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DIREKTIONEN FÖR ÅLANDS FOLKHÖGSKOLA  

FÖREDRAGNINGSLISTA NR 7/2019 §§ 75-86 

 

Sammanträdesdag: torsdagen den 12 december kl. 17.00 

 

Plats:   Ålands folkhögskola 

 

  Ordinarie  Ersättare 

Medlemmar: x Camilla Olin, ordförande  Jonas Danielsson 

  Göte Winé, viceordf.  Mikael Igge Holmberg 

 x Sören Karlsson t.o.m. kl. 

17.27 under § 79 

  

 x Roger Eriksson  Solveig Gestberg 

 x Åke Mattsson  Cecilia Jansson 

 x Sanna Söderlund  Petra Svens 

Studeranderepresentanter: x Jessica Wickström  Emilia Mathisen 

 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 

 

§ 75 Mötet öppnas Mötet öppnas av ordförande Camilla Olin. 

 

§ 76 Fastställande av mötesagendan 

 Mötesagendan fastställs enligt föreliggande förslag.  

§ 77 Protokolljustering  

 Förslag: Sanna Söderlund utses till protokolljusterare. 

 Beslut: Enligt förslag. 

 

§ 78 Nya studeranderepresentanter i skolans direktion 

De nya studeranderepresentanterna presenterar sig, även så 

närvarande direktionsmedlemmar. 

 

§ 79 Kulturföreningen Tunagårdens nedfallna ladugård  

Kulturföreningen Tunagården har vid ett styrelsemöte den 4 

december 2019 beslutat att ge Ålands folkhögskola, eller Ålands 

fastighetsverk, fullmakt att snygga upp den nedfallna ladugården 

på tomten som ägs av Kulturföreningen Tunagården. Tomten 

ligger i omedelbar närhet av skolan. Se bilaga 1. 

Förslag: Direktionen bordlägger ärendet till nästa möte. 

Beslut: Direktionen ger rektor rätten att ta beslut i ärendet och 

utreda om elevförbundets medel kan nyttjas. 
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§ 80 Skrivelser 

                                           Följande skrivelser föredras för kännedom. Bifogas ej. 

 

Nr U2 252 Förverkligande av en 

grundskoleundervisning för personer 

som fullgjort läroplikten 

- Tillsättande av arbetsgrupp 

 

§ 81 Sammanställning från möte med skolans anställda och skolans direktion 

Samtliga lärare och personal deltog i möte den 31 oktober 2019 

tillsammans med skolans direktion för att diskutera skolans  

utveckling och framtid. Rektor har sammanställt skriftligen det som  

framkom under mötet. Se bilaga 2.  

Förslag: Direktionen antecknar sig informationen till kännedom. 

Beslut: Enligt förslag. 

 

§ 82 Budgetuppföljning 

 Rektor går igenom sammanställning över inkomster och utgifter. 

Sammanställningen delas ut på mötet. Bilaga 3. 

Förslag: Direktionen antecknar sig informationen till kännedom. 

Beslut: Enligt förslag. 

 

§ 83 Undervisningsplan för Sysselsättningsfrämjande kurs med inriktning på arbetsliv         

och hälsa   

En undervisningsplan har utarbetats för sysselsättningsfrämjande 

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

april 2020. Planen överlämnas till direktionen för godkännande. 

Bilaga 4. 

Förslag: Direktionen godkänner undervisningsplanen. Planen 

sänds därefter landskapsregeringen för kännedom. 

Beslut: Direktionen godkänner undervisningsplanen med 

ändringen att kursen IKT ska heta Digital kompetens. 

 

§ 84 Utkast till anordnande av assistentfortbildning 

Till läsåret 2021 planeras en fortbildning för verksamma 

skolassistenter att anordnas på Ålands folkhögskola. En 

kartläggning genomförs under innevarande läsår för att veta hur 

många assistenter respektive grundskola har och hurdan utbildning 

de har.  

 

Övergripande upplägg 

- Gruppstorlek 15 - 20 deltagare 

- Kursavgift tas ut 

- En närträff (kl. 9-14 på Folkis) och en inlämning av 

distansuppgifter via lärplattformen Its learning per månad. 

- Kunniga föreläsare till närträffarna i viktiga kunskapsområden 

- Målet är att skapa en fortbildning som ger ett mervärde vid 

anställning med allt vad det innebär i form av 

anställningstrygghet och lönevillkor 
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- Förslaget presenteras för Utbildningsavdelningens personal 

den 19.12.2020  

Förslag: Direktionen antecknar informationen för kännedom. 

Beslut: Enligt förslag. 

 

§ 85 Meddelanden för kännedom  

  Rektor informerar följande för kännedom 

- Informationsskyltar om vattenskyddsområde 

- Antagning av nya studerande till NYAlinjen 

- Skolans jullunch hålls torsdagen den 19 december kl.11.30 

- Rektor har semester mellan den 23–29 december 2019 

- Inför skolans 125 års jubileum, föreslås att ny 

varumärkesbyggande så kallad Branding” tas fram för att 

marknadsföra skolan bättre än idag. 

Förslag: Direktionen antecknar informationen för kännedom. 

Beslut: Enligt förslag. Direktionen konstaterar att en utveckling av marknadsföringen av 

skolan inför skolans 125 års jubileum behöver prioriteras och att finansieringen lämpligen 

kan ske via avkastningen från skolans fondmedel. Ärendet bereds till nästa direktionsmöte. 

 

§ 86 Mötet avslutas 

 Mötet avslutas kl. 18.17. 

 

 

 

 

 Camilla Olin  Maria Säll-Öfverström 

 ordförande  sekreterare 

 

 

 

 

 

 

 Protokollet justerat och godkänt den 12.12.2019 

 

    

 

 Sanna Söderlund, protokolljusterare 

 


