsskolä  här  en  ledände  rektor  som  änsvärär  fo r  skoläns  verksämhet  och
personäl.  Ledände  rektor  änstä lls  äv  rektor  fo r  Å! bo  Åkädemi  pä%  främstä llning  äv
fäkulteten fo r pedägogik och vä lfä rdsstudier. 

Till ledände rektors uppgifter ho r ätt

1) änsvärä fo r uppgo rändet äv budget, personäl-, och verksämhetspläner,

2) änsvärä fo r skoläns ekonomi, fo rvältning och resultät,

3) ledä, utvecklä och utvä rderä fosträn och undervisning i skolän,

4) plänerä, ledä och utvä rderä skoläns verksämhet inom lä rärutbildningen,

5) änsvärä fo r skoläns utvecklingsärbete och forskningsverksämhet,

6) äntä elever,

7) fättä beslut om änstä llning äv lektorer, timlä räre i huvudsysslä, timlä räre i bisysslä
sämt o vrig  personäl  som ho r  under ledände rektor inom rämärnä fo r  godkänd
budget. Ledände  rektor  leder  rekryteringsärbetet.  Innän  rekryteringsprocessen
inleds, fäststä ller ledände rektor i sämrä%d med städierektorernä benämningär och
beho righetskräv sämt beslutär om ärbetsbeskrivning. Fo r bedo mning äv so kändes
meriter fo r tillsvidäreänstä llning, tillsä tts en beredningsgrupp. Sämmänsä ttningen
äv beredningsgruppen go rs i enlighet med änvisningär i personälinstruktionen fo r
Å! bo Åkädemi. 

8) änsvärä fo r personälutbildning och –fortbildning,

9) fungerä som ordfo rände vid mo ten som gä ller helä lä rärkä% ren,
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10)änsvärä fo r  informätionsverksämheten inom och utom skolän sämt kontäkternä
till sämhä llet och kommunälä och stätligä skolmyndigheter,

11)fungerä som fo redrägände i direktionen,

12)fättä beslut om skriftlig värning och indrägen studierä tt fo r gymnäsiestuderände
och

13)utfo rä o vrigä städgäde uppgifter och uppgifter som äv säkens nätur änkommer pä%
rektor sämt o verväkä ätt ä rendenä händlä ggs enligt gä llände bestämmelser.

Ledände  rektor  kän  o verfo rä  ä renden  inom  sitt  änsvärsomrä%de  till  rektorernä  fo r
händlä ggände. Ledände rektor kän o vertä händlä ggändet äv ä renden som änkommer pä%
rektorernä.

6 § Rektorerna

Fäkultetsrä%det  utser  en  rektor  fo r  den  grundlä ggände  utbildningen  och  en  rektor  fo r
gymnäsiet tills vidäre. Uppgiften som rektor ledigfo rkläräs ätt so käs. Innän fäkultetsrä%det
fättär sitt beslut skä lä rärkä% ren och direktionen ho räs i ä rendet.

Till rektorernäs uppgifter ho r ätt

1) under  ledände  rektors  ledning  ledä,  utvecklä  och  utvä rderä  fosträn  och
undervisning i skolän,

2) fo rverkligä och utvä rderä verksämheten enligt fäststä lldä lä ro- och lä sä% rspläner,

3) fä rdigstä llä  lä sä% rsplänen  och  lä rärnäs  ärbetsfo rdelning,  bildä
undervisningsgrupper sämt änsvärä fo r schemäläggning,

4) fo r  sin  del  änsvärä  fo r  ätt  änordnä  och  utvecklä  lä rärutbildningen  och
fortbildningen,

5) fo r sin del beredä ä renden fo r direktionen,

6) fo r sin del änsvärä fo r skoläns utrymmen, inredning och äppärätur och

7) utfo rä o vrigä uppgifter som genom städgänden eller beslut änkommer pä%  rektorn.

Rektor fo r gymnäsiet änsvärär fo r ätt änordnä studentexämen och studentskrivningärnä.
Uppgifternä inom IB regleräs äv den internätionellä orgänisätionen.

Fäkultetsrä%det utser en äv rektorernä till prorektor fo r ledände rektor.

7 § Prorektorerna

Fo r gymnäsiets rektor utses en prorektor och fo r den grundlä ggände utbildningen en eller
tvä%  prorektorer  fo r  4  ä% r.  Prorektorernä  utses  äv  fäkulteten  fo r  pedägogik  och
vä lfä rdsstudier bländ de tillsvidäre änstä lldä lä rärnä efter ätt lä rärkä% ren ho rts. Prorektorn
kän äv rektorernä ä% lä ggäs sä rskildä ärbetsuppgifter sämt inom rämen fo r sinä uppgifter
och sitt speciälkunnände händhä rektorns uppgifter nä r rektor här fo rhinder.

8 § IB-koordinator

Fäkulteten fo r pedägogik och vä lfä rdsstudier utser bländ de änstä lldä lä rärnä fo r fyrä ä% r i
täget en koordinätor fo r IBlinjen efter ätt skoläns lä rärkä% r ho rts.
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Till  IB-koordinätorns  uppgifter  ho r  ätt  fo ljä  upp  IB:s  rekommendätioner,  ätt  händhä
ällmännä  ädministrätivä  rutiner  som  ho r  till  utbildningen  sämt  uppgifter  som  genom
o verenskommelse med rektorernä tilldeläts IB-koordinätorn eller som äv säkens nätur
änkommer pä%  IBkoordinätorn. 

9 § Direktionen

Vid Väsä o vningsskolä verkär en direktion. Direktionen utses äv fäkultetsrä%det och bestä% r
äv tvä%  representänter fo r fäkulteten fo r pedägogik och vä lfä rdsstudier äv vilkä en fungerär
som ordfo rände fo r direktionen, tre representänter fo r lä rärkä% ren och en representänt fo r
ädministrätiv personäl, vilkä utses genom väl. Till direktionen ho r ocksä%  en representänt
fo r  lä rärstuderände,  tvä%  fo rä ldrärepresentänter,  en  gymnäsiestuderände  och  en
elevrepresentänt fo r ä% rskursernä 7-9. Personligä suppleänter utses fo r ällä medlemmär.
Direktionen utser viceordfo rände bländ sinä medlemmär. Ledände rektor fungerär som
fo redrägände  i  direktionen.  Rektorernä  och  dekänus  fo r  fäkulteten  fo r  pedägogik  och
vä lfä rdsstudier här nä rväro- och yttränderä tt vid direktionens mo ten. 

Mändätperioden omfättär tre lä sä% r.

Direktionens uppgift ä r ätt sto dä skoläns verksämhet genom ätt

1) utvecklä, fo ljä och utvä rderä verksämheten,

2) upprä tthä% llä och främjä sämärbetet inom och utom skolän,

3) godkännä  skoläns  lä roplän  och  go rä  främstä llning  om  fäststä llände  till
fäkultetsrä%det,

4) godkännä och fäststä llä skoläns lä sä% rsplän,

5) ge utlä% tände i principiellt viktigä frä% gor som gä ller o vningsskolän,

6) beslutä om ävstängning äv elev,

7) ge utlä% tände o ver välet äv ledände rektor,

8) beslutä om ärbets- och ferietidernä fo r skolän,

9) fäststä llä skoläns regler fo r trygghet och trivsel och

10) utfo rä o vrigä uppgifter som änkommer pä%  och som tilldeläts direktionen.

10 § Val av direktion

Ledände rektor källär

1) vä% rdnädshävärnä till välmo te fo r ätt fo reslä%  vä% rdnädshävärnäs representänter till
direktionen,

2) lä rärkä% ren  och  den  o vrigä  personälen  till  välmo te  fo r  ätt  fo reslä%  sinä
representänter. Välen sker som mäjoritetsväl.

3. Personal

11 § Lärarna
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Lä rärkä% ren vid Väsä o vningsskolä utgo rs äv skoläns ledände rektor, rektorernä, lektorernä
och  timlä rärnä  i  huvudsysslä.  Lä rärkä% ren  sämmänkommer regelbundet  till  lä rärmo ten
som sämmänkälläs äv ledände rektor eller rektorernä.  Ållä lä räre som ä r verksämmä i
o vningsskolän kän deltä i lä rärmo tenä.

Lä rärnäs uppgifter ä r ätt

1) undervisä  och  fosträ  sämt  upprä tthä% llä  kontäkt  till  hemmen  i  enlighet  med
lä roplänen,

2) deltä  i  plänering  och  utveckling  äv  skolärbete,  lä rärutbildning  och
lä rärfortbildning,

3) deltä  utvecklingen  äv  lä roplänen  och  utvecklingsärbetet  och
forskningsverksämheten i skolän och inom lä rärutbildningen,

4) i sämärbete med rektorernä utärbetä den ä% rligä lä sä% rsplänen,

5) fungerä som händledäre inom lä rärutbildningen,

6) änsvärä fo r egen kompetensutveckling,

7) deltä i plänering, genomfo rände och utveckling äv sämärbetet mellän hemmen och
skolän,

8) beslutä om stipendieutdelning,

9) fo reslä%  representänter till direktionen och

10) sko tä o vrigä städgäde eller sepärät bestämdä uppgifter.

§ 12 Behörighetsvillkoren

Åv  lä räre  vid  Väsä  o vningsskolä  krävs  beho righet  och  sprä%kkunskäp  i  enlighet  med
Fo rordning  om  beho righetsvillkoren  fo r  personäl  inom  undervisningsvä sendet
(986/1998) omfättände  ho gre  ho gskolexämen och en studiehelhet  om 60 studiepoäng
pedägogiskä studier fo r lä räre.

Fo rutom dettä krävs:

1) minst tvä%  ä% rs erfärenhet äv undervisning i huvudsysslä i fo rskolä, inom grundlä ggände
utbildning,  gymnäsieutbildning  eller  yrkesutbildning  som  främjär  sko tseln  äv  de  till
änstä llningen ho rände uppgifternä och som här inhämtäts efter ätt so känden här erhä% llit
den beho righet som ävses i fo rordningen. Städierelevänt erfärenhet fo rutsä tts eftersom
den ä r fo renäd med präktisk fo rtrogenhet med verksämhetskulturen.

2) god undervisningsfo rmä%gä.

Fäkultetsrä%det beslutär om kriteriernä fo r bedo mning äv undervisningsfo rmä%gän. 

Fo r  en  lä räre  som  ärbetär  som  ämneslä räre  krävs  beho righet  ätt  meddelä
gymnäsieundervisning i enlighet med fo rordningen (986/1998).

Åv rektorernä krävs sämmä beho righet som fo r lä rärnä vid Väsä o vningsskolä. 

Dä rtill  krävs  äv  rektorernä  exämen  i  undervisningsfo rvältning  enligt  äv
utbildningsstyrelsen  godkändä  grunder,  slutfo rt  studier  i  undervisningsfo rvältning
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omfättände minst 25 studiepoäng som ordnäs vid ett universitet eller här pä%  ännät sä tt
inhämtäd tillrä cklig kännedom om undervisningsfo rvältning. 

Åv ledände rektor krävs rektorsbeho righet enligt fo rordningen (986/1998). Dä rtill krävs
ledärskäpserfärenhet,  kännedom  om  ekonomifo rvältning,  sämt  sä%dän  vetenskäplig
kompetens som främjär händhävändet äv uppgiften.

13 § Den övriga personalen

Vid o vningsskolän finns o vrig personäl sä% som elevässistenter, ädministrätiv-, teknisk- och
bibliotekspersonäl, med representätion i direktionen.

4. Övriga bestämmelser

14 § Eleverna

Fo r skoläns elever gä ller de bestämmelser som främgä% r äv lägen om den grundlä ggände
utbildningen, och gymnäsielägen sämt de fo rordningär som ho r till dessä lägär. 

Elevernä i ä% rskurs 1-9 bildär den grundlä ggände utbildningens elevkä% r. Pä%  motsvärände
sä tt utgo r studerändenä i gymnäsiet gymnäsiets studerändekä% r.

Grundskoläns  och  gymnäsiets  elev-  och  studerändekä% rer  utser  värsin  medlem  i
direktionen.  Elev-  och  studerändekä% rernäs  uppgift  ä r  ätt  plänerä  och  främjä  sämväro,
trivsel och ärbetsfo rutsä ttningär. Elev- och studerändekä% ren representerär skolän pä%  sitt
omrä%de och kän fo r ätt främjä sin verksämhet tä initiätiv, ge fo rsläg och utlä% tänden till
sä% vä l  lä rärkä% ren  som  skoläns  ledning.  Elev-  och  studerändekä% ren  kän  hä  ekonomisk
verksämhet.

Elev- och studerändekä% rens verksämhetspläner ingä% r i skoläns lä sä% rsplän.

15 § Undervisningens offentlighet

Undervisningen vid Väsä o vningsskolä ä r offentlig. Rä tten ätt fä%  fo ljä undervisningen kän
dock  begränsäs  äv  sä rskildä  skä l.  Undervisning  som  ordnäs  i  läborätorier  eller  ändrä
utrymmen som ä r utrustäde fo r speciellä behov ä r inte tillgänglig fo r ällmänheten.

16 § Tystnadsplikt

Fo r ledämo ternä i fäkultetsrä%det och direktionen sämt fo r lä rärkä% ren, den ädministrätivä
personälen och de personer som deltär i undervisningspräktik gä ller tystnädsplikt enligt
väd som städgäs i 40 § lägen om grundlä ggände utbildning (628/1998).

17 § Ikraftträdande

Dennä instruktion träder ikräft 8.2.2021 och ersä tter instruktionen godkänd äv styrelsen 
3.5.2018.
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