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Distansundervisning i fri bildning
•

Lag om fritt bildningsarbete (632/1998)
§ 6 moment 1
Utbildning som det föreskrivs om i denna lag kan ordnas som när- eller
distansundervisning….
§ 6 moment 2
…En folkhögskola och ett idrottsutbildningscenter ska dessutom
utarbeta en läroplan för utbildning som varar minst åtta veckor eller
som omfattar distansundervisning eller sådan inlärning i arbetet som
avses i 6 a §. Av läroplanen ska framgå innehållet i och omfattningen
av handledd undervisning som ordnas av läroanstalten.
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Anvisningar gällande distansundervisning i
Utbildningsstyrelsens insamling av
statsitikuppgifter
•

Till distansundervisningens undervisningstimmar räknas de
undervisningstimmar för vilka ersättning har betalats till läraren. I
undervisningstimmarna kan ingå till exempel att ge uppgifter till de
studerande, online-undervisning, handledning av de studerande,
responsgivning och bedömning av svar. Den tid som åtgår till att
förbereda eller planera en kurs räknas däremot inte till
distansundervisningen.
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Distansundervisning i folkhögskolor och
idrottsinstitut
•

Förordning om fritt bildningsarbete
§ 2 moment 3
Om distansundervisning inte är en utbildningsuppgift som nämns i en
folkhögskolas eller ett riksomfattande idrottsutbildningscenters tillstånd att
driva läroanstalt ska, av de studerandeveckor eller studerandedygn som
består av distansundervisning och inlärning i arbetet, totalt högst 20 procent
av antalet faktiska studerandeveckor eller studerandedygn för närundervisning
vid läroanstalten beaktas vid beräkningen av de studerandeveckor eller
studerandedygn som används som grund för läroanstaltens statsandel….
Denna bestämmelse avlägsnad temporärt först genom
undantagsbestämmelserna och senare 9.4 genom ändring av
förordningen om fritt bildningsarbete (200/2020). För närvarande i kraft
tom 13.5.2020
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Distansundervisning i folkhögskolor och
idrottsinstitut
•

Förordning om fritt bildningsarbete
§ 1 moment 2

Till den distansundervisning och inlärning i arbete vid folkhögskolor och
riksomfattande idrottsutbildningscenter som grundar sig på en läroplan ska
det höra en eller flera perioder av närundervisning på minst 10 timmar
var…
Denna bestämmelse avlägsnad temporärt 9.4 genom ändring av
förordningen om fritt bildningsarbete (200/2020). För närvarande i
kraft tom 13.5.2020
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Vad händer från och med 14.5?
•
•
•
•
•

Undantagslagen tillämpas inte längre på utbildning
Eventuella stängningar av läroanstalter sker enligt smittolagstiftningens
bestämmelser
Läroanstalterna kan återgå till närundervisning kontrollerat och stegvis
Statsrådet rekommenderar att man fortsättningsvis ordnar
distansundervisning till vårterminens slut
Beredning av fortsättning på den ändring av förordningen om fritt
bildningsarbete (200/2020) som avlägsnar begränsningen av
distansundervisningen och kravet på närstudieperiod för folkhögskolor
och idrottsinstitut så att giltighetstiden skulle förlängas till 31.8.2020.
Statsrådet fattar beslut i ärendet 14.5.
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Vad händer från och med 14.5?
Anvisningar av Institutet för hälsa och välfärd samt undervisnings- och
kulturministeriet till anordnare av undervisning och småbarnspedagogik
under coronaepidemin.
https://valtioneuvosto.fi/documents/10616/22150002/Skolanvisningar04052020.pdf
Bör efterföljas till tillämpliga delar.
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Undantagsförhållandenas inverkan på
finansieringen

3.4.2020
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Kompensation av uteblivna
studerandeavgifter
Protokollnotering från regeringens ramförhandling 8.4.2020:
”Vapaa sivistystyö ja taiteen perusopetus
Hallitus varautuu korvaamaan koronaepidemiasta aiheutuvat vapaan
sivistystyön ja taiteen perusopetuksen nettomenetykset siltä osin kuin niitä
ei ole käsitelty toisessa lisätalousarviossa. Määrärahalisäykset
sisällytetään vuoden 2020 kolmanteen lisätalousarvioesitykseen.”
Dvs fria bildningen kan vänta sig medel att ansöka om för detta ändamål i
tredje tilläggsbudgeten. Utbildningsstyrelsen öppnar ansökan enligt
nuvarnade information i början av juni. Ansökningstiden kort för att beslut
skall kunna göras innan semestrar.
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