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SKOLNÄMNDEN
Sammanträdestid

Måndagen den 5 oktober 2009 kl. 16.00

Sammanträdesplats
Ärenden:

Källbo skola

126 § Konstatera laglighet och beslutförhet
127 § Protokolljusterare
128 § Föredragningslistan
129 § Rundtur med buss längs lågstadieskolornas skjutslinjer
130 § Skol-, elev- och läraruppgifter läsåret 2009-2010
131 § Finströmsskolornas arbetsplan läsåret 2009-2010
132 § Utlåtande gällande förslag till ny barnomsorgslagstiftning
133 § Planering och projektering av om- och tillbyggnad av Källbo skola inför höstterminen 2010
134 § Delgivningar
135 § Följande sammanträde
______
136 § Årende rörande enskild elev.
137 § Förslag till taxor och avgifter för år 2010 – förtydligande till § 119
______

OBS! Sammanträdet inleds med en busstur kl. 16.00 med start vid Källbo skola

Enligt uppdrag: Inger Rosenberg-Mattsson, skoldirektör

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

FINSTRÖMS
KOMMUN
Organ
§ nr
SKOLNÄMNDEN

Sammanträdesdatum 05.10.2009

126-128

Sida
3

KONSTATERA LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET
Skn § 126
Sammanträdet konstaterades vara beslutfört med hänsyn
till antalet närvarande.
______

PROTOKOLLJUSTERARE
Skn § 127

I tur att justera protokollet är Thomas Mattsson och LeneMaj Johansson.
_______

FÖREDRAGNINGSLISTA
Skn § 128

Föredragningslistan fastställdes med följande
tillägg:
136 § ärende rörande enskild elev.
137 § Förslag till taxor och avgifter för år 2010 –
förtydligande till § 119
______

SKOLNÄMNDEN
Protokolljusterarnas signatur
Nämnd

Kommunstyrelse

129
Protokollet framlagt till påseende

Kommunfullmäktige

4
Utdragets riktighet bestyrkes

på förbundskansliet i Godby
den 12 oktober 2009

Marianne Söderlund
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§ nr
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Sida

RUNDTUR MED BUSS LÄNGS LÅGSTADIESKOLORNAS SKJUTSLINJER
Skn § 129
Sammanträdet inleds med en rundtur med buss längs
lågstadieskolornas skjutslinjer. Start vid Källbo skola kl.
16.00.
Meddela eventuella förhinder till Inger 04575483843 eller
Cicci 04575221615.
______
Nämnden åkte med Willams Buss från Källbo skola –
Ämnäs – Emakarby – Västra Bjärström – Bamböle .Svartsmara - Markusböle Pålsböle – Torrbolstad - BastöVästanträsk – Tjudö – Stålsby - Pettböle – Bartsgårda –
Tärnebolstad - Mangelbo – Grelsby – Källbo skola.
Under resan informerade skolornas föreståndare Cecilia
Johansson och Tina Jansson samt chaufför Geir Lundberg
om skjutslinjerna, av- och påstigningsplatser mm.
_______

Protokolljusterarnas signatur
Nämnd

Kommunstyrelse

Protokollet framlagt till påseende
Kommunfullmäktige

Utdragets riktighet bestyrkes

på förbundskansliet i Godby
den 12 oktober 2009

Marianne Söderlund
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SKOL-, ELEV- OCH LÄRARUPPGIFTER LÄSÅRET 2009-2010
Skn § 130
Bilaga 1

Skol-, elev- och läraruppgifter läsåret 20092010

För lågstadieskolorna i Finström godkänner
skolnämnden en timresurs om sammanlagt 278
veckotimmar för Källbo skola och 115
veckotimmar för Pålsböle skola för läsåret 20082009.
Timresursen inkluderar allmänundervisning, valfria
språk och samordnad specialundervisning.
SD:s Förslag:
Skolnämnden godkänner skol-, elev- och
läraruppgifterna för lågstadieskolorna i Finström
och översänder dem till utbildningsavdelningen vid
Ålands landskapsregering för kännedom.
Beslut:
Skolnämnden godkände förslaget.
______

Protokolljusterarnas signatur
Nämnd

Kommunstyrelse

Protokollet framlagt till påseende
Kommunfullmäktige

Utdragets riktighet bestyrkes

på förbundskansliet i Godby
den 12 oktober 2009

Marianne Söderlund
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FINSTRÖMSSKOLORNAS ARBETSPLAN LÄSÅRET 2009-2010
Skn § 131
Bilaga 2

Finströmsskolornas arbetsplan läsåret 20092010

I samförstånd med kommunerna avser
landskapsregeringen under de kommande läsåren (200910 och 2010-11) lägga tonvikt vid att stärka och utveckla
skolornas
•
•
•
•
•

lärmiljö (fysiska, psykiska, sociala och pedagogiska
element)
ledarskap och förvaltning, även avseende trygghet
och säkerhet i skolan
resursanvändning (ekonomiskt, miljömässigt
och socialt)
inlärningsresultat och elevbedömning
nätbaserade arbetssätt och metoder

Föreståndarna Cecilia Johansson och Tina Jansson
presenterar planen
Sd:s Förslag:
Skolnämnden godkänner arbetsplanen och bilagda
handlingsplaner för Finströmsskolorna för läsåret 20092010. Planerna tillställs skolbyrån vid Ålands
landskapsregering till kännedom.
Beslut:
Skolnämnden godkände förslaget.
______
Protokolljusterarnas signatur
Nämnd

Kommunstyrelse

Protokollet framlagt till påseende
Kommunfullmäktige

Utdragets riktighet bestyrkes

på förbundskansliet i Godby
den 12 oktober 2009

Marianne Söderlund
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UTLÅTANDE GÄLLANDE FÖRSLAG TILL ”NY BARNOMSORGSLAGSTIFTNING”
Skn § 132
Bilaga 3

Förslag till ”ny barnomsorgslagstiftning”

En ny barnomsorgslagstiftning föreslås ersätta nuvarande
barnomsorgslag och –förordning.
Föreslagna ändringar är bl.a.
- rätt till avgiftsfritt skoluppskovsår
- krav på tillgång till specialbarnomsorg och
specialbarnträdgårdslärare
- rätt för förvärvsarbetande och studerande föräldrar till
fritidshemsverksamhet för barn i årskurserna 1-2
- rätt till fritidshemsverksamhet för ungdomar i
yrkesträningsundervisning på gymnasialstadienivå
- begränsad rätt till barnomsorg för barn under tre år
med vårdlediga föräldrar
- lagstadgade möjligheter för kommunerna att ordna
barnomsorg i gruppfamiljedaghem
Ålands landskapsregering inbegär kommunernas
utlåtanden senast den 28 september 2009.
På norra Åland hölls ett informationsmöte den 3
september 2009 där barnomsorgsledare, daghemmens
föreståndare och skoldirektören deltog från kommunerna.
Ulla Rindler-Wrede och Olle Ekstrand från
landskapsregeringen informerade om och svarade på
frågor om förslaget.
Den samlade personalgruppen stöder huvudsakligen de
ovannämnda ändringsförslagen.
Kompetenskrav för personalen Under diskussionen
framfördes vikten av att pedagogisk behörighet behövs
inom all barnomsorgsverksamhet.

Protokolljusterarnas signatur
Nämnd

Kommunstyrelse

Protokollet framlagt till påseende
Kommunfullmäktige

Utdragets riktighet bestyrkes

på förbundskansliet i Godby
den 12 oktober 2009

Marianne Söderlund
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UTLÅTANDE GÄLLANDE FÖRSLAG TILL ”NY BARNOMSORGSLAGSTIFTNING”
Skbn. § 81
Daghems- och fritidshemspersonalens antal diskuterades
och olika åsikter framfördes
- det är viktigt med ett stramt och tydligt regelverk såsom
förslaget i förordningen (§ 5)
- antalet barn i familjedaghem i förhållande till
gruppfamiljehem förefaller inkonsekvent. Om en
familjedagvårdare kan ta hand om 6 barn över tre år
borde två familjedagvårdare klara av fler barn än 8
- skoldirektören framförde en jämförelse med
skolverksamheten, där personalbehovet anpassas
efter gruppkonstellationens behov och förespråkade
således ett mer flexibelt regelverk.
Från landskapsregeringens sida framfördes att
lagstiftningen är ett regelverk som anger en gemensam
nivå för hela landskapet och att den enskilda kommunen
har möjlighet att vara ”frikostigare” än vad lag och
förordning säger.
Gruppen ansåg att det är viktigt att kommunerna har så
likvärdigt regelverk som möjligt för barnomsorgen, särskilt
kommunernas avgifter jämförs av vårdnadshavare.
Den begränsade rätten till barnomsorg omfattades av
samtliga.
Deltagarna framförde betydelsen av ett barns närvaro och
tillhörighet i den egna familjen, särskilt för barn under tre
år.
I Finströms kommun har socialnämnden yttrat sig gällande
förslaget. Med anledning av att fritidshemsverksamheten i
kommunen lyder under skolnämnden inbegär
kommunstyrelsen även skolnämndens yttrande.

Protokolljusterarnas signatur
Nämnd

Kommunstyrelse

Protokollet framlagt till påseende
Kommunfullmäktige

Utdragets riktighet bestyrkes

på förbundskansliet i Godby
den 12 oktober 2009

Marianne Söderlund
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UTLÅTANDE GÄLLANDE FÖRSLAG TILL ”NY BARNOMSORGSLAGSTIFTNING”
Skn § 132
Sd:s Förslag:
Skolnämnden omfattar förslaget till ”ny
barnomsorgslagstiftning” till den del förslaget gäller
fritidshemsverksamhet, § 17.
Beslut:
Skolnämnden godkände förslaget med följande ändring:
”Rätt till kommunal barnomsorg i fritidsverksamhet har
vårdnadshavare för sitt barn under vardagar enligt av
kommunen fastställda öppethållningstider.”
______

Protokolljusterarnas signatur
Nämnd

Kommunstyrelse

Protokollet framlagt till påseende
Kommunfullmäktige

Utdragets riktighet bestyrkes

på förbundskansliet i Godby
den 12 oktober 2009

Marianne Söderlund

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

FINSTRÖMS
KOMMUN
Organ
§ nr
SKOLNÄMNDEN

Sammanträdesdatum 05.10.2009

133

Sida
10

PLANERING OCH PROJEKTERING AV OM- OCH TILLBYGGNADEN AV KÄLLBO
SKOLA INFÖR HÖSTTERMINEN 2010
Skn § 133
Inför höstterminen 2010 skall samtliga elever i åk 1-6 i
kommunen erhålla sin skolgång i Källbo skola. Då beslutet
fattades om en skola i kommunen beslöts samtidigt att:
1 Källbo skola skall byggas ut norrut så att nuvarande
bildsal blir ett fullstort klassrum
2 I samband med utbyggnaden erhålles även ett
grupprum i anslutande korridor
3 Vikväggen mellan syslöjdsalen och angränsande
grupprum blir stationär
4 Den fasta väggen norrut i ovannämnda angränsande
grupprum rivs för att erhålla ett fullstort klassrum.
5 I samband med väggflyttandet erhålles ett grupprum i
en del av anslutande korridor
6 I fritidshemsdelen byggs en fast vägg så att en del av
fritidshemmet fungerar som klassrum under skoldagen
Ovanstående arbeten bör planeras in och genomföras så
att de om- och tillbyggda utrymmena är klara inför
skolstart hösten 2010.
Enligt kommuningenjör Thomas Idman kan en del av
arbetena 3,4 och 5 utföras i kommunens egen regi utan
särskild projektering medan 1,2 och 6 skall planeras och
projekteras.
Sd:s Förslag:
Skolnämnden anhåller om att en kommitté tillsätts som
bereder arbetet så att det är klart definierat vilka delar som
görs i egen regi och vilka delar som skall planeras,
projekteras och bjudas ut.
Beslut:
Skolnämnden godkände förslaget och föreslår vidare att
ordförande Sven-Anders Danielsson och föreståndare
Cecilia Johansson utses till medlemmar i kommittén.
Protokolljusterarnas signatur
Nämnd

Kommunstyrelse

Protokollet framlagt till påseende
Kommunfullmäktige

Utdragets riktighet bestyrkes

på förbundskansliet i Godby
den 12 oktober 2009

Marianne Söderlund
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DELGIVNINGAR
Skn 134 §
Ålands landskapsregering, beslut 25 U32
Ettårig yrkesförberedande utbildning vid Ålands
naturbruksskola
Ålands landskapsregering, beslut 39 U30
Undervisning i fysik och kemi, anvisningar i Landskapet
Ålands läroplan för grundskolan
Ålands landskapsregering, beslut 40 U30
Undervisning i hälsofostran och hälsokunskap,
anvisningar i Landskapet Ålands läroplan för grundskolan,
förslag
Ålands landskapsregering, beslut 41 U30
Läromedlet Tidernas Åland – försäljning
Ålands landskapsregering, beslut 51 U 30
Läromedlet Tidernas Åland – lärarhandledning
Ålands landskapsregering, beslut 58 U30
Grundskolornas arbetsplaner för läsåret 2008-2008 och
därpå följande läsår
Ålands landskapsregering, beslut 59 U30
Produktion av ett läromedel i omgivningskunskap
Ålands landskapsregering, beslut 60 U30
Trygghet i lärmiljön – utbildningsprogram

Protokolljusterarnas signatur
Nämnd

Kommunstyrelse

Protokollet framlagt till påseende
Kommunfullmäktige

Utdragets riktighet bestyrkes

på förbundskansliet i Godby
den 12 oktober 2009

Marianne Söderlund
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DELGIVNINGAR
Skn 134 §
Ålands landskapsregering, beslut 61 U30
Åtgärder vid influensa A (H1N1) smittor
Ålands landskapsregering, brev 63 U30
Justering av den särskilda landskapsandelen för
grundskolornas driftskostnader år 2009
Ålands landskapsregering, beslut 72 U30
Åtgärder i skolor och andra läroinrättningar under
influensa epidemin
Ålands landskapsregering, brev 88 U30
Skolornas språkundervisning

Protokolljusterarnas signatur
Nämnd

Kommunstyrelse

Protokollet framlagt till påseende
Kommunfullmäktige

Utdragets riktighet bestyrkes

på förbundskansliet i Godby
den 12 oktober 2009

Marianne Söderlund
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FÖLJANDE SAMMANTRÄDE
Skn § 135
Beslut:
Skolnämnden beslöt att hålla följande sammanträde
enligt kallelse.
______

Protokolljusterarnas signatur
Nämnd

Kommunstyrelse

Protokollet framlagt till påseende
Kommunfullmäktige

Utdragets riktighet bestyrkes

på förbundskansliet i Godby
den 12 oktober 2009

Marianne Söderlund
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ÄRENDE RÖRANDE ENSKILD ELEV
Skn § 136
Bilaga 4
Beslut:
______

Protokolljusterarnas signatur
Nämnd

Kommunstyrelse

Protokollet framlagt till påseende
Kommunfullmäktige

Utdragets riktighet bestyrkes

på förbundskansliet i Godby
den 12 oktober 2009

Marianne Söderlund
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FÖRSLAG TILL TAXOR OCH AVGIFTER FÖR ÅR 2010 – FÖRTYDLIGANDE TILL
§ 119
Skn § 119
07.09.2009
Bilaga 9

Fastställda taxor och avgifter för år 2009
samt förslag till taxor och avgifter för år 2010

Sd:s Förslag:
Skolnämnden föreslår inför kommunstyrelsen att taxor och
avgifter för år 2010 fastställs enligt nämndens förslag i
bilaga 7.
Beslut:
Skolnämnden godkände förslaget.
______
Skn § 137
Sd:s Förslag:
Skolnämnden föreslår inför kommunstyrelsen att taxor och
avgifter för år 2010 fastställs enligt nämndens förslag i
bilaga 7. Förslaget innebär att avgifterna är oförändrade
med undantag för fritidshemsavgiften som föreslås sänkas
till 65 % av heldagsavgift inom barnomsorgen. Fastställd
avgift för år 2009 är 72 % av heldagsavgift.
Beslut:
Skolnämnden godkände förslaget.
______

Protokolljusterarnas signatur
Nämnd

Kommunstyrelse

Protokollet framlagt till påseende
Kommunfullmäktige

Utdragets riktighet bestyrkes

på förbundskansliet i Godby
den 12 oktober 2009

Marianne Söderlund

