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DIREKTIONEN FÖR ÅLANDS FOLKHÖGSKOLA  

PROTOKOLL NR 6/2019 §§ 62-74 

 

Sammanträdesdag: Onsdagen den 31 oktober kl. 18.45 

 

Plats:   Ålands folkhögskola 

 

  Ordinarie  Ersättare 

Medlemmar: x Camilla Olin, ordförande  Jonas Danielsson 

  Göte Winé, viceordf.  Mikael Igge Holmberg 

 x Sören Karlsson,              

till kl. 19.00 under § 72 

  

 x Roger Eriksson  Solveig Gestberg 

 x Åke Mattsson  Cecilia Jansson 

 x Sanna Söderlund  Petra Svens 

Studeranderepresentanter:  Fredrik Eriksson  Oscar Näslund 

  Dan Söderlund  Lucy Darby 

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 

 

§ 62 Mötet öppnas Mötet öppnas av ordförande Camilla Olin. 

 

§ 63 Fastställande av mötesagendan 

 Mötesagendan fastställs enligt föreliggande förslag.  

 

§ 64 Protokolljustering  

 Förslag:  Roger Eriksson utses till protokolljusterare. 

 Beslut: Enligt förslag. 

 

§ 65 Visioner och strategier 

 Enligt beslut den 25 september 2019, § 58, är samtliga lärare och 

personal inbjudna till möte den 31 oktober 2019 för att diskutera 

visioner och strategier för skolan. Rektor har sammanställt en 

”tillbakablick” över de visioner och arbete som skolans anställda 

tillsammans med direktionen tog fram under läsåren 2014–2015 

och som lett till nya koncept. Bilaga 1. 

 Beslut: Direktionen deltog i mötet tillsammans med skolans lärare 

och personal. En sammanställning från mötet den 31 oktober skall 

presenteras vid nästa direktionsmöte. 

 

§ 66 Skrivelser 

Följande skrivelser föredras för kännedom. Bifogas ej. 
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Nr U2 238 Undervisningsplan för läsåret 2019–

2020. 

 

§ 67 Nya studeranderepresentanter i skolans direktion 

    Val av studeranderepresentanter för mandatperioden 1.11.2019-

  31.10.2020 hölls torsdagen den 10 oktober 2019. 

 Förslag: Direktionen meddelar landskapsregeringen för kännedom 

att studerandekåren vid Ålands folkhögskola har valt Emma 

Edenberg och Jessica Wickström till ordinarie representanter för 

de studerande i skolans direktion för mandatperioden 1.11.2019-

31.10.2020 samt att Emilia Mathisen och Arvid Welin valdes till 

ersättare.  

    Beslut: Enligt förslag. 

 

§ 68 Personalens representant i direktionen för Ålands folkhögskola 

Personalen utsåg en representant till direktionen för Ålands 

folkhögskola vid sitt möte den 31 oktober 2019. 

 Förslag: Direktionen beslutar meddela landskapsregeringen för 

kännedom att personalen för Ålands folkhögskola vid sitt möte den 

31 oktober 2019 valde Åsa Nyman till ordinarie 

personalrepresentant och Marie Laaksonen-Dimic till hennes 

ersättare i direktionen för Ålands folkhögskola för direktionens 

kommande mandatperiod. 

 Beslut: Enligt förslag. 

 

§ 69 Lärarrepresentanter i direktionen för Ålands folkhögskola  

Lärarkollegiet utsåg en lärarrepresentant i direktionen för Ålands 

folkhögskola vid sitt möte den 31 oktober 2019. 

 Förslag: Direktionen beslutar meddela landskapsregeringen för 

kännedom att kollegiet för Ålands folkhögskola vid sitt möte 31 

oktober 2019 valde Peter Bergström till ordinarie lärarrepresentant 

och Lina Nyberg-Heiniö till ersättare i direktionen för Ålands 

folkhögskola för direktionens kommande mandatperiod. 

 Beslut: Enligt förslag. 

 

§ 70 Prorektor 

 Skolans lärarkollegium har enats den 31 oktober om att föreslå 

Paul Bradley till prorektor vid Ålands folkhögskola för 

direktionens kommande mandatperiod. 

 Förslag: Direktionen föreslår att Ålandslandskapsregering utser 

Paul Bradley till prorektor vid Ålands folkhögskola för 

direktionens kommande mandatperiod. 

 Beslut: Enligt förslag. 

 

§ 71 Sysselsättningsfrämjande kurs med inriktning på arbetsliv och hälsa 

Skolan har erbjudit AMS en 14 veckors sysselsättningsfrämjande 

kurs med inriktning på arbetsliv och hälsa för tiden 13 januari-24 

april 2020. Planen överlämnas till direktionen för godkännande. 

Bilaga 2.  
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Förslag: Direktionen godkänner den övergripande planen samt 

offert. Om AMS godkänner offerten ska en undervisningsplan 

utarbetas som direktionen godkänner och som sänds därefter till 

landskapsregeringen för kännedom. 

Beslut: Enligt förslag. 

 

§ 72 Meddelanden för kännedom  

  Rektor informerar följande för kännedom 

- Skolan deltar i ett samarbetsprojekt ” next generation” med en 

skola i Belgien. 

Förslag: Direktionen antecknar informationen för kännedom. 

Beslut: Enligt förslag.  

 

§ 73 Ärende till nästa möte 

- Budgetuppföljning 

 

 

§ 74 Mötet avslutas Mötet avslutas kl. 19.03. 

 

 

 

 Camilla Olin  Maria Säll-Öfverström 

 ordförande  sekreterare 

 

 

 

 

 

 Protokollet justerat och godkänt den 31.10.2019 

 

    

 

 Roger Eriksson, protokolljusterare 

 


