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Ärende nr.

Kommentarer/förklaringar/förslag

§ 13 Mötet öppnas

Mötet öppnas av ordförande Jesper Josefsson.

§ 14 Fastställande av mötesagendan
Mötesagendan fastställs enligt föreliggande förslag.
§ 15 Protokolljustering
Förslag: Bodil Rådland utses till protokolljusterare.
Beslut: Enligt förslag.
§ 16 Skrivelser
Följande skrivelser föredras för kännedom. Bifogas ej.
Nr 163 U2
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Uppdrag att ordna
sysselsättningsfrämjande kurser i
användning av digitala verktyg.

Nr 167 U2

Uppdrag att planera en
sysselsättningsfrämjande utbildning
inom hållbar naturturism.

§ 17 Deltidsutbildningen inom naturfoto läsåret 2020-2021
Under rådande situation gällande coronaviruspandemin är det inte
rimligt att genomföra deltidsutbildningen. Till grundåret är det bara
en studerande och till fördjupningsåret 3 studerande som tackat ja
till sin studieplats. I dagsläget kan vi inte räkna studerande från
Sverige. Vi har då bara totalt 4 studerande och det är för lite för att
en utbildning ska få starta. Det ska vara minst 6 studerande för att
en kurs ska få starta. Och vi kan inte räkna med de studerande som
håller på att avsluta sitt fördjupningsår läsåret 2019-2020 eftersom
de deltagit i merparten av de kurser som erbjuds. Däremot kan vi
fortsättningsvis erbjuda alla kurser som hålls på Åland och kursen i
Kuusamo, Finland som kortkurser.
Förslag: Deltidsutbildningen inom naturfoto kan inte starta läsåret
2020-2021 pga av för få studerande.
Beslut: Enligt förslag.
§ 18 Utökade studieplatser till grundåret på Hantverkslinjen läsåret 2020-2021
Det var totalt 22 sökande till Hantverkslinjen i år. Direktionen
antog den 28 maj 10 studerande (7 till grundåret och 3 till
fördjupningsåret). Under rådande situation gällande
coronaviruspandemin som lett till hög arbetslöshet är det av vikt
att vi kan erbjuda fler studieplatser till grundåret på
hantverkslinjen. Att utöka studieplatserna kommer inte att öka
totalbudgeten för år 2020. Det inbesparingsbelopp i
personalkostnader motsvarande två veckors lön (31 000 euro) som
Ålands folkhögskola uppmanats att spara under år 2020 kan
fortfarande uppnås, dock ej enbart på personalkostnader.
Reviderad sammanställning av inbesparing år 2020. Bilaga 1.
Förslag: Studieplatserna till grundåret på Hantverkslinjen utökas
med ytterligare 6 platser till totalt 16. Den reviderade
sammanställningen av inbesparing år 2020 (bilaga 1.) sänds till
utbildningsavdelningen och till finansavdelningen för kännedom.
Beslut: Enligt förslag.
§ 19 Budget 2021
Budgetförslaget för år 2021 ska göras återhållsamt och
kostnadseffektivt. Se allmänna anvisningar för uppgörande av
budgetförslag för år 2021. Landskapet har inte fastställt
siffermässiga budgetramar för år 2021 pga de ekonomiska
förutsättningarna som drastiskt ändrat till följd av
coronaviruspandemin och de begränsningar i vardagen som införts
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för att skydda hälsa och liv. Budgetförslaget ska vara
utbildningsavdelningen tillhanda senast den 31 augusti 2020.
Direktionen går igenom budgetförslaget för år 2021:
Bilaga 2. Uträkning av inkomster
Bilaga 3. Uträkning av utgifter
Bilaga 4. Personalbudget
Bilaga 5. Budgetförslag
Förslag: Direktionen bordlägger budgetförslaget 2021 till mötet i
augusti.
Beslut: Enligt förslag. Direktionen vill påpeka att i dessa tider är
det olämpligt att Landskapets fastighetsverk verkställer den
aviserade indexjusteringen om + 0,7 % gällande internhyran.
§ 20 Förnyanden av förordnanden för läsåret 2020–2021
Ett antal förordnanden behöver förnyas för inkommande läsår.
Förslag: Direktionen förordnar enligt nedanstående för tiden
1.8.2020-31.7.2021:
Paul Bradley, timlärare i huvudsyssla 61,5% (1.8-31.12 2020)
Peter Bergström, timlärare i huvudsyssla 61,5%
Monique Lundberg, timlärare i huvudsyssla 61,5%
Beslut: Enligt förslag.
§ 21 Nästa möte
Förslag: Nästa direktionsmöte hålls torsdagen den 27 augusti kl.
17.00.
Beslut: Enligt förslag.
§ 22 Meddelanden för kännedom
Rektor informerar följande för kännedom
- Rektor är kompensationsledig mellan den 6-14 juli och har
semester den 15.7-2.8.2020
- Antalet studerande so antagit sin studieplats på skolans
linjer
- Information om skolans sommarverksamhet
Förslag: Direktionen antecknar informationen för kännedom.
Beslut: Enligt förslag.
§ 23 Ärende till nästa möte
-

Budget 2021
Timfördelningsplan/arbetsplan 2020–2021
Undervisningsplan 2020–2021
Läsårets arbetstider 2021–2022
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§ 24 Mötet avslutas
Mötet avslutas kl. 18.58

Jesper Josefsson
ordförande

Maria Säll-Öfverström
sekreterare

Protokollet justerat och godkänt den 02.07.2020

Bodil Rådland, protokolljusterare
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