
SKOLNÄMNDEN I KÖKAR                             
Sammanträdesprotokoll  nr 7 / 2019 
   
Sammanträdestid Tisdagen den 29 oktober 2019 kl. 12.30 – 13.50 
   
Sammanträdesplats Kökars kommunkansli 

ORDINARIE BESLUTANDE NÄRV. ERSÄTTARE  NÄRV 
Ahlgren-Fagerström Madelene, ordförande    x Strand Maarit  
Ponthin Gunilla, vice ordförande    x Persson Robert 
Eriksson Rainer    - Engdahl Johan    x 
Hellström Krister    x Mickwitz Susanna     
Vuorinen Katariina    x Karlman Liselott  

ÖVRIGA 
Lindholm Kerstin, skoldirektör    x 
Rothberg Johan, kommundirektör    - 
Hellström Johanna, skolföreståndare    x 

 Paragrafer 97 - 110 
 Sidor 97 - 110 

Underskrifter 

--------------------------------------------------  ------------------------------------------ 
Madelene Ahlgren-Fagerström, ordförande   Gunilla Ponthin ordförande § 101 

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

Justerat Kökar den 29 oktober 2019. 

------------------------------------------------------------------------------------------ 
Krister Hellström Gunilla Ponthin 

Protokollet har framlagts till påseende å Kökar kommunkansli     /    /       vilket intygas:  

KÖKARS KOMMUN 



Skolnämnden  29.10.2019 98 
Organ § Nr Datum Blad 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

FÖREDRAGNINGSLISTA 

§§, Skolnämnden 
§97 Laglighet och beslutförhet. 
§98 Protokolljustering. 
§99 Godkännande av föredragningslistan. 
§100 Föregående sammanträdesprotokoll. 
§101 Utse dataskyddsombud för skolnämnden. 
§102 Anställning som timlärare i huvudsyssla i klassläraruppgifter.  
§103 Anställning som timlärare i huvudsyssla i matematik, fysik och kemi. 
§104 Anställning som timlärare. 
§105 Timlärare i huvudsyssla. 
§106 Kostnader för vinterskolskjutsar. 
§107 Enkät om inomhusluften. 
§108 Inomhusluften i Kökars grundskola. 
§109 Övriga ärenden. 
§110 Avslutning.  

Protokollet framläggs till allmänt påseende den 30 oktober 2019. 

Protokolljusterarnas signatur  Utdragets riktighet intygas  

KÖKARS KOMMUN 



Skolnämnden 97 - 100 29.10.2019  99 
Organ § Nr Datum Blad 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET 
§97, Skolnämnden 

 BESLUT: Sammanträdet konstateras vara lagenligt sammankallat och beslutfört. 
  

PROTOKOLLJUSTERING 
§98, Skolnämnden 

 BESLUT: Till protokolljusterare utses Gunilla Ponthin och Krister Hellström. 

GODKÄNNANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTAN 
§99, Skolnämnden 

 BESLUT: Till föredragningslistan fogas en paragraf om timlärare i huvudsyssla.  
 I övrigt godkänns föredragningslistan i föreliggande form. 

FÖREGÅENDE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
§100, Skolnämnden 

 BESLUT: Föregående sammanträdesprotokoll antecknas till kännedom. 

Protokolljusterarnas signatur  Utdragets riktighet intygas  

KÖKARS KOMMUN 

Skolnämnden 101 29.10.2019 100 
Skolnämnden 81 07.10.2019 80 
Organ § Nr Datum Blad 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 



UTSE DATASKYDDSOMBUD FÖR SKOLNÄMNDEN 
§81, Skolnämnden 

I och med införandet av EU:s dataskyddsdirektiv måste Kökar liksom andra kommuner ha ett 
dataskyddsombud. Kommunstyrelsen beslöt vid sitt möte den 31 augusti att uppgiften som 
dataskyddsombud ska ingå i kommunutvecklarens arbetsuppgifter. Efter det har landskapets 
dataskyddsombudsman dragit slutsatsen att varje nämnd i kommunen är en skild myndighet som måste 
fatta beslut om vem som ska vara dataskyddsombud för nämnden. Därför måste nu varje nämnd fatta 
beslut om att nämnden utser Madelene Ahlgren-Fagerström eller någon annan till nämndens 
dataskyddsombud. 

Skoldirektörens förslag: 
Kommunutvecklare Madelene Ahlgren-Fagerström utses till skolnämndens dataskyddsombud.  

BESLUT: Madelene Ahlgren-Fagerström anmäler jäv. 
Ärendet bordläggs. 

§101, Skolnämnden 

Skoldirektörens förslag: 
Kommunutvecklare Madelene Ahlgren-Fagerström utses till skolnämndens dataskyddsombud.  

BESLUT: Madelene Ahlgren-Fagerström anmäler jäv och avlägsnar sig från sammanträdesrummet. 
Förslaget godkänns. 
Paragrafen justeras omedelbart. 

Protokolljusterarnas signatur  Utdragets riktighet intygas  

KÖKARS KOMMUN 

Skolnämnden 102 29.10.2019 101 
Skolnämnden 82 07.10.2019 81 
Organ § Nr Datum Blad 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ANSTÄLLNING SOM TIMLÄRARE I HUVUDSYSSLA I KLASSLÄRARUPPGIFTER 
§82, Skolnämnden 



Ped.mag. Mirja Kalliokoski anställdes den 23.04.2019/§ 30 för tiden 01.08.2019 – 31.07.2020 med tre 
månaders prövotid som timlärare i huvudsyssla i klassläraruppgifter vid Kökars grundskola.  
Prövotiden löper ut den 31.10.2019. 

Skoldirektörens förslag: 
Ped.mag. Mirja Kalliokoskis förordnande som timlärare i huvudsyssla i klassläraruppgifter förlängs efter 
prövotidens slut till den 31.07.2020. 

BESLUT: Fr.o.m. den 14 oktober minskas antalet veckotimmar med 2 – 4. 
Skolföreståndaren diskuterar om anställningens fortsättning efter prövotiden. 
Ärendet bordläggs i övrigt. 

§102, Skolnämnden 

Skoldirektörens förslag: 
Ped.mag. Mirja Kalliokoskis förordnande som timlärare i huvudsyssla i klassläraruppgifter förlängs efter 
prövotidens slut till den 31.07.2020. 

BESLUT: Förslaget godkänns. 

Protokolljusterarnas signatur  Utdragets riktighet intygas  

KÖKARS KOMMUN 

Skolnämnden 103 29.10.2019 102 
Organ § Nr Datum Blad 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ANSTÄLLNING SOM TIMLÄRARE I HUVUDSYSSLA I MATEMATIK, FYSIK OCH KEMI 
§83, Skolnämnden 



Fil.kand. Martin Högstrand anställdes den 28.05.2019/§ 52 för tiden 01.08.2019 – 31.07.2020 med tre 
månaders prövotid som timlärare i huvudsyssla i matematik, fysik och kemi med även undervisning i 
andra ämnen vid Kökars grundskola.  
Prövotiden löper ut den 31.10.2019. 

Skoldirektörens förslag: 
Fil.kand. Martin Högstrands förordnande som timlärare i huvudsyssla i matematik, fysik och kemi med 
undervisning även i andra ämnen förlängs efter prövotidens slut till den 31.07.2020. 

BESLUT: Skolföreståndaren diskuterar om anställningens fortsättning efter prövotiden. 
Ärendet bordläggs. 

§103, Skolnämnden 

Skoldirektörens förslag: 
Fil.kand. Martin Högstrands förordnande som timlärare i huvudsyssla i matematik, fysik och kemi med 
undervisning även i andra ämnen förlängs efter prövotidens slut till den 31.07.2020. 

BESLUT: Förslaget godkänns. 

Protokolljusterarnas signatur  Utdragets riktighet intygas  

KÖKARS KOMMUN 

Skolnämnden 104 29.10.2019 103 
Skolnämnden 84 07.10.2019 83 
Organ § Nr Datum Blad 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ANSTÄLLNING SOM TIMLÄRARE 
§84, Skolnämnden 

Jonna Kevin anställdes den 28.05.2019/§ 53 för tiden 01.08.2019 – 31.07.2020 med tre månaders 
prövotid som timlärare vid Kökars grundskola.  
Prövotiden löper ut den 31.10.2019. 



Skoldirektörens förslag: 
Jonna Kevins förordnande som timlärare förlängs efter prövotidens slut till den 31.07.2020. 

BESLUT: Skolföreståndaren diskuterar om anställningens fortsättning efter prövotiden. 
Ärendet bordläggs. 

§104, Skolnämnden 

Skoldirektörens förslag: 
Jonna Kevins anställning som timlärare vid Kökars grundskola avbryts vid prövotidens slut den 
31.10.2019. 

BESLUT: Förslaget godkänns. 

Protokolljusterarnas signatur  Utdragets riktighet intygas  

KÖKARS KOMMUN 

Skolnämnden 105 29.10.2019 104 
Organ § Nr Datum Blad 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

TIMLÄRARE I HUVUDSYSSLA 
§105, Skolnämnden 
En timlärare i huvudsyssla 17 vt behövs för tiden 01.11.2019 – 30.06.2020 med undervisning i svenska 
stöd 8 vt, idrott 4 vt, historia 1 vt, hälsa 1 vt, omgivningskunskap 2 vt och samhällskunskap/historia 1 vt.  
Skolföreståndaren tillfrågar Jonna Kevin om hon kan sköta undervisningen under tiden 01.11 – 
31.12.2019. I så fall lediganslås lärarjobbet för tiden 01.01 – 30.06.2020. 

Skoldirektörens förslag: 



En timlärare i huvudsyssla 17 vt för tiden 01.01 – 30.06.2020 lediganslås på kommunens hemsida, AMS, 
Kökar-Info och Arbetsforum med sista ansökningsdag 13 november. 
Jonna Kevin anställs som timlärare i huvudsyssla 17 vt för tiden 01.11 – 31.12.2019. 

BESLUT: Förslaget godkänns. 

Protokolljusterarnas signatur  Utdragets riktighet intygas  

KÖKARS KOMMUN 

Skolnämnden 106 29.10.2019 105 
Organ § Nr Datum Blad 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

KOSTNADER FÖR VINTERSKOLSKJUTSAR 
§106, Skolnämnden 

Kökar taxi offererar för skolskjutsar för 5 elever till och från skolan läsåret 2019-2020 under tiden 
18.11.2019 – 20.03.2020 pris per dag 123,50 € + moms 10 %. Motsvarande pris för skolskjutsar höst och 
vår är 75 € per dag. 

Skoldirektörens förslag: 
Kökar taxis offert på 123,50 € + moms 10 % per dag antas för vinterskolskjutsar. 

BESLUT: Förslaget godkänns. 



Protokolljusterarnas signatur  Utdragets riktighet intygas  

KÖKARS KOMMUN 

Skolnämnden 107 29.10.2019 106 
Organ § Nr Datum Blad 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ENKÄT OM INOMHUSLUFTEN 
§107, Skolnämnden 

Hälsovårdarna på Kökar har gjort en enkät om inomhusluften i Kökars grundskola. Enkäten har besvarats 
av eleverna tillsammans med föräldrarna.  
Sammanställningen är bristfällig. Det framgår inte hur många enkäter som skickats ut och hur många som 
returnerats ifyllda. Det framgår inte heller hur många elever som har de olika symptomen. Man får lätt 
uppfattningen att de flesta elever har alla symptom. Vissa frågor relaterar till de senaste sex månaderna 
vilket också omfattar ett två och en halv månads sommarlov. 

Skoldirektörens förslag: 
Sammanställningen diskuteras. 
Hälsovårdarna ombeds göra en ny enkät i samråd med skolans föreståndare ett par veckor efter att 
ventilationen reparerats, injusterats och flödesmätning gjorts för att se om förändringar har skett.  
Ur sammanställningen behöver framgå hur många enkäter som delats ut och hur många som kommit in 
och hur många elever som har aktuella symptom. 



BESLUT: Förslaget godkänns. 

Protokolljusterarnas signatur  Utdragets riktighet intygas  

KÖKARS KOMMUN 

Skolnämnden 108 29.10.2019 107/1 
Skolnämnden 92 07.10.2019 91/1 
Skolnämnden 72 22.08.2019 71 
Organ § Nr Datum Blad 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

INOMHUSLUFTEN I KÖKARS GRUNDSKOLA 
§72, Skolnämnden 
Företaget INVESTIGO ÅLAND AB har utfört fukt- och inomhusluftteknisk konditionsundersökning av 
Kökars grundskola den 29.4.2019. Rapport över undersökningen har tillställts kommunen i juni. 
Rapporten biläggs. 
Byggnadsinspektör Satu Soini närvarar på mötet och informerar om undersökningar som har gjorts och 
vilka åtgärder de föranleder. 

Skoldirektörens förslag: 
Skolnämnden diskuterar inomhusluften i Kökars grundskola på basen av rapporten och besluter om 
eventuella åtgärder. 

BESLUT: Ordförande Madelene Ahlgren-Fagerström föreslår att skolan fortsätter i nuvarande lokaler och 
att ventilationssystemet rengörs omgående. Förslaget understöds av Rainer Eriksson. 
Skolnämnden besluter att skolan fortsätter i nuvarande lokaler och att ventilationssystemet rengörs 
omgående. Skolnämnden har elevernas och personalens hälsa i fokus. För renoveringen av källaren ska 
byggnads- och tekniska nämnden begära in offerter senast den sista september. Ventilationssystemet 
rengörs också efter renoveringen. Detta gäller tills ny information om inomhusluften framkommer. 



§92, Skolnämnden 
Ålands plåt och ventilationsteknik kommer för att rengöra skolans ventilationssystem med OVK med 
början måndagen den 7 oktober. Arbetet beräknas vara klart på en vecka. Skolan är tillfälligt i 
församlingshemmet 4 dagar under ventilationsrengöringen. En dag är simdag den veckan. 
Kommunstyrelsen diskuterade ärendet den 26.08.2019 och beslöt följande: 
”Som vägkost till skolnämnden konstateras att styrelsen omfattar skolnämndens förslag om omedelbar 
rengöring och kalibrering av ventilationssystemet i skolan. Dessutom anser styrelsen att ingen borde 
vistas i källarvåningen förrän sanering gjorts. Styrelsen uppmanar därtill skolnämnden att ta fram en plan 
över en eventuell flytt om det senare skulle framkomma att skadliga ämnen finns i inomhusluften. De 
undersökningar som gjorts behöver preciseras av byggnadsinspektören avseende vilka prover som 
eventuellt inte tagits som borde göras.” 

Skoldirektörens förslag: 
Informationen antecknas till kännedom. Ärendet diskuteras. 

Protokolljusterarnas signatur  Utdragets riktighet intygas  

KÖKARS KOMMUN 

Skolnämnden 108 29.10.2019 107/2 
Skolnämnden 92 07.10.2019 91/2 
Organ § Nr Datum Blad 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

§92, Skolnämnden 

BESLUT: Skolnämnden önskar att byggnads- och tekniska nämnden utreder följande lokaler för en 
eventuell: 
- Brudhäll 
- Barnängen 
- Klobbars  
- baracker eller 
- eventuella andra lokaler. 
Inomhusluften ska bedömas liksom kostnader.  
Katariina Vuorinen föreslår att om inte elevernas hälsotillstånd ändras efter ventilationsrengöringen så 
flyttas skolan till andra lokaler så snabbt som möjligt. Förslaget vinner inte understörd. 
Ärendet behandlas på nästa skolnämndsmöte. 
Paragrafen justeras omedelbart. 

§108, Skolnämnden 
Ventilationskanalerna har nu rengjorts. Det blev klart vecka 41. Ventilationsflödes injustering ingick inte i 
arbetet och inte heller reparation av upptäckta brister och fel. Detta ska ännu åtgärdas. 
Byggnadsinspektören avser meddela skolnämnden till mötet om aktuella lokaler för en eventuell skolflytt. 

Skoldirektörens förslag: 



Skolnämnden informeras om läget. 

BESLUT: Informationen antecknas till kännedom. 
Skolnämnden föreslår för kommunstyrelsen att en arbetsgrupp tillsätts för att jobba med skolans 
inomhusluftsproblem. Från skolnämnden föreslås skolans föreståndare och en representant från 
skolnämnden Madelene Ahlgren-Fagerström. Arbetsgruppen tillsätts så snabbt som möjligt. 

Protokolljusterarnas signatur  Utdragets riktighet intygas  

KÖKARS KOMMUN 

Skolnämnden 109 29.10.2019 108 
Organ § Nr Datum Blad 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ÖVRIGA ÄRENDEN 
§109, Skolnämnden 

BESLUT: Nästa skolnämndsmöte blir tisdagen den 26 november kl. 12.30 om ärenden finns. 



Protokolljusterarnas signatur  Utdragets riktighet intygas  

KÖKARS KOMMUN 

Skolnämnden 110 29.10.2019 109 
Organ § Nr Datum Blad 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

AVSLUTNING 
§110, Skolnämnden 

Sammanträdet avslutades kl. 13.50. 

 _____________________________ 
 Madelene Ahlgren-Fagerström 
 Ordförande 

 _____________________________ 
 Kerstin Lindholm 
 Sekreterare 



Protokollet har framlagts till allmänt påseende den 30 oktober 2019. 

Protokolljusterarnas signatur  Utdragets riktighet intygas  


