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Kommentarer/förklaringar/förslag

Beslut per capsulam

Den 31.5.2021 tog Ålands folkhögskolas direktion beslut per
capsulam, § 36, kurs inom hållbar naturturism.

§ 37 Mötet öppnas

Mötet öppnas av ordförande Jesper Josefsson.

§ 38 Fastställande av mötesagendan
Mötesagendan fastställs enligt föreliggande förslag.
§ 39 Protokolljustering
Förslag: Jan-Erik Berglund utses till protokolljusterare.
Beslut: Enligt förslag.
§ 40 Presentation av utkast till kursplan för grundskoleutbildning för vuxna
Ålands folkhögskola utarbetar kursplanen utifrån den av
landskapsregeringen fastställda läroplanen för grundskolan och
godkänd läroplan i Finland för grundskoleutbildning för vuxna i
tillämpliga delar. I ordnandet av grundskoleutbildning för andra än
läropliktiga ska folkhögskolan följa bestämmelserna i landskapslag
(2020:32) om barnomsorg och grundskola (nedan LBG) om inte
annat stadgats särskilt i 8 kap. i del lll i LGB eller i FBG.
Protokolljusterarens initialer_____________

Lärare Eva Ekström-Andersen presenterar för direktionen ett första
utkast till kursplan för grundskoleutbildning för vuxna.
Utbildningen kallar vi för Grundvux.
Se bilaga 1. Kursplan grundskoleutbildning för vuxna.
Förslag: Direktionen tar del av och diskuterar utkastet till kursplan
för grundskoleutbildning för vuxna. Planen beräknas vara färdig
för godkännande i början av september.
Beslut: Enligt förslag.
§ 41 Revidering av Ålands folkhögskolas jämställdhetsplan
Under våren har förslag på revidering av skolans jämställdhetsplan
tagits fram utifrån läsåret 2020-2021och tidigare år genomförda
jämställdhetsenkäter med studerande och skolans anställda.
Fortsättningsvis erhålls positiva svar gällande jämställdhet och
känsla av trygghet i vår skolmiljö. Se bilaga 2. Förslag till
revidering av Ålands folkhögskolas jämställdhetsplan.
Förslag: Direktionen godkänner förslag till revidering av Ålands
folkhögskolas jämställdhetsplan.
Beslut: Enligt förslag.
§ 42 Budget 2022
Direktionen fick den 27.5.2021 de allmänna anvisningarna för
uppgörande av budgetförslag för år 2022 samt hantering av
inbesparingsåtgärderna för åren 2023 och 2024. Direktionen har
fört allmänna diskussioner om hur inbesparingsmålen kan uppnås.
Direktionen går igenom budgetförslaget för år 2022:
Bilaga 3. Uträkning av inkomster
Bilaga 4. Uträkning av utgifter
Bilaga 5. Personalbudget
Bilaga 6. Budgetförslag, sifferdelen
Förslag: Direktionen bordlägger budgetförslaget 2022 till mötet i
augusti.
Beslut: Enligt förslag.
§ 43 Förnyanden av förordnanden för läsåret 2021–2022
Ett antal förordnanden behöver förnyas för inkommande läsår.
Förslag: Direktionen förordnar enligt nedanstående för tiden
1.8.2021-31.7.2022:
Paul Bradley, timlärare i huvudsyssla 100% (1.8-31.12 2021)
80% (1.1.2020-31.7.2022)
Peter Bergström, timlärare i huvudsyssla 61,5%
Monique Lundberg, timlärare i huvudsyssla 61,5%
Robert Lignell, timlärare i huvudsyssla 61,5%
Tanja Spormann-Karlsson, timlärare i huvudsyssla 61,5%
Beslut: Enligt förslag.
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§ 44 Uppdatering av skolans reglemente
Direktionen har under de senaste två direktionsmötena diskuterat
textförslag till skolans reglemente gällande
- grundskoleutbildning vid Ålands folkhögskola (Grundvux)
- språkliga ändringar
- textändringar som berör § 23 skolskjuts
Ersättning för skolskjuts har varit en studiesocial förmån för
skolans alla studerande oavsett om man studerat på allmänna linjen
(NYAlinjen) eller skolans specialiserade linjer.
De specialiserade linjerna är eftergymnasiala. I och med att skolan
behöver göra bestående inbesparingar framöver har förslag tagits
fram att endast studerande på den allmänna linjen enligt LF
(1997:60) och heltidsstuderande vid Grundvux enligt LF
(2020:117) har rätt till ersättning för skolskjuts. Studerande på
skolans specialiserade linjer har enligt förslag således inte längre
rätt till ersättning för skolskjuts från och med den 1.8.2022.
Se bilaga 7.
Förslag: Direktionen godkänner textförslaget till skolans
reglemente enligt bilaga 7.
Beslut: Enligt förslag.
§ 45 Budgetuppföljning
Rektor går igenom sammanställning över inkomster och utgifter
hittills i år. Sammanställningen delas ut på mötet, bilaga 8.
Förslag: Direktionen antecknar informationen för kännedom.
Beslut: Enligt förslag.
§ 46 Tjänstledighet utan lön
Monica Dolke som arbetar som ämneslärare anhåller om
tjänstledighet på grund av studier för tiden 1.8.2021-31.7.2022
Förslag: Direktionen beviljar ämneslärare Monica Dolke
tjänstledighet utan lön från den 1.8.2021-31.7.2022.
Beslut: Enligt förslag.
§ 47 Nästa möte
Förslag: Direktionsmöte hålls torsdagen den 19.8.2021 kl. 17.00.
Beslut: Enligt förslag.
§ 48 Meddelanden för kännedom
Rektor informerar följande för kännedom
- Rektor är kompensationsledig mellan den 21-27.6.2021 och
har semester den 28.6-1.8.2021
- Inspektionsprotokoll 10.6.2021 ÅMHM
Förslag: Direktionen antecknar informationen för kännedom.
Beslut: Enligt förslag.
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§ 49 Kommande ärenden
- Budgetförslag 2022
- Timfördelningsplan/arbetsplan 2021-2022
- Läsårets arbetstider 2022-2023
§ 50 Mötet avslutas
Mötet avslutas kl. 19.08.

Jesper Josefsson
ordförande

Maria Säll-Öfverström
sekreterare

Protokollet justerat och godkänt den 17 juni 2021

Jan-Erik Berglund
protokolljusterare
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