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DIREKTIONEN FÖR ÅLANDS FOLKHÖGSKOLA  

PROTOKOLL NR 5/2020 §§ 36-45 

 

Sammanträdesdag: torsdagen den 24 september kl. 17.00 

 

Plats:   Ålands folkhögskola 

 

  Ordinarie  Ersättare 

Medlemmar: x 

 

Jesper Josefsson, 

ordförande 

 Jonas Sommarhed 

 x Maiken Poulsen Englund, 

viceordförande  

Fr.o.m. § 40, kl. 17.15 

 Jonny Landström 

 x Bodil Rådland  Jenny Nylund 

 x Håkan von Krusenstierna 

T.o.m. § 42 kl. 18.22 

 Christina von Hertzen 

 x Jan-Erik Berglund 

T.o.m. § 42 kl. 18.07 

 Susann Eklund 

 x Ann-Kristin Johansson   

Studeranderepresentanter: x Jessica Wickström  Fredrik Schwartz 

 x Emma Edenberg  Arvid Wellin 

Lärarrepresentant: x Peter Bergström  Lina Nyberg-Heiniö 

Personalrepresentant: x Åsa Nyman  Marie Laaksonen-Dimic 

Föredragande/sekreterare: x Maria Säll-Öfverström   

   

Ärende nr.  Kommentarer/förklaringar/förslag 

 

§ 36 Mötet öppnas Mötet öppnas av ordförande Jesper Josefsson. 

 

§ 37 Fastställande av mötesagendan 

 Mötesagendan fastställs enligt föreliggande förslag.  

 

§ 38 Protokolljustering  

 Förslag:  Jan-Erik Berglund utses till protokolljusterare. 

 Beslut: Ann-Kristin Johansson utses till protokolljusterare. 

 

§ 39 Budgetuppföljning 

Rektor går igenom sammanställning över inkomster och utgifter 

hittills i år. Bilaga 1. 

Beslut: Direktionen antecknar sig informationen till kännedom. 

 

§ 40 Anställande av timlärare i huvudsyssla, undervisning inom trä- och metall 

Sex personer har sökt den lediganslagna tjänsten. Se bilaga 2. 

Ingen av de sökande är formellt behörig. Tre personer har kallats 

på intervju.  

 Förslag: Robert Lignell anställs av Ålands folkhögskolas direktion, 

att undervisa i trä 61,5 % för tiden 19 oktober 2020 till den 31 juli 
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2021.Om inte Lignell tackar ja till tjänsten är förslaget att Mikael 

Bergvall erbjuds anställningen. Tanja Spormann-Karlsson anställs 

som lärare i bisyssla 12 vt för att sköta undervisningen i metall 

under tiden 19 oktober till den 30 maj 2021. Båda anställningarna 

förutsätter att godkänt utdrag ur straffregistret uppvisas. 

Beslut: Enligt förslag. 

 

§ 41 Sysselsättningsfrämjande utbildning inom hållbar naturturism 

Ålands landskapsregering har gett direktionen för Ålands 

folkhögskola i uppdrag att planera en sysselsättningsfrämjande 

utbildning inom hållbar naturturism under läsåret 2020–2021. 

Direktionen har ombetts att inom september månad inkomma med 

ett förslag på upplägg för utbildningen, antal studieplatser samt ett 

kostnadsförslag.  

Förslag till plan och offert, hållbar naturturism. Bilaga 3.  

Förslag: Direktionen godkänner den övergripande planen samt 

offerten. Om Ålands landskapsregering godkänner offerten ska en 

undervisningsplan utarbetas som direktionen godkänner och som 

därefter sänds till landskapsregeringen för kännedom. 

Beslut: Direktionen förslår att smärre prisjusteringar ska göras i 

offerten innan den tillställs Ålands landskapsregering. Den 

justerade offerten sänds direktionen till kännedom. 

 

§ 42 Sysselsättningsfrämjande kurser i användning av digitala verktyg 

Ålands landskapsregering har gett direktionen för Ålands 

folkhögskola i uppdrag att under läsåret 2020–2021 arrangera två 

kurser i användning av digitala verktyg. Direktionen har ombetts 

att inom september månad inkomma med ett förslag på upplägg 

och innehåll för kurserna med förslag på starttider och antal 

studieplatser samt kostnadsförslag. Förslag till plan och offert, 

användning av digitala verktyg. Bilaga 4.  

Förslag: Direktionen godkänner den övergripande planen samt 

offerten. Om Ålands landskapsregering godkänner offerten ska en 

undervisningsplan utarbetas som direktionen godkänner och som 

därefter sänds till landskapsregeringen för kännedom. 

Beslut: Enligt förslag. 

 

§ 43 Meddelanden för kännedom  

  Rektor informerar följande för kännedom 

- Utbildningsguidens text läsåret 2020–2021 

- Rektor har semester 12-18 oktober 2020 

- Information om studieförberedande utbildning 

- Donation 

   Förslag: Direktionen antecknar informationen för kännedom. 

Beslut: Enligt förslag. 

 

§ 44 Ärende till nästa möte 

- Timfördelningsplan/arbetsplan 2020–2021 

- Nya studeranderepresentanter i skolans direktion 
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§ 45 Mötet avslutas  

Mötet avslutas kl. 18.34 

 

  

 

 Jesper Josefsson  Maria Säll-Öfverström 

 ordförande  sekreterare 

 

 

 Protokollet justerat och godkänt den 24.09.2020 

 

    

 

 Ann-Kristin Johansson, protokolljusterare 

 


