DIREKTIONEN FÖR ÅLANDS FOLKHÖGSKOLA
PROTOKOLL NR 2/2019 §§ 11-21
Sammanträdesdag:

torsdagen den 14 mars kl. 17.00

Plats:

Ålands folkhögskola

Medlemmar:

Studeranderepresentant:
Studeranderepresentant:
Lärarrepresentant:
Personalrepresentant:
Föredragande/sekreterare:
VD vid Landskapets
fastighetsverk
Rektor vid
yrkesgymnasiet
Biträdande rektor vid
yrkesgymnasiet
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x
x
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x

Ordinarie
Ersättare
Camilla Olin, ordförande
Jonas Danielsson
Göte Winé, viceordf.
Mikael Igge Holmberg
Sören Karlsson
Roger Eriksson
Solveig Gestberg
Åke Mattsson
Cecilia Jansson
Sanna Söderlund
Petra Svens
Fredrik Eriksson
Oscar Näslund
Dan Söderlund
Lucy Darby
Peter Bergström
Lina Nyberg-Heiniö
Åsa Nyman
Marie Laaksonen-Dimic
Maria Säll-Öfverström
Inbjudna gäster
Stefan Rumander, § 11-14 kl. 18.00-17.40

x Gitte Holmström, § 11-14 kl. 18.00-17.40
x Kim Gylling, § 11-14 kl. 18.00-17.40

Ärende nr.

Kommentarer/förklaringar/förslag

§ 11 Mötet öppnas

Mötet öppnas av viceordförande Göte Winé.

§ 12 Fastställande av mötesagendan
Mötesagendan fastställs i föreliggande form.
§ 13 Protokolljustering
Förslag: Åke Mattsson utses till protokolljusterare.
Beslut: Enligt förslag.
§ 14 Möte gällande LIA-arbetsplats, rektorsbostaden vid Ålands folkhögskola
Representanter från Ålands gymnasium och Landskapets
fastighetsverk är inbjudna av direktionen för att diskutera
renovering av rektorsbostaden vid Ålands folkhögskola.
Direktionen anser att det skulle vara en ypperlig möjlighet att få
byggnaden i skick genom att skapa en LIA-arbetsplats för de
tekniska programmen vid Ålands gymnasium i samarbete med
Landskapets fastighetsverk.
Beslut: Eftersom båda inbjudna instansers representanter ställer
sig positiva till renovering av rektorsbostaden som ett LIA-projekt
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kommer en projekteringsgrupp att tillsättas med rektor Maria SällÖfverström som sammankallare. Övriga medlemmar kan i första
skedet vara Kim Gylling från yrkesgymnasiet och en projektör från
fastighetsverket. Sören Karlsson besitter stora erfarenheter av
renoveringar av gamla byggnader, så han kan vara direktionens
representant om en sådan behövs.
§ 15 Skrivelser
Följande skrivelser föredras för kännedom. Bifogas ej.
Nr 40 U2
Nr 41 U2

Undervisningsplan för läsåret 2018–
2019
Studeranderepresentanter i direktionen

Nr 42 U2

Verksamhetsberättelse 2017–2018

16 Anhållan om dispens från behörighetskrav
Marie Johansson, som har sökt den lediganslagna tjänsten som
ämneslärare i friluftsliv/ hälsopedagogik, ansöker om dispens från
behörighetskraven för den lediganslagna tjänsten. Enligt
Landskapslagen (1999:53) om Ålands folkhögskola 32 § 3 mom.
kan direktionen av särskilda skäl i enskilt fall medge undantag från
fastställda behörighetskrav.
Rektor kan på basen av de handlingar Marie Johansson har
inlämnat konstatera att behörighetskraven uppfylls för såväl
lämplig högskoleexamen eller annan examen på högsta
utbildningsnivå samt minst två års arbetserfarenhet som motsvarar
undervisningsuppgiften.
Lärarutbildning godkänd av direktionen eller landskapsregeringen
saknas.
Förslag: Direktionen beviljar Marie Johanssons anhållan om
dispens från fastställda behörighetskrav för lärare i linjeämnen
inom friluftsliv/hälsopedagogik i enlighet med skolans reglemente
20 § samt med stöd av landskapslagen (1999:53) om Ålands
folkhögskola 32 § 3 mom.
Förslaget motiveras utifrån hennes långa arbetserfarenhet som
lärare inom den fria bildningen och undervisning inom andra
skolstadier samt under innevarande läsår vid Ålands folkhögskola
uppvisad bred kompetens och lämplighet.
Dispensen medför endast behörighet att undervisa i
friluftsliv/hälsopedagogik vid Ålands folkhögskola.
Beslut: Enligt förslag.
§ 17 Anställande av ämneslärare inom friluftsliv/hälsopedagogik
En person har sökt den lediganslagna tjänsten som ämneslärare
inom friluftsliv/hälsopedagogik. Förutom behörighet har
arbetserfarenhet och övriga relevanta meriter beaktats. Bilaga 1.
Förslag: Förutsatt att direktionen beviljar Marie Johanssons
dispens från fastställda behörighetskrav beslutar direktionen att
utnämna Marie Johansson till ämneslärare inom
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friluftsliv/hälsopedagogik från den 1.8.2019. Lön utbetalas enligt
tjänstekollektivavtal.
Beslut: Marie Johansson utnämns till ämneslärare inom
friluftsliv/hälsopedagogik fr.o.m. den 1.8.2019 med lön enligt
tjänstekollektivavtal.
§ 18 Vårens mötestider
Förslag: Den fastslagna mötestiden den 4 april 2019 inhiberas och
följande mötestid hålls som planerat den 9 maj 2019, kl.17.00.
Beslut: Enligt förslag.
§ 19 Meddelanden för kännedom
Rektor informerar följande för kännedom
- Öppet hus på skolan, måndagen den 25 mars
- Prova på dag på skolan för årskurs 9, onsdagen den 27 mars
- Ansökningstiden har öppnat för de specialiserade linjerna; 1
mars-26 april
- Anvisningar för verkställande av budgeten 2019
- Årsredovisning och förvaltningsberättelse för år 2018
Förslag: Direktionen antecknar informationen för kännedom.
Beslut: Enligt förslag.
§ 20 Kommande ärenden
- Antagning av sökande till skolans specialiserade linjer
- Budgetuppföljning
- Information om integrationsundervisningen
§ 21 Mötet avslutas
Mötet avslutas kl. 18.05.

Göte Winé
ordförande

Maria Säll-Öfverström
sekreterare

Protokollet justerat och godkänt den 14.03.2019

Åke Mattsson, protokolljusterare
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