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Protokolljustering
Ort och tid

Föglö den 16 februari 2021.
Sofia Sommarlund

Protokollet framlagt till
påseende. Plats och tid
Intygar
Utdragets riktighet bestyrkes
Ort och tid
Underskrift
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Leif Eriksson
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Gun-Britt
Gullbrandsson

FÖGLÖ KOMMUN

SAMMANTRÄDESKALLELSE

Organ

BILDNINGSNÄMNDEN

Utfärdad den
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Sammanträdestid

Tisdagen den 16 februari 2021 kl. 16.15.

Sammanträdesplats

Kommungården i Föglö

Ärendets nr
1, § 28
2, § 29
3, § 30
4, § 31
5, § 32
6, § 33
7, § 34
8, § 35
9, § 36
10, § 37
11, § 38

Ärende
Laglighet och beslutförhet.
Protokolljustering.
Godkännande och komplettering av föredragningslistan.
Föregående sammanträdesprotokoll.
Delgivningar; skrivelser och beslut.
Anhållan om nedsatt undervisningsskyldighet.
Anhållan om nedsatt undervisningsskyldighet.
Anhållan om tjänstledighet.
Planering för läsåret 2021 – 2022.
Personal inom barnomsorgen.
Bildningsnämndens sammanträden under år 2021.

Protokollet framläggs till allmänt påseende den 18 februari 2021.

Ordförande
Sekreterare
Kim Tähtinen
Kerstin Lindholm
Denna möteskallelse har anslagits på anslagstavlan för ofentliga kungörelser
Föglö
Intygar
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28 – 31

Sammanträdesdatum

Sida

16.02.2021

30

LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET
BN: § 28
Nämnden är enligt kommunallagen § 23 beslutför då minst hälften av
ledamöterna är närvarande. Kallelse till sammanträde ska sändas till
ledamöterna minst fem dagar före sammanträdet kallelsedagen
medräknad.
BESLUT: Sammanträdet konstateras vara lagenligt sammankallat och
beslutfört.
_____________
PROTOKOLLJUSTERING
BN: § 29
BESLUT: Till protokolljusterare utses Sofia Sommarlund med Diana
Raitanen som ersättare.
______________

GODKÄNNANDE OCH KOMPLETTERING AV FÖREDRAGNINGSLISTAN
BN: § 30
BESLUT: Föredragningslistan godkänns utan förändringar.
______________

FÖREGÅENDE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
BN: § 31
BESLUT: Föregående sammanträdesprotokoll föranleder inga
anmärkningar och antecknas till kännedom.
______________
Protokolljusterarnas signatur

Nämnd

Kommunstyrelse

Kommunfullmäktige

Protokollet framlagt till påseende

Utdragets riktighet bestyrkes

FÖGLÖ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL.

Organ

BILDNINGSNÄMNDEN

§ nr

Sammanträdesdatum

Sida

32

16.02.2021

31/1

DELGIVNINGAR; SKRIVELSER OCH BESLUT
BN: § 32
Meddelas om följande ankomna skrivelser och beslut:
Barnomsorgschefens beslutsprotokoll:
- Beslut nr 7/02.02.2021. Beviljat grundläggande hemvårdsstöd.
- Beslut nr 8/04.02.2021. Timanställd barnskötare februari-maj 2021.
Kommundirektörens beslutsprotokoll:
- Beslut nr 16/03.02.2021. Arbetsledighet för M.E. 15.02.2021.
- Beslut nr 17/04.02.2021. Ledarcoaching för daghemsföreståndaren.
- Beslut nr 18/05.02.2021. Tjänstledighet P.A. 19.02.2021.
- Beslut nr 19/09.02.2021. Kompensationsledighet S.F. 11.02.2021.
- Beslut nr 20/09.02.2021. Tjänstledighet P.A. 29.3-1.4 och 6-9.4.2021.
Kommunstyrelsen:
- Beslut nr 14/26.01.2021. Utlåtande gällande eventuellt återinförande
av rutt-taxa för skolskjuts.
Ålands landskapsregering:
- Nr 27 U2/1.2.2021. Läroplan för grundskolan på Åland.
Ämnesdelarna för matematik, svenska, biologi för årskurs 5-9,
omgivningskunskap årskurs 1-4, fysik och kemi för årskurs 7-9 samt
läroämnet fysik och kemi för årskurs 5-6 har fastställts.
Lärarnas tjänstledigheter under tiden 18.1 – 5.2.2021: 4 st.
Utbildningschefens förslag:
Ovanstående skrivelser och beslut antecknas till kännedom.
BESLUT: Godkänns.
Dessutom antecknas följande beslut till kännedom:
Kommunstyrelsen:
- Beslut nr 21/09.02.2021. Läroplan Barnomsorgen; Utlåtande över
förslag.
- Beslut nr 23/09.02.2021. Daghemmet Myran: Inköp av plattformen
Tempus – tilläggsanslag.
Protokolljusterarnas signatur

Nämnd

Kommunstyrelse

Kommunfullmäktige

Protokollet framlagt till påseende

Utdragets riktighet bestyrkes
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16.02.2021

31/2

BN: § 32
Ålands Landskapsregering:
- Beslut nr 39 U2/08.02.2021. Föglö kommun får 16351,90 € i
landskapsbidrag för särskild stödundervisning i svenska höstterminen
2020.
Utbildningschefens beslutsprotokoll:
- Beslut nr 2/12.02.2021. Vikarierande kock Monika Engbloms
anställning fortsätter efter prövotiden.
_____________

Protokolljusterarnas signatur

Nämnd

Kommunstyrelse

Kommunfullmäktige

Protokollet framlagt till påseende

Utdragets riktighet bestyrkes
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ANHÅLLAN OM NEDSATT UNDERVISNINGSSKYLDIGHET
BN: § 33
Speciallärare Tina Juslin anhåller om nedsatt undervisningsskyldighet
under läsåret 2021-2022, så att undervisningsskyldigheten skulle vara
18-20 vt, beroende på hur det schematekniskt visar sig passa bäst.
Utbildningschefens förslag:
Speciallärare Tina Juslin beviljas för läsåret 2021-2022 sänkt
undervisningsskyldighet från 24 vt för heltid till 18-20 vt beroende på
hur det schematekniskt passar bäst.
BESLUT:
Rainer Juslin anmäler jäv och avlägsnar sig från sammanträdesrummet.
Förslaget godkänns.
_____________

Protokolljusterarnas signatur

Nämnd

Kommunstyrelse

Kommunfullmäktige

Protokollet framlagt till påseende

Utdragets riktighet bestyrkes
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ANHÅLLAN OM NEDSATT UNDERVISNINGSSKYLDIGHET
BN: § 34
Siv Fogelström anhåller om nedsatt undervisningsskyldighet för läsåret
2021-2022 då hon går tillbaka till sitt lektorat. Lämpligt antal lektioner
kunde vara 12 – 15 beroende på hur det passar in i planeringen och
schemat.
Utbildningschefens förslag:
Siv
Fogelström
beviljas
för
läsåret
2021-2022
sänkt
undervisningsskyldighet från c. 19 vt för heltid till 12-15 vt beroende på
hur det schematekniskt passar bäst.
BESLUT:
Siv
Fogelström
anmäler
sammanträdesrummet.
Förslaget godkänns.
______________

Protokolljusterarnas signatur

Nämnd

Kommunstyrelse

Kommunfullmäktige

Protokollet framlagt till påseende

jäv

och

avlägsnar

sig

Utdragets riktighet bestyrkes

från
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ANHÅLLAN OM TJÄNSTLEDIGHET
BN: § 35
Pamela Ahlskog anhåller om tjänstledigt från sin tjänst som timlärare
med klassläraruppgifter för tiden 1.8.2021 – 31.7.2022 på grund av
familjeskäl.
Pamela skriver att hon har jobbat som lärare vid Föglö grundskola
under 18 år (år 2002-2010 och 2011-2021) varav de senaste tio åren i
årskurs 1-2 och känner att hon behöver göra något annat ett år för att
få ny energi att jobba som lärare.
Utbildningschefens förslag:
Pamela Ahlskog beviljas tjänstledigt från tjänsten som timlärare med
klassläraruppgifter för tiden 1.8.2021 – 31.7.2022 med anledning av
privata skäl.
BESLUT:
Godkänns.
_______________

Protokolljusterarnas signatur

Nämnd

Kommunstyrelse

Kommunfullmäktige

Protokollet framlagt till påseende

Utdragets riktighet bestyrkes
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PLANERING FÖR LÄSÅRET 2021-2022
BN: § 36
Skolans föreståndare har gjort en grovplanering inför nästa läsår:
 Timlärare med klassläraruppgifter
22 vt
 Klasslärare årskurs 3-4
23 vt
 Klasslärare årskurs 5-6
23 vt
 Lektor i språk
19 vt
 Lektor i språk
12 vt
 Skolföreståndare
12 vt
 Timlärare i bisyssla 2 -3 st, cirka
25,5 vt
 Speciallärare
20 vt
Sammanlagt
156,5 vt
I budgeten finns det anslag för 149 vt och 16 vt för särskild
stödundervisning i svenska för elever med annat modersmål än
svenska. Stödundervisningen i svenska och det specifika
landskapsbidraget försvinner från höstterminen. Istället ska eleverna
läsa svenska som andraspråk. I budgeten räknades med
landskapsbidrag för ämnesspecifik stödundervisning för höstterminen
vilket nu uteblir.
För att få tillräckligt med veckotimmar för de som har lärartjänster har
det fyllts ut med 6 vt svenska som andraspråk alternativt
specialundervisning.
Utbildningschefens förslag:
En vikarie för timläraren i huvudsyssla i klassläraruppgifter (c. 22 vt)
lediganslås för nästa läsår i början av mars med annonsering på
hemsidan, Föglöbladet och på Ams med sista ansökningsdag i mitten
av mars 2021. En kort annons införs i en lokaltidning.
De som redan jobbar som timlärare i bisyssla tillfrågas om de vill
fortsätta nästa läsår.
BESLUT:
Godkänns.
_______________

Protokolljusterarnas signatur

Nämnd

Kommunstyrelse

Kommunfullmäktige

Protokollet framlagt till påseende

Utdragets riktighet bestyrkes
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PERSONAL INOM BARNOMSORGEN
BN: § 37
Anneli Jansson är anställd som lärare i barnomsorgen till den
31.07.2021. Hennes vikariat som barnskötare sköts under tiden av
Johan Eriksson.
Utbildningschefens förslag:
En lärare i barnomsorgen fr.o.m. den 1.8.2021 lediganslås samtidigt
med timlärarjobbet i början av mars på kommunens hemsida,
Föglöbladet och Ams med sista ansökningsdag i mitten av mars. En
kort annons införs i en lokaltidning.
BESLUT:
Godkänns.
________________

Protokolljusterarnas signatur

Nämnd

Kommunstyrelse

Kommunfullmäktige

Protokollet framlagt till påseende

Utdragets riktighet bestyrkes
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BILDNINGSNÄMNDENS SAMMANTRÄDEN UNDER ÅR 2021
BN: § 38
Bildningsnämndens sammanträden planeras in för resten av året.
Utbildningschefens förslag:
Bildningsnämnden sammanträder följande dagar under året:
 Tisdag 13 april kl. 16.15 (vecka 12)
 Tisdag 27 april kl. 16.15 (vecka 17)
 Tisdag 22 juni kl. 16.15 ( vecka 25)
 Tisdag 24 augusti kl. 16.15 (vecka 34)
 Tisdag 28 september kl. 15.15 (vecka 39)
 Tisdag 9 november kl. 16.15 (vecka 45)
Protokollen justeras under år 2021 av en för varje sammanträde
utsedd protokolljusterare. För den ordinarie protokoljusteraren utses
en ersättare.
Protokollet justeras om möjligt direkt efter sammanträdet eller senast
inom en vecka. och framläggs till allmänt påseende vid en tidpunkt
som utsätts vid varje sammanträdeskallelse.
BESLUT:
Godkänns.
________________

Protokolljusterarnas signatur

Nämnd

Kommunstyrelse

Kommunfullmäktige

Protokollet framlagt till påseende

Utdragets riktighet bestyrkes
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ANVISNING OM RÄTTELSEYRKANDE
MEDDELANDE OM BESVÄRSFÖRBUD
Besvärsförbud jämte grunder
Då beslutet endast gäller beredning och verkställighet får med stöd av 112 § i kommunallagen rättelseyrkande eller besvär inte
framföras över följande paragrafer:
28, 29, 30, 31, 36, 37 och 38.
___________________________________________________________________________
Annan grund för besvärsförbud, vilken
Ärenden som avser endast intern organisation och delgivningar;
Paragraferna 32.
Enligt § 50 mom 4 i grundskolelagen eller § 43 i grundskoleförordningen;
Paragraferna
___________________________________________________________________________
Anvisningar om rättelseyrkande
Envar kommunmedlem kan framställa om rättelse genom ett skriftligt rättelseyrkande beträffande följande paragrafer:
33, 34 och 35.
___________________________________________________________________________
Yrkandet skall framställas inom 14 dagar från den dagen protokollet framlagts till offentligt påseende.
Rättelseyrkande framställs hos den myndighet som fattat beslutet, dvs.

eller

Föglö kommun
Bildningsnämnden
Tingsvägen 3
22710 Föglö
info@foglo.ax

På eget ansvar kan man sända rättelseyrkandet per post eller med bud. Handlingarna för rättelseyrkandet bör inlämnas till posten i så
god tid, att de hinner fram under fataljetidens sista dag före utgången av ämbetsverkets öppethållningstid.
Framställan om rättelseyrkande skall innehålla
- rättelseyrkandens namn, yrke, boningsort och postadress
- det beslut i vilken rättelse yrkas
- till vilka delar rättelse yrkas och vilka ändringar som påyrkas
- motiveringar till yrkandet.
Framställan om rättelseyrkande skall egenhändigt undertecknas av den som yrkar på rättelse eller annan person som befullmäktigar
härtill. Om endast denna person undertecknat den, skall också denna persons yrke, boningsort och postadress framgå.
Till skriften skall bifogas beslutet i vilket rättelse sökes, i original eller som en officiellt bestyrkt kopia.

Protokolljusterarnas signatur

Nämnd

Kommunstyrelse

Kommunfullmäktige

Protokollet framlagt till påseende

Utdragets riktighet bestyrkes

