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DIREKTIONEN FÖR ÅLANDS FOLKHÖGSKOLA  

PROTOKOLL NR 7/2021 §§ 73-82 

 

Sammanträdesdag: torsdagen den 4 november 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, deltog i 

mötet från § 79 

 Jenny Nylund 

  Håkan von Krusenstierna  Christina von Hertzen 

 x Jan-Erik Berglund, deltog 

t.o.m. kl.18:21 

 Susann Eklund 

 x Ann-Kristin Johansson  Fredrik Schwartz 

Studeranderepresentanter: x Maria Nummelin  Fiona Nikula 

 x Lilian Abrahamsson  Arlene Pipping 

Lärarrepresentant: x Peter Bergström  Lina Nyberg-Heiniö 

Personalrepresentant:  Åsa Nyman x Marie Laaksonen-Dimic 

Föredragande/sekreterare: x Maria Säll-Öfverström   

 

 

Ärende nr.  Kommentarer/förklaringar/förslag 

 

§ 73 Mötet öppnas Mötet öppnas av ordförande Jesper Josefsson. 

 

§ 74 Fastställande av mötesagendan 

 Mötesagendan fastställs enligt föreliggande förslag.  

§ 75 Protokolljustering  

 Förslag: Jonny Landström utses till protokolljusterare. 

 Beslut: Enligt förslag. 

  

§ 76 Nya studeranderepresentanter i skolans direktion 

    Val av studeranderepresentanter för mandatperioden 1.11.2021-

  31.10.2022 hölls torsdagen den 14 oktober 2021. 

 Förslag: Direktionen meddelar landskapsregeringen för kännedom 

att studerandekåren vid Ålands folkhögskola har valt Maria 

Nummelin och Lilian Abrahamsson till ordinarie representanter för 

de studerande i skolans direktion för mandatperioden 1.11.21-

31.10.2022 samt att Fiona Nikula och Arlene Pipping valdes till 

ersättare.  

    Beslut: Enligt förslag. 

 

 



Protokolljusterarens initialer_____________ 

 

 

§ 77 Nya studeranderepresentanter presenterar sig för skolans direktion 

De nya studeranderepresentanterna presenterar sig, även så 

närvarande direktionsmedlemmar. 

 

§ 78 Skrivelser 

 Följande skrivelser föredras för kännedom. Bifogas ej. 

 

 Nr 249 U2  Grunder och allmänna kriterier för 

    antagning av studerande 2022. 

 Nr 250 U2  Dimensionering av utbildningsplatser. 

 

§ 79 Kursplan för grundskoleutbildning för andra än läropliktiga-ämnesdelen

  Lärare Eva Ekström-Andersen presenterar för direktionen 

  kursplanen för grundskoleutbildning för andra än läropliktiga - 

  ämnesdelen. 

Se bilaga 1. Kursplan grundskoleutbildning för andra än 

läropliktiga- ämnesdelen. 

Förslag: Direktionen godkänner planen för grundskoleutbildning 

för andra än läropliktiga - ämnesdelen. Planen sänds därefter till 

Ålands landskapsregering för kännedom. 

 Beslut: Enligt förslag. 

   

§ 80 Brev till skolans direktion gällande skolområdet vid Ålands folkhögskola 

  Tidigare rektor Sten-Erik Fagerlund har till skolans direktion sänt

  en skrivelse gällande skolområdet vid Ålands folkhögskola. Han 

  anser att rektorsbostaden inte underhållits och att miljön kring den 

  är oskött, liksom en del av miljön i övrigt. Han önskar att 

  direktionen tar tag i problemen. Se bilaga 2. 

   

  Den 14 december 2017 informerade Stefan Rumander, VD för 

  landskapets fastighetsverk, dåvarande direktion om  

  rektorsbostaden inte var aktuell för försäljning. 

 

  Direktionen beslöt den 31 januari 2019 att bjuda in Ålands 

  gymnasium och Landskapets fastighetsverk för att efterhöra deras 

  intresse att göra rektorbostaden till en LIA-arbetsplats för att 

  därigenom få byggnaden renoverad. 

 

  Den 31 mars 2019 deltog representanter från Ålands gymnasium 

  och Fastighetsverket. Eftersom representanterna ställde sig 

  positiva till renovering av rektorsbostaden som ett LIA-projekt 

  skulle en projekteringsgrupp tillsättas med rektor Maria Säll-

  Öfverström som sammankallare.  

   

  Fastighetsverket har uttryckt att det behöver finnas ett klart 

  användningssyfte för byggnaden innan renovering kan göras. 

  Skolan har inget behov av utrymmet.  

 

  Fastighetsverket förnyade rabatter och träd våren 2020.  
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   Rektor har i allmänna diskussioner nämnt de möjligheter som 

  byggnaden skulle kunna erbjuda, som till exempel gästkonstnärs- 

  bostad. 

 

  Förslag:  

Beslut: Direktionen riktar en skrivelse till Landskapets              

Fastighetsverk. Ärendet återupptas till nästa möte. 

 

§ 81 Meddelanden för kännedom  

  Rektor informerar följande för kännedom 

- Information om vinterkursverksamhet 

Förslag: Direktionen antecknar informationen för kännedom. 

Beslut: Enligt förslag. 

  

§ 82 Mötet avslutas 

Mötet avslutas kl. 19:00 

 

 

 

 

 

   

Jesper Josefsson  Maria Säll-Öfverström 

ordförande   sekreterare 

 

 

 

 

 

 

 

Protokollet justerat och godkänt den 4 november 2021 

 

 

 

 

Jonny Landström 

protokolljusterare 

 

 


