DIREKTIONEN FÖR ÅLANDS FOLKHÖGSKOLA
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Studeranderepresentanter:
Lärarrepresentant:
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Föredragande/sekreterare:
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Ordinarie
Camilla Olin, ordförande
Göte Winé, viceordf.
t.o.m § 26 kl. 17.40
Sören Karlsson
t.o.m § 28 kl. 17.57
Roger Eriksson
Åke Mattsson
Sanna Söderlund
Fredrik Eriksson
Dan Söderlund
Peter Bergström
Åsa Nyman
Maria Säll-Öfverström
Eva Ekström-Andersen
§ 22-25, kl. 17.00-17.15

Ersättare
Jonas Danielsson
Mikael Igge Holmberg

x Solveig Gestberg
Cecilia Jansson
Petra Svens
Oscar Näslund
Lucy Darby
Lina Nyberg-Heiniö
Marie Laaksonen-Dimic

Ärende nr.

Kommentarer/förklaringar/förslag

§ 22 Mötet öppnas

Ordförande Camilla Olin öppnar mötet.

§ 23 Fastställande av mötesagendan
Mötesagendan fastställs i den form som delas ut på mötet, något
förändrad mot utskickad version.
§ 24 Protokolljustering
Förslag: Sanna Söderlund utses till protokolljusterare.
Beslut: Enligt förslag.
§ 25 Läroplan för kursen Utveckla din svenska för studerande vid Ålands folkhögskola
Den 19 maj 2015 presenterades för direktionen en vision gällande
integration. Se bilaga 1.
Skolans språklärare Eva Ekström-Andersen har under läsåret
2018–2019 arbetat med att ta fram en läroplan för kursen Utveckla
din svenska för studerande vid Ålands folkhögskola. Hon är
inbjuden till mötet för att presentera läroplanen för direktionen.
Bilaga 2.
Förslag: Direktionen omfattar förslaget till läroplan för kursen
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Utveckla din svenska.
Beslut: Enligt förslag.
§ 26 Utkast till landskapslag om barnomsorg och grundskola
Utbildnings- och kulturavdelningen ger direktioner och styrelser
för landskapets skolor möjlighet att lämna synpunkter på utkastet
till ny landskapslag om barnomsorg och grundskola under
pågående beredning. Synpunkter och kommentarer skall inlämnas
senast den 21 maj 2019. Bilaga 3.
Förslag: Efter att skolans lärare och direktion uttalat sig om
utkastet till landskapslag om barnomsorg och grundskola, specifikt
kapitel 8–9 och rektor haft möte med Ålands gymnasiums
förvaltningschef, sammanställs skolans utlåtande. Före
inlämnandet sänds utkastet till direktionen för godkännande.
Beslut: Enligt förslag.
§ 27 Antagning av sökande till skolans specialiserade linjer 2019–2020
Ansökningstiden för ansökan direkt till skolans specialiserade
linjer gick ut den 26.04.2018.
Det har inkommit:
1 ansökan till linjen Vildmark & Foto
9 ansökningar till Deltidsutbildningen fördjupning inom naturfoto
4 ansökningar till Deltidsutbildningen grundår inom naturfoto
4 ansökningar till fördjupningsåret på Hantverkslinjen
13 ansökningar till grundåret på Hantverkslinjen.
Rektor presenterar de sökande enligt bilaga 4.
Förslag: Direktionen antar sex sökande till grundåret och fyra
sökande till fördjupningsåret på Hantverkslinjen enligt förslag från
linjeledare Lina Nyberg-Heiniö. Till Deltidsutbildningen, grundår
och fördjupning inom naturfoto antas alla tretton sökande enligt
förslag från linjeledare Andy Horner. Till Vildmark & foto antas
ingen sökande pga endast en sökande. Sökande till Vildmark &
foto erbjuds istället en studieplats till deltidsutbildningen på
naturfotos grundår. Direktionen ger också rektor rätten att härefter
anta studerande till eventuella restplatser på de specialiserade
linjerna.
Beslut: Enligt förslag.
§ 28 Tillsättande av arbetsgrupp, utveckling av skolans linjer
Linjemöten har hållits för NYAlinjen och Vildmark & foto
gällande resultaten av antagning av sökande till linjerna, läsåret
2019–2020. Linjeteamen har gett förslag att lärare Eva EkströmAndersen för NYAlinjen och Marie Johansson för Vildmark &
foto ska ingå i en arbetsgrupp som arbetar övergripande med att se
över utvecklingen av linjerna.
Förslag: Direktionen utser en arbetsgrupp bestående av lärarna
Eva Ekström-Andersen och Marie Johansson samt rektor Maria
Säll-Öfverström som har som uppdrag att arbete med att se över
utvecklingen av NYAlinjen och Vildmark & foto och komma med
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förslag inför läsåret 2020–2021.
Beslut: Enligt förslag.
§ 29 Anhållan om partiell tjänstledighet
Ämneslärare Bodil Ehn-Schauman anhåller om partiell
tjänstledighet. På grund av familjeskäl önskar hon arbeta 80 %
istället för 100 % under perioden 1.8.2019-31.7.2020.
Förslag: Direktionen beviljar Bodil Ehn-Schaumans anhållan om
partiell tjänstledighet, med nedsatt undervisningsskyldighet från
100 % till 80 %, för tiden 1.8.2019-31.7.2020.
Beslut: Enligt förslag.
§ 30 Sommarens mötestider
Förslag: Direktionsmöten hålls torsdagar den 6 juni kl.17.00 och
den 27 juni kl.17.00. Mötet den 6 juni blir troligtvis per capsulam,
antagning av sökande till NYAlinjen.
Beslut: Enligt förslag.
§ 31 Meddelanden för kännedom
Rektor informerar följande för kännedom
- Sökande till NYAlinjen
Förslag: Direktionen antecknar informationen för kännedom.
Beslut: Enligt förslag.
§ 32 Kommande ärenden
-

Antagning till NYAlinjen
Budgetuppföljning
Förordnanden för läsåret 2019–2020
Budget 2020

§ 33 Mötet avslutas
Mötet avslutas kl. 18.00.

Camilla Olin
ordförande

Maria Säll-Öfverström
sekreterare

Protokollet justerat och godkänt den 09.05.2019

Sanna Söderlund, protokolljusterare
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