
SKOLNÄMNDEN I KÖKAR                             
Sammanträdesprotokoll  nr 8 / 2019 
   
Sammanträdestid Torsdagen den 12 december 2019 kl. 13.00 – 13.52 
   
Sammanträdesplats Kökars kommunkansli 

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

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

 Paragrafer 111 - 123 
 Sidor 111 - 123 

Underskrifter 

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

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

Justerat Kökar den 12 december 2019. 

------------------------------------------------------------------------------------------ 
Rainer Eriksson Gunilla Ponthin 

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

KÖKARS KOMMUN 



Skolnämnden  12.12.2019 112 
Organ § Nr Datum Blad 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

FÖREDRAGNINGSLISTA 

§§, Skolnämnden 
§111 Laglighet och beslutförhet. 
§112 Protokolljustering. 
§113 Godkännande av föredragningslistan. 
§114 Föregående sammanträdesprotokoll. 
§115 Timlärare. 
§116 Lotta Eriksson; Anhållan om arbetsledighet. 
§117 Vikarie för lokalvårdare. 
§118 Matutdelare/lokalvårdare. 
§119 Ledsagare. 
§120 Tillkännagivanden. 
§121 Inomhusluften i Kökars grundskola. 
§122 Övriga ärenden. 
§123 Avslutning.  

Protokollet framläggs till allmänt påseende den 16 december 2019. 

Protokolljusterarnas signatur  Utdragets riktighet intygas  

KÖKARS KOMMUN 



Skolnämnden 111 - 114 12.12.2019  113 
Organ § Nr Datum Blad 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET 
§111, Skolnämnden 

 BESLUT: Sammanträdet konstateras vara lagenligt sammankallat och beslutfört. 
  

PROTOKOLLJUSTERING 
§112, Skolnämnden 

 BESLUT: Till protokolljusterare utses Rainer Eriksson och Gunilla Ponthin. 

GODKÄNNANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTAN 
§113, Skolnämnden 

 BESLUT: Föredragningslistan godkänns i föreliggande form. 

FÖREGÅENDE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
§114, Skolnämnden 

 BESLUT: Föregående sammanträdesprotokoll antecknas till kännedom. 

Protokolljusterarnas signatur  Utdragets riktighet intygas  

KÖKARS KOMMUN 

Skolnämnden 115 12.12.2019 114 
Organ § Nr Datum Blad 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 



TIMLÄRARE 
§115, Skolnämnden 
Följande personer har sökt den lediganslagna timlärartjänsten i huvudsyssla: 
- Sam Hagström född 1997 från Mariehamn, fordon/bilmekaniker. Ingen lärarerfarenhet. 
- John Holmgren född 1981 från Lappo, slöjdlärarstuderande. Fyra månaders lärarerfarenhet och ett 
läsårs erfarenhet som elevassistent. 
- Ida Jansson född 1990 från Lemland, grundlärarexamen 4-6 och behörighet att verka som klasslärare i 
årskurs 1-6. Två och ett halvt års lärarerfarenhet och ett läsårs erfarenhet som elevassistent. 
- Jonna Kevin född 1963 från Lemland, hum.kand. i kulturledning och nordisk folkloristik och 
högskoleexamen i danspedagogik. Lärarerfarenhet fem och ett halvt år. 
- Niclas Åkerholm född 1967 från Mariehamn, fritidspedagog. Lärarerfarenhet cirka två år. 
Ida Jansson är den enda som har lärarutbildning och har kallats på anställningsintervju. Men Ida Jansson 
är inte behörig som timlärare i huvudsyssla i svenska stöd och idrott. 
Jonna Kevin har meddelat att hon p.g.a. annat jobb är till förfogande endast tisdageftermiddag, onsdagar 
och eventuellt torsdagar. 

Skoldirektörens förslag: 
Fritidspedagog Niclas Åkerholm utses till timlärare i huvudsyssla 17 vt vid Kökars grundskola med 
huvudsaklig undervisning i svenska stöd och idrott för tiden 01.01 – 30.06.2020 med två månaders 
prövotid den 01.01 – 29.02.2020. 
Till reserv utses Sam Hagström. 
Straffregisterutdrag ska uppvisas. 

BESLUT: Förslaget godkänns. 

Protokolljusterarnas signatur  Utdragets riktighet intygas  

KÖKARS KOMMUN 

Skolnämnden 116 12.12.2019 115 
Organ § Nr Datum Blad 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

LOTTA ERIKSSON; ANHÅLLAN OM ARBETSLEDIGHET 
§116, Skolnämnden 



Lotta Eriksson anhåller om fortsatt arbetsledighet från befattningen som lokalvårdare vid Kökars 
grundskola under tiden 01.01 – 15.08.2020 med eventuell förlängning till 31.12.2020. Det beror på om 
behovet finns på Barnängen och om skolan är renoverad så att hon kan gå tillbaka utan att bli sjuk. 

Skoldirektörens förslag: 
Lotta Eriksson beviljas fortsatt arbetsledighet från befattningen som lokalvårdare för tiden 01.01 – 
15.08.2020 med eventuell förlängning till 31.12.2020. 

BESLUT: Rainer Eriksson anmäler jäv och avlägsnar sig från sammanträdesrummet. 
Förslaget godkänns. 
Paragrafen justeras omedelbart. 

Protokolljusterarnas signatur  Utdragets riktighet intygas  

KÖKARS KOMMUN 

Skolnämnden 117 12.12.2019 116 
Organ § Nr Datum Blad 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

VIKARIE FÖR LOKALVÅRDARE 
§117, Skolnämnden 
Jaana Laaksonen har vikarierat som lokalvårdare och är intresserad av att fortsätta. 

Skoldirektörens förslag: 



Jaana Laaksonen anställs som lokalvårdarvikarie vid Kökars grundskola för tiden 01.01 – 07.06.2020. 
Arbetstiden är 52,29 % av allmän arbetstid eller 20 h och 16 minuter per vecka. 
Storstädning utförs under sommaren 50 h enligt timlön. 

BESLUT: Förslaget godkänns. 
Arbetsuppgifterna för lokalvårdaren ses över i och med att källarvåningen inte används eller städas. 
Det ingår i lokalvårdarens uppgifter att vikariera matutdelaren/lokalvårdaren under kortare tid. 
Straffregisterutdrag ska uppvisas. 

Protokolljusterarnas signatur  Utdragets riktighet intygas  

KÖKARS KOMMUN 

Skolnämnden 118 12.12.2019 117 
Organ § Nr Datum Blad 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

MATUTDELARE/LOKALVÅRDARE 
§118, Skolnämnden 
Pia Backman jobbar som matutdelare/lokalvårdare och är intresserad av att fortsätta. 

Skoldirektörens förslag: 
Pia Backmans förordnande som matutdelare/lokalvårdare vid Kökars grundskola förlängs för tiden 01.01 
– 07.06.2020. Arbetstiden är 52,29 % av allmän arbetstid eller 20 h och 16 minuter per vecka. 
Storstädning utförs under sommaren 50 h enligt timlön. 



BESLUT: Förslaget godkänns. 
Straffregisterutdrag ska uppvisas. 

Protokolljusterarnas signatur  Utdragets riktighet intygas  

KÖKARS KOMMUN 

Skolnämnden 119 12.12.2019 118 
Organ § Nr Datum Blad 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

LEDSAGARE 
§119, Skolnämnden 
Ida Nordberg har sedan den 1 oktober 2019 varit ledsagare på onsdagar och sedan den 11 november också 
på måndagar. Detta på grund av att Nicoleta Miron önskade bli av med först ledsagningen på onsdagar 
och sedan även på måndagar. 

Skoldirektörens förslag: 
Ida Nordberg anställs som ledsagare fr.o.m. den 1 oktober mot timredovisning. Timlön 12,79 €. 

BESLUT: Förslaget godkänns. 
Om Ida Nordberg har förhinder är Nicoleta Miron vikarie. 



Protokolljusterarnas signatur  Utdragets riktighet intygas  

KÖKARS KOMMUN 

Skolnämnden 120 12.12.2019 119 
Organ § Nr Datum Blad 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

TILLKÄNNAGIVANDEN 
§120, Skolnämnden 
Följande skrivelser och beslut har tillställts skolnämnden: 
- Ålr nr 248 U2/04.11.2019. Utredning gällande organisationen av resurser för elever i behov av stöd i 
grundskolan. 
- Mirja Kalliokoski har beviljats det första årsbundna tillägget för fem tjänstgöringsår retroaktivt fr.o.m. 
den 1.8.2019. 

Skoldirektörens förslag: 
Ovanstående beslut antecknas till kännedom. 

BESLUT: Förslaget godkänns. 



Protokolljusterarnas signatur  Utdragets riktighet intygas  

KÖKARS KOMMUN 
Skolnämnden 121 12.12.2019 120/1 
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 121 12.12.2019 120/2 
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. 

§120, Skolnämnden 
Skoldirektörens förslag: 
Skolnämnden informeras om det dagsaktuella läget. 

BESLUT: Förslaget godkänns. 

Protokolljusterarnas signatur  Utdragets riktighet intyg  

KÖKARS KOMMUN 

Skolnämnden 122 12.12.2019 121 
Organ § Nr Datum Blad 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ÖVRIGA ÄRENDEN 
§122, Skolnämnden 
Studi är en rolig och flerspråkig lärmiljö och ett komplement som läromedel i första hand för elever med 
annat modersmål än svenska. Studis gemensamma mål är ett mångspråkigt, multimodalt lärande, en 
jämlik och inkluderande skola för alla från första dagen. Finska är ett tillgängligt språk. 
Det är på gång en gemensam licens för hela Åland där kostnaden det första året är 5 € per elev och det 
tredje och sista året kostar det 10 € per elev. 

Skoldirektörens förslag: 
Kökars grundskola deltar i Studi under förutsättning att övriga åländska grundskolor också deltar. 
Kostnaderna är 5 € första året och sista året 10 €. 

BESLUT: Förslaget godkänns. 



Protokolljusterarnas signatur  Utdragets riktighet intygas  

KÖKARS KOMMUN 

Skolnämnden 123 12.12.2019 122 
Organ § Nr Datum Blad 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

AVSLUTNING 
§123, Skolnämnden 

Sammanträdet avslutades kl. 13.52. 

 _____________________________ 
 Madelene Ahlgren-Fagerström 
 Ordförande 

 _____________________________ 
 Kerstin Lindholm 
 Sekreterare 



Protokollet har framlagts till allmänt påseende den 16 december 2019. 

Protokolljusterarnas signatur  Utdragets riktighet intygas  


