
Utvidgande av 
läroplikten
Sammanfattning för föräldramöte



Vad är målet med 
reformen av den 
utvidgade läroplikten?

• Att alla unga ska avlägga en examen på andra stadiet. Att få 

arbete förutsätter numera att man avlagt minst en examen 

på andra stadiet.

• Att trygga nödvändiga kunskaper och bildning för den unga i 

livet och samhället. Att främja de ungas möjlighet att 

likvärdigt utveckla sig enligt sina behov och intressen.

• Att öka utbildningsmässig jämlikhet och likvärdighet samt 

barn och ungas välbefinnande.



Läroplikten utvidgas – Den unga måste 
fortsätta studierna efter grundskolan

• Den nya läropliktslagen träder i kraft 1.8.2021. 

• Lagen omfattar skyldighet att söka och fortsätta till utbildning på andra stadiet. Det börjar

från de unga som just nu studerar på nian (huvudsakligen födda 2005).

• Alla nior (och läropliktiga årskursintegrerade elever i slutskedet) ska söka till fortsatta 

studier redan på våren 2021 och påbörja studierna hösten 2021. 

• Obs! Nuvarande elever med påbyggnadsundervisning (tiondeklassister) är inte 

läropliktiga, så utvidgandet av läroplikten berör inte dem.

• Läroplikten upphör när den unga fyller 18 år eller före det avlägger examen på andra 

stadiet.

• Obs! Den grundläggande utbildningen avslutas senast på vårterminen vid utgången av 

det kalenderår när eleven fyller 17 år.



Läroplikten utvidgas –
Den unga har skyldighet 
att söka till utbildning 
fr.o.m. 1.1.2021
• På våren 2021 pågår samtidigt tre separata ansökningar:

• Gemensam ansökan för gymnasier och 

yrkesläroanstalter

• Ansökan till handledande utbildning efter grundläggande 

utbildningen

• Ansökan till yrkesutbildning som ordnas för elever i 

behov av speciellt stöd

• Eleven måste söka åtminstone i en ansökan till minst en 

skola.

• Grundläggande utbildning har skyldighet att ge eleven 

handledning. 



Vårdnadshavarens 
tillsynsansvar

• Den läropliktiges vårdnadshavare eller annan laglig 

företrädare ska se till att den läropliktige fullgör

läroplikten (22 § i läropliktslagen).

• Vårdnadshavaren ska också se till att den läropliktige 

söker till studier (skyldighet att söka till utbildning) 

efter grundläggande utbildningen.

• Tillsynsansvaret upphör när läroplikten upphör.



Anordnaren av grundläggande utbildning, 
det vill säga grundskolan har ansvar för 
att handleda och övervaka ansökan

• Handleder och övervakar att den unga

• söker till utbildning efter grundläggande utbildningen före sista årskursen slutar.

• Kontrollerar,

• om den unga har fått studieplats efter publiceringen av resultaten från gemensam ansökan.

• att den unga tar emot studieplatsen (senast 1.7.2021)

• om den unga har påbörjat sin utbildning i augusti.

• Kontaktar och handleder den unga om hen inte har fått en studieplats eller inte tar emot en 

studieplats.

• Anmäler i sista hand till boendekommunen om den unga inte har påbörjat sin utbildning i augusti.

• Tillsynsansvaret för anordnaren av grundläggande utbildning upphör när tillsynsansvaret för 

anordnaren av andra stadiets utbildning börjar.



Fullgörande av 
läroplikten

• Läroplikten kan fullgöras under läsåret

• I regel inom gymnasieutbildning eller inom 

yrkesinriktad utbildning (även läroavtalsutbildning)

• I utbildning som handleder för yrkesutbildning och 

gymnasieutbildning samt 

påbyggnadsundervisning läsåret 2021–2022

• Långa linjer på medborgarinstituten

• Utbildning som handleder för arbete och ett 

självständigt liv

• Om man inte fått avgångsbetyg från grundskolan, kan 

man fortsätta i grundläggande utbildning för vuxna.



Den unga får 
handledning efter 
grundskolan
• Om den unga inte får en studieplats i gemensam ansökan, får hen 

handledning av grundskolans elevhandledare även sommartid och 

hen handleder till kontinuerlig ansökan.

• Grundskolan har fortfarande ansvar om handledningen av den unga 

i augusti tills hen har börjat i en läroinrättning på andra stadiet eller i 

en annan läropliktig utbildning.

• När den studerande påbörjar utbildning på andra stadiet eller 

övergångsutbildning övergår ansvaret för handledning av den 

studerande, stöd och tillsyn till utbildningsanordnaren i fråga.

• Om den unga är utan studieplats ännu på hösten, utreder 

boendekommunen den ungas situation på basis av anmälan från 

grundskolan.



Boendekommunens handlednings-
och tillsynsansvar
• Boendekommunen har i sista hand skyldighet att handleda och övervaka fullgörandet 

av läroplikten fr.o.m. hösten.

• Grundskolan meddelar den ungas uppgifter till boendekommunen om hen är utan 

studieplats ännu på hösten.

• Boendekommunen utreder den ungas situation på basis av anmälan och handleder 

den unga.

• Boendekommunens skyldighet är i sista hand att hänvisa den läropliktige till en 

studieplats i lämplig övergångsutbildning: 

• På hösten 2021 betyder det påbyggnadsundervisning, utbildning som handleder för 

yrkes- eller gymnasieutbildning.

• På hösten 2022 börjar en ny utbildning som handleder för examensmålet som 

ersätter tidigare utbildningar i övergångsskedet



Avgiftsfrihet



Avgiftsfrihet – vad innebär det?

Avgiftsfriheten är mer omfattande än läroplikten. Avgiftsfrihet fortsätter till utgången av 

det kalenderår när den unga fyller 20 år.

• Utvidgande av läroplikten och rätt till avgiftsfri utbildning berör den läroplikt som avses 

i lagen om grundläggande utbildning vars läroplikt upphör 1.1.2021 eller efter det.

• Den avgiftsfria utbildningen upphör när den läropliktiga har fullgjort andra stadiets 

utbildning eller fyller 20 år. Om den unga fullgör dubbelexamen upphör rätten till 

avgiftsfri utbildning när den unga har fullgjort yrkesexamen och studentexamen, 

emellertid senast vid utgången av det kalenderår den unga fyller 20 år.

• Redogörelse för olika alternativ för avgiftsfri utbildning finns på nästa dia.
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Avgiftsfrihet – vad innebär det? 1/2

Elevens avgiftsfrihet omfattar

• undervisningen

• dagliga bespisningen

• läroböcker och annat material som läroinrättningen anvisar för undervisningen

• arbetsredskap, arbetsdräkter och arbetsmaterial som läroinrättningen anvisar för 

undervisningen

• en dator

• de 5 prov och omtagning av proven som förutsätts för studentexamen som avläggs efter 

gymnasiets lärokurs

• skolresor över sju kilometer i ena riktningen (skolresestöd av FPA)

• i vissa specialfall även inkvarterings- och reseersättning.

Musikinstrument, idrottsredskap eller andra motsvarande redskap och tillbehör som behövs 

i utbildningar, som betonar särskilda intressen, och som är avsedda för den studerandes 

personliga bruk och kan användas också utanför undervisningen omfattas inte av 

avgiftsfriheten.
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Avgiftsfrihet – vad innebär det? 2/2

Avgifter som även i fortsättningen kan tas ut av läropliktiga för kompletterande frivilliga 

exkursioner och annan motsvarande verksamhet.

• Avgifter kan tas ut endast för verksamhet som är frivillig för den studerande. Avgiftsbelagd 

verksamhet får inte vara enda möjligheten att genomföra kurs, studieavsnitt eller del av 

examen.

• Utbildningsanordnaren måste alltid även erbjuda ett avgiftsfritt alternativ för att trygga 

jämställdheten. Det avgiftsfria alternativet får inte vara mer arbetskrävande eller svårare att 

genomföra än det avgiftsbelagda alternativet.

• Utbildningsanordnaren kan till exempel erbjuda lämpliga specialkurser eller studieavsnitt och 

ta betalt för andra kostnader än de som hänför sig till undervisningen.
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Gemensam ansökan 
och Helsingfors stads 
alternativ



Gemensam 
ansökan

Ansökningstid 

23.2–23.3

Mer information om 

gemensam ansökan: 

nextlevel.hel.fi 

(på finska)



Helsingfors stad erbjuder 
mångsidiga möjligheter 
efter grundskolan

Yrkesläroanstalten Stadin

ammatti- ja aikuisopisto

Finlands största yrkesläroanstalt där man kan avlägga nästan 30 examen 

och få kunnande för över 50 yrken

• 14 verksamhetsställen på olika håll i Helsingfors

• Möjlighet till gymnasiestudier parallellt med yrkesstudier 

(yrkesgymnasium)

• Idrottskarriären kan kombineras med studier (yrkesstudier för idrottare)

• Utbudet består bland annat av internationaliseringsstig, 

företagarstudier och tävlingsverksamhet



Helsingfors stads 
gymnasier
• 14 gymnasier och ett vuxengymnasium, tre av gymnasierna är 

svenskspråkiga

• De finska gymnasierna bildar tre kampusområden

• Alla gymnasier har en särskild utbildningsuppgift eller en 

gymnasiespecifik betoning

• Studeranden har möjlighet att välja kurser i det egna gymnasiet, i de 

olika gymnasierna på gymnasiecampuset och i alla stadens 

gymnasier

• Utöver dessa finns det flera yrkesläroanstalter och gymnasier i 

Helsingfors som drivs privat eller av stiftelser samt gymnasier som 

drivs av staten eller av specialskolor. Mer information om utbudet på 

andra stadiet finns på nätet:

• Gymnasier i Helsingfors

• Yrkesläroanstalten Stadin ammatti- ja aikuisopisto

• Prakticum

https://www.hel.fi/helsinki/fi/kasvatus-ja-koulutus/lukiot/opiskelu/lukiot/lukiot
https://www.hel.fi/ammatillinen/fi/
https://prakticum.fi/kontakt


Tack!

Fråga mer av elevhandledaren i den egna 
skolan!


