DIREKTIONEN FÖR ÅLANDS FOLKHÖGSKOLA
PROTOKOLL NR 1/2019 §§ 1-10
Sammanträdesdag:

torsdagen den 31 januari kl. 17.00

Plats:

Ålands folkhögskola

Medlemmar:

x

Studeranderepresentanter:
Lärarrepresentant:
Personalrepresentant:
Föredragande/sekreterare:

x
x
x
x
x
x
x

Ordinarie
Camilla Olin, ordförande
Göte Winé, viceordf.
Sören Karlsson
Roger Eriksson
Åke Mattsson
Sanna Söderlund
Fredrik Eriksson
Dan Söderlund
Peter Bergström
Åsa Nyman
Maria Säll-Öfverström

Ersättare
Jonas Danielsson
x Mikael Igge Holmberg
Solveig Gestberg
Cecilia Jansson
Petra Svens
Oscar Näslund
Lucy Darby
x Lina Nyberg-Heiniö
Marie Laaksonen-Dimic

Ärende nr.

Kommentarer/förklaringar/förslag

§ 1 Mötet öppnas

Mötet öppnas av ordförande Camilla Olin.

§ 2 Fastställande av mötesagendan
Mötesagendan fastställs i föreliggande form.
§ 3 Protokolljustering
Förslag: Roger Eriksson utses till protokolljusterare.
Beslut: Enligt förslag.
§ 4 Budgetuppföljning
En slutlig sammanställning över inkomster och utgifter för
budgetåret 2018. Sammanställningen delas ut på mötet. Bilaga 1.
Förslag: Direktionen antecknar informationen för kännedom.
Beslut: Enligt förslag.
§ 5 Anhållan om dispens från behörighetskrav
Marie Johansson, t.f. ämneslärare i friluftsliv och hälsopedagogik,
har den 18.09.2018 ansökt hos Ålands landskapsregering om
anhållan om dispens från fastställda behörighetskrav för lärare i
linjeämnen vid Ålands folkhögskola. Enligt 32§ 3 mom.
Landskapslagen (1999:53) om Ålands folkhögskola kan
landskapsregeringen och direktionen av särskilda skäl i enskilt fall
medge undantag från fastställda behörighetskrav.
Protokolljusterarens initialer

Den 11.10.2018, med stöd av 18§ i förvaltningslagen (2008:9) för
landskapet Åland, överförde Ålands landskapsregering ansökan till
Ålands folkhögskolas direktion för avgörande.
På direktionsmöte den 01.11.2018 återremitterades §75 Anhållan
om dispens från behörighetskrav, för fortsatt dialog med
utbildningsavdelningen.
Den 04.12.2018 höll rektor ett möte med utbildningsavdelningen
gällande överföringen. Under pågående dialog efter mötet har
avdelningen konstaterat att dispens från behörighetskrav endast
kan sökas i samband med en tjänsteansökan.
Förslag: Rektor kan på basen av informationen från
utbildningsavdelningen inte föreslå dispens i detta skede. Dispens
ska sökas i samband med en tjänsteansökan.
Beslut: Enligt förslag.
§ 6 Skrivelse angående renovering av rektorsbostaden
Förslag till skrivelse riktad till styrelsen för Ålands gymnasium
och till Landskapets fastighetsverk gällande renovering av Ålands
folkhögskolas rektorsbostad delas ut på mötet. Bilaga 2.
Beslut: Skrivelsen skickas i föreslagen form förutom att datum för
mötesinbjudan ändras till den 14 mars 2019.
§ 7 Prövning av tjänst, ämneslärare inom friluftsliv/hälsopedagogik
Enligt landskapsregeringens riktlinjer för rekrytering ska tjänster
alltid förgås av en noggrann behovsprövning. Anställning kan bli
aktuell efter en prövning där även andra alternativ utretts.
Prövningen skall göras enligt en fastställd mall. Utredningen har
gjorts för tjänst som ämneslärare inom friluftsliv/hälsopedagogik
den 22 mars 2018. Eftersom ingen sökande var formellt behörig är
det åter dags att utannonsera tjänsten på nytt. Bilaga 3. Prövning
av tjänst 31.01.2019
Förslag: Direktionen för Ålands folkhögskola lediganslår en
ordinarie tjänst som ämneslärare med undervisning i
friluftsliv/hälsopedagogik fr.o.m. 1 augusti 2019 i enlighet med
bilaga 3.
Beslut: Enligt förslag.
§ 8 Meddelanden för kännedom
Rektor informerar följande för kännedom
- Avtals och pensionsbyrån informerar
- Dialog 2019
Förslag: Direktionen antecknar informationen för kännedom.
Beslut: Enligt förslag.
§ 9 Kommande ärenden
§ 10 Mötet avslutas

Mötet avslutas kl. 17.30. Samtidigt konstateras att följande möte

Protokolljusterarens initialer

hålls den 14 mars 2019 istället för 7 mars 2019.

Camilla Olin
ordförande

Maria Säll-Öfverström
sekreterare

Protokollet justerat och godkänt den 31.01.2019

Roger Eriksson, protokolljusterare

Protokolljusterarens initialer

