
BILDNINGSNÄMNDEN I KÖKAR
Sammanträdesprotokoll  nr 2 / 2021

Sammanträdestid Tisdagen den 20 april 2021 kl. 12.12 – 14.00

Sammanträdesplats Kökars kommunkansli

ORDINARIE BESLUTANDE NÄRV. ERSÄTTARE NÄRV
Ahlgren-Fagerström Madelene, ordförande x Ponthin Gunilla
Vuorinen Katariina, vice ordförande - Staf Kerstin
Eriksson Rainer - Strand Maarit x
Fagerström Helén x Karlman Liselott
Hellström Krister - Engdahl Johan x

ÖVRIGA
Lindholm Kerstin, utbildningschef x
Rothberg Johan, kommundirektör -
Hellström Johanna, skolföreståndare x, kl. 12.12 – 12.55, §§ 14 - 27
Staf Kerstin, kommunstyrelseordförande -

Paragrafer 14 - 40
Sidor 14 - 40

Underskrifter

--------------------------------------------------
Madelene Ahlgren-Fagerström, ordförande

--------------------------------------------------
Kerstin Lindholm, sekreterare

Justerat Kökar den 20 april 2021.

------------------------------------------------------------------------------------------
Maarit Strand Helén Fagerström

Protokollet har framlagts till påseende å Kökar kommunkansli /    /       vilket intygas:
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Organ § Nr Datum Blad
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

FÖREDRAGNINGSLISTA

§§, Bildningsnämnden
§14 Laglighet och beslutförhet.
§15 Protokolljustering.
§16 Godkännande och komplettering av föredragningslistan.
§17 Föregående sammanträdesprotokoll.
§18 Delgivning; skrivelser och beslut.
§19 Distansundervisning för årskurs 7-9.
§20 Ledsagare.
§21 Skolföreståndartjänsten.
§22 Anhållan om tjänstledighet.
§23 Anhållan om nedsatt arbetstid.
§24 Timlärare i huvudsyssla i klassläraruppgifter för läsåret 2021- 2022.
§25 Timlärare i huvudsyssla i olika ämnen för läsåret 2021-2022.
§26 Ändring av utbildningsstadgan.
§27 Barnomsorg för barn som vistas i kommunen.
§28 Familjedagvårdare under våren 2021.
§29 Familjedagvårdare i juni 2021.
§30 Anhållan om semester.
§31 Barnomsorgens öppettider under sommaren.
§32 Ansökan om barnomsorg och förundervisning.
§33 Förflyttning av personal.
§34 Medis kursprogran för läsåret 2021 – 2022.
§35 Utbildningsförvaltning; ändring av budget 2021.
§36 Nästa sammanträden.
§37 Övriga ärenden.
§38 Avslutning.

Protokollet framläggs till allmänt påseende den 27 april 2021.

Protokolljusterarnas signatur Utdragets riktighet intygas
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LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET
§14, Bildningsnämnden
Nämnden är enligt kommunallagen § 23 beslutför då minst hälften av ledamöterna är närvarande.
Kallelse till sammanträde ska sändas till ledamöterna minst fem dagar före sammanträdet
kallelsedagen medräknad.
BESLUT: Sammanträdet konstateras vara lagenligt sammankallat och beslutfört.

PROTOKOLLJUSTERING
§15, Bildningsnämnden

BESLUT: Helen Fagerström och Maarit Strand valdes att justera protokollet.

GODKÄNNANDE OCH KOMPLETTERING AV FÖREDRAGNINGSLISTAN
§16, Bildningsnämnden

BESLUT: Till föredragningslistan fogas § 37 Barnomsorg, § 38 Elever med annat modersmål än
svenska och § 39 Anhållan om vårdledighet. Övriga ärenden stryks. Avslutning blir då § 40. I övrigt
godkänns föredragningslistan utan förändringar.

FÖREGÅENDE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
§17, Bildningsnämnden

BESLUT: Föregående sammanträdesprotokoll föranleder inga anmärkningar och antecknas till
kännedom.

Protokolljusterarnas signatur Utdragets riktighet intygas
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DELGIVNING; SKRIVELSER OCH BESLUT
§18, Bildningsnämnden
Meddelas om följande ankomna skrivelser och beslut:
Utbildningschefens beslut:
- §1 om beviljande av barnomsorgsplats för ett barn från utomstående kommun i tre-veckorsperioder
under februari, april och juni.
- §2 om beviljande av barnomsorgsplats för ett barn från utomstående kommun under sex dagar i slutet
av januari.
- §3 och §4 beslut om barnomsorgsavgift för barn från utomstående kommun á 17 € per dag oberoende
av vårddagens längd.
- §5 Godkännande av uppsägning som ledsagare per den 17.2.2021.

Kommunfullmäktige:
- Beslut nr 7/27.01.2021. Samarbetsavtalet för gemensam utbildningschef för Sottunga, Föglö och
Kökars kommuner godkänns fr.o.m. den 1.1.2021.
- Beslut nr 8/27.01.2021. Utbildningsstadgan för Kökars kommun godkänns med ändringen att
skolnämnden byter namn till bildningsnämnden på grund av det utvidgade ansvarsområdet.

Ålands landskapsregering:
- Beslut nr 6 U2/12.01.2021. Kökars kommun får 765,51 € för tutorverksamheten i Kökars grundskola
under höstterminen 2020. Ersättningen är 50 % av 2 vt.
- Beslut nr 27 U2/1.2.2021. Läroplan för grundskolan på Åland. Ämnesdelarna för matematik,
svenska, biologi för årskurs 5-9, omgivningskunskap årskurs 1-4, fysik och kemi för årskurs 7-9 samt
läroämnet fysik och kemi för årskurs 5-6 har fastställts.
- Beslut nr 28 S3/25.2.2021. Landskapsregeringens beslut om att stänga årskurs 7-9 i alla grundskolor
på Åland.
- Brev nr 65 U2/26.2.2021. Uppdaterad information om beredskap i grundskolorna gällande Covid-19.
- Brev nr 67 U2/2.3.2021. Kompletterande anvisning gällande undervisningen i grundskolan under
Covid-19.
- Beslut nr 68 U2/2.3.2021. Läroplan för grundskolan på Åland, Ämnesdelarna för geografi åk 5-9,
historia åk 4-9, samhällskunskap åk 5-9, elevhandledning åk 7-9 och religions- och
livsåskådningskunskap åk 1-9.
- Beslut nr 71 U2/3.3.2021. Läroplanen för grundskolan. Sammanställning av remissvar för de
föregående ämnesdelarna har antecknats för kännedom.

Protokolljusterarnas signatur Utdragets riktighet intygas
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§18, Bildningsnämnden
- Beslut nr 80 U2/4.3.2021. Uppdaterad information om beredskap i barnomsorgen på Åland gällande
Covid-19.
- Beslut nr 85 U2/9.3.2021. Korrigerad information om förebyggande arbete i barnomsorgen gällande
covid-19.
- Beslut nr 42 S3/11.3.2021. Distribution och utdelning av mun- och nässkydd till elever i skolorna på
Åland från och med årskurs 7 och på gymnasienivå.
- Beslut nr 40 S3/11.3.2021. Årskurs 7-9 stängs i alla grundskolor på Åland under tiden 15.3 –
19.3.2021.
- Beslut nr 83 U2/9.3.2021. Läroplan för grundskolan på Åland. Ämnesdelarna för bildkonst, musik,
idrott, hälsokunskap, hem- och konsumentkunskap och slöjd har fastställts.
- Beslut nr 84 U2/9.3.2021. Sammanställning av remissvar för de föregående ämnesdelarna har
antecknats för kännedom.
- Beslut nr 92 U2/11.3.2021. Anvisning för uppgörande av arbetsplan i grundskolan på Åland.
- Brev nr 43 S3/12.3.2021. Instruktion gällande beställning och utdelning av mun- och nässkydd i
skolorna.
- Beslut nr 100 U2/16.3.32021. Läroplan för grundskolan på Åland. Ämnesdelarna för engelska, A2-
och B1-språk samt svenska som andraspråk har fastställts.
- Beslut nr 101 U2/16.3.2021. Sammanställning av remissvar gällande ämnesdelarna för läroämnena
engelska åk 3-9, A1- och B1-språk samt svenska som andraspråk åk 1-9 har antecknats för kännedom.

Utbildningschefens förslag:
Ovanstående skrivelser och beslut antecknas till kännedom.

BESLUT: Förslaget godkänns.

Protokolljusterarnas signatur Utdragets riktighet intygas
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DISTANSUNDERVISNING FÖR ÅRSKURS 7-9
§19, Bildningsnämnden
Landskapsregeringen beslöt den 25 februari 2021 att stänga årskurs 7-9 i alla grundskolor på Åland
under tiden 1 – 12.3.2021. Den 11 mars förlängdes stängningen av årskurs 7-9 till den 19.3.2021.
Besluten har gjorts med stöd av smittskyddslagen. Epidemisituationen försämrades snabbt i mitten och
slutet av februari. De flesta av de smittade var i skolåldern. Landskapsregeringen har gett närmare
anvisningar till skolorna gällande beredskap och undervisning under Covid-19 pandemin.
Bildningsnämnden fattar beslut om övergång helt eller delvis till distansundervisning i exceptionella
situationer. Beslut om distansundervisning i exceptionella situationer får fattas för högst en månad åt
gången.
Elever som får mångprofessionellt stöd har trots detta rätt till närundervisning. Även elever som
saknar förutsättningar att följa undervisning som ordnas som distansundervisning kan undantas från
distansundervisning.
Skolan använder samma digitala verktyg som under förra perioden med distansundervisning för
närmare ett år sedan. Skollunch distribueras till de som önskar det.
Bildningsnämnden informerades om att skolan övergår till distansundervisning i exceptionella
situationer via epost.

Utbildningschefens förslag:
Kökars grundskola övergick till distansundervisning i exceptionella situationer för årskurs 7-9 under
tiden 1 – 19.3.2021.

BESLUT: Förslaget godkänns.

Protokolljusterarnas signatur Utdragets riktighet intygas
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LEDSAGARE
§20, Bildningsnämnden
Det saknas ledsagare från vecka 9 eftersom den förra ledsagaren har sagt upp sig.
Jobbet som ledsagare har varit lediganslaget på Ams, Kökar-Info, Kökarforum och på hemsidan med
sista ansökningsdag den 4 mars 2021.
Vid ansökningstidens utgång har ingen person sökt jobbet.
Skolans föreståndare har vidtalat lämpliga personer som ledsagare.

Utbildningschefens förslag:
Niclas Åkerholm, Nicoleta Miron, Christoffer Fagerström och Siv Törnroos anställs som ledsagare
enligt följande schema:

● måndag morgon: Niclas
● måndag eftermiddag: Christoffer eller Siv
● tisdag eftermiddag: Nicoleta
● onsdag eftermiddag: Niclas
● torsdag eftermiddag: Nicoleta
● fredag eftermiddag: Christoffer

Timlönen är  €.

BESLUT: Förslaget godkänns.
Ledsagarjobbet lediganslås för nästa läsår.

Protokolljusterarnas signatur Utdragets riktighet intygas
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SKOLFÖRESTÅNDARTJÄNSTEN
§21, Bildningsnämnden
Ped.mag. och speciallärare Johanna Hellström är den enda som har sökt tjänsten som skolföreståndare
för Kökars grundskola.
Johanna Hellström är inte behörig som skolföreståndare eftersom hon saknar avlagda studier i
ledarskap och/eller förvaltning som omfattar minst 25 akademiska poäng eller en examen i
undervisningsförvaltning som omfattar 15 studiepoäng. Johanna har avlagt provet i åländsk
barnomsorgs- och grundskolelagstiftning.
Johanna Hellström kan utses som skolföreståndare för ett läsår.

Utbildningschefens förslag:
Ped.mag. Johanna Hellström utses till skolföreståndare för Kökars grundskola under tiden 01.08.2021
– 31.07.2022.

BESLUT: Johanna Hellström anmäler jäv och avlägsnar sig från sammanträdesrummet.
Förslaget godkänns.

Protokolljusterarnas signatur Utdragets riktighet intygas
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ANHÅLLAN OM TJÄNSTLEDIGHET
§22, Bildningsnämnden
Johanna Hellström anhåller om tjänstledighet från klass- och speciallärartjänsten under tiden som hon
innehar skolföreståndartjänsten.

Utbildningschefens förslag:
Johanna Hellström beviljas tjänstledighet som klass- och speciallärare för tiden 01.08.2021 –
31.07.2022 för att istället jobba som skolföreståndare.

BESLUT: Johanna Hellström anmäler jäv och avlägsnar sig från sammanträdesrummet.
Förslaget godkänns.

Protokolljusterarnas signatur Utdragets riktighet intygas
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ANHÅLLAN OM NEDSATT ARETSTID
§23, Bildningsnämnden

Johanna Hellström anhåller om nedsatt arbetstid för läsåret 2021-2022. Hon önskar jobba 80 % av
heltid enligt vad som är lämpligt schemamässigt. Johanna sköter föreståndaruppgifterna till 100 % och
önskar att nedsättningen görs på antalet undervisningstimmar. Hon önskar dessutom att arbetstiden
förläggs på 4 dagar.
Föreståndartjänsten övergår från den 1 augusti till helhetsarbetstid 36,25 timmar per vecka där
arbetstiden fördelas mellan föreståndarens administrativa sysslor och undervisningstimmar. Avtalet är i
dagsläget inte helt klart.

Utbildningschefens förslag:
Johanna Hellström beviljas nedsatt arbetstid till 80 % av heltid under tiden 1.8.2021 – 31.7.2022 så att
hon sköter föreståndaruppgifterna helt och hållet och att nedsättningen görs på antalet
undervisningstimmar.
Arbetstiden kan förläggas på 4 dagar.

BESLUT: Johanna Hellström anmäler jäv och avlägsnar sig från sammanträdesrummet.
Förslaget godkänns.

Protokolljusterarnas signatur Utdragets riktighet intygas
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TIMLÄRARE I HUVUDSYSSLA I KLASSLÄRARUPPGIFTER FÖR LÄSÅRET 2021-2022
§24, Bildningsnämnden
Johanna Henriksson är intresserad av att fortsätta jobba som lärare vid Kökars grundskola nästa läsår.
Anställning i ett tjänsteförhållande kan göras utan ansökningsförfarande när det är fråga om
anställning för viss tid (Lag om kommunala tjänsteinnehavare 2003/304 § 4).
Johanna Henriksson har jobbat som lärare vid Kökars grundskola i snart sex år. Johanna Henriksson är
utbildad visualist.

Utbildningschefens förslag:
Johanna Henriksson anställs under tiden 01.08.2021 – 31.07.2022 som timlärare i huvudsyssla i
klassläraruppgifter med skyldighet att undervisa i andra ämnen i årskurs 7-9 vid Kökars grundskola.

BESLUT: Förslaget godkänns.

Protokolljusterarnas signatur Utdragets riktighet intygas
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TIMLÄRARE I HUVUDSYSSLA I OLIKA ÄMNEN FÖR LÄSÅRET 2021-2022
§25, Bildningsnämnden
Niclas Åkerholm har den senaste terminen jobbat som lärare vid Kökars grundskola. Han är
intresserad av att jobba kvar nästa läsår på samma sätt som detta läsår. Niclas Åkerholm är utbildad
fritidspedagog.
Anställning i ett tjänsteförhållande kan göras utan ansökningsförfarande när det är fråga om
anställning för viss tid (Lag om kommunala tjänsteinnehavare 2003/304 § 4).

Utbildningschefens förslag:
Niclas Åkerholm anställs under tiden 01.08.2021 – 31.07.2022 som timlärare i huvudsyssla i olika
ämnen c. 20 vt vid Kökars grundskola. Undervisningen fördelas på tre dagar närundervisning och
därtill eventuell distansundervisning.

BESLUT: Förslaget godkänns.

Protokolljusterarnas signatur Utdragets riktighet intygas
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ÄNDRING AV UTBILDNINGSSTADGAN
§26, Bildningsnämnden
Det har diskuterats att hemvårdsstödet skulle överföras från omsorgsnämnden till bildningsnämnden.
Alla kommuner på Åland har det så förutom Kökar och Sottunga. Handläggningen skulle då skötas av
utbildningschefen. Detta innebär ett tillägg i utbildningsstadgan.

Utbildningschefens förslag:
Bildningsnämnden föreslår för kommunstyrelsen att utbildningsstadgan ändras så att under 9 §
Utbildningschefen fogas en ny punkt 24) besluta om hemvårdsstöd.
Ändringen föreslås gälla fr.o.m. den 01.01.2022. Hemvårdsstöd som ansöks om före det handläggs av
omsorgschefen.

BESLUT: Förslaget godkänns.
Kommunstyrelsen behöver ta ställning till fördelningen av budgetmedel mellan omsorgsnämnden och
bildningsnämnden om hemvårdsstödet överflyttas.
Namnet på omsorgsnämnden borde i så fall ändras till äldreomsorgsnämnd.
Förslaget behandlas efter att utvärderingen av omsorgsnämnden gjorts och träder ikraft den
01.01.2022.

Protokolljusterarnas signatur Utdragets riktighet intygas
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BARNOMSORG FÖR BARN SOM VISTAS I KOMMUNEN
§27, Bildningsnämnden
I den nya landskapslagen (2020:32) om barnomsorg och grundskola stadgas i 16 § Del II följande:

Kommunens skyldighet att som boende- eller vistelsekommun ordna barnomsorg
Kommunen ska ordna barnomsorg för de barn för vilka kommunen är hemkommun enligt lagen om
hemkommun.
Kommunen ska ordna barnomsorg också för barn som till följd av sina vårdnadshavares arbete, studier eller
motsvarande skäl är bosatta i kommunen trots att barnet inte har någon hemkommun på Åland eller barnets
hemkommun är en annan kommun enligt lagen om hemkommun.
Av särskilda skäl ska kommunen tillhandahålla barnomsorg för andra barn som vistas i kommunen.

I lagens motivering står att barn som flyttar till Åland med vårdnadshavare från annat land och har
registrerat uppehållsrätt som EU-medborgare eller medborgare i Island, Liechtenstein, Norge eller
Schweiz eller annars har giltigt uppehållstillstånd enligt utlänningslagen har rätt till barnomsorg.
Detta är en ny bestämmelse jämfört med föregående lag. Ingen från Kökars kommun reagerade på
detta när lagförslaget var på remiss. Bestämmelsen är kostnadsdrivande. Ingen kompensation i
landskapsandelar har getts för detta. För en liten kommun är kostnaden för barnomsorg för barn från
annan kommun betydande. Alla barn som idag har barnomsorg på Kökar är från annan kommun.

Utbildningschefens förslag:
Bildningsnämnden föreslår för kommunstyrelsen att de uppmärksamgör landskapsregeringen på de
merkostnader som uppstår på grund av den nya lagen för barnomsorg för barn som inte har Kökar som
hemkommun. Möjlighet till extra landskapsbidrag borde fås för de merkostnader som uppstår eftersom
inget grundbasbelopp för dessa barn berättigar till landskapsstöd.

BESLUT: Förslaget godkänns.

Protokolljusterarnas signatur Utdragets riktighet intygas
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FAMILJEDAGVÅRDARE UNDER VÅREN 2021
§28, Bildningsnämnden
En annonsering om familjedagvårdare för vårterminen gjordes i mitten av januari. Jobbet söktes av en
person som inte anställdes.
Helen Fagerström har anmält intresse som inhoppare på Barnängen. Kamilla von
Weissenberg-Nordberg har meddelat att hon kan jobba på måndagar på Barnängen.

Utbildningschefens förslag:
Helen Fagerström anställs som inhoppare som familjedagvårdare på Barnängen under våren 2021.

BESLUT: Helen Fagerström anmäler jäv.
Förslaget godkänns.

Protokolljusterarnas signatur Utdragets riktighet intygas
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FAMILJEDEAGVÅRDARE I JUNI 2021
§29, Bildningsnämnden
NN kan tänka sig att vara kompensationsledig och semesterpenningsledig under tiden 7.6 – 2.7.2021
om en annan familjedagvårdare kan anställas.
Ett jobb som familjedagvårdare för tiden 1.6 – 2.7.2021 med arbetstid 30 – 38,25 timmar per vecka har
varit lediganslaget. Två personer som är under 18 år har sökt jobbet och de kan inte anställas eftersom
personen som anställs behöver vara 18 år. Dessutom har en 22 år gammal person sökt jobbet men
dragit tillbaka sin ansökan. Med andra ord finns det ingen att anställa som familjedagvårdare i juni.

Utbildningschefens förslag:
Bildningsnämnden konstaterar att det inte finns någon person att anställa som familjedagvårdare i juni
2021.

BESLUT: Förslaget godkänns.

Protokolljusterarnas signatur Utdragets riktighet intygas
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ANHÅLLAN OM SEMESTER
§30, Bildningsnämnden
NN ansöker om kompensationsledighet alternativt semester vecka 23 (7 – 11 juni) och vecka 27 till
och med vecka 31 (5 juli – 6 augusti). Eftersom ingen vikarie finns att tillgå under vecka 23 så att hon
kan vara ledig så önskar NN istället att ledigheten förlängs med en vecka i augusti till den 15.08.2021.

Utbildningschefens förslag:
NN beviljas semester vecka 27 till och med vecka 31 (5 juli – 8 augusti) och kompensationsledighet
vecka 32 den 9 – 15 augusti.

BESLUT: Förslaget godkänns.

Protokolljusterarnas signatur Utdragets riktighet intygas
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BARNOMSORGENS ÖPPETTIDER UNDER SOMMAREN
§31, Bildningsnämnden
Det är inga barn anmälda till barnomsorg under tiden 5 juli – 15 augusti 2021. Barnskötaren har
semester eller kompensationsledighet under samma tid.

Utbildningschefens förslag:
Familjedaghemmet håller stängt under tiden 5 juli – 15 augusti 2021.

BESLUT: Förslaget godkänns.

Protokolljusterarnas signatur Utdragets riktighet intygas
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ANSÖKAN OM BARNOMSORG OCH FÖRUNDERVISNING
§32, Bildningsnämnden

Barnomsorg och förundervisning söks 3 veckor i taget för läsåret 2021-2022 för ett barn som inte har
Kökar som hemkommun. Enligt landskapslagen (2020:32) om barnomsorg och grundskola 16 § gäller
rätten till barnomsorg den kommun som är barnets hemkommun om vårdnadshavarna är separerade.
Nästa läsår har inget Kökarbarn förundervisning.

Utbildningschefens förslag:
Förundervisning beviljas inte till det barn som är från annan kommun. Barnomsorg beviljas när
Barnängen annars är öppet kl. 9.00 – 15.00 måndag - torsdag. Fredagar är osäkra med beaktande av
personalsituationen.
Avgiften är 17 € per vårddag i enlighet med fastställd taxa för år 2021.

BESLUT: Förslaget godkänns.
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FÖRFLYTTNING AV PERSONAL
§33, Bildningsnämnden

Skolans lokalvårdare NN anhåller om att få jobba vidare som barnskötare på Barnängen efter den 31
juli 2021. Hon kan ännu inte gå tillbaka sitt arbete som lokalvårdare eftersom skolan inte är färdigt
renoverad i källaren.

Utbildningschefens förslag:
NN beviljas arbetsledighet som lokalvårdare vid skolan och anställs istället som familjedagvårdare vid
Barnängen under tiden 01.08.2021 - 31.07.2022. Arbetstiden är 24 timmar per vecka eller 62,75 % av
allmän arbetstid måndag – torsdag kl. 9.00 – 15.00.

BESLUT: Ärendet bordläggs.
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MEDIS KURSPROGRAM FÖR LÄSÅRET 2021 - 2022
§34, Bildningsnämnden

Medis kontaktperson Madelene Ahlgren-Fagerström har gjort förslag till kursprogram för Medis för
läsåret 2021 – 2022, bilaga nr 1.

Utbildningschefens förslag:
Kursprogrammet för Medis för läsåret 2021 – 2022 godkänns enligt bilaga nr 1.

BESLUT: Förslaget godkänns.
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UTBILDNINGSFÖRVALTNING; ÄNDRING AV BUDGET 2021
§35, Bildningsnämnden

Kökars andel i utbildningsförvaltningen är fortsättningsvis 25 % av heltid. De budgeterade
kostnaderna har ökat från 20465 € till 23076 € dvs med 2611 €. Kostnadsökningen härrör från
löneförhöjning för utbildningschefen.

Utbildningschefens förslag:
Bildningsnämnden föreslår för kommunstyrelsen att kostnadsökningen på 2611 € för
utbildningsförvaltningen godkänns och att anslaget äskas om i tilläggsbudget.

BESLUT: Förslaget godkänns.
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NÄSTA SAMMANTRÄDEN
§36, Bildningsnämnden

Bildningsnämnden sammanträder på tisdagar.

Utbildningschefens förslag:
Följande sammanträden planeras till

● tisdagen den 1 juni 2021 kl. 12.15
● tisdagen den 21 september 2021 kl. 12.15

BESLUT: Förslaget godkänns.
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BARNOMSORG
§37, Bildningsnämnden

Under våren har verksamheten vid Barnängen varit som familjedaghem. Eftersom det är få barn och
inget barn ska ha förundervisning nästa läsår finns inget behov av daghemsverksamhet.

Utbildningschefens förslag:
Bildningsnämnden föreslår för kommunstyrelsen att verksamheten vid Barnängen fortsätter som
familjedaghem under tiden 01.08.2021 – 31.07.2022.

BESLUT: Förslaget godkänns.
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ELEVER MED ANNAT MODERSMÅL ÄN SVENSKA
§38, Bildningsnämnden

I och med den nya landskapslagen om barnomsorg och grundskola och ändringar i
landskapsandelslagen har det skett förändringar i landskapsstödet för barn med annat modersmål än
svenska. Nu fås landskapsbidrag för förberedande undervisning 2 – 4 terminer efter att barnen anlänt.
Landskapsbidraget är 11000 € per barn. Undervisning ska ges 20 – 30 vt.
I skärgårdskommunerna med små skolor är det bara enstaka elever som har behov av denna
undervisning. 11000 € räcker inte till en lärarlön och inte ens till en assistent.
Dessutom har stödet för elever som varit längre här än två år helt försvunnit. Elever har behov av
stödundervisning i svenska även efter två år.

Utbildningschefens förslag:
Bildningsnämnden föreslår för kommunstyrelsen att landskapsbidraget för elever med annat
modersmål än svenska diskuteras på ett skärgårdskommunmöte:
- Landskapsbidraget för förberedande undervisning bör ökas för de små skärgårdsskolorna
- Landskapsbidrag bör ges under en längre tid och ges även för mindre undervisning än 20 vt.

BESLUT: Förslaget godkänns.
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ANHÅLLAN OM VÅRDLEDIGHET
§39, Bildningsnämnden

NN anhåller om vårdledighet från daghemsföreståndartjänsten för tiden 24.9 – 31.12.2021.

Utbildningschefens förslag:
NN beviljas vårdledighet för tiden 24.9 – 31.12.2021.

BESLUT: Förslaget godkänns.
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AVSLUTNING
§40, Skolnämnden

Sammanträdet avslutades kl. 14.00.

_________________________________________
Madelene Ahlgren-Fagerström
Ordförande

_________________________________________
Kerstin Lindholm
Sekreterare

Protokollet har framlagts till allmänt påseende den 27 april 2021.
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ANVISNING OM RÄTTELSEYRKANDE
MEDDELANDE OM BESVÄRSFÖRBUD

Besvärsförbud jämte grunder
Då beslutet endast gäller beredning och verkställighet får med stöd av 112 § i kommunallagen rättelseyrkande
eller besvär inte framföras över följande paragrafer:
14, 15, 16, 17, 26, 27, 31, 33, 35, 36, 37, 38 och 40.
_________________________________________________________________________
Annan grund för besvärsförbud, vilken
Ärenden som avser endast intern organisation och delgivningar;
Paragraferna 18.

Enligt § 50 mom 4 i grundskolelagen eller § 43 i grundskoleförordningen;
Paragraferna .
___________________________________________________________________________

Anvisningar om rättelseyrkande
Envar kommunmedlem kan framställa om rättelse genom ett skriftligt rättelseyrkande beträffande följande
paragrafer:
19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 30, 32, 34 och 39.
___________________________________________________________________________

Yrkandet skall framställas inom 14 dagar från den dagen protokollet framlagts till offentligt påseende.

Rättelseyrkande framställs hos den myndighet som fattat beslutet, dvs.
Skolnämnden i Kökar
Kommunkansliet
22730 Kökar
kokar.kommun@kokar.ax

På eget ansvar kan man sända rättelseyrkandet per post eller med bud. Handlingarna för rättelseyrkandet bör
inlämnas till posten i så god tid, att de hinner fram under fataljetidens sista dag före utgången av ämbetsverkets
öppethållningstid.

Framställan om rättelseyrkande skall innehålla
- rättelseyrkandens namn, yrke, boningsort och postadress
- det beslut i vilken rättelse yrkas
- till vilka delar rättelse yrkas och vilka ändringar som påyrkas
- motiveringar till yrkandet.

Framställan om rättelseyrkande skall egenhändigt undertecknas av den som yrkar på rättelse eller annan person
som befullmäktigar härtill. Om endast denna person undertecknat den, skall också denna persons yrke,
boningsort och postadress framgå.
Till skriften skall bifogas beslutet i vilket rättelse söks, i original eller som en officiellt bestyrkt kopia.
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