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DIREKTIONEN FÖR ÅLANDS FOLKHÖGSKOLA  

PROTOKOLL NR 6/2020 § 46-59 

 

Sammanträdesdag: torsdagen den 3 december kl. 17.00 

 

Plats:   Ålands folkhögskola 

 

  Ordinarie  Ersättare 

Medlemmar: x Jesper Josefsson, 

ordförande 

 Jonas Sommarhed 

  Maiken Poulsen Englund, 

viceordf. 

x Jonny Landström 

 x Bodil Rådland, fr.o.m. kl. 

17.20 under § 50 

 Jenny Nylund 

 x Håkan von Krusenstierna  Christina von Hertzen 

 x Jan-Erik Berglund, till kl. 

18.12 under § 53 

 Susann Eklund 

 x Ann-Kristin Johansson  Fredrik Schwartz 

Studeranderepresentanter: x Alisa Appelqvist  Alejandra Sanchez 

 x Tindra Svartström  Sisa Långkvist 

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 

 

§ 46 Mötet öppnas Mötet öppnas av ordförande Jesper Josefsson. 

 

§ 47 Fastställande av mötesagendan 

 Mötesagendan fastställs enligt föreliggande förslag.  

 

§ 48 Protokolljustering  

 Förslag: Jan-Erik Berglund utses till protokolljusterare. 

 Beslut: Ann-Kristin Johansson utses till protokolljusterare. 

 

§ 49 Nya studeranderepresentanter i skolans direktion 

    Val av studeranderepresentanter för mandatperioden 1.11.2020-

  31.10.2021 hölls torsdagen den 8 oktober 2020. 

 Förslag: Direktionen meddelar landskapsregeringen för kännedom 

att studerandekåren vid Ålands folkhögskola har valt Tindra 

Svartström och Alisa Appelqvist till ordinarie representanter för de 

studerande i skolans direktion för mandatperioden 1.11.2020-

31.10.2021 samt att Sisa Långkvist och Alejandra Sanchez valdes 

till ersättare.  

    Beslut: Enligt förslag.119 
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§ 50 Nya studeranderepresentanter i skolans direktion 

De nya studeranderepresentanterna presenterar sig, även så 

närvarande direktionsmedlemmar. 

 

§ 51 Budgetuppföljning 

Rektor går igenom sammanställning över inkomster och utgifter. 

Bilaga 1. 

Förslag: Direktionen antecknar sig informationen till kännedom. 

Beslut: Enligt förslag. 

 

§ 52 Tillstånd att bedriva ersättande grundskoleutbildning 

För att Ålands folkhögskola ska kunna bedriva 

grundskoleutbildning för vuxna samt fortsätta att bedriva höja 

vitsordskurser i enskilda läroämnen som följer allmän lärokurs 

behöver skolans direktion ansöka om tillstånd hos Ålands 

landskapsregering.  

 Förslag: Direktionen för Ålands folkhögskola ansöker enligt 7 kap 

§ 32 i LL (2020:32) om barnomsorg och grundskola, tillstånd att 

bedriva ersättande grundskoleverksamhet. 

Beslut: Enligt förslag. 

 

§ 53 Undervisningsplan för Sysselsättningsfrämjande utbildning inom hållbar 

naturturism 

En undervisningsplan har utarbetats för sysselsättningsfrämjande 

utbildning inom hållbar naturturism för tiden 11 januari-30 april 

2021. Planen överlämnas till direktionen för godkännande.  

Bilaga 2. 

Förslag: Direktionen godkänner undervisningsplanen. Planen 

sänds därefter till landskapsregeringen för kännedom. 

                                           Beslut: Enligt förslag. 

 

§ 54 Sysselsättningsfrämjande kurser i användning av digitala verktyg 

En undervisningsplan har utarbetats för sysselsättningsfrämjande 

kurser i användning av digitala verktyg under tiden 8-19 februari 

2021 och 8-19 mars 2021 Planen överlämnas till direktionen för 

godkännande. Bilaga 3. 

Förslag: Direktionen godkänner undervisningsplanen. Planen 

sänds därefter till landskapsregeringen för kännedom. 

                                           Beslut: Enligt förslag. 

 

§ 55 Timfördelningsplan 2020–2021  

Timfördelningsplanen för ämneslärare och timlärare för skolåret 

2020-2021 överlämnas till direktionen för godkännande. Bilaga 4. 

 Förslag: Direktionen godkänner timfördelningsplanen för läsåret 

2020–2021. 

 Beslut: Enligt förslag.  
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§ 56 Vårens mötestider 

Förslag: Direktionsmöten hålls under våren 2021 kl. 17.00 på 

torsdagar: 4 februari, 18 mars, 22 april och 27 maj. 

Beslut: Enligt förslag. 

 

§ 57 Meddelanden för kännedom  

 

  Rektor informerar följande för kännedom 

- Rektor har semester från den 23 december 2020 till och med 

den 3 januari 2021 

- Ett möte tillsammans med skolans anställda och ordinarie 

direktionsmedlemmar kommer förslagsvis hålls torsdagen den 

4 februari 2021, kl.17.00 i samband med direktionsmöte 

- Åland 100 år, skolans deltagande 

 

Förslag: Direktionen antecknar informationen för kännedom. 

Beslut: Enligt förslag. 

 

§ 58 Ärende till nästa möte 

- Årsredovisning och förvaltningsberättelse för år 2020. 

 

 

§ 59 Mötet avslutas 

Mötet avslutas kl. 19.20. 

 

 

  

 

 Jesper Josefsson  Maria Säll-Öfverström 

 ordförande  sekreterare 

 

 

 Protokollet justerat och godkänt den 3.12.2020 

 

    

 

 Ann-Kristin Johansson, protokolljusterare 

 


