DIREKTIONEN FÖR ÅLANDS FOLKHÖGSKOLA
FÖREDRAGNINGSLISTA NR 4/2020 §§ 25-35
Sammanträdesdag:

torsdagen den 27 augusti kl. 17.00

Plats:

Ålands folkhögskola

Medlemmar:

x

x

Studeranderepresentanter:

Lärarrepresentant:
Personalrepresentant:
Föredragande/sekreterare:

x
x
x

x
x

Ordinarie
Jesper Josefsson,
ordförande
Maiken Poulsen Englund,
viceordf.
Bodil Rådland
Håkan von Krusenstierna
Jan-Erik Berglund
Ann-Kristin Johansson
Jessica Wickström
Emma Edenberg
till kl. 18.15
Peter Bergström
Åsa Nyman
Maria Säll-Öfverström

Ersättare
Jonas Sommarhed
x Jonny Landström
Jenny Nylund
Christina von Hertzen
Susann Eklund
Fredrik Schwartz
Emilia Mathisen
Arvid Wellin
Lina Nyberg-Heiniö
Marie Laaksonen-Dimic

Ärende nr.

Kommentarer/förklaringar/förslag

§ 25 Mötet öppnas

Mötet öppnas av ordförande Jesper Josefsson.

§ 26 Fastställande av mötesagendan
Mötesagendan fastställs enligt föreliggande förslag.
§ 27 Protokolljustering
Förslag: Håkan von Krusenstierna utses till protokolljusterare.
Beslut: Enligt förslag.
§ 28 Budget 2021
Budgetförslaget för år 2021, den siffermässiga delen, gick skolans
direktion igenom på senaste möte den 2 juli 2020. Den skriftliga
delen gällande lång- och kortsiktiga målsättningar behandlas och
kompletteras. Bilaga 1.
Förslag: Direktionen godkänner budgetförslaget och ger rektor i
uppdrag att överlämna Ålands folkhögskolas budgetförslag år 2021
till Ålands landskapsregering.
Beslut: Enligt förslag.

Protokolljusterarens initialer_____________

§ 29 Timlärare i huvudsyssla, undervisning inom trä- och metall
Enligt landskapsregeringens beslut ska tjänster och
arbetsavtalsförhållanden som blir vakanta genomgå en noggrann
behovsprövning. Anställning kan bli aktuell efter en prövning där
andra alternativ har utretts. Behovsprövning ska göras enligt en
fastställd mall. Utredning har gjorts och presenteras på mötet.
Förslag: Direktionen har tagit del av utredningen och konstaterar
att inga hinder föreligger för att förordna timlärare i huvudsyssla
inom trä- och metall i enlighet med bilaga 2.
Beslut: Enligt förslag.
§ 30 Undervisningsplanen 2020–2021
Lärarkollegiets förslag till undervisningsplan för läsåret 2020–2021
överlämnas till direktionen för godkännande. Bilaga 3.
Förslag: Direktionen godkänner undervisningsplanen.
Planen tillställs landskapsregeringen för kännedom.
Beslut: Enligt förslag.
§ 31 Läsårets arbetstider 2021–2022
Rektor föreslår inför direktionen arbetstider för läsåret 2021–
2022. Bilaga 4.
Förslag: Direktionen godkänner arbetstiderna för läsåret 2021–
2022.
Beslut: Enligt förslag.
§ 32 Direktionens mötestider
Förslag: Under läsåret 2020–2021 hålls direktionsmöten följande
torsdagar kl. 17.00; den 24 september, 12 november och 17
december. Rektor kan utöver detta kalla till möten om behov finns,
och även inhibera möten om de inte är nödvändiga.
Beslut: Enligt förslag.
§ 33 Meddelanden för kännedom
Rektor informerar följande för kännedom
- Studerandeläget läsåret 2020–2021
Förslag: Direktionen antecknar informationen för kännedom.
Beslut: Enligt förslag.
§ 34 Ärende till nästa möte
-

-

-

Förslag på upplägg och innehåll för
sysselsättningsfrämjande kurser i användning av digitala
verktyg.
Inkomma med ett förslag på upplägg till
sysselsättningsfrämjande utbildning inom hållbar
naturturism.
Timfördelningsplan/arbetsplan 2020–2021

Protokolljusterarens initialer_____________

§ 35 Mötet avslutas
Mötet avslutas kl. 19.15

Jesper Josefsson
ordförande

Maria Säll-Öfverström
sekreterare

Protokollet justerat och godkänt den 27.08.2020

Håkan von Krusenstierna, protokolljusterare

Protokolljusterarens initialer_____________

