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DIREKTIONEN FÖR ÅLANDS FOLKHÖGSKOLA  

PROTOKOLL NR 3/2021 §§ 24-35 

 

Sammanträdesdag: torsdagen den 27 maj 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  Jenny Nylund 

  Håkan von Krusenstierna  Christina von Hertzen 

  Jan-Erik Berglund x Susann Eklund 

 x Ann-Kristin Johansson  Fredrik Schwartz 

Studeranderepresentanter:    Alejandra Sanchez 

 x Tindra Svartström x Sisa Långkvist 

Lärarrepresentant:  Peter Bergström x Lina Nyberg-Heiniö 

Personalrepresentant: x Åsa Nyman  Marie Laaksonen-Dimic 

Föredragande/sekreterare: x Maria Säll-Öfverström   

 

 

Ärende nr.  Kommentarer/förklaringar/förslag 

 

§ 24 Mötet öppnas Mötet öppnas av ordförande Jesper Josefsson. 

 

§ 25 Fastställande av mötesagendan 

 Mötesagendan fastställs enligt föreliggande förslag.  

§ 26 Protokolljustering  

 Förslag: Bodil Rådland utses till protokolljusterare. 

 Beslut: Enligt förslag. 

 

§ 27 Antagning av sökande till skolans specialiserade linjer 2021–2022 

Ansökningstiden för ansökan direkt till skolans specialiserade 

linjer gick ut den 7 maj.  

Det har inkommit: 

  6 ansökningar till Deltidsutbildningen, grundår inom naturfoto  

  12 ansökningar till Grundåret på Hantverkslinjen. 

12 ansökningar till Fördjupningsåret på Hantverkslinjen  

  4 ansökningar till linjen MåBra. 

 

Rektor presenterar de sökande enligt bilaga 1.  

 

Förslag: Till deltidsutbildningen, grundår inom naturfoto och till 

linjen MåBra antas ingen sökande pga för få sökande. 
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Direktionen antar 8 sökande till Grundåret och 12 sökande till 

Fördjupningsåret på Hantverkslinjen enligt bilaga 1. 

Direktionen ger också rektor rätten att härefter anta studerande till 

eventuella restplatser på de specialiserade linjerna.  

Beslut: Enligt förslag. 

 

§ 28 Antagning till NYAlinjen läsåret 2021–2022 

NYAlinjen har 40 studieplatser, varav 8 i individuell kvot. 

Ansökningarna sker via den samåländska elevantagningen. 

Ansökningslista kommer skolan tillhanda den 10 juni.  

Enligt skolans reglemente §15 är det skolans direktion som antar 

de studerande. Direktionen kan delegera antagningen att skötas av 

rektor.  

Förslag: Direktionen ger rektor rätten att anta studerande till 

NYAlinjen för läsåret 2021-2022 enligt antagningslistan från 

samåländska elevantagningen.   

Beslut: Enligt förslag. 

 

§ 29 Antagning till Grundvux läsåren 2021-2023 

  Till första ansökningsomgången fick skolan 6 ansökningar: 2 med 

  åländska skiljebetyg och 4 som den 19 maj gjorde nivåtester i 

  matematik och svenska samt diskussion på engelska. Andra 

  antagningsomgången sker i augusti. Se bilaga 2.  

  Förslag: Direktionen antar alla 6 sökande till Grundvux. 

  Utbildningen startar den 25 oktober under förutsättning att 

  den har 10 studerande eller att berörda kommuner betalar en högre 

  kostnad/kurs. 

  Beslut: Enligt förslag. 

 

§ 30 Uppdatering av skolans reglemente 

På senaste direktionsmöte den 22 april presenterades textförslag 

till reglementet gällande grundskoleutbildning vid Ålands 

folkhögskola och övriga språkliga ändringar. Se bilaga 3. från 

direktionsmötet den 22 april 2021. 

Förslag: Direktionen antar uppdateringen av skolans reglemente 

enligt bilaga 3 från direktionsmötet den 22 april 2021. 

Beslut: Ärendet bordläggs till nästa möte. 

 

§ 31 Mötestid 

  Förslag: Direktionsmöte hålls torsdagen den 17 juni kl. 17.00 

  Beslut: Enligt förslag. 

 

§ 32 Kurs inom Hållbar naturturism 

Ålands folkhögskola ordnar i egen regi en 15 veckors kurs inom 

Hållbar naturturism med start den 25 augusti. Förslag till 

undervisningsplan presenteras på mötet. 

Förslag: Direktionen godkänner planen och sänder den till 

landskapsregeringen för kännedom.  

Beslut: Undervisningsplanen bordläggs. 
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33 Meddelanden för kännedom  

  Rektor informerar följande för kännedom 

- Information om extern kursverksamhet vid folkhögskolan 

under sommaren 

- Allmänna anvisningar för uppgörande av budgetförslag för år 

2022 samt hantering av inbesparingsåtgärderna för åren 2023 

och 2024. Se bilaga 3 

- Revidering av skolans jämställdhetsplan 

Förslag: Direktionen antecknar informationen för kännedom. 

Beslut: Enligt förslag. 

 

§ 34 Kommande ärenden 

- Förordnanden för läsåret 2021–2022 

- Budget 2022 

- Kursplan för Grundvux 

- Revidering av skolans jämställdhetsplan 

  

§ 35 Mötet avslutas 

Mötet avslutas kl. 19.12. 

 

 

 

 

 

Jesper Josefsson  Maria Säll-Öfverström 

ordförande   sekreterare 

 

 

 

 

Protokollet justerat och godkänt den 27 maj 2021 

 

 

 

Bodil Rådland 

protokolljusterare 

 


