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Sammanträdestid

Tisdagen den 21 december 2021 kl. 16.15.

Sammanträdesplats

Kommungården i Föglö

Ärendets nr
1, § 144
2, § 145
3, § 146
4, § 147
5, § 148
6, § 149
7, § 150

Ärende
Laglighet och beslutförhet.
Protokolljustering.
Godkännande och komplettering av föredragningslistan.
Föregående sammanträdesprotokoll.
Delgivning; skrivelser och beslut.
Timlärare i huvudsyssla med klassläraruppgifter.
Föglö grundskola; Ombildning av lektorstjänst till timlärare i
huvudsyssla.

Protokollet framläggs till allmänt påseende den 23 december 2021.

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

Intygar
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144 – 147
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146

LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET
BN: § 144
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.
Hans Helin är äldst och öppnar mötet eftersom både ordförande och
vice ordförande är frånvarande.
BESLUT: Till sammanträdets ordförande väljs Hans Helin.
Sammanträdet konstateras vara lagenligt sammankallat och beslutfört.
________________
PROTOKOLLJUSTERING
BN: § 145
BESLUT: Till protokolljusterare utses Andreas Henriksson med Diana
Raitanen som ersättare.
_________________
GODKÄNNANDE OCH KOMPLETTERING AV FÖREDRAGNINGSLISTAN
BN: § 146
BESLUT: § 150 behandlas före
föredragningslistan utan förändringar.
_________________

§

149.

I övrigt godkänns

FÖREGÅENDE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
BN: § 147
BESLUT: Föregående sammanträdesprotokoll föranleder inga
anmärkningar och antecknas till kännedom.
__________________
Protokolljusterarnas signatur

Nämnd

Kommunstyrelse

Kommunfullmäktige

Protokollet framlagt till påseende

Utdragets riktighet bestyrkes
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Sammanträdesdatum
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148

21.12.2021

147/1

DELGIVNING; SKRIVELSER OCH BESLUT
BN: § 148
Följande skrivelser och beslut har tillställts bildningsnämnden:
Barnomsorgschefens beslutsprotokoll:
- Beslut nr 68/9.12.2021. V.P.s anställning som assistent på
daghemmet Myran fortsätter efter prövotiden till den 31.7.2022.
- Beslut nr 69/9.12.2021. C.M.s anställning som barnskötarvikarie på
daghemmet Myran fortsätter efter prövotiden till den 31.7.2022.
- Beslut nr 70/15.12.2021. Uppsägning av eftisplats för A.H.
- Beslut nr 71/15.12.2021. Beviljande av halvdagsvård inom
barnomsorgen för L.A.
- Beslut nr 72/15.12.2021. Avslutning av stöd för vård av barn i
hemmet för D.R.
- Beslut nr 73/15.12.2021. Beviljande av halvdagsvård i
barnomsorgen för N.L.
- Beslut nr 74/15.12.2021. Avslutning av stöd för vård av barn i
hemmet för M.M.
Kommundirektörens beslutsprotokoll:
- Beslut
nr
125/7.12.2021.
Kompensationsledighet
för
daghemsföreståndaren under jullovet.
- Beslut nr 126/7.12.2021. Arbetsledighet för C.M. i anslutning till
julen.
- Belsut nr 127/7.12.2021. Arbetsledighet för I.S. på nyårsafton.
Kommunstyrelsen:
- Beslut nr 165/2.11.2021. Separatersättningar vid tillfälliga vikariat
m.m.
Ålands landskapsregering:
- Beslut
nr
206
S3/9.12.2021.
Landskapsregeringens
rekommendation till allmänheten om användning av mun- och
nässkydd vid offentliga tillställningar inomhus samt evenemang
inomhus ordnade av skolor och barnomsorg.
- Beslut nr 281 U2/9.12.2021. Information och riktlinjer till skolor och
daghem i landskapet gällande covid-19.
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147/2

BN: § 148
Lärartjänstledigheter 11 st.
Utbildningschefens förslag:
Ovanstående skrivelser och beslut antecknas till kännedom.
BESLUT:
Godkänns.
Dessutom antecknas följande skrivelser och beslut till kännedom:
Barnomsorgschefens beslutsprotokoll:
- Beslut nr 75/15.12.2021. Beviljad tilläggsdel för hemvårdsstöd T.B.
- Beslut nr 76/20.12.2021. Cia de Haas har anställts som barnskötare
på halvtid vid daghemmet Myran för tiden 10.1 – 31.7.2022.
- Beslut nr 77/20.12.2021. Uppsägning av dagvårdsplats.
- Beslut nr 78/20.12.2021. Avslag på ansökan om partiellt stöd för
vård av barn i hemmet.
Utbildningschefens beslutsprotokoll:
- Beslut nr 19/21.12.2021. Kompensationsledighet för M.E. den
14.1.2022.
Kommunstyrelsen:
- Beslut nr 175/2.11.2021. Nytt arbetsavtal som barnskötare om 50 %
har godkänts för tiden 1.1 – 31.12.2022 för daghemmet Myran.
- Brev nr 459/17.12.2021. Principdokument för barnomsorgen 2022.
- Brev nr 476/20.12.2021. Taxa för hyra av grundskolans lokaler och
inventarier mm 2022.
- Brev
nr
493/20.12.2021.
Avgiftstaxa
för
barnomsorg,
förundervisning och fritidshemsverksamhet 2022.
Kommunfullmäktige:
- Beslut nr 66/15.12.2021. En timlärare i huvudsyssla i slöjd (16 vt)
och en ny befattning som elevassistent 22,25 timmar per vecka har
godkänts från augusti 2022 vid Föglö grundskola.
- Beslut nr 68/15.12.2021. Föglö grundskola; Tilläggsanslag för extra
timlärare för vårterminen 2022.
_________________
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TIMLÄRARE I HUVUDSYSSLA MED KLASSLÄRARUPPGIFTER
BN: § 149
En timlärare i huvudsyssla i klassläraruppgifter (18 vt) för vårterminen
har varit lediganslagen. Vid ansökningstidens utgång har endast David
Haire från Mariehamn sökt tjänsten. David har engelska som
modersmål och är utbildad lärare i design och teknologi. David håller
på att lära sig svenska men bedöms inte kunna tillräckligt bra svenska
för att bli timlärare i årskurs 1 eller 2.
Utbildningschefen har haft kontakt med en person med lärarutbildning
som är intresserad av tjänsten. Närmare information delges på mötet.
Utbildningschefens förslag:
Ped. mag. Kent Eriksson anställs som timlärare i huvudsyssla med
klassläraruppgifter vid Föglö grundskola för tiden 1.1 – 30.6.2022.
Med Kents tidigare lektioner i musik, tillvals idrott och övriga uppgifter
kommer anställningen att bli på heltid och med övertimmar.
BESLUT:
Godkänns.
_____________
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FÖGLÖ GRUNDSKOLA; OMBILDNING AV LEKTORSTJÄNST TILL TIMLÄRARE I
HUVUDSYSSLA
BN: § 150
Innehavaren
av
lektorstjänsten
i
engelska
med
undervisningsskyldighet i svenska har meddelat att hon ämnar gå i
pension senast den 1.5.2022. Lektorstjänsten i språk behövs inte
längre eftersom lektorn i finska behöver undervisningen i engelska för
att komma upp i full tjänst. Undervisningen i svenska i årskurs 7 – 9
sköts av en klasslärare som har haft den undervisningen i flera år.
I budgeten för 2022 har det budgeterats med två timlärare i bisyssla i
musik, idrott och IKT. Det skulle vara mer ändamålsenligt med en
timlärare i huvudsyssla. En timlärare i huvudsyssla har
samplaneringsskyldighet till skillnad från en timlärare i bisyssla och är
flera dagar i veckan i skolan jämfört med timlärare i bisyssla vilket är
en fördel för elever och kolleger.
Timresursmässigt finns det utrymme för en timlärare i huvudsyssla i
olika ämnen. Kostnadsmässigt blir det cirka 2500 € dyrare än
budgeterat vilket förhoppningsvis borde rymmas inom budgeten för
2022 genom omfördelningar.
Utbildningschefens förslag:
Bildningsnämnden föreslår för kommunstyrelsen att
• lektorstjänsten i engelska med undervisningsskyldighet i
svenska vid Föglö grundskola dras in fr.o.m. den 1.8.2022 och
• en timlärare i huvudsyssla i olika ämnen inrättas fr.o.m. den
1.8.2022 vid Föglö grundskola.
BESLUT:
Godkänns.
_______________
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150

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:
144 – 147 och 150
___________________________________________________________________________
Annan grund för besvärsförbud, vilken
Ärenden som avser endast intern organisation och delgivningar;
Paragraferna 148.
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:
149
___________________________________________________________________________
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.
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