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DIREKTIONEN FÖR ÅLANDS FOLKHÖGSKOLA  

PROTOKOLL NR 2/2021 §§ 13-23 

 

Sammanträdesdag: torsdagen den 22 april kl. 17.00 

 

Plats:   Ålands folkhögskola 

 

  Ordinarie  Ersättare 

Medlemmar: x Jesper Josefsson, 

ordförande 

 Jonas Sommarhed 

 x Maiken Poulsen Englund, 

viceordf. 

 Jonny Landström 

 x Bodil Rådland  Jenny Nylund 

  Håkan von Krusenstierna  Christina von Hertzen 

 x Jan-Erik Berglund  Susann Eklund 

 x Ann-Kristin Johansson  Fredrik Schwartz 

Studeranderepresentanter:    Alejandra Sanchez 

 x Tindra Svartström x Sisa Långkvist 

Lärarrepresentant: x Peter Bergström  Lina Nyberg-Heiniö 

Personalrepresentant: x Åsa Nyman  Marie Laaksonen-Dimic 

Föredragande/sekreterare: x Maria Säll-Öfverström   

Lärare/sakkunnig 

grundvux 

x Eva Ekström-Andersen kl. 

17.00-17.35 

  

 

 

Ärende nr.  Kommentarer/förklaringar/förslag 

 

Beslut per capsulam   

Den 19 mars 2021 tog Ålands folkhögskolas direktion beslut per 

capsulam, § 11, Utgifter och inkomster för att förverkliga 

grundskoleutbildning för vuxna höstterminen 2021 och ytterligare 

ett beslut § 12, tydliggörande av mål och textuppdateringar i 

budget 2021. 

 

§ 13 Mötet öppnas  

Mötet öppnas av ordförande Jesper Josefsson. 

 

§ 14 Fastställande av mötesagendan 

 Mötesagendan fastställs enligt föreliggande förslag, med ett tillägg 

under meddelanden för kännedom. 

  

§ 15 Protokolljustering     

                                           Förslag: Maiken Poulsen Englund utses till protokolljusterare. 

 Beslut: Enligt förslag. 
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§ 16 Presentation av grundskoleutbildning för andra än läropliktiga som startar hösten         

2021 på Ålands folkhögskola 

Eva Ekström-Andersen presenterar för direktionen utbildningen 

Slutskedet i grundskoleutbildning för andra än läropliktiga som vi 

på folkhögskolan kallar för Grundvux och som motsvarar 

grundskolans högstadium. 

Förslag: Direktionen tar del av presentationen och antecknar 

informationen för kännedom. 

Beslut: Enligt förslag.  

 

§ 17 Skrivelser  

Följande skrivelser föredras för kännedom. Bifogas ej. 

 

Nr 57 U2 Tillstånd att bedriva 

grundskoleutbildning för vuxna. 

Nr 86 U2 Antagningskriterier för ht 2021- 

ändring. 

Nr 102 U2 Utökning av studieplatser på 

hatverkslinjen, läsåret 2021-2022. 

Nr 113 U2 Dimensionering av utbildningsutbud 

2021-2023, ändring. 

 

§ 18 Budgetuppföljning  

 Rektor går igenom sammanställning över inkomster och utgifter 

hittills i år. Bilaga 1. 

Förslag: Direktionen antecknar sig informationen till kännedom. 

  Beslut: Enligt förslag. 

 

§ 19 Budget år 2022 

Direktionen påbörjar diskussionen hur landskapsregeringens 

långsiktiga målsättningar för inbesparing i budgetarna 2022-2024 

ska uppnås. Bilaga 2. 

  Förslag: Direktionen bordlägger ärendet till följande möte. 

  Beslut: Enligt förslag. 

 

§ 20 Uppdatering av skolans reglemente 

Direktionen för Ålands folkhögskola är huvudman för den 

grundskoleutbildning som bedrivs i folkhögskolans regi och 

ansvarar för de uppgifter som enligt lagen ska skötas av 

kommunen. Hur folkhögskolan organiserar 

grundskoleutbildningen ska framgå i skolans reglemente. Se 

textförslag till reglemente gällande grundskoleutbildning vid 

Ålands folkhögskola och övriga språkliga änd ringar. Bilaga 3. 

Förslag: Direktionen bordlägger ärendet till följande möte. 

Beslut: Enligt förslag. 

 

§ 21 Meddelanden för kännedom  

  Rektor informerar följande för kännedom 

- Sökande till NYAlinjen via samåländska elevantagningen 
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- Skolans Art Park med vernissage hålls i år endast för skolans 

studerande och anställda pga Covid-19 

- Skolavslutning den 21 maj 

 

Maiken Poulsen Englund informerar om  

- Föreningen Norden på Ålands vision om ett nordiskt 

språkcentrum på Ålands folkhögskola för svenskan i Norden  

Förslag: Direktionen antecknar informationen för kännedom. 

Beslut: Enligt förslag. 

 

§ 22 Ärende till nästa möte 

- Antagning av studerande till skolans specialiserade linjer 

- Antagning till NYAlinjen läsåret 2021-2022 

- Revidering av Ålands folkhögskolas jämställdhetsplan 

- Arkivplan Ålands folkhögskola 

  

§ 23 Mötet avslutas 

Mötet avslutas kl. 18.50 

 

 

 

Jesper Josefsson  Maria Säll-Öfverström 

ordförande   sekreterare 

 

 

Protokollet justerat och godkänt den 22 april 2021 

 

 

 

Maiken Poulsen Englund 

protokolljusterare 

 

 

 

 

 


