
FÖGLÖ KOMMUN

Organ

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL.

Sammanträdesdatum Nr

BILDNINGSNÄMNDEN 18.08.2020 4
41

Sammanträdestid

Sammanträdesplats

Tisdagen den 18 augusti 2020 kl. 16.15 – 18.05.

Kommungården i Föglö
Beslutande Närvarande

Kim Tähtinen, ordförande
Rainer Juslin, vice ordförande
Hans Helin
Sofia Sommarlund
Gun-Britt Gullbrandsson, ers.

Frånvarande Ersättare
Robin Lundin
Andreas Henriksson
Leif Eriksson
Marlena Kullbäck

Diana Raitanen

Föredragande Kerstin Lindholm, skoldir.

Övriga närvarande Siv Fogelström, skolföreståndare

Paragrafer §§ 41 - 55

Underskrifter Ordförande Sekreterare

Kim Tähtinen Kerstin Lindholm

Protokolljustering
Ort och tid Föglö den 18 augusti 2020.

Gun-Britt Gullbrandsson

Protokollet framlagt till
påseende. Plats och tid

Föglö den 20 augusti 2020.

Intygar

Utdragets riktighet bestyrkes

Ort och tid

Underskrift



FÖGLÖ KOMMUN

Organ

SAMMANTRÄDESKALLELSE

Utfärdad den Sida

BILDNINGSNÄMNDEN 11.08.2020 42

Sammanträdestid

Sammanträdesplats

Tisdagen den 18 augusti 2020 kl. 16.15.

Kommungården i Föglö

Ärendets nr
1, § 41
2, § 42
3, § 43
4, § 44
5, § 45
6, § 46
7, § 47
8, § 48
9, § 49

10, § 50
11, § 51
12, § 52

13, § 53

14, § 54

15, § 55

Ärende
Laglighet och beslutförhet.
Protokolljustering.
Godkännande av föredragningslistan.
Föregående sammanträdesprotokoll.
Delgivning; skrivelser och beslut.
Gemensam barnomsorgs- och skolpsykologorganisation.
Den lokala justeringspotten för läsåret 2020 – 2021.
Hemundervisning.
Timlärare i bisyssla i hemkunskap och specialundervisning.
Utse arbetsgrupp för hur undervisningen kan ordnas i framtiden.
Arbetsledighet för ekonomiebiträde-lokalvårdare.
Avge synpunkter på förslag till ny landskapsförordning om
barnomsorg och grundskola.
Avge yttrande på mellanrapport för förverkligande av
grundskoleutbildning för andra än läropliktiga.
Avge synpunkter på lagförslag om distansundervisning i
grundskolan.
Planering för läsåret 2020 – 2021.

Protokollet framläggs till allmänt påseende den 20 augusti 2020.

Ordförande Kim Tähtinen Sekreterare Kerstin Lindholm
Denna möteskallelse har anslagits på anslagstavlan för ofentliga kungörelser

Intygar

Föglö



FÖGLÖ KOMMUN

Organ

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL.

§ nr Sammanträdesdatum Sida

Protokolljusterarnas signatur Protokollet framlagt till påseende Utdragets riktighet bestyrkes

Nämnd Kommun-
styrelse

Kommun-
fullmäktige

BILDNINGSNÄMNDEN 41 - 44 18.08.2020 43

LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET

BN: § 41

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: § 42

BESLUT: Till protokolljusterare utses Gun-Britt Gullbrandsson med
Sofia Sommarlund som ersättare.
______________

GODKÄNNANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTAN

BN: § 43

BESLUT: Föredragningslistan godkänns utan förändringar.
______________

FÖREGÅENDE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

BN: § 44

BESLUT: Föregående sammanträdesprotokoll föranleder inga
anmärkningar och antecknas till kännedom.
_______________



FÖGLÖ KOMMUN

Organ

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL.

§ nr Sammanträdesdatum Sida

Protokolljusterarnas signatur Protokollet framlagt till påseende Utdragets riktighet bestyrkes

Nämnd Kommun-
styrelse

Kommun-
fullmäktige

BILDNINGSNÄMNDEN 45 18.08.2020 44

DELGIVNING; SKRIVELSER OCH BESLUT

BN: § 45

Meddelas om följande ankomna skrivelser och beslut:

Kommundirektörens beslutsprotokoll:
- § 59/18.06.2020. Jens Andersén har beviljats årstillägg för 20 år
fr.o.m. anställningens början 1.8.2020.
- § 60/18.06.2020. Kent Eriksson har beviljats årstillägg för 5 år fr.o.m.
anställningens början 1.8.2020.
- § 63/23.06.2020. Semester och komp.ledighet för skolföreståndaren.

Kommunfullmäktiges beslut:
- § 49/25.06.2020. Kompletteringsval till bildningsnämnden.
- § 50/25.06.2020. Komplettering av förvaltningsstadga.
- Bokslut 2019. Undervisningen gör ett överskott på 2184 €,
skolbespisningen 412 € och fastighet och gård 2164 €.

Ålands landskapregerings beslut:
- Beslut nr 142 U2/17.06.2020. Föglö grundskola har erhållit 30203,33
€ i landskapsbidrag för ordnandet av stödundervisning i svenska under
vårterminen 2020.
Skoldirektörens förslag:
Ovanstående skrivelser och beslut antecknas bildningsnämnden till
kännedom.

BESLUT:

Förslaget godkänns.
Dessutom antecknas följande skrivelse till kännedom:
- Ålr nr 150 U2/26.06.2020. Anvisning angående tjänster och
behörigheter med anledning av landskapslag om barnomsorg och
grundskola (2020:32).
- Ålr nr 178 U2/13.8.2020. Information och riktlinjer till kommunerna
gällande terminsstart i grundskolorna.
- Information från skärgårdskommunmötet i våras om önskemål om
mera samarbete mellan skärgårdsskolorna som distansundervisning
och gemensamma elevträffar.
_______________



FÖGLÖ KOMMUN
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL.

§ nr Sammanträdesdatum Sida
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fullmäktige

BILDNINGSNÄMNDEN 46 18.08.2020 45/1

GEMENSAM BARNOMSORGS- OCH SKOLPSYKOLOGORGANISATION

BN: § 46

Under många år har det varit en ständig brist på skolpsykologer, det
har varit oerhört svårt att rekrytera psykologer till organisationer som
består av maximalt två personer. Risken att bli den enda
skolpsykologen i sitt distrikt är stor. En gemensam organisation skulle
bli attraktivare att jobba i och underlätta rekryteringen. De åländska
skolpsykologerna har under flera årtionden önskat en gemensam
organisation. I en större organisation kan man diskutera svåra fall med
varandra, man kan skaffa olika specialiseringar inom gruppen, man
kan ha gemensamma fortbildningar och handledningstillfällen, inköp av
testmaterial kan göras gemensamt och ett gemensamt
journalföringssystem kan införskaffas.
I september 2019 presenterades en utredning som gjordes av
Lighthouse (Sandra Rasmussen) på uppdrag av Ålands
landskapsregering. Utredningen visar tydligt på behovet av en
gemensam organisation för barnomsorgs- och skolpsykologerna.
För att ta tillvara alla kommuners perspektiv har en styrgrupp utsetts
som leder processen med att förbereda och genomföra en samordning
av skolspykologerna. Styrgruppen har utsetts inom
skoldirektörsgruppen på Åland. Styrgruppens uppdrag är att
tillsammans med en inköpt verksamhetsutvecklare se till att
verksamheten görs på bästa sätt ur såväl skolpsykologernas,
barnomsorgens som skolornas perspektiv.
Beroende på hur förvaltningen organiseras utifrån landskapslagen om
barnomsorg och grundskola kan styrgruppen kompletteras med en
eller flera representanter från ledningen för barnomsorgen.
Styrgruppens medlemmar är skoldirektör Cecilia Johansson från
NÅHD, skoldirektör Mathias Eriksson från SÅHD, skoldirektör Kerstin
Lindholm representerar skärgården och bildningschef Kjell Nilsson från
Mariehamn. Bildningschefen från Mariehamn leder styrgruppens
arbete.
Ett förslag till samarbetsavtal har tagist fram där bildningsnämnden i
Mariehamn föreslås som huvudman för de sex psykologerna och den
gemensamma organisationen, Bilaga nr 1 § 45/18.08.2020. Avtalet
föreslås att ingås fr.o.m. den 01.01.2021. Det slutliga beslutet om
gemensam barnomsorgs- och skolpsykologorganisation behöver fattas
senast i september 2020.
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BILDNINGSNÄMNDEN 46 18.08.2020 45/2

BN: § 46

Verksamhetsutvecklaren börjar under hösten 2020 att arbeta med sitt
formulerade uppdrag. Ett journalföringssystem köps in och börjar tas i
bruk. Finansiering sker med medel som tillförs av Ålands
landskapsregering. 30 000 € är avsatta för ändamålet. Kostnaderna för
hösten betalas under året som tidigare av skoldistrikten och
verksamheten fortsätter som tidigare.
Kostnaden för den nya organisationen fördelas utgående från
elevantalet i åldern 7-15 år i respektive kommun och halva antalet barn
i åldern 0-6 år eftersom psykologerna ska arbeta inom barnomsorgen
också. Antalet barn som ligger till grund för fördelningen finns i ÅSUBs
statistik.
Budgeten för 2021 är för hela organisationen 472 500 €. Föglös andel
är 1,3 % vilket blir 6142,50 €. I Föglös budget för 2020 är det upptaget
4200 € för skolpsykologtjänster men det är endast för skolans del.

Skoldirektörens förslag:
Bildningsnämnden föreslår för kommunstyrelsen att Föglö kommun
deltar i den gemensamma barnomsorgs- och skolpsykolog-
organisationen fr.o.m. den 01.01.2021. Det bifogade avtalet enligt
Bilaga nr 1 § 46/18.08.2020 godkänns med tillägget att
fördelningsprincipen för kostnaderna borde finnas med i avtalet.
Budgeten för 2021 på 472 500 € godkänns och med Föglös andel på
1,3 % som är 6142,50 €.

BESLUT:

Godkänns.
________________
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BILDNINGSNÄMNDEN 47 18.08.2020 46

DEN LOKALA JUSTERINGSPOTTEN FÖR LÄSÅRET 2020-2021

BN: § 47

Den lokala justeringspotten ges till en lärare som har en krävande
undervisningsgrupp. Bildningsnämnden fördelar den lokala
justeringspotten för varje läsår i samband med att arbetsplanen för
läsåret behandlas.
Skoldirektören har samrått med skolans föreståndare och föreslår att
klassläraren Susanne Hellström får den lokala justeringspotten för
krävande undervisning.

Skoldirektörens förslag:
Klasslärare Susanne Hellström får den lokala justeringspotten på
102,52 € under tiden 01.08.2020 – 31.07.2021 för utmanande
undervisningssituation.

BESLUT:

Godkänns.
_______________
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BILDNINGSNÄMNDEN 48 18.08.2020 47

HEMUNDERVISNING

BN: § 48

En familj har anmält att tre barn kommer att ha hemundervisning under
läsåret 2020-2021.
Om en elev fullgör sin läroplikt hemma ska elevens utveckling och
framsteg i förhållande till läroplanen prövas av skolan en gång per
termin. Kommunen besluter om de praktiska arrangemangen kring
tillsynen och utnämner en övervakande lärare som har i uppgift att
kartlägga och bedöma den läropliktigas framsteg. Den övervakande
läraren kan utföra bedömningen själv eller tillsammans med andra
lärare.
Kommunen kan välja om läroböcker ges till de hemundervisade
barnen. Bildningsnämnden behöver ta ställning till huruvida läroböcker
lånas ut till de hemundervisade barnen.

Skoldirektörens förslag:
Läroböcker som änvänds i undervisningen i Föglö grundskola lånas ut
till de hemundervisade barnen.
Bildningsnämnden begär in lärarkollegiets förslag på övervakande
lärare.

BESLUT:

Godkänns.
_____________
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BILDNINGSNÄMNDEN
BILDNINGSNÄMNDEN

49
36

18.08.2020
28.04.2020

48
35

TIMLÄRARE I BISYSSLA I HEMKUNSKAP OCH SPECIALUNDERVISNING

BN: § 36

Gunilla Hagman har under många år jobbat som timlärare i
hemkunskap. Hon har också under ett par år haft specialundervisning
för en elev.

Skoldirektörens förslag:

Gunilla Hagman anställs för tiden 01.08.2020 – 31.07.2021 som
timlärare i bisyssla 6 vt vid Föglö grundskola (2 vt hemkunskap och 4
vt specialundervisning).

BESLUT:

Godkänns.
________________

BN: § 49

Gunilla Hagman kommer dessutom att liksom förra läsåret undervisa i
biologi och geografi.

Skoldirektörens förslag:

Gunilla Hagman anställs för tiden 01.08.2020 – 31.07.2021 som
timlärare i bisyssla 8,5 vt vid Föglö grundskola (2 vt hemkunskap, 4 vt
specialundervisning, 1,5 vt biologi och 1 vt geografi).

BESLUT:

Godkänns.
______________
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BILDNINGSNÄMNDEN 50 18.08.2020 49/1

UTSE ARBETSGRUPP FÖR HUR UNDERVISNINGEN KAN ORDNAS I FRAMTIDEN

BN: § 50

Den tidigare rapporten om Föglö grundskolas framtida undervisning
sträcker sig över åren 2016 – 2020. Kommunstyrelsen efterlyser en ny
rapport.

Skoldirektörens förslag:
Bildningsnämnden utser en arbetsgrupp för hur undervisningen kan
ordnas i framtiden.
Följande personer utses till medlemmar i arbetsgruppen:
bildningsnämndens ordförande Kim Tähtinen, skolföreståndare Siv
Fogelström, lärarrepresentant Kent Eriksson, lärarrepresentant Jens
Andersén och skoldirektör Kerstin Lindholm (ordförande).
Arbetsgruppen bör vara klar med utredningen innan årsskiftet.

BESLUT:

Godkänns.
_______________
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BILDNINGSNÄMNDEN 51 18.08.2020 50/1

ARBETSLEDIGHET FÖR EKONOMIEBITRÄDE-LOKALVÅRDARE

BN: § 51

Kommundirektören har beviljat ekonomiebiträdet-lokalvårdaren
arbetsledighet från lokalvårdardelen av sitt arbete vid Föglö grundskola
under tiden 12.08.2020 – 04.07.2021. Lokalvårdardelen motsvarar 1
timme 40 minuter per dag eller 21,57 % av heltid.
Skolans föreståndare har vidtalat Leontina Neag som vikarie till en
början.

Skoldirektörens förslag:

Leontina Neag anställs som lokalvårdarvikarie vid Föglö grundskola
under tiden 17.08 – 30.09.2020 mot timarvode.

BESLUT:

Godkänns.
Diskussioner förs med kommundirektören om skolans lokalvårdare kan
jobba heltid på skolan istället för att dela arbetstiden mellan skolan och
Kommungården. Med tanke på smittskyddsläget är det mera
ändamålsenligt med bara en lokalvårdare i skolan.
_______________
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BILDNINGSNÄMNDEN 52 18.08.2020 51/1

AVGE SYNPUNKTER PÅ FÖRSLAG TILL NY LANDSKAPSFÖRORDNING OM BARNOMSORG
OCH GRUNDSKOLA

BN: § 52

Lagtinget antog den 27 september 2019 en ny landskapslag om
barnomsorg och grundskola som träder ikraft den 1 januari 2021. Den
nya lagen om barnomsorg och grundskola innehåller många
bestämmelser som tidigare varit reglerade på förordningsnivå.
Den nya lagen om barnomsorg och grundskola innehåller
förordningsfullmakter i drygt 20 paragrafer. Bestämmelserna i den nya
landskapsförordningen om barnomsorg och grundskola utgår från
dessa förordningsfullmakter. Häften av paragraferna behandlar
behörighetsvillkor för personal inom barnomsorg och grundskola. Nytt
är att skolföreståndare blir en inrättad tjänst. Idag har uppdraget getts
till en lärare inom kollegiet.

Skoldirektörens förslag:
Bildningsnämnden föreslår för kommunstyrelsen att förslaget till ny
landskapsförordning om barnomsorg och grundskola omfattas och
understöder de föreslagna åtgärderna med undantag för de
detaljkommentarer som finns i Bilaga nr 2 § 52/18.08.2020.

BESLUT:

Godkänns.
_______________
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BILDNINGSNÄMNDEN 53 18.08.2020 52/1

AVGE YTTRANDE PÅ MELLANRAPPORT FÖR FÖRVERKLIGANDE AV
GRUNDSKOLEUTBILDNING FÖR ANDRA ÄN LÄROPLIKTIGA

BN: § 53

En grundskoleutbildning för personer som fullgjort sin läroplikt ska
förverkligas enligt den nya barnomsorgs- och grundskolelagen 8 kap,
Del III (2020:32). Det är en ny utbildningsform och ska närmare
regleras i förordning.
En arbetsgrupp som tillsatts av landskapsregeringen har lämnat en
mellanrapport över planeringen för hur grundskoleutbildningen för
personer som fullgjort läroplikten ska
förverkligas.Landskapsregeringen begär nu in kommunernas yttrande
över mellanrapporten.

Skoldirektörens förslag:
Bildningsnämnden avger yttrande till kommunstyrelsen över
mellanrapporten enligt Bilaga nr 3 § 53/18.08.2020.

BESLUT:

Godkänns.
_______________
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BILDNINGSNÄMNDEN 54 18.08.2020 53

AVGE SYNPUNKTER PÅ LAGFÖRSLAG OM DISTANSUNDERVISNING I GRUNDSKOLAN

BN: § 54

Ålands landskapsregering begär in synpunkter på sitt lagförslag om
distansundervisning. Lagförslaget gäller ändring av LL (2020:32) om
barnomsorg och grundskola.

Skoldirektörens förslag:
Bildningsnämnden avger följande synpunkter till kommunstyrelsen på
lagförslaget om distansundervisning:
- 9 § Distansundervisning för läropliktiga.Det är bra att det finns
kriterier för när skolan får bedriva distansundervisning.
- 9a § Distansundervisning i exceptionella situationer.

 9a § ska heta Distansundervisning i exceptionella situationer. I
sista momentet ska särskilda situationer bytas till exceptionella
situationer.

 Den föreslagna ändringen i 3 mom. ”Trots bestämmelserna i
detta mom. kan undervisningen ordnas som
distansundervisning eller på ett annat ändamålsenligt sätt
under den tiden en elev är förhindrad att delta i närundervisning
till följd av ett beslut som fattats med stöd av 57, 60 eller 63 § i
lagen om smittsamma sjukdomar (FFS 1227/2016).” omfattas.

 Ändringen i 4 mom. omfattas. Det är viktigt att elevens
vårdnadshavare hörs om avbrytande av distansundervisning i
exceptionella situationer.

 I 7 mom. räcker det med att skolans ledning fattar beslut om
övergång helt eller delvis till distansundervisning i exceptionella
situationer. Det kommer att fördröja införandet av
distansundervisning om det organ som ansvarar för
förvaltningen ska fatta beslutet. Skolan stängs ju av
landskapsregeringen eller annan behörig myndighet och då är
övergången till distansundervisning en självklarhet. Metoderna
vid distansundervisning har skolans ledning bäst kunskap om.

BESLUT:

Godkänns.
______________
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BILDNINGSNÄMNDEN
BILDNINGSNÄMNDEN

55
38

18.08.2020
28.04.2020

54/1
37

PLANERING FÖR LÄSÅRET 2020 – 2021

BN: § 38

Skolans föreståndare har för läsåret 2020 – 2021 fördelat timmarna
bland lärarna. Det är tre undervisningsgrupper i lågstadiet och
mestadels en undervisningsgrupp i högstadiet. Viss delning i språk,
matematik, fysik och kemi i högstadiet finns.
Sammanlagt är totala antalet undervisningstimmar och övriga uppgifter
168,5 vt vilket håller sig inom budgeterade timmar (171 vt).
Skolföreståndaren redogör på mötet för hur timmarna har fördelats
bland lärarna.

Skoldirektörens förslag:

Planeringen av undervisningstimmarna för nästa läsår godkänns.
Undervisningstimmarna får inte överskrida budgeterade 171 vt.

BESLUT:

Godkänns.
________________

BN: § 55

Kommunstyrelsen skriver i budgetdirektivet att timresursen för läsåret
2020 – 2021 bör om möjligt inte överskrida 160 vt inklusive den
särskilda stödundervisningen. Ännu större inbesparing skulle vara
önskvärd med anledning av det mycket stora bortfallet av inkomster
och kommunens ansträngda ekonomiska situation. Bildningsnämnden
uppmanas ge en redogörelse i samband med budgetförslaget vad en
ännu större inbesparing skulle innebära och hur en sådan skulle kunna
genomföras.
Skolföreståndarens planering inför läsåret startade redan i början av
året. Bildningsnämnden anställde i mitten av mars lärare för detta läsår
och i slutet av april fattades beslut om hur många undervisningstimmar
som kan användas. Kommunstyrelsens direktiv angående
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undervisningstimmar för detta läsår kommer väldigt sent och blir svårt
att åtgärda. De redan anställda lärarna har också rätt till ett minimiantal
undervisningstimmar, Bilaga nr 4 § 55/18.08.2020.

Skoldirektörens förslag:
Ärendet diskuteras.

BESLUT:

Den tidigare planeringen följs. Det får stora konsekvenser för
undervisningsarrangemangen om en nedskärning görs i detta skede.
______________


