
Fri bildning, lärandemöjligheter för alla
Fria bildningen har beredskap att snabbt svara på behov som
uppstår i samhället. Den fria bildningen har bildningsuppdrag
som bidrar till smidiga övergångar mellan utbildningar, från
utbildning till sysselsättning, eller tvärtom.

Förslag till åtgärd:
Finansieringen för den fria bildningen behöver vara tillräcklig
och förutsägbar. Det här gäller speciellt de bildningsuppdrag
som kan anses ha en viktig samhällelig uppgift. Finansieringen
behöver också kunna möjliggöra samarbete mellan
läroinrättningar och kommuner. För att den svenska
utbildningsstigen också i framtiden ska vara hållbar och
tillgänglig för alla är samarbete avgörande.

Allas rätt till grundläggande färdigheter
Den fria bildningen har goda förutsättningar att nå vuxna och
unga vuxna, samt de läropliktiga som är i behov av att stärka
sina basfärdigheter. Den nuvarande finansieringen innebär
ändå att många läroinrättningar måste uppbära en avgift av
den studerande som vill delta i utbildningar som stärker
grundläggande färdigheter. Detta blir ett hinder för vissa
vuxna att delta.

Fria bildningens studiesedelsfinansiering har visat sig fungera,
den ger möjlighet att erbjuda utbildningar avgiftsfritt för den
här målgruppen. Studiesedelsfinansieringen är idag otillräcklig
och täcker inte behovet.

Förslag till åtgärd:
Bildningsalliansen föreslår att man ökar studiesedelsbidragen
för att kunna möta de kompetensbehov som finns bland vuxna
med bristfälliga grundläggande färdigheter.

Allas rätt till tillräckliga kunskaper i de två
nationalspråken och samhällsfärdigheter
Människors ekonomiska situation får inte vara ett hinder för att
lära sig ett språk som förbättrar möjligheterna till
sysselsättning. En läroinrättnings ekonomi får inte heller vara
ett hinder för att ordna utbildning som det finns ett behov av.

Förslag till åtgärd:
Bildningsalliansen anser att alla migranter som studerar i en
utbildning som endera följer läroplansrekommendationen för
grundläggande litteracitet eller läroplansgrunderna för vuxnas
integrationsutbildning ska kunna få göra det avgiftsfritt och
därmed ska läroinrättningarna få 100% statsandelsfinansiering
för utbildningarna. Bildningsalliansen vill att man gör en
utredning för att undersöka om man kan ta bort kravet av
integrationsplan från statsandelsfinansieringen och i stället
koppla det till ovannämnda läroplansgrunder och
-rekommendationer. Det här behöver man även beakta i
finansieringen.
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Fritt bildningsarbete:
Kunskap och välmående utvecklar Finland

Den fria bildningen på svenska nådde 2021 ca 70 000
medborgare i olika åldrar samt med olika språklig bakgrund.
Utbudet är allt från hobbybetonat till utbildning för läropliktiga
och kompetenshöjande kurser för personer i arbetsför ålder.




