
FÖGLÖ KOMMUN
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Sammanträdesdatum Nr

BILDNINGSNÄMNDEN 23.03.2021 4
39

Sammanträdestid

Sammanträdesplats

Tisdagen den 23 mars 2021 kl. 16.15 – 17.20.

Kommungården i Föglö
Beslutande Närvarande

Kim Tähtinen, ordförande
Andreas Henriksson, ersättare

Sofia Sommarlund
Diana Raitanen

Frånvarande Ersättare
Robin Lundin

Rainer Juslin
Hans Helin Leif Eriksson

Marlena Kullbäck
Gun-Britt
Gullbrandsson

Föredragande Kerstin Lindholm, utbildningschef

Övriga närvarande Siv Fogelström, skolförest. på distans §§ 48-52 kl. 16.50 – 17.20

Paragrafer §§ 39 - 52

Underskrifter Ordförande Sekreterare

Kim Tähtinen Kerstin Lindholm

Protokolljustering
Ort och tid Föglö den 23 mars 2021.

Sofia Sommarlund

Protokollet framlagt till
påseende. Plats och tid

Föglö den 30 mars 2021.

Intygar

Utdragets riktighet bestyrkes

Ort och tid

Underskrift



FÖGLÖ KOMMUN

Organ

SAMMANTRÄDESKALLELSE

Utfärdad den Sida

BILDNINGSNÄMNDEN 17.03.2021 40

Sammanträdestid

Sammanträdesplats

Tisdagen den 23 mars 2021 kl. 16.15.

Kommungården i Föglö

Ärendets nr
1, § 39
2, § 40
3, § 41
4, § 42
5, § 43
6, § 44
7, § 45
8, § 46
9, § 47

10, § 48
11, § 49
12, § 50
13, § 51

Ärende
Laglighet och beslutförhet.
Protokolljustering.
Godkännande och komplettering av föredragningslistan.
Föregående sammanträdesprotokoll.
Delgivningar; skrivelser och beslut.
Konfidentiellt ärende.
Halvdagsvård i barnomsorgen.
Lärare i barnomsorgen.
Arbetsledighet.
Vikarie för timläraren i huvudsyssla i klassläraruppgifter.
Vikarie för specialläraren.
Distansundervisning.
Vice föreståndare för Föglö grundskola.

Protokollet framläggs till allmänt påseende den 30 mars 2021.

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 39 – 42 23.03.2021 41

LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET

BN: § 39

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
beslutsfört.
_____________

PROTOKOLLJUSTERING

BN: § 40

BESLUT: Till protokolljusterare utses Sofia Sommarlund med Andreas
Henriksson som ersättare.
_______________

GODKÄNNANDE OCH KOMPLETTERING AV FÖREDRAGNINGSLISTAN

BN: § 41

BESLUT: Till föredragningslistan fogas § 52 Konfidentiellt ärende;
Elevärende. I övrigt godkänns föredragningslistan utan förändringar.
_____________

FÖREGÅENDE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

BN: § 42

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 43 23.03.2021 42/1

DELGIVNINGAR; SKRIVELSER OCH BESLUT

BN: § 43

Meddelas om följande ankomna skrivelser och beslut:

Barnomsorgschefens beslutsprotokoll:
- Beslut nr 9/9.3.2021. Ändring från heldagsvård till halvdagsvård.
- Beslut nr 10/9.3.2021. Ändring från heldagsvård till halvdagsvård.
- Beslut nr 11/10.3.2021. Ändring till heldagsvård.
- Beslut nr 12/10.3.2021. Ändring till heldagsvård.
- Beslut nr 13/10.3.2021. Ändring till heldagsvård.
- Beslut nr 14/10.3.2021. Ändring till halvdagsvård.
- Beslut nr 15/10.3.2021. Två avgiftsfria sommarmånader.
- Beslut nr 16/10.3.2021. Två avgiftsfria sommarmånader.
- Beslut nr 17 och 18/10.3.2021. Två konfidentiella ärenden.

Ålands landskapsregering:
- Beslut nr 28 S3/25.2.2021. Årskurs 7-9 stängs i alla årskurser under
tiden 1.3 – 12.3.2021.
- Brev nr 65 U2/26.2.2021. Uppdaterad information om beredskap i
grundskolorna gällande Covid-19.
- Brev nr 67 U2/2.3.2021. Kompletterande anvisning gällande
undervisningen i grundskolan under Covid-19.
- Beslut nr 68 U2/2.3.2021. Läroplan för grundskolan på Åland.
Ämnesdelarna för geografi åk 5-9, historia åk 4-9, samhällskunskap åk
5-9, elevhandledning åk 7-9 och religions- och livsåskådningskunskap
för åk 1-9 har fastställts.
- Beslut nr 71 U2/3.3.2021. Sammanställning av remissvar för de
föregående ämnesdelarna har antecknats för kännedom.
- Brev nr 80 U2/4.3.2021. Uppdaterad information om beredskap i
barnomsorgen på Åland gällande Covid-19.
- Beslut nr 85 U2/9.3.2021. Korrigerad information om förebyggande
arbete i barnomsorgen gällande covid-19.
- Beslut nr 42 S3/11.3.2021. Distribution och utdelning av mun- och
nässkydd till elever i skolorna på Åland från och med årskurs 7 och på
gymnasienivå.
- Beslut nr 40 S3/11.3.2021. Årskurs 7-9 stängs i alla grundskolor på
Åland under tiden 15.3 – 19.3.2021.



FÖGLÖ KOMMUN

Organ

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL.

§ nr Sammanträdesdatum Sida

Protokolljusterarnas signatur Protokollet framlagt till påseende Utdragets riktighet bestyrkes

Nämnd Kommun-
styrelse

Kommun-
fullmäktige

BILDNINGSNÄMNDEN 43 23.03.2021 42/2

BN: 43

- Beslut nr 83 U2/9.3.2021. Läroplan för grundskolan på Åland.
Ämnesdelarna för bildkonst, musik, idrott, hälsokunskap, hem- och
konsumentkunskap och slöjd har fastställts.
- Beslut nr 84 U2/9.3.2021. Sammanställning av remissvar för de
föregående ämnesdelarna har antecknats för kännedom.
- Beslut nr 92 U2/11.3.2021. Anvisning för uppgörande av arbetsplan i
grundskolan på Åland.
- Brev nr 43 S3/12.3.2021. Instruktion gällande beställning och
utdelning av mun- och nässkydd i skolorna.

Kommundirektörens beslutsprotokoll:
- Beslut nr 25/9.3.2021. P.A. anhållan om avbrytande av tjänstledighet
den 29 mars – 11 april 2021.
- Beslut nr 26/9.3.2021. Förskottssemester för Johan Eriksson.

Kommunstyrelsen:
- Beslut nr 36/2.3.2021. Annonseringsprinciper.

Kommunfullmäktige:
- Beslut nr 13/18.2.2021. Daghemmet Myran, tilläggsanslag för tillfälligt
arrangemang.
- Beslut nr 14/18.2.2021. Daghemmet Myran, tilläggsanslag för extra
personal.

Lärarnas tjänstledigheter under tiden 8.2 – 1.3: 5 st.

Utbildningschefens förslag:
Ovanstående skrivelser och beslut antecknas till kännedom.

BESLUT:

Godkänns.

Följande beslut antecknas till kännedom:
Ålands landskapsregering:
- Beslut nr 100 U2/16.3.2021. Läroplan för grundskolan på Åland.
Ämnesdelarna för engelska, A2- och B1-språk samt svenska som
andraspråk har fastställts.



FÖGLÖ KOMMUN
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL.
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BILDNINGSNÄMNDEN 43 23.03.2021 42/3

BN: § 43

- Beslut nr 101 U2/16.3.2021. Sammanställning av remissvar gällande
ämnesdelarna engelska åk 3-9, A1- och B1-språk samt svenska som
andraspråk åk 1-9 har antecknats för kännedom.

Barnomsorgschefens beslutsprotokoll:
- Beslut nr 19/22.3.2021. Beviljande av halvdagsvård.
- Beslut nr 20/22.3.2021. Beviljande av halvdagsvård.
- Beslut nr 21/22.3.2021. Beviljande av haldvagsvård.
- Beslut nr 22/22.3.2021. Beviljande av heldagsvård.
- Beslut nr 23/22.3.2021. Uppsägning av dagvårdsplats.
- Beslut nr 24/22.3.2021. Beviljande av eftis.
- Beslut nr 25/22.3.2021. Uppsägning av dagvårdsplats.
- Beslut nr 26/22.3.2021. Två avgiftsfria sommarmånader.
- Beslut nr 27/23.3.2021. Två avgiftsfria sommarmånader.
- Beslut nr 28/23.3.2021. Två avgiftsfria sommarmånader.

Utbildningschefens beslutsprotokoll:
- Beslut nr 3/22.3.2021. Tjänstledighet.
- Beslut nr 4/23.3.2021. Barnskötarvikarien har sagt upp sig per den
5.4.2021.
_______________



FÖGLÖ KOMMUN

Organ

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL.

§ nr Sammanträdesdatum Sida
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BILDNINGSNÄMNDEN 44 23.03.2021 43

KONFIDENTIELLT ÄRENDE; BARNOMSORGSÄRENDE

BN: § 44

Utbildningschefens förslag:

BESLUT:



FÖGLÖ KOMMUN

Organ

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL.

§ nr Sammanträdesdatum Sida

Protokolljusterarnas signatur Protokollet framlagt till påseende Utdragets riktighet bestyrkes

Nämnd Kommun-
styrelse

Kommun-
fullmäktige

BILDNINGSNÄMNDEN 45 23.03.2021 44

HALVDAGSVÅRD I BARNOMSORGEN

BN: § 45

Halvdagsvård i barnomsorgen innebär att barnet är högst 25 timmar
per vecka i dagvård. Vid årsskiftet slopades möjligheten till deltids
dagvård vilket innebar att barnet var högst 35 timmar per vecka i
dagvård. Heldagsvård är nu allt över 25 timmar per vecka.
En förälder har nu hört av sej och önskar att halvdagsvård skulle
räknas som 50 timmar på två veckor. Detta skulle innebära att barnet
en vecka kunde vara 20 timmar på dagis och den andra veckan 30
timmar på dagis med beaktande av att föräldrar jobbar till exempel
vecka-vecka. Detta system tillämpas bland annat i Mariehamn.
Bland daghemmet Myrans barn skulle det kunna röra sig om föräldrar
till 15 barn som utnyttjar den möjligheten. Detta gör att personalens
arbetstider blir utmanande och svåra att planera. Daghemmet Myran
är för litet för att införa att halvdagsvård skulle innebära 50 timmar på
två veckor.

Utbildningschefens förslag:
Halvdagsvård inom barnomsorgen är fortsättningsvis maximalt 25
timmar per vecka.

BESLUT:

Godkänns.
_____________



FÖGLÖ KOMMUN

Organ

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL.

§ nr Sammanträdesdatum Sida
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Nämnd Kommun-
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fullmäktige

BILDNINGSNÄMNDEN 46 23.03.2021 45

LÄRARE I BARNOMSORGEN

BN: § 46

Två personer har sökt till lärare i barnomsorgen:

1. Anneli Jansson född 1994, barnskötare från Föglö.
2. Linnea Melwane född 1972, förskollärare från Norrtälje (bristfällig
ansökan).

Ingen av de sökande är behörig som lärare i barnomsorgen.
Anneli har jobbat fyra år på daghemmet som barnskötare eller
barnträdgårdslärare. Förundervisningen har hon ansvarat för i ett och
ett halvt års tid tillsamamns med en lärare från skolan och under ett år
självständigt.
Anneli har daghemsföreståndarens och personalens stöd att fortsätta
som lärare i barnomsorgen. En obehörig kan anställas för högst ett år i
taget.

Utbildningschefens förslag:
Barnskötare Anneli Jansson anställs som lärare i barnomsorgen vid
daghemmet Myran för tiden 01.08.2021 – 31.07.2022.

BESLUT:

Godkänns.
Paragrafen justeras omedelbart.
_______________



FÖGLÖ KOMMUN

Organ

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL.

§ nr Sammanträdesdatum Sida

Protokolljusterarnas signatur Protokollet framlagt till påseende Utdragets riktighet bestyrkes

Nämnd Kommun-
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fullmäktige

BILDNINGSNÄMNDEN 47 23.03.2021 46

ARBETSLEDIGHET

BN: § 47

Anneli Jansson önskar arbetsledighet från befattningen som
barnskötare om hon väljs till lärare inom barnomsorgen.

Utbildningschefens förslag:
Anneli Jansson beviljas arbetsledighet från befattningen som
barnskötare under tiden 01.08.2021 – 31.07.2022 för att istället jobba
som lärare i barnomsorgen.

BESLUT:

Godkänns.
_______________



FÖGLÖ KOMMUN

Organ

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL.

§ nr Sammanträdesdatum Sida

Protokolljusterarnas signatur Protokollet framlagt till påseende Utdragets riktighet bestyrkes

Nämnd Kommun-
styrelse

Kommun-
fullmäktige

BILDNINGSNÄMNDEN 48 23.03.2021 47/1

VIKARIE FÖR TIMLÄRAREN I HUVUDSYSSLA I KLASSLÄRARUPPGIFTER

BN: § 48

Följande personer har sökt som vikarie för timläraren i huvudsyssla i
klassläraruppgifter:
1. Elisa Bastiani född 27.5.1974, hum. mag. från Köping i Sverige
2. Christian Eldstig grundskol- och gymnasielärare i historia, religion
och drama från Landskrona i Sverige
3. Jamie Granlund född 1989, grundlärarstuderande F-3 från
Mariehamn
4. Hanna Holmström född 8.2.1997, grundlärarstuderande 4-6 från
Mariehamn.
5. Katarina Jansson Holmström född 12.6.1978, grundskollärare åk
1-6 från Zürich.
6. Iréne Liljegren född 4.4.1965, ped. mag., klasslärare från
Hammarland.
7. Ellen Mattsson född 29.5.1997, ped. mag., klasslärare från
Lumparland.
Bilaga nr 1 § 48/23.03.2021.
Katarina Jansson Holmström, Iréne Liljegren och Ellen Mattsson är
behöriga som timlärare i klassläraruppgifter. Alla tre har kallats på
anställningsintervju. Anställningsintervjun gjordes på distans av
skolföreståndaren och utbildningschefen.
På basen av anställningsintervjun anses att Katarina Jansson
Holmström är den mest lämpliga och skickligaste som timlärare i
klassläraruppgifter.

Utbildningschefens förslag:
Grundskollärare Katarina Jansson Holmström anställs som vikarie för
timläraren i huvudsyssla i klassläraruppgifter vid Föglö grundskola för
tiden 01.08.2021 – 31.07.2022.
Till reserv utses ped. mag. Ellen Mattsson.
Den valda ska uppvisa straffregisterutdrag.
Paragrafen justeras omedelbart.

BESLUT:

Godkänns.
______________
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BILDNINGSNÄMNDEN 49 23.03.2021 48

VIKARIE FÖR SPECIALLÄRAREN

BN: § 49

Vikarie för specialläraren behövs under vårterminen.
Följande vikariearrangemang har gjorts för tiden 1.3 – 8.6.2021:

 Gunilla Hagman 10 vt specialundervisning
 Hillemari Strandfält 4 vt specialundervisning

Det har bedömts att det är bättre med ett internt arrangemang än att
att anställa någon utifrån.

Utbildningschefens förslag:
Vikariearrangemanget för specialläraren med att Gunilla Hagman
vikarierar 10 vt och Hillemari Strandfält vikarierar 4 vt godkänns för
tiden 1.3 – 8.6.2021.

BESLUT:

Godkänns.
_______________



FÖGLÖ KOMMUN
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BILDNINGSNÄMNDEN 50 23.03.2021 49

DISTANSUNDERVISNING

BN: § 50

Landskapsregeringen beslöt den 25 februari 2021 att stänga årskurs
7-9 i alla grundskolor på Åland under tiden 1 – 12.3.2021. Den 11
mars förlängdes stängningen av årskurs 7-9 till den 19.3.2021.
Besluten har gjorts med stöd av smittskyddslagen. Epidemisituationen
försämrades snabbt i mitten och slutet av februari. De flesta av de
smittade var i skolåldern. Landskapsregeringen har givit närmare
anvisningar till skolorna gällande beredskap och undervisning under
Covid-19 pandemin.
Bildningsnämnden fattar beslut om övergång helt eller delvis till
distansundervisning i exceptionella situationer. Beslut om
distansundervisning i exceptionella situationer får fattas för högst en
månad åt gången.
Elever som får mångprofessionellt stöd har trots detta rätt till
närundervisning. Även elever som saknar förutsättningar att följa
undervsining som ordnas som distansundervisning kan undantas från
distansundervisning.
Skolan använder samma digitala verktyg som under förra perioden
med distansundervisning för ett år sedan. Skollunch körs hem till de
som önskar det.
Beslut har tidigare fattats om detta per capsulam via epost där alla
ledamöter inom utsatt tid har godkänt övergången till
distansundervisning.

Utbildningschefens förslag:
Föglö grundskola övergår till distansundervisning i exceptionella
situationer för tiden 1.3 – 19.3.2021.

BESLUT:

Godkänns.
_______________
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BILDNINGSNÄMNDEN 51 23.03.2021 50

VICE FÖRESTÅNDARE FÖR FÖGLÖ GRUNDSKOLA

BN: § 51

Maria Högnabba har varit vice föreståndare de senaste läsåren.
Lärarkollegiets förslag på vice föreståndare har begärts in. Det finns
två förslag. Maria Högnabba har fått flest röster och mer än hälften av
kollegiet stöder henne.
Med tanke på att det är ny föreståndare kan det vara bra med
kontinuitet på vice föreståndarposten.

Utbildningschefens förslag:
Maria Högnabba utses till vice föreståndare för Föglö grundskola för
tiden 01.08.2021 – 31.07.2022.

BESLUT:

Godkänns.
________________



FÖGLÖ KOMMUN

Organ

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL.

§ nr Sammanträdesdatum Sida

Protokolljusterarnas signatur Protokollet framlagt till påseende Utdragets riktighet bestyrkes

Nämnd Kommun-
styrelse

Kommun-
fullmäktige

BILDNINGSNÄMNDEN 52 23.03.2021 51

KONFIDENTIELLT ÄRENDE; ELEVÄRENDE

BN: § 52

Utbildningschefens förslag:

BESLUT:
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BILDNINGSNÄMNDEN 39 - 52 23.03.2021 52

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:
39, 40, 41, 42 och 45.
___________________________________________________________________________
Annan grund för besvärsförbud, vilken
Ärenden som avser endast intern organisation och delgivningar;
Paragraferna 43, 44 och 52.

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:
46, 47, 48, 49, 50 och 51.
___________________________________________________________________________

Yrkandet skall framställas inom 14 dagar från den dagen protokollet framlagts till offentligt påseende.

Rättelseyrkande framställs hos den myndighet som fattat beslutet, dvs.

Föglö kommun
Bildningsnämnden
Tingsvägen 3
22710 Föglö

eller
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.


