
FÖGLÖ KOMMUN

Organ

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL.

Sammanträdesdatum Nr

BILDNINGSNÄMNDEN 28.01.2021 2
13

Sammanträdestid

Sammanträdesplats

Torsdagen den 28 januari 2021 kl. 16.15 – 18.10

Kommungården i Föglö
Beslutande Närvarande

Kim Tähtinen, ordförande
Rainer Juslin, vice ordförande
Hans Helin
Sofia Sommarlund
Diana Raitanen

Frånvarande Ersättare
Robin Lundin
Andreas Henriksson
Leif Eriksson
Marlena Kullbäck
Gun-Britt
Gullbrandsson

Föredragande Kerstin Lindholm, utbildningschef

Övriga närvarande Siv Fogelström, skolföreståndare §§ 18-27 kl. 16.35 – 18.10
Åke Sigfrids, daghemsföreståndare §§ 13-21 kl. 16.15 – 17.05

Paragrafer §§ 13 - 27

Underskrifter Ordförande Sekreterare

Kim Tähtinen Kerstin Lindholm

Protokolljustering
Ort och tid Föglö den 2 februari 2021.

Sofia Sommarlund

Protokollet framlagt till
påseende. Plats och tid

Föglö den februari 2021.

Intygar

Utdragets riktighet bestyrkes

Ort och tid

Underskrift



FÖGLÖ KOMMUN

Organ

SAMMANTRÄDESKALLELSE

Utfärdad den Sida

BILDNINGSNÄMNDEN 22.01.2021 14

Sammanträdestid

Sammanträdesplats

Torsdagen den 28 januari 2021 kl. 16.15.

Kommungården i Föglö

Ärendets nr
1, § 13
2, § 14
3, § 15
4, § 16
5, § 17
6, § 18
7, § 19

8, § 20
9, § 21

10, § 22
11, § 23
12, § 24
13, § 25
14, § 26

Ärende
Laglighet och beslutförhet.
Protokolljustering.
Godkännande och komplettering av föredragningslistan.
Föregående sammanträdesprotokoll.
Behov av extra personal till daghemmet Myran.
Tempus.
Avge yttrande över förslag till läroplan för barnomsorgen i
landskapet Åland.
Delgivningar; skrivelser och beslut.
Anhållan om ersättning för skada.
Konfidentiellt ärende; Personalärende.
Skolföreståndartjänsten.
Klasslärarvikariatet.
Arbetshandledning.
Följande sammanträden för bildningsnämnden.

Protokollet framläggs till allmänt påseende den 4 februari 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 13 – 16 28.01.2021 15

LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET

BN: § 13

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: § 14

BESLUT: Till protokolljusterare utses Sofia Sommarlund med Hans
Helin som ersättare.
_______________

GODKÄNNANDE OCH KOMPLETTERING AV FÖREDRAGNINGSLISTAN

BN: § 15

BESLUT: Till föredragningslistan fogas § 27 Skolans ledning under
vårterminen. I övrigt godkänns föredragningslistan utan förändringar.
_______________

FÖREGÅENDE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

BN: § 16

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 17 28.01.2021 16

BEHOV AV EXTRA PERSONAL TILL DAGHEMMET MYRAN

BN: § 17

Daghemsföreståndaren behöver extra tid för det administrativa arbetet
även under februari månad. Mycket är eftersatt och olika
informationsblad mm behöver utarbetas.
På eftermiddagarna räcker inte personalstyrkan till. Extra personal har
hoppat in vissa dagar kl. 14-16. Detta  behöver vara kontinuerligt
under hela våren beaktande av antalet barn.
Daghemsföreståndaren har tillsammans med utbildningschefen
kommit fram till att extra personal behövs enligt följande:
- under februari förutom sportlovsveckan: måndag–torsdag kl. 12-
16.15
- under mars – maj: måndag-torsdag kl. 14-16.15.
Önskemålet är att en barnskötare anställs på timbasis. Kostnaderna
för detta är

 166 timmar á 15,00 €: 2490 €
 sociala omkostnader 25 %: 623 €
 totalt 3113 €

Utbildningschefens förslag:
Bildningsnämnden anhåller till kommunstyrelsen om tilläggsanslag för
anställning av timavlönad barnskötare för tiden februari – maj om totalt
3113 € fördelat på 2490 € i lönekostnader och 623 € i sociala
omkostnader.

BESLUT:

Godkänns.
Barnomsorgschefen anställer timavlönad barnskötare snarast på
grund av ärendets brådskande natur.
_______________



FÖGLÖ KOMMUN

Organ

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL.

§ nr Sammanträdesdatum Sida

Protokolljusterarnas signatur Protokollet framlagt till påseende Utdragets riktighet bestyrkes

Nämnd Kommun-
styrelse

Kommun-
fullmäktige

BILDNINGSNÄMNDEN 18 28.01.2021 17

TEMPUS

BN: § 18

Daghemsföreståndaren har tagit initiativ till att digitalisera tiderna för
barnen med plattformen Tempus. Tempus är indelat i tre områden: ett
för föräldrarna, ett för personalen och ett för admin
(daghemsföreståndaren). Fördelen med programmet är administrativ
och tryggheten i att föräldrarna ser att barnet är incheckat och
utcheckat. Tempus förenklar för personalen och även för föräldrarna.
Det blir enklare att anmäla sjukfrånvaro och avvikelsetider i början och
slutet av dagen. Det underlättar även statistikföringen.
Tempus kostar 10000 SEK per år. Utöver detta finns ett
personalplaneringsschema som också kostar 10000 SEK per år. I
initialskedet köps endast basfunktionen in.

Utbildningschefens förslag:
Bildningsnämnden anhåller till kommunstyrelsen om tilläggsanslag på
1000 € för att köpa in plattformen Tempus för att användas på
daghemmet.

BESLUT:

Godkänns.
Utöver detta äskas om 1000 € i extra anslag för inköp av Ipad och
Iphone för ändamålet.
______________



FÖGLÖ KOMMUN

Organ

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL.

§ nr Sammanträdesdatum Sida

Protokolljusterarnas signatur Protokollet framlagt till påseende Utdragets riktighet bestyrkes

Nämnd Kommun-
styrelse

Kommun-
fullmäktige

BILDNINGSNÄMNDEN 19 28.01.2021 18

AVGE YTTRANDE ÖVER FÖRSLAG TILL LÄROPLAN FÖR BARNOMSORGEN I LANDSKAPET
ÅLAND

BN: § 19

Landskapsregeringen begär in kommunernas yttrande över förslag till
läroplan för barnomsorgen i landskapet Åland.
En kommitté har jobbat med förslaget och sammanträtt 33 gånger.
Förslaget är väl genomarbetat och kommittén har i sitt arbete hört
sakkunniga och verksamma inom barnomsorgen i landskapet.
Kommittén har i sitt arbete med läroplanen beaktat samordningen med
grundskolans läroplan, tydliga målsättningar, samarbete med skolan
och det övriga samhället, digitaliseringen, EU:s nyckelkomptenser med
tonvikt på vardagskompetens och social- och lärandekompetens vilket
innebär bland annat att ge redskap för hälsa, säkerhet, samarbete,
människorelationer och miljömässig hållbarhet.
Förslaget har behandlats i daghemsdirektionen den 21 janauri 2021.
Daghemsdirektionen omfattar förslaget.

Utbildningschefens förslag:
Bildningsnämnden föreslår för kommunstyrelsen att förslaget till
läroplan för barnomsorgen i landskapet Åland omfattas.

BESLUT:

Godkänns.
_______________



FÖGLÖ KOMMUN

Organ

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL.

§ nr Sammanträdesdatum Sida

Protokolljusterarnas signatur Protokollet framlagt till påseende Utdragets riktighet bestyrkes

Nämnd Kommun-
styrelse

Kommun-
fullmäktige

BILDNINGSNÄMNDEN 20 28.01.2021 19

DELGIVNINGAR; SKRIVELSER OCH BESLUT

BN: § 20

Meddelas om följande ankomna skrivelser och beslut:

Barnomsorgschefens beslutsprotokoll:
- Beslut nr 1/20.01.2021. Korrigering av hemvårdsstöd pga
föräldraledighet och andra datumar.
- Beslut nr 2/20.01.2021. Korrigering av hemvårdsstöd pga
föräldraledighet.

Kommundirektörens beslutsprotokoll:
- Beslut nr 5 och 6/13.01.2021. Semester och komp.ledighet för
skolans föreståndare.

Ålands landskapsregerings beslut:
- Beslut nr 7 U2/12.01.2021. Föglö kommun erhåller 956,42 € för
tutorverksamheten i Föglö grundskola under höstterminen 2020.
Ersättningen är 50 % av 2,5 vt.

Lärarnas tjänstledigheter under tiden 7 – 15.1.2021: 2 st.

Utbildningschefens förslag:
Ovanstående skrivelser och beslut antecknas till kännedom.

BESLUT:
Godkänns.
Dessutom antecknas följande beslut till kännedom:

Barnomsorgschefens beslutsprotokoll:
- Beslut nr 3/25.01.2021. Beviljande av heldagsvård för två barn.
- Beslut nr 4/25.01.2021. Beslut om ändring från halvdagsvård till
heldagsvård för ett barn.
- Beslut nr 5/26.01.2021. Fiberanslutning till daghemmet.
- Beslut nr 6/26.01.2021. Korrigering av beviljat hemvårdsstöd på
grund av utökat hemvårdsstöd.
_______________



FÖGLÖ KOMMUN

Organ

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL.

§ nr Sammanträdesdatum Sida

Protokolljusterarnas signatur Protokollet framlagt till påseende Utdragets riktighet bestyrkes

Nämnd Kommun-
styrelse

Kommun-
fullmäktige

BILDNINGSNÄMNDEN 21 28.01.2021 20

ANHÅLLAN OM ERSÄTTNING FÖR SKADA

BN: § 21

Den 22 oktober 2020 skadades en elev under en slöjdlektion. Eleven
behövde sjukhusvård och specialistvård i Åbo. När försäkringsbolaget
och Folkpensionsanstalten har betalat ut sin ersättning återstår ännu
25,00 € i självrisk för resor och 66,64 € i övernattningspenningar.
Föräldern anhåller nu om ersättning för detta.
I ett senare beslut från försäkringsbolaget så ersätts självrisken på
25,00 € för resor. Kvar återstår endast 66,64 € i övernattnings-
penningar.

Utbildningschefens förslag:
Ersättning på 66,64 € betalas till föräldern för utgifter i samband med
olycksfall i slöjdsalen den 22 oktober 2020.

BESLUT:

Diana Raitanen anmäler jäv och avlägsnar sig från sammanträdes-
rummet.
Godkänns.
________________



FÖGLÖ KOMMUN

Organ

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL.

§ nr Sammanträdesdatum Sida

Protokolljusterarnas signatur Protokollet framlagt till påseende Utdragets riktighet bestyrkes

Nämnd Kommun-
styrelse

Kommun-
fullmäktige

BILDNINGSNÄMNDEN
BILDNINGSNÄMNDEN

22
77

28.01.2021
24.11.2020

21/1
76/1

KONFIDENTIELLT ÄRENDE; PERSONALÄRENDE

BN: § 77

BN: § 22



FÖGLÖ KOMMUN

Organ

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL.

§ nr Sammanträdesdatum Sida

Protokolljusterarnas signatur Protokollet framlagt till påseende Utdragets riktighet bestyrkes

Nämnd Kommun-
styrelse

Kommun-
fullmäktige

BILDNINGSNÄMNDEN 22 28.01.2021 21/2

BN: § 22



FÖGLÖ KOMMUN

Organ

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL.

§ nr Sammanträdesdatum Sida

Protokolljusterarnas signatur Protokollet framlagt till påseende Utdragets riktighet bestyrkes

Nämnd Kommun-
styrelse

Kommun-
fullmäktige

BILDNINGSNÄMNDEN
BILDNINGSNÄMNDEN

23
6

28.01.2021
12.01.2021

22/1
5

SKOLFÖRESTÅNDARTJÄNSTEN

BN: § 6

Skolföreståndartjänsten utannonserades på Ams och kommunens
hemsida den 18 december 2020 med sista ansökningsdag den 4
januari 2021. Tillträde 1.8.2021. Vid ansökningstidens utgång har
följande personer sökt tjänsten:

1. Fil.mag. Jens Andersén, född 1966, från Mariehamn. Ämneslärare
i kemi. Pågående studier i utbildningsledarskap. Lärarerfarenhet 20,5
år varav 3,5 år från grundskolan. Erfarenhet av ledarskap 8 år som
kommundirektör.

2. Fil.mag. Marika Eriksson, född 1967, från Pargas. Ämneslärare i
matematik och fysik. Lärarerfarenhet 22 år varav 19,5 år från
grundskolan. Erfarenhet av ledarskap 2 år som vice rektor.

3. Ped.mag. Emilia Walk Johansson, född 1983, från Nynäshamn.
Klasslärare med ämneslärarbehörighet i engelska. Lärarerfarenhet
11,5 år varav 7 år från grundskola. Pågående studier i HR-arbete
(personalledning).  4,5 års ledarskapserfarenhet som förstelärare.

Bilaga nr 1 § 6/12.01.2021.
Alla sökande har lärarbehörighet för undervisning i någon av
årskurserna i grundskolan och anses ha tillräcklig erfarenhet av
läraruppgifter. Alla sökande saknar avlagda studier i ledarskap
och/eller förvaltning som omfattar minst 25 akademiska poäng eller en
examen i undervisningsförvaltning som omfattar 15 studiepoäng. Detta
innebär att ingen sökande är behörig.

Utbildningschefens förslag:
En rekryteringsgrupp tillsätts bestående av bildningsnämndens
ordförande, kommunstyrelsens ordförande och utbildningschefen.
Samtliga sökande kallas på anställningsintervju.

BESLUT:
Godkänns.
________________



FÖGLÖ KOMMUN

Organ

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL.

§ nr Sammanträdesdatum Sida

Protokolljusterarnas signatur Protokollet framlagt till påseende Utdragets riktighet bestyrkes

Nämnd Kommun-
styrelse

Kommun-
fullmäktige

BILDNINGSNÄMNDEN 23 28.01.2021 22/2

BN: § 23

Jens Andersén har lämnat in ett dokument från den 7.1.2021 på
avklarade studier i Utbildningsledarskap 25 sp.
Lärarkollegiets utlåtande över skolföreståndare har begärts in till den
26 januari. Utbildningschefen presenterar på mötet en sammanfattning
över de utlåtanden som lämnats in.
Anställningsintervju med samtliga gjordes den 19 januari på distans.
Rekryteringsgruppen är enig om att fil. mag. Marika Eriksson är den
lämpligaste och skickligaste som skolföreståndare och att ped. mag.
Emilia Walk Johansson utses till reserv. Anställningen görs på ett år på
grund av avsaknad av studier i ledarskap och/eller förvaltning eller en
examen i undervisningsförvaltning.

Utbildningschefens förslag:
Fil. mag. Marika Eriksson utses till skolföreståndare för Föglö
grundskola under tiden 01.08.2021 – 31.07.2022 med prövotid den
01.08.2021 – 31.01.2022. Marika Eriksson bedöms vara den
lämpligaste och skickligaste och har de egenskaper som efterlysts.
Marika Eriksson har längst lärarerfarenhet från grundskolan och
relevant erfarenhet av ledarskap.
Till reserv utses ped. mag. Emilia Walk Johansson.
Straffregisterutdrag ska uppvisas. Läkarintyg lämnas före tillträde.

BESLUT:

Godkänns.
Paragrafen justeras omedelbart.
______________



FÖGLÖ KOMMUN

Organ

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL.

§ nr Sammanträdesdatum Sida

Protokolljusterarnas signatur Protokollet framlagt till påseende Utdragets riktighet bestyrkes

Nämnd Kommun-
styrelse

Kommun-
fullmäktige

BILDNINGSNÄMNDEN
BILDNINGSNÄMNDEN

24
12

28.01.2021
12.01.2021

23/1
11

KLASSLÄRARVIKARIATET

BN: § 12

På grund av att Kent Eriksson sagt upp sig som klasslärarvikarie från
och med den 25.01.2021 behövs en ny klasslärarvikarie. Kent kan
fortsättningsvis vara på fredagar i Föglö grundskola och sköta
musikundervisningen, historiaundervisningen och fungera som
tutorlärare.
Ett vikariat för tiden 25.01 – 30.06.2021 som timlärare i huvudsyssla i
klassläraruppgifter (18 vt) är utannonserat på Ams och kommunens
hemsida med sista ansökningsdag den 25 januari 2021 kl. 15.00.

Utbildningschefens förslag:
Ärendet diskuteras.

BESLUT:

I annonsen ändras till 16 – 20 vt undervisning.
______________

BN: § 24

Ansökningstiden för lärarvikariatet går ut den 25 januari 2021 kl. 15.00.
Vid ansökningstidens utgång har följande person sökt lärarvikariatet:

- Emelie Sölgén född 1988 från Mariehamn. Utbildad idrotts- och
historialärare för årskurs 1-9. 4,5 års klasslärarerfarenhet .

Kent Eriksson har meddelat att han om det behövs kan undervisa på
torsdagar och fredagar i Föglö grundskola.
Skolans föreståndare har gjort ett schema som är anpassat efter de
sökandes önskemål.



FÖGLÖ KOMMUN

Organ

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL.

§ nr Sammanträdesdatum Sida

Protokolljusterarnas signatur Protokollet framlagt till påseende Utdragets riktighet bestyrkes

Nämnd Kommun-
styrelse

Kommun-
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BILDNINGSNÄMNDEN 24 28.01.2021 23/2

BN: § 24

Utbildningschefens förslag:
Emelie Sölgén anställs för tiden 08.02 – 08.06.2021 som timlärare i
bisyssla 14,5 vt med undervisning i årskurs 5-6 i svenska 5vt, biologi-
geografi 2 vt, historia 1 vt, religion 1 vt, i årskurs 3-4 i religion 1 vt, i
idrott 2 vt för årskurs 1-3, i idrott för årskurs 4-6 1 vt, i tillvalsidrott 1 vt
och 0,5 vt för klassföreståndarskap i årskurs 5-6.
Kent Eriksson anställs för tiden 01.02 – 08.06.2021 som timlärare i
bisyssla 9 vt med följande uppgifter: historia i årskurs 7-9 2 vt,
gymnastik 1 vt i årskurs 4-6, musik i årskurs 4-6 1 vt, musik i årskurs 7-
9 1 vt, musikframträdanden 0,5 vt, elevrådets handledare 0,5 vt,
klassföreståndare 0,5 vt för årskurs 5-6 och tutorlärare 2,5 vt. I
undantagsfall kan en historialektion vara på distans.
Under vecka 5 1 – 5 februari sköter Maria Boström undervisningen
måndag-onsdag och Kent Eriksson under torsdag-fredag. Veckan
därefter enligt nytt schema.

BESLUT:

Godkänns.
Paragrafen justeras omedelbart.
_____________
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BILDNINGSNÄMNDEN 25 28.01.2021 24

ARBETSHANDLEDNING

BN: § 25

Det har framförts önskemål om arbetshandledning under vårterminen
för lärarkollegiet.

Utbildningschefens förslag:
Skolans föreståndare har utvecklingssamtal med lärarna. Situationen
utvärderas.

BESLUT:

Godkänns.
______________



FÖGLÖ KOMMUN
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BILDNINGSNÄMNDEN 26 28.01.2021 25

FÖLJANDE SAMMANTRÄDEN FÖR BILDNINGSNÄMNDEN

BN: § 26

Följande sammanträdesdatum planeras för bildningsnämnden:
 tisdagen den 16 februari 2021 kl. 16.15
 tisdagen den 23 mars 2021 kl. 16.15

Utbildningschefens förslag:
Sammanträdesdatum fastslås om möjligt för hela året.

BESLUT:

Följande sammanträden blir
 tisdagen den 16 februari 2021 kl. 16.15
 tisdagen den 23 mars 2021 kl. 16.15

________________
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BILDNINGSNÄMNDEN 27 28.01.2021 26

SKOLANS LEDNING UNDER VÅRTERMINEN

BN: § 27

Skolans föreståndare slutar den 31.07.2021. Det lokala
skolledaravtalet innebär att skolföreståndaren har semesterrätt. En
återgång till lektoratet innebär att all semester ska tas ut före den
31.7.2021 eftersom lärare saknar semesterrätt. Dessutom har det
uppstått merarbetstid för skolföreståndaren under detta läsår.
Merarbetstiden tas ut i form av kompensationsledighet. Detta innebär
att skolförestånadren kommer att vara frånvarande mera än vanligt
under resten av vårterminen.
Vice föreståndaren behöver engageras mera i skolans ledning under
vårterminen.

Utbildningschefens förslag:
Ärendet diskuteras.
Vice föreståndaren ersätts med timarvode enligt redovisning för extra
utfört arbete som föranleds av att föreståndaren är mera ledig denna
vårtermin.

BESLUT:

Godkänns.
_______________
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BILDNINGSNÄMNDEN 13 - 27 28.01.2021 27

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:
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 och 26.
___________________________________________________________________________
Annan grund för besvärsförbud, vilken
Ärenden som avser endast intern organisation och delgivningar;
Paragraferna 20 och 27.

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:
21, 22, 23, 24 och 25.
___________________________________________________________________________

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.


