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ANSÖKNINGSMEDDELANDE 2016
Allmänbildande utbildning och småbarnspedagogik
Spetsprojekt 6: Ungdomsgarantin i riktning mot en samhällsgaranti
Åtgärder för att motverka skolavbrott
Utveckling av flexibel grundläggande utbildning (JOPO-verksamhet)

Bakgrund
Statsunderstödslagen 688/2001
Anslag för statsunderstöd
Av anslag under moment 29.10.30 i statsbudgeten för 2016 utlyser Utbildningsstyrelsen
statsunderstöd för åtgärder för att motverka skolavbrott och för utveckling av flexibel
grundläggande utbildning (JOPO-verksamhet). För ändamålet har reserverats 400 000 euro.
Understödet omfattar högst 80 % av projektets totala kostnader och sökandens
självfinansieringsandel är därmed minst 20 %.
Behörighet att söka
Det statliga specialunderstödet för utveckling av flexibel grundläggande utbildning (JOPOverksamhet) kan beviljas kommuner som för närvarande ordnar flexibel grundläggande
utbildning eller som kommer att börja ordna sådan utbildning läsåret 2017–2018.
Nödvändiga förutsättningar för att få understöd
Av sökanden förutsätts följande:
 Ansökan har lämnats in inom utsatt tid.
 Sökanden ska presentera en plan för ett gemensamt projekt, där sökanden, som
fungerar som koordinator, och minst fyra andra kommuner deltar.
 Verksamheten genomförs inom understödets användningstid.
 Sökanden förbinder sig till minst 20 % självfinansiering.
Allmänna mål
Verksamheten inom den flexibla grundläggande utbildningen strävar efter att förebygga
skolavbrott i årskurserna 7–9. En ökning av den flexibla grundläggande utbildningens
stödjande verksamhet i årskurserna 7–9 ger bättre möjligheter till fortsatta studier och
främjar på lång sikt placeringen i arbetslivet. Därtill förebygger den utslagning. Denna
positiva trend uppnås genom att man tillräckligt tidigt ser till att målen för lärande i grunderna
för läroplanen uppnås och säkerställer en plats i utbildning på andra stadiet också i fråga om
elever som har beviljats uppehållstillstånd. Målet är att unga som riskerar att avbryta
skolgången i övergångsskedet mellan högstadiet och andra stadiet har möjlighet till extra stöd.
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Mål
Målet är att utveckla samarbetet mellan nya och redan existerande nätverk inom den flexibla
grundläggande utbildningen. I utvecklingsnätverket ska ingå minst fem
utbildningsanordnare som ordnar eller kommer att börja ordna flexibel grundläggande
utbildning.
Inom den flexibla grundläggande utbildningen betonas yrkes- och sektorsövergripande
samarbete och samarbete mellan olika organisationer. Också yrkesläroanstalter och
gymnasier, läroanstalter inom det fria bildningsarbetet samt verkstäder för unga kan delta i
samarbetet.
Personalens kompetens ökas genom fortbildning och mentorskap. Olika sätt att genomföra
den flexibla grundläggande utbildningen möjliggörs i samarbete med ämneslärarna och
genom kompanjonundervisning. Undervisningen ordnas som närundervisning i skolan och i
form av handledda studier på arbetsplatser och i andra lärmiljöer. Studier utanför skolan är
en viktig del av den flexibla grundläggande utbildningen. Eleverna ges uppgifter i enlighet
med läroplanen så att närstudieperioderna och inlärningen i arbetet knyts samman i enlighet
med målen för den grundläggande utbildningen. Samarbetet mellan läraren och andra som
arbetar inom den flexibla grundläggande utbildningen utvecklas.
Den flexibla grundläggande utbildningen har som mål att stärka elevernas studiemotivation
och livskompetens. Förutom att eleverna ska slutföra den grundläggande utbildningens
lärokurs får de stöd vid övergången till följande utbildningsstadium och ges färdigheter som
behövs för att klara av studierna. Samarbetet med läroanstalterna på andra stadiet utvecklas
för att övergången ska bli smidig. När antalet elever med invandrarbakgrund ökar måste den
flexibla grundläggande utbildningen utvecklas så att specialbehov hos elever som har
beviljats uppehållstillstånd beaktas.

Tyngdpunkter, urvalsgrunder och ansökningstid
Tyngdpunkter










Samarbetet mellan nya och redan existerande nätverk
utvecklas inom den flexibla grundläggande utbildningen
Personalens kompetens ökas genom fortbildning,
mentorskap och planerade studiebesök (benchmarking)
Läraren och andra som arbetar inom den flexibla
grundläggande utbildningen har ett fungerande samarbete
Olika sätt att genomföra flexibel grundläggande utbildning
möjliggörs i samarbete med ämneslärarna och genom
kompanjonundervisning
Närstudieperioderna och inlärningen i arbetet knyts ihop i
enlighet med målen för den grundläggande utbildningen
Elever inom flexibel grundläggande utbildning får
handledning inför fortsatta studier
Samarbetet med läroanstalter på andra stadiet utvecklas
Den flexibla grundläggande utbildningen utvecklas så att
specialbehov hos elever som har beviljats uppehållstillstånd
beaktas
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Urvalsgrunder






Ansökningstid

I ansökan har målen och tyngdpunkterna i detta
ansökningsmeddelande beaktats
Utvecklingen av den flexibla grundläggande utbildningen har
planerats med utgångspunkt i behoven och målen
Den flexibla grundläggande utbildningen utvecklas i
samarbete med ett regionalt nätverk (minst fyra andra
kommuner)
Resultaten från verksamheten lämpar sig för spridning

15.11.–07.12.2016

Ansökningshandlingar
Ansökningstiden börjar 15.11.2016 och går ut 7.12.2016 kl. 16.15. Ansökan görs i det
digitala ansökningssystemet på adressen
https://statsunderstod.oph.fi/avustushaku/62/?lang=sv
Ansökan ska vara lagrad i det digitala ansökningssystemet senast den dag då
ansökningstiden går ut kl. 16.15, då ansökningsblanketten stängs.
Statsunderstödets ansökningstid
Den digitala ansökningsblanketten kan fyllas i t.o.m. 07.12.2016 kl. 16.15.
Utbildningsstyrelsen fattar beslut om beviljande av understöden före utgången av december
2016.
Statsunderstödets användningstid
Understöden beviljas av anslaget för 2016. Användningstiden börjar 1.1.2017 och slutar 31.12.2017.

Övrigt
Sökanden ska i egenskap av koordinator utarbeta en plan för ett gemensamt projekt, av
vilken framgår nätverksmedlemmarnas planer för sina andelar i projektet (samarbetet med
kommunerna och skolans övriga samarbetspartner) och de budgetar som behövs för
genomförandet av dem. Deltagarna i det gemensamma projektet ska vara behöriga att söka
på det sätt som anges i detta ansökningsmeddelande. Understödet betalas till koordinatorn,
som ansvarar för projektets ekonomi, samordningen av utvecklingsverksamheten och
rapporteringen om projektet till Utbildningsstyrelsen. Samarbetspartnerna omfattas av
samma villkor och skyldigheter som sökandeorganisationen. Projektkoordinatorn ska göra
upp ett samarbetsavtal med samarbetspartnerna. Närmare information om vilka uppgifter
som ska skrivas in i avtalet finns i Utbildningsstyrelsens allmänna anvisning för ansökan och
användning av statsunderstöd.
http://www.oph.fi/download/175790_anvisningar_statsunderstod_2016.pdf
I ansökningsskedet ska ett intentionsavtal göras upp, som på begäran ska visas upp för
Utbildningsstyrelsen.
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Ytterligare information
Ytterligare information ges av Christina Anderssén, 029 533 1290,
christina.anderssen@oph.fi och Sonja Hyvönen, 029 533 1072, sonja.hyvonen@oph.fi

Direktör

Jorma Kauppinen

Undervisningsråd

Pirjo Koivula

FÖR KÄNNEDOM
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