SAMMANTRÄDESPROTOKOLL.

FÖGLÖ KOMMUN
Organ

BILDNINGSNÄMNDEN

Sammanträdesdatum

Nr

30.11.2021

11
138

Sammanträdestid

Tisdagen den 30 november 2021 kl. 16.15 – 16.34

Sammanträdesplats
Beslutande

Kommungården i Föglö
Närvarande
Kim Tähtinen, ordförande
Andreas Henriksson, ersättare
Hans Helin

Föredragande

Kerstin Lindholm, utbildningschef

Övriga närvarande

Marika Eriksson, skolföreståndare
Niklas Eriksson, kommundirektör

Paragrafer

§§ 138 - 143

Underskrifter

Ordförande

Sekreterare

Kim Tähtinen

Kerstin Lindholm

Protokolljustering
Ort och tid

Protokollet framlagt till
påseende. Plats och tid
Intygar
Utdragets riktighet bestyrkes
Ort och tid

Underskrift

Föglö den 30 november 2021.

Föglö den

december 2021.

Frånvarande Ersättare
Robin Lundin
Rainer Juslin
Leif Eriksson
Sofia Sommarlund, Marlena
Kullbäck
Diana Raitanen
Gun-Britt
Gullbrandsson

FÖGLÖ KOMMUN

SAMMANTRÄDESKALLELSE

Organ

BILDNINGSNÄMNDEN

Utfärdad den

Sida

23.11.2021

139

Sammanträdestid

Tisdagen den 30 november 2021 kl. 16.15.

Sammanträdesplats

Kommungården i Föglö

Ärendets nr
1, § 138
2, § 139
3, § 140
4, § 141
5, § 142
6, § 143

Ärende
Laglighet och beslutförhet.
Protokolljustering.
Godkännande och komplettering av föredragningslistan.
Föregående sammanträdesprotokoll.
Delgivning; skrivelser och beslut.
Föglö grundskola; Anhållan om tilläggsanslag för extra timlärare
med klassläraruppgifter för vårterminen 2022.

Protokollet framläggs till allmänt påseende den 3 december 2021.

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

Intygar

FÖGLÖ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL.

Organ
§ nr

BILDNINGSNÄMNDEN

138 - 141

Sammanträdesdatum

Sida

30.11.2021

140

LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET
BN: § 138
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: § 139
BESLUT: Till protokolljusterare utses Andreas Henriksson med Hans
Helin som ersättare.
___________________

GODKÄNNANDE OCH KOMPLETTERING AV FÖREDRAGNINGSLISTAN
BN: § 140
BESLUT: Föredragningslistan godkänns utan förändringar.
________________

FÖREGÅENDE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
BN: § 141
BESLUT: Föregående sammanträdesprotokoll
anmärkningar och antecknas till kännedom.
_________________
Protokolljusterarnas signatur

Nämnd

Kommunstyrelse

Kommunfullmäktige

Protokollet framlagt till påseende

föranleder

Utdragets riktighet bestyrkes

inga

FÖGLÖ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL.

Organ

BILDNINGSNÄMNDEN

§ nr

Sammanträdesdatum

Sida

142

30.11.2021

141

DELGIVNING; SKRIVELSER OCH BESLUT
BN: § 142
Meddelas om följande ankomna skrivelser och beslut:
Barnomsorgschefens beslutsprotokoll:
- Beslut nr 63/08.11.2021. Ändring från heltids barnomsorg till halvtid.
- Beslut nr 64/08.11.2021. Stöd för vård av barn i hemmet; Beviljat
syskontillägg.
- Beslut nr 65/08.11.2021. Beviljande av halvdagsvård i barnomsorg.
- Beslut nr 66/08.11.2021. Avslutning av stöd för vård av barn i
hemmet.
- Beslut nr 67/08.11.2021. I.S. anställning som barnskötare fortsätter
efter prövotiden till den 31.12.2021.
Kommunfullmäktige:
- Beslut nr 43/10.11.2021. Daghemmet; Beviljat tilläggsanslag om
5100 € för verkställande av en fukt- och inomhusluftteknisk
konditionsundersökning.
- Beslut nr 45/10.11.2021. Bildningsnämnden tilläggsbudget 2021.
Lärarnas tjänstledigheter 5 st i oktober och 9 st i november.
Utbildningschefens förslag:
Ovanstående skrivelser och beslut antecknas till kännedom.
BESLUT:
Godkänns.
Dessutom antecknas följande beslut till kännedom:
Kommundirektörens beslutsprotokoll:
- Beslut nr 122/26.11.2021. MH beviljas det 5:e årsbundna
lönetillägget för 20 år räknat från den 01.12.2021.
________________

Protokolljusterarnas signatur

Nämnd

Kommunstyrelse

Kommunfullmäktige

Protokollet framlagt till påseende

Utdragets riktighet bestyrkes

FÖGLÖ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL.

Organ
§ nr

BILDNINGSNÄMNDEN

143

Sammanträdesdatum

Sida

30.11.2021

142

FÖGLÖ GRUNDSKOLA; ANHÅLLAN OM TILLÄGGSANSLAG FÖR EXTRA TIMLÄRARE MED
KLASSLÄRARUPPGIFTER FÖR VÅRTERMINEN 2022
BN: § 143
Undervisningsgruppen i årskurs 1-2 består av 5 elever i årskurs 1 och
7 elever i årskurs 2; sammanlagt 12 elever vilket är 1/3 av skolans
elever. Undervisningssituationen är utmanande och arbetsbördan är
stor. Specialläraren är kopplad till klassen i stort sett hela tiden varvid
skolans andra elever blir utan specialundervsining. Även en
elevassistent är med i gruppen så gott som hela tiden.
Det har nu framförts önskemål om att undervisningsruppen skulle
delas upp så att årskurs 1 bildar en undervisningsgrupp och årskurs 2
en annan undervisningsgrupp. Detta skulle medföra en lugnare
klassrumssituation, mindre arbetsbörda för klassläraren och frigöra
speciallärarresurser till skolans övriga elever. För att detta ska bli
verklighet behöver en timlärare i huvudsyssla i klassläraruppgifter
anställas.
Utbildningschefens förslag:
Bildningsnämnden anhåller till kommunstyrelsen
• om att en timlärartjänst i huvudsyssla i klassläraruppgifter (18
vt) inrättas för tiden 1.1. – 30.6.2022 för undervisning i årskurs
1 eller årskurs 2 och
• tilläggsanslag för löner 14 449 € och lönebikostnader 3 323 €;
sammanlagt 17 772 €.
Tjänsten lediganslås omedelbart och tillsätts under förutsättning att
tilläggsanslag beviljas.
BESLUT:
Godkänns.
_____________

Protokolljusterarnas signatur

Nämnd

Kommunstyrelse

Kommunfullmäktige

Protokollet framlagt till påseende

Utdragets riktighet bestyrkes

FÖGLÖ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL.

Organ
§ nr

BILDNINGSNÄMNDEN
ANVISNING OM RÄTTELSEYRKANDE
MEDDELANDE OM BESVÄRSFÖRBUD

138 - 143

Sammanträdesdatum

Sida

30.11.2021

143

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:
138 – 141 och 143
___________________________________________________________________________
Annan grund för besvärsförbud, vilken
Ärenden som avser endast intern organisation och delgivningar;
Paragraferna 142.
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:
___________________________________________________________________________
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.

Protokolljusterarnas signatur

Nämnd

Kommunstyrelse

Kommunfullmäktige

Protokollet framlagt till påseende

Utdragets riktighet bestyrkes

