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påseende. Plats och tid
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Intygar

Utdragets riktighet bestyrkes

Ort och tid

Underskrift



FÖGLÖ KOMMUN

Organ

SAMMANTRÄDESKALLELSE

Utfärdad den Sida

BILDNINGSNÄMNDEN 22.09.2020 57

Sammanträdestid

Sammanträdesplats

Tisdagen den 29 september 2020 kl. 16.15.

Kommungården i Föglö

Ärendets nr
1, § 56
2, § 57
3, § 58
4, § 59
5, § 60
6, § 61
7, § 62
8, § 63
9, § 64

10, § 65
11, § 66
12, § 67
13, § 68

14, § 69
15, § 70

Ärende
Laglighet och beslutförhet.
Protokolljustering.
Godkännande och komplettering av föredragningslistan.
Föregående sammanträdesprotokoll.
Delgivning; skrivelser och beslut.
Skolskjutskostnader för läsåret 2020-2021.
Elevrådshandledare för läsåret 2020-2021.
Arbetsplan för läsåret 2020-2021.
Taxa för uthyrning av grundskolans lokaler och inventarier 2021.
Föglö grundskolas behov av timresurs.
Budget 2021; Kommunens skolväsen.
Föglö grundskola; Nya tjänster 2021.
Föglö grundskola; Indragande och inrättande av tjänst i
matematik.
Kommunplanen för åren 2021-2025.
Skolstängningen torsdagen den 17 september 2020.

Protokollet framläggs till allmänt påseende den 5 oktober 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 56 - 59 29.09.2020 58

LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET

BN: § 56

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: § 57

BESLUT: Till protokolljusterare utses Sofia Sommarlund med Diana
Raitanen som ersättare. Protokollet justeras fredagen den 2 oktober
2020 på Kommungården.
_________________

GODKÄNNANDE OCH KOMPLETTERING AV FÖREDRAGNINGSLISTAN

BN: § 58

BESLUT: Föredragningslistan godkänns utan förändringar.
__________________

FÖREGÅENDE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

BN: § 59

BESLUT: Föregående sammanträdesprotokoll föranleder inga
anmärkningar och antecknas till kännedom.
___________________
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BILDNINGSNÄMNDEN 60 29.09.2020 59

DELGIVNING; SKRIVELSER OCH BESLUT

BN: § 60

Meddelas om följande ankomna skrivelser och beslut:

Kommundirektörens beslutsprotokoll:
- § 74/21.08.2020. Omplaceringsbeslut för Föglö grundskolas
lokalvårdare.
- § 78/27.8.2020 och § 83/9.9.2020. Arbetsledighet för skolans kock för
studier 8 enstaka dagar under höstterminen.

Kommunstyrelsens beslut:
- Gemensam barnomsorgs- och skolpsykologorganisation, kst §
136/25.08.2020.
- Kommunens utlåtande gällande ny förordning för barnomsorg och
grundskola, kst § 134/25.08.2020.
- Kommunens yttrande över mellanrapprot – förverkligande av en
grundskoleundervisning för personer som fullgjort läroplikten, kst §
133/25.08.2020.
- Kommunens utlåtande gällande lagförslag om distansundervisning i
grundskolan, kst § 135/25.08.2020.

Ålands landskapsregerings beslut:
- Beslut nr 183 U2/21.08.2020. Rekommendationer med anledning av
Corona virus.
- Beslut nr 190 U2/4.9.2020. Riktlinjer till kommunerna gällande
handläggning vid misstanke om coronaviruset covid-19 i barnomsorg
och grundskola.

Skoldirektörens förslag:
Ovanstående skrivelser och beslut antecknas till kännedom.

BESLUT:
Godkänns.
Dessutom antecknas följande beslut till kännedom:
- Kommundirektörens beslutsprotokoll § 92/28.9.2020.
Faderskapsledighet för Kent Eriksson under tiden 8-28.9.2020.
__________________
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BILDNINGSNÄMNDEN 61 29.09.2020 60

SKOLSKJUTSKOSTNADER FÖR LÄSÅRET 2020-2021

BN: § 61

Trafikidkarna har lämnat in specifikation över skolskjutskostnaderna till
och från Föglö grundskola under läsåret 2020-2021 enligt 1,60 € per
körd kilometer utan moms.
Antalet kilometer som körs per vecka är 1.755 och kostnaderna blir
2.808,00 €.
Läsåret 2019-2020 var skolskjutskostnaderna utan moms 2.886,40 €
per vecka. Skjutskostnaderna har sjunkit med 78,40 € per vecka. På
hela läsåret blir kostnadsminskningen 2.979,20 €.

Skoldirektörens förslag:
Skolskjutskostnaderna för läsåret 2020-2021 godkänns enligt 2.808,00
€ per vecka utan moms och med moms 3.088,80 €.

BESLUT:

Godkänns.
_______________
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BILDNINGSNÄMNDEN 62 29.09.2020 61

ELEVRÅDSHANDLEDARE FÖR LÄSÅRET 2020-2021

BN: § 62

Elevrådet önskar Kent Eriksson som elevrådshandledare.

Skoldirektörens förslag:
Kent Eriksson utses till elevrådets handledare för läsåret 2020-2021
och avlönas för det med 0,5 vt.

BESLUT:

Godkänns.
________________
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BILDNINGSNÄMNDEN 63 29.09.2020 62/1

ARBETSPLAN FÖR LÄSÅRET 2020-2021

BN: § 63

Skolans föreståndare har gjort upp arbetsplanen för läsåret 2020 –
2021.Timresursen i schemat uppgår till 171,5 vt. I detta ingår 16,0 vt
särskild stödundervisning för elever med annat modersmål än svenska
och 22,0 vt specialundervisning. Därtill finns reserverat 2,0 vt för
stödundervisning. Enligt skolstadgan är Föglö grundskolas totala
timresurs 182,35 vt för läsåret 2020-2021.
Bilaga nr 1 § 63/29.09.2020.
Skolföreståndaren berättar om arbetsplanen och de eventuella
ändringar som har gjorts i medföljande planer.

Skoldirektörens förslag:
Arbetsplanen för läsåret 2020 – 2021 godkänns.

BESLUT:

Godkänns.
________________
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BILDNINGSNÄMNDEN 64 29.09.2020 63/1

TAXA FÖR UTYRNING AV GRUNDSKOLANS LOKALER OCH INVENTARIER 2021

BN: § 64

Inga önskemål om förändringar av taxan har framförts.

Skoldirektörens förslag:

Taxan för uthyrning av grundskolans lokaler och inventarier föreslås
för kommunstyrelsen oförändrad till år 2021, Bilaga nr 2 §
64/29.09.2020.

BESLUT:

Godkänns.
________________
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BILDNINGSNÄMNDEN 65 29.09.2020 64/1

FÖGLÖ GRUNDSKOLAS BEHOV AV TIMRESURS

BN: § 65

Elevstatistiken finns i Bilaga nr 3 § 65/29.09.2020.
Arbetsgruppen för utredande av hur undervisningen kan ordnas i
framtiden har vid sitt sammanträde diskuterat behovet av timresurs
och kommit fram till följande:

Årskurs 1-2: 21 vt Årskurs 3-4: 23 vt
Årskurs 5-6: 25 vt Årskurs 7-9: 30 vt + 14 vt för delning

i ämnena matematik, fysik, kemi,
engelska och finska.

Sammanlagt 113 vt.
Till lärarnas avtalsenliga särskilda uppgifter behövs 10,5 vt.
Miniminivån på veckotimmar som behövs är alltså 123,5 vt.
Utöver det behövs specialundervisning 20 vt som efter ett par år kan
minskas till 16 vt. Språkstödet till elever med annat modersmål än
svenska är viktigt och föreslås till 16 vt. Uppdraget som tutorlärare
avlönas med 2,5 vt och där landskapet finansierar hälften dvs, 1,25 vt.
För stödundervisning behöver reserveras 2 vt. Den önskade
timresursen blir då 164 vt. Behövs det delningar inom
allmänundervisningen så kan de möjliggöras genom att grupper slås
ihop i lågstadiet i t.ex. gymnastik, bildkonst, slöjd eller musik. Av dessa
164 vt ersätter landskapsregeringen för 15 vt (16*0,86+1,25). 164 vt –
15 vt gör att kommunen finansierar en timresurs på 149 vt. Det vore
därför onödigt att skära bort språkstödet samt implementeringen av
läroplanen bara för att timresursen ska minska till 150 vt.
För fem år sedan uppgick timresursen till 246 vt med 54 elever.
Därefter har timresursen sjunkit c. 80 vt och elevantalet är stadigt runt
40. Det är inte möjligt att tro att en lika stor inbesparing kan göras nu.
Behovet på 163 vt kvarstår trots en önskan om inbesparing. När
tutorläraruppdraget faller bort om två år minskar timresursbehovet till
161,5 vt.
De ordinarie lärarnas timmar inklusive den nya föreståndartjänsten är
nästa läsår 122 vt, matematiklektoratet 21 vt och timläraren i
huvudsyssla i klassläraruppgifter 16 vt; totalt 159 vt. Då återstår 3 vt att
fördela till en timlärare i bisyssla.
Ovanstående redogörelse är en bakgrund till varför en timresurs på
drygt 160 vt behövs i fortsättningen.
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BILDNINGSNÄMNDEN 65 29.09.2020 64/2

BN: § 65

Skoldirektörens förslag:
Bildningsnämnden lämnar ovanstående redogörelse till
kommunstyrelsen varför behovet av timresurs är drygt 160 vt de
följande läsåren.

BESLUT:

Godkänns.
______________
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BILDNINGSNÄMNDEN 66 29.09.2020 65/1

BUDGET 2021; KOMMUNENS SKOLVÄSEN

BN: § 66

Enligt det uppgjorda budgetförslaget är nettoutgifterna fär
resultatområdet Kommunens skolväsen 950.191 €. Budgetramen på
940.000 € överskrids med 10.191 €.
Orsaken till överskridningen är att

 lärarlönerna ökar med 13.114 € beroende på löneförhöjning
(2,5 % på lärarlönerna) och att det budgeterats med behöriga
lärare och därmed ökar pensionsavgifterna med 2.387 €,

 anslaget för elevassistent har ökats med 6.135 € på grund av
utökad arbetstid för en elevassistent och som en följd därav har
pensionsavgifterna stigit med 1.209 €,

 litteraturanslaget ökar med 3.255 € därför att anslaget per elev
ökas från 170 € till 250 €. Anslaget har överskridits rejält de
senaste åren och borde höjts tidigare och

 prenumeration på EOS-tidningen på 900 € som tidigare
budgeterats och betalats av socialnämnden.

Timresursen har budgeterats med 171,5 vt för vårterminen och 164 vt
för höstterminen. På lågstadiet budgeteras med tre
undervisningsgrupper och med en undervisningsgrupp på högstadiet
med delningar i ämnena matematik, fysik, kemi, engelska och finska.
Ett investeringsanslag för uppgradering av skolans datautrustning finns
med på 2.800 €. Anslaget finns med i Kommunplanen 2019-2023 och
skulle förverkligas 2020 men 2.800 € överfördes till år 2021.

Skoldirektörens förslag:
Budgetförslaget behandlas, godkänns och överlämnas till
kommunstyrelsens behandling.

BESLUT:

Investeringsanslaget på 2.800 € godkänns.
Följande ändringar i budgeten görs:
- 4421 Transporter, skolskjutsar enligt anbud höjs till 2.808 € per vecka
och totalt 106.704 €,
- 4501 Skollicens Office 365 1.100 € läggs till och
- 4580 Inventarier till skolbespisningen stryks skivmaskinen för 840 €.
I övrigt godkänns det uppgjorda budgetförslaget.
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BILDNINGSNÄMNDEN 66 29.09.2020 65/2

BN: § 66

Budgetförslaget med följande nettoutgifter för kostnadsställena
överlämnas till kommunstyrelsens behandling:

410 Undervisning och skolskjutsar 708.179 €
411 Skolbespisning 83.658 €
412 Fastighet och gård 158.926 €
Sammanlagt 950.763 €
_____________
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BILDNINGSNÄMNDEN 67 29.09.2020 66

FÖGLÖ GRUNDSKOLA; NYA TJÄNSTER 2021

BN: § 67

I och med att den nya barnomsorgs- och grundskolelagen samt
förordningen träder ikraft den 01.01.2021 ska det vid varje grundskola
finnas en inrättad tjänst som skolföreståndare. Vice
skolföreståndarskapet kan som tidigare åläggas en lärare som arbetar
i skolan.
Föglö grundskola har fortfarande behov av att under såväl vårterminen
som höstterminen 2021 anställa en timlärare i huvudsyssla 16 vt för
elever med annat modersmål än svenska. Det är minst fem elever som
är i behov av denna undervisning.
Landskapsregeringen betalar bidrag för högst 5 vt per elev under fem
år efter att en elev har skrivits in i grundskolan. Landskapsbidraget är
högst 86 %. Fr.o.m. höstterminen 2021 betalas landskapsbidrag för
ämnesspecifik stödundervisning.

Skoldirektörens förslag:
Bildningsnämnden anhåller till kommunstyrelsen att

 en skolföreståndartjänst vid Föglö grundskola inrättas fr.o.m.
den 01.08.2021. Undervisningsskyldigheten är i intervallet 11 –
14 vt och föreslås bli som nu 12 vt och

 en timlärare i huvudsyssla 16 vt inrättas för elever med annat
modersmål än svenska för vårterminen 2021 och höstterminen
2021; sammanlagt 12 månader.

BESLUT:

Godkänns.
_______________
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BILDNINGSNÄMNDEN 68 29.09.2020 67

FÖGLÖ GRUNDSKOLA; INDRAGANDE OCH INRÄTTANDE AV TJÄNST I MATEMATIK

BN: § 68

Den som är anställd som lektor i matematik undervisar detta läsår 17
vt i matematik, fysk och kemi. Dessutom ingår 2 vt idrott och 2 vt IKT;
sammanlagt 21 vt. Lektorn undervisar 4 vt i matematik i årskurs 5-6.
Det är önskvärt att klassläraren i framtiden har
matematikundervisningen i årskurs 5-6. Därför föreslås att
lektorstjänsten i matematik dras in och istället inrättas en timlärare i
huvudsyssla i matematik. Lektorstjänsten förutsätter 21 vt medan
timläraren i huvudsyssla behöver ha bara 16 vt.

Skoldirektörens förslag:
Bildningsnämnden föreslår för kommunstyrelsen att lektorstjänsten i
matematik med undervisningsskyldighet i andra i grundskolan
förekommande ämnen dras in fr.o.m. den 01.08.2021 och istället
inrättas fr.o.m. den 01.08.2021 en timlärare i huvudsyssla i matematik
med undervisningsskyldighet i andra i grundskolan förekommande
ämnen.

BESLUT:

Godkänns.
_______________
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BILDNINGSNÄMNDEN 69 29.09.2020 68

KOMMUNPLANEN FÖR ÅREN 2021-2025

BN: § 69

Under hösten kommer kommunfullmäktige att i samband med
budgeten för år 2021 även behandla kommunplanen för åren 2021-
2025. Kommunplanen behandlas vartannat år vilket innebär att nu
gällande plan berör åren 2019-2023.
För åren 2021-2025 finns i gällande kommunplan följande upptaget
som underlyder bildningsnämnden:

 uppgradering av skolans datautrustning år 2022, 6.000 €

Behov finns fortsättningsvis för förnyelse av skolans datautrustning.
Det har diskuterats att Föglö grundskola borde gå in för 1:1 dvs en
dator/läsplatta för varje elev. Det kräver en större investering.

Skoldirektörens förslag:
Bildningsnämnden anhåller om att följande upptas i kommunplanen för
åren 2021-2025:

 uppgradering av skolans datautrustning år 2022, 10.000 €
 uppgradering av skolans datautrustning år 2024, 10.000 €
 renovering av hemkunskapssalen, hälsovårdarrummet med

flera rum och korridoren.

BESLUT:

Godkänns.
________________
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BILDNINGSNÄMNDEN 70 29.09.2020 69

SKOLSTÄNGNINGEN TORSDAGEN DEN 17 SEPTEMBER 2020

BN: § 70

På onsdags eftermiddagen den 16 september gick meteorologiska
institutet i en intervju i radio Åland ut med varningar i radion om att
undvika att vara ute mellan kl. 05.00 och 11.00 på torsdagen då
stormen Aila förväntades vara som starkast. Skolans föreståndare och
skoldirektören bestämde efter detta  tillsammans att skolan hålls
stängd torsdagen den 17 september. Motivet till stängningen var
elevernas säkerhet. Det bedömdes att det var riskabelt för eleverna att
ta sig till skolan eller vänta på skolskjutsen.
Utbildningsavdelningen har ifrågasatt skolstängningen och deras jurist
anser att det inte var en giltig orsak att neka barnen den skolgång de
har rätt till. Det skulle enligt dem ha varit ett bättre sätt att lösa
situationen på att ha hållit skolan öppen men meddelat föräldrarna att
eleverna får komma till skolan om man ser det möjligt att ta sig dit på
ett tryggt sätt.
För att ordna upp detta föreslås att den extra lediga dag som eleverna
kan ges i samband med att lärarna har en studiedag räknas till
torsdagen den 17 september. På så sätt garanteras att eleverna får
fastställda antalet skoldagar.

Skoldirektörens förslag:
Ärendet diskuteras.

BESLUT:

Bildningsnämnden beslöt att ge kommundirektören i uppdrag att
inkomma till nämnden inom oktober 2020 med en skriftlig utredning
över ansvar och befogenheter som gäller vid beslut om att stänga
skolan för undervisning i samband med störning som orsakas av yttre
faktorer såsom storm, elförsörjning eller annat som kan innebära en
avgörande risk eller ett hot mot säkerheten för elever och vuxna i
skolan. Utredningen ska innehålla anvisningar för framtida behov.
_______________


