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FÖREDRAGNINGSLISTA 

§§, Skolnämnden 
§1  Laglighet och beslutförhet. 
§2  Protokolljustering. 
§3   Godkännande av föredragningslistan. 
§4 Föregående sammanträdesprotokoll. 
§5 Sammanträdestider, kallelser och protokolljustering. 
§6   Anbud på båttransport mellan Kyrkogårdsö och Harparnäs för 2019 
§7   Uppdatering av elevskjutsningsavtal för Kökars grundskola 
§8  Arbetsplan för Kökars grundskola läsåret 2018-2019 
§9 Motion om byggande av boende för skärgårdsungdomar som studerar på fasta Åland  
§10  Inomhusluften i skolan 
§11  Tillkännagivanden   
§12 Övriga ärenden   
§13 Avslutning   
  

Protokollet framläggs till allmänt påseende senast den 15 januari 2019. 
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LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET 
§1, Skolnämnden 

 BESLUT: Sammanträdet konstateras vara lagenligt sammankallat och beslutfört. 
  

PROTOKOLLJUSTERING 
§2, Skolnämnden 

 BESLUT:    NN och NN valdes att justera protokollet 
   

GODKÄNNANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTAN 
§3, Skolnämnden 

 BESLUT: Föredragningslistan godkänns i föreliggande form. 

FÖREGÅENDE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
§4, Skolnämnden 

 BESLUT: Föregående sammanträdesprotokoll antecknas till kännedom. 
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SAMMANTRÄDESTIDER, KALLELSE OCH PROTOKOLLJUSTERING 
§5, Skolnämnden 

Med nuvarande turlista och vårterminens schemaläggning föreslås att skolnämndsmöten hålls på tisdagar 
kl. 12.15. Datum för följande nämndmöten kunde preliminärt planeras den 12 mars ( då nämnden, enligt 
tidigare beslut,  förutom sitt möte även har ett möte där den träffar personalen), 24 april, 28 maj, 17 
september, 15 oktober och 3 december.  Föredragningslistan har skickats ut per epost till ledamöterna och 
för kännedom till skolan. Konfidentiella ärenden sänds inte per epost. Kallelsen och föredragningslistan 
har sänts minst fem dagar före mötet. Kallelsen kungörs på kommunens anslagstavla. Pappersutskrift på 
föredragningslistan har fåtts från kommunkansliet. Protokollet har justerats inom en vecka eller direkt på 
mötet och framlagts till påseende senast efter åtta dagar. 

Skoldirektörens förslag: 
Skolnämnden sammanträdesdagar föreslås enligt planeringen ovan. Avvikelser kan ske.   
Skolnämnden fastställer rutinerna med kallelser och föredragningslistan enligt redogörelsen ovan.  

BESLUT:    I enlighet med förslaget. Dessutom beslöt nämnden beslöt träffa kollegiet den 14 februari.  
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ANBUD PÅ BÅTTRANSKPORT MELLAN KYRKOGÅRDSÖ OCH HARPARNÄS FÖR 2019. 

§6, Skolnämnden 



  
Vid anbudstiden utgång har ett anbud lämnats på båttranspart av en skolelev för tiden 15.04.2019 – 
07.06.2019 och den 15.08 – 14.12.2019 mellan Kyrkogårdsö och Harparnäs. Anbuden är från NN   och 
priset är 160 € per körd tur plus moms. M/S Storskär  sköter i huvudsak trafiken som tar ca. en timme tur/
retur. Ankomst tid till Harparnäs är kl. 8.45  pga  övrig trafik .  Antalet turer per vecka är fyra.  
  

Skoldirektörens förslag: 
Anbudet från NN på 160 € per körd tur + moms antas för transport av en skolelev under tiden  15.04.2019 
– 07.06.2019 och den 15.08 – 14.12.2019 mellan Kyrkogårdsö och Harparnäs.  

BESLUT:  I enlighet med förslaget. 
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UPPDATERING AV ELEVSKJUTSNINGSAVTAL FÖR KÖKARS GRUNDSKOLA  
§7, Skolnämnden 

Kökar taxi och skolnämnden ingick den 23.10.2017 ett elevskjutsningsavtal för elevtransporter till och 
från Kökars grundskola.  



Skolans föreståndare och taxientreprenören har fört diskussioner om det nu gällande avtalet och enats om 
en uppdatering.   

Under punkt 3 har en precisering införts där skolans föreståndare minst en vecka i förväg ska meddela 
Kökars taxi om avvikelser i skjutsschemat sker pga verksamhet utanför skolan. Är framförhållningen 
sämre har Kökar taxi rätt att uppbära en avgift som motsvarar kostnaden för skolskjutsen den dagen. 
Tidigare har ingen tidsbegränsning eller rätt att uppbära avgift funnits i avtalet. 

Under punkt 5 ”Ersättning” har överenskommits om att ”km-antal” byts till ”dagspriset”. 

Under rubriken ”Riktlinjer för skolskjuts till/från Kökars grundskola” finns ett tillägg där föräldrarnas 
skyldighet att meddela om barnet inte ska åka skolskjuts kompletterats med en rätt för Kökar taxi att 
uppbära en avgift som motsvarar skolskjutsen för den dagen eleven uteblivit vilken faktureras skolan och 
att nämnden sedan ska avgöra om föräldrarna ska hållas ersättningsskyldiga. 

Slutligen justeras skolskjutsrutten så att den startar i Finnö. 

Uppdaterat elevskjutsningsavtal finns som bilaga 1.  

Skoldirektörens förslag: 
  
Skolnämnden befullmäktigar vik skoldirektören att underteckna det föreslagna avtalet. (bilaga 1). 

BESLUT: I enlighet med förslaget. 
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ARBETSPLAN FÖR KÖKARS GRUNDSKOLA LÄSÅRET 2018-2019 
§59, Skolnämnden 

Skolföreståndaren informerar om den allmänna delen av arbetsplanen och skoldirektören föredrar 
läraruppgifterna för läsåret 2018-2019. Till allmänundervisning används 74 vt, specialundervisning 5 vt, 
övriga uppgifter 6,5 vt, stödundervisning för elever med annat modersmål än svenska 8 vt; i reserv finns 2 
vt för stöd- alternativt specialundervisning sammanlagt 93,5 vt.  För stödundervisningen för elever med 
annat modersmål i svenska ersätter landskapsregeringen kostnaderna till högst 86%.    



NN tackade nej till bisysslan som timlärare för höstterminen 2018 med möjlighet till förlängning. NN har 
förordnats (7 vt) som timlärare i matematik och slöjd för höstterminen med eventuell förlängning. 
En sammanställning av användningen av undervisningstimmarna finns i bilaga 1 och arbetsplanen som 
bilaga 2.  

För läsåret 2018-2019 har Kökars grundskola tre assistenter och en ledsagare. NN och NN är personliga 
assistenter och arbetar 27,25  per vecka    respektive 27 h  per vecka. NN är gruppassistent och arbetar 
25,25 h   per vecka. Arbetstidsförlängningen används som handledning. NN är ledsagare och arbetar 
18-21,5 timmar per vecka (16,5-20 förra läsåret). Antalet assistentimmar är 79,5 timmar  och därmed 
utökade med 3 timmar från ifjol. Förklaringen är att eleverna på högre årskurser får fler lektioner per 
vecka. På motsvarande sätt har ledsagarens arbetstid utökat. Gruppassistenten har 2,5 timmar mindre än 
förra läsåret. 

Skoldirektörens förslag: 
Skolnämnden godkänner timfördelningen, assistenternas timmar och arbetsplanen för läsåret 2018-2019  i 
föreliggande form. 

___________________________________________________________________________________________________________________ 
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BESLUT:    
Skolnämnden godkände förslaget i liggande form förutom att det framfördes önskemål om att  en vt 
musik ska införas och att antimobbningsplanen ska ombearbetas och KiVa skola strykas. 
Arbetstidsförlängningen används som handledning eller andra arbetsuppgifter.Skolföreståndaren 
informerar om den allmänna delen av arbetsplanen och skoldirektören föredrar läraruppgifterna för läsåret 
2018-2019. Till allmänundervisning används 74 vt, specialundervisning 5 vt, övriga uppgifter 6,5 vt, 
stödundervisning för elever med annat modersmål än svenska 8 vt; i reserv finns 2 vt för stöd- alternativt 
specialundervisning sammanlagt 93,5 vt.  För stödundervisningen för elever med annat modersmål i 
svenska ersätter landskapsregeringen kostnaderna till högst 86%.    



§ 8, Skolnämnden 
Skolans föreståndare har uppdaterat arbetsplanen genom att omarbeta antimobbningsplanen så att 
KiVaskola strykts. (Bilaga 2) 

Skoldirektörens förslag: 
 Föreståndaren presenterar förslaget på mötet.  

BESLUT: Antimobbningsplanen finns som bilaga 2. KiVa programmet används fortsättningsvis men 
omarbetat så att de enskilda elevsamtalen följer en omarbetad modell. Inför nästa läsår undersöks andra 
program och modeller som används i motsvarande skolor.  

____________________________________________________________________________________
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MOTION OM BYGGANDE AV BOENDE FÖR SKÄRGÅRDSUNGDOMAR SOM STUDERAR 
PÅ FASTA ÅLAND  
§9, Skolnämnden 

Fullmäktigeledamot NN har i en motion till fullmäktige föreslagit att Kökar kommun tillsammans med 
övriga berörda parter utreder möjligheten att det länge omtalade boendet för skärgårdsungdomar börjar 
planeras och byggas fortast möjligt. Sundström lyfter i sin motion de risker som finns när tonåringar som 
inte är myndiga själva är ansvariga för sina hushåll utsätts för osäkerhet och stora krav och risker att få 
kontakt med droger och tobak etc. Sundström skriver även att det finns fungerande exempel i bl a Sverige. 

Fullmäktige remitterade den 11.10.2018 motionen till skolnämnden för beredning. 

Vik. skoldirektören har kontaktat Axxell i Pargas i Finland och Naturbruksgymnasiet i Burträsk utanför 
Skellefteå i Sverige som bägge har välfungerande internat i sina verksamheter.  

Naturbruksgymnasiet i Burträsk 
Internat i Burträsk är för elever som kommer långväga ifrån, dvs som har för långt för att dagligen kunna 
pendla till skolan. Internatet består av 22 rum i tre olika hus.  

Önskar man bo på internatet så ansöker man om rum. De som blir antagna till internatet ingår ett 
hyreskontrakt som inkluderar tydliga regler för boende vid internatet. Om någon bryter mot reglerna så 
kontaktas vårdnadshavarna och man kan tvingas att flytta från elevhemmet. Innan man flyttar in och före 
man flyttar ut så förs avsyningsprotokoll på rummets skick.  Personalen på skolan har nära kontakt med 
vårdnadshavarna. För de boende så ordnas även gemensamma aktiviteter såsom besök vid badhus, träning 
och andra evenemang, eftersom elevhemmet är relativt avsides från centralorten.   
Kostnaden är förnärvarande 1600 SEK /mån med självhushåll. Önskar man frukost, middag och 
kvällsmål (lunch ingår i allas skoldag) så tillkommer 1770 SEK (tot  drygt 3300 SEK).  
Ingen får stanna över helgerna på elevhemmet.  
Elevhemmet har en internatföreståndare som även utför administrativa uppgifter för skolan. Det finns 
ingen dygnetrunt övervakning av internatet.  

Axxell i Pargas.  
För internatet i Pargas är Ekenäs hyresvärd. Elevhemmet har 64 platser. Förutom elevernas rum finns 
allmänna utrymmen med bl a hobbyrum och gym. Man har rätt att söka till internatet om man har mer än  
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en timmes skolväg. Det är mycket populärt att bo på internatet. En tredjedel av alla studerande i skolan 
bor där. Det upplevs tryggt och trivsamt. Dessutom lockar det studerande från hela Finland till 
skolan i Pargas.  Man betalar ingen hyra för ett rum på elevhemmet. Maten koster 96 € per månad. Den 
internatansvarige finns på boendet på natten. Den som vill ha en internatplats gör en ansökan där man på 
bekräftar att man tagit del av internatets regler. Den som bor på internatet ansvarar för sig själv och sina 
gäster på internatet. Även vårdnadshavarna undertecknar ansökan om studerande är minderårig. Alla åker 
hem till helgerna.  

Skunks styrelse har fått motionen på remiss och har avgett ett svar den 21 november 2018. 
Skunks styrelse kommer att fördjupa sig mer i frågan efter årsskiftet. Den konstaterar att det är svårt att 
säga vad som är bäst men att ett internat kan bli en populär och trygg punkt för skärgårdsungdomar och 
även för andra som behöver stöd och för att motverka isolering. Det är skönt med ett internat där man kan 
laga mat och fixa med stöd av någon vuxen och även ha kamrater att umgås med. 
Det sociala stödet är viktigt och kan vara viktigare än själva boendet, även om boendet också behövs. 
Speciellt inflyttade ungdomar har svårt att hitta boende i Mariehamn, mycket går ju genom nätverk och 
kontakter, som inflyttade många gånger inte har. 

Flera utredningar om internat för boende i skärgården har gjorts både av Skunk och landskapsregeringen.  

I informella samtal har framkommit att ungdomar under en tid föredragit eget boende men att det 
förefaller finnas ett ökat intresse för internat vilket kan bero på minskad trygghet i dagens samhälle. Vilket 
också bekräftas av en gallup i Axxell där ungdomarna föredrar delat rum framom eget.  Nya familjer i 
skärgården har också färre kontaktytor och ett glesare nätverk för sina ungdomar som flyttar från 
skärgården till Mariehamn. 

Skoldirektörens förslag: 
Alla elever på Åland borde ha samma rätt till och möjlighet till skolgång vid Ålands gymnasium. 
Skolnämnden rekommenderar fullmäktige att Kökar gör gemensam sak med resten av skärgården och 
genom skärgårdsnämnden tar ett initiativ och uppvaktar lanskapsregeringen för att ett elevboende ska 
förverkligas vid Ålands Gymnasium. 
  

BESLUT: I enlighet med förslaget. 
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INOMHUSLUFTEN I SKOLAN 
§10, Skolnämnden 
Ärendet är på begäran en stående punkt på skolnämndens möten fram till att problemen är åtgärdade. 
I ett mail från byggnadsinspektör NN informeras om tidsplanen: 

              Dränering 2018 
Fortsatt dränering på nedre sidan samt grävning av mindre öppna diken på övre 
sidan.  För att minska vattenbelastningen på skolan. Bör göras 2019. 
Åtgärder på hemkunskapsrummets golv. 2019 eller 2020 beroende på anslag. 
Upptagning av väggar i textilslöjdsrummet som ligger under marknivå. 2019 eller 
2020 beroende på anslag. 
Övriga arbeten i mindre rum i källaren 2020 eller 2021. 

Skoldirektörens förslag:  
Informationen antecknas för kännedom 
  

BESLUT:  I enlighet med förslaget. 
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TILLKÄNNAGIVANDEN 
§11, Skolnämnden 

 Följande skrivelser och beslut har sänts till skolnämnden: 

Ålr nr 191 U2/9.10.2018 Basbelopp för landskapsandelen för driften av grundskolorna för år 2019. 
Ålr nr 189 U2/9.10.2018 Basbelopp för landskapsandelen för driften av grundskolorna för år 2018 – 
självrättelse av beslut. 
Ålr nr 187 U2/10.10.2018. Arbetsplan för grundskola 2017-2018 
Ålands landskapsregering och Godby högstadieskola. 18.10.2018  Inbjudan till fortbildning ”Everyone 
can Create” 20.11.2018 
Ålands landskapsregering  26.10.2018. Dansk skola söker en åländsk skola för ett Nordplus Junior 
samarbete 
Ålands landskapsregering. 25.11.2018 Information om utvecklingsprojekt 
Ålr nr 240 U2/4.12.2018 Dialog 2019 – Årets pedagog 
Coast4us 4.12.2018 Vattendag för barn och unga 
Rädda Barnen 14.12.2018 Barnens internet – erbjudande om föreläsning. 
Ålands landskapsregering Bokgåva – Att undervisa programmering i skolan. 

Skoldirektörens förslag: 
Informationen antecknas för kännedom 

BESLUT:     
I enlighet med förslaget 
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ÖVRIGA ÄRENDEN 



§12, Skolnämnden 
  
Personalsituationen under vårterminen 

NN har meddelat att hon fått förhinder att förlänga sitt förordnande under vårterminen.  NN har 
förordnats i hennes ställe för 7 vt. 

NN har erbjudits förlängning till 7.6 att sköta matutdelare/lokalvårdare 

NN har under november och december fungerat som lokalvårdare på skolan. Rekrytering pågår till 
uppgiften för vårterminen.  

       
Konsekvenserna i skolan för ändrad färjtidtabell 
Färjavgången från Kökar är tidigarelagd under tiden 2.1-28.4 (fredagar) samt  29.4-16.6 (tisdagar, 
torsdagar och fredagar). Det gäller avgång 14.45 istället för 15.00.       
Föreståndaren informerar om hur skolan anpassar sig till de ändrade turerna.  

Lärarnas planeringsdag för nästa läsår 
Eleverna har en dag per år ledigt för lärarnas planering. Dagen brukar användas till planering av följande 
läsår, både med nuvarande och kommande kollegor. Föräldrar har framfört önskemål om att lärare som 
inte ska fortsätta följande år kunde ha en aktivitet för eleverna istället för att de ska vara lediga. En 
diskussion fördes i frågan som kommer att diskuteras vidare vid ett föräldramöte.  

Skoldirektörens förslag: 
Informationen antecknas för kännedom 

BESLUT:   
I enlighet med förslaget 

____________________________________________________________________________________ 
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AVSLUTNING 
§13, Skolnämnden 



 Sammanträdet avslutades kl.   13.38 

 _____________________________ 
 Madelene Ahlgren-Fagerström 
 Ordförande 

 _____________________________ 
 Britt Lundberg 
 Sekreterare 

Protokollet har framlagts till allmänt påseende senast den 15 januari 2019. 
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ANVISNING OM RÄTTELSEYRKANDE 
MEDDELANDE OM RÄTTELSEYRKANDE 

Kommunens myndighet Datum för sammanträdet                         Paragraf Sida 
Skolnämnden i Kökar                                               08.01.2019                            1-13  13                
__________________________________________________________________________________________ 

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:   
1,2,3,4,5,9,10,11,12 och 13. 
_________________________________________________________________________ 
Annan grund för besvärsförbud, vilken 
Ärenden som avser endast intern organisation och delgivningar;  
Paragraferna   

Enligt § 50 mom 4 i grundskolelagen eller § 43 i grundskoleförordningen; 
Paragraferna   
8___________________________________________________________________________ 



Anvisningar om rättelseyrkande 
Envar kommunmedlem kan framställa om rättelse genom ett skriftligt rättelseyrkande beträffande följande paragrafer: 
6 och 7   
___________________________________________________________________________ 

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

Rättelseyrkande framställs hos den myndighet som fattat beslutet, dvs. 
  Kökar kommun 
  Skolnämnden 
  22730 Kökar 
eller  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 sökes, i original eller som en officiellt bestyrkt kopia. 
 


