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

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

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

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

Justerat Kökar den 7 oktober 2019. 

------------------------------------------------------------------------------------------ 
Gunilla Ponthin Katariina Vuorinen 

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

KÖKARS KOMMUN 



Skolnämnden  07.10.2019 78 
Organ § Nr Datum Blad 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

FÖREDRAGNINGSLISTA 

§§, Skolnämnden 
§77  Laglighet och beslutförhet. 
§78  Protokolljustering. 
§79  Godkännande av föredragningslistan. 
§80 Föregående sammanträdesprotokoll. 
§81  Utse dataskyddsombud för skolnämnden. 
§82 Anställning som timlärare i huvudsyssla i klassläraruppgifter. 
§83  Anställning som timlärare i huvudsyssla i matematik, fysik och kemi. 
§84 Anställning som timlärare. 
§85 Utvärdering av elevassistentresurs. 
§86 Förordnande av lärare till särskilda uppgifter för läsåret 2019-2020. 
§87 Arbetsplan för läsåret 2019-2020. 
§88 Anhållan om skolskjuts för vinterhalvåret för Linus Eriksson och William Dahlqvist. 
§89 Anhållan om skolskjuts för vinterhalvåret för Christoffer Fagerström. 
§90 Taxa för uthyrning av grundskolans lokaler år 2020. 
§91  Budgetförslag 2020. 
§92 Inomhusluften i Kökars grundskola. 
§93 Tillkännagivanden. 
§94 Övriga ärenden. 
§95 Avslutning. 

Protokollet framläggs till allmänt påseende den 10 oktober 2019. 
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LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET 
§77, Skolnämnden 

 BESLUT: Sammanträdet konstateras vara lagenligt sammankallat och beslutfört. 
  

PROTOKOLLJUSTERING 
§78, Skolnämnden 

 BESLUT: Till protokolljusterare utses Gunilla Ponthin och Katariina Vuorinen. 

GODKÄNNANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTAN 
§79, Skolnämnden 

 BESLUT: Till föredragningslistan fogas § 95 Konfidentiellt ärende. Avslutning blir  
 då § 96. I övrigt godkänns föredragningslistan i föreliggande form. 

FÖREGÅENDE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
§80, Skolnämnden 

 BESLUT: Föregående sammanträdesprotokoll antecknas till kännedom. 
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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 brodläggs. 
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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. 
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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. 
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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. 
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UTVÄRDERING AV ELEVASSISTENTRESURS 
§85, Skolnämnden 

Det har varit en fin skolstart för eleven och även för de vuxna i skolan. Nuvarande elevassistentresurs i 
lågstadiet är tillräcklig. 
Skolföreståndaren informerar närmare. 

Skoldirektörens förslag: 
Skolnämnden antecknar till kännedom att nuvarande elevassistentresurs är tillräcklig. 

BESLUT: Förslaget godkänns. 



Protokolljusterarnas signatur  Utdragets riktighet intygas  

KÖKARS KOMMUN 

Skolnämnden 86 07.10.2019 85 
Organ § Nr Datum Blad 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

FÖRORDNANDE AV LÄRARE TILL SÄRSKILDA UPPGIFTER FÖR LÄSÅRET 2019 - 2020 
§86, Skolnämnden 

Lärare erhåller enligt UKTA-avtalet ersättning för särskilda uppgifter inom grundskolan. 

Skoldirektörens förslag: 
Följande lärare förordnas till utförande av särskilda uppgifter under läsåret 2019-2020: 

- Johanna Hellström: 2,0 vt för lärarhandledning 
  1,0 vt för IKT-handledning 

- Johanna Henriksson: 1,0 vt för klassföreståndaruppgifter 
  0,5 vt för elevrådshandledning (från 1.9.2019) 

- Martin Högstrand: 1,0 vt för klassföreståndaruppgifter 

BESLUT: Förslaget godkänns. 
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ARBETSPLAN FÖR LÄSÅRET 2019-2020 
§87, Skolnämnden 

Skolföreståndaren berättar om den allmänna delen av arbetsplanen och skoldirektören föredrar 
läraruppgifterna. Till allmänundervisning används 67 vt, specialundervisning 9 vt, övriga uppgifter 6,5 vt, 
särskild stödundervisning för elever med annat modersmål än svenska 8 vt, stöd 2 vt och i reserv finns 2 
vt; sammanlagt 94,5 vt. 

Skoldirektörens förslag: 
Arbetsplanen för läsåret 2019-2020 godkänns i föreliggande form. 

BESLUT: Arbetsplanen för läsåret 2019-2020 godkänns med vissa stilistiska ändringar. 
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ANHÅLLAN OM SKOLSKJUTS FÖR VINTERHALVÅRET FÖR LINUS ERIKSSON OCH 
WILLIAM DAHLQVIST 
§88, Skolnämnden 

Lotta och Rainer Eriksson anhåller om skolskjuts för Linus Eriksson (åk 7) och William Dahlqvist (åk 6) 
för tiden 18.11.2019 – 8.4.2020. De anser att pojkarnas skolväg är farlig framförallt på vintern. Även 
resten av skolåret är den farlig när det är färjtider. De har gått och cyklat med pojkarna till skolan och då 
fått cykla eller hoppa i diket för bilarna kommer nära och fort. Långt över hastighetsbegränsningen. 
Bilarna saktar inte ner alls när det är barn på vägen. 

Skoldirektörens förslag: 
Linus Eriksson (åk 7) och William Dahlqvist (åk 6) beviljas skolskjuts under vinterhalvåret den 
18.11.2019 – 20.03.2020. 
Är väglaget dåligt före och efter tidpunkterna kan skolans föreståndare tidigarelägga eller förlänga 
skolskjutsen någon vecka. 
Föräldrarna ska meddela skolbilen om eleven uteblir från skolskjutsen.  

BESLUT: Förslaget godkänns. 
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ANHÅLLAN OM SKOLSKJUTS FÖR VINTERHALVÅRET FÖR CHRISTOFFER 
FAGERSTRÖM 
§89, Skolnämnden 

Helen Fagerström anhåller om skolskjuts för Christoffer Fagerström under vinterhalvåret 2019/2020.  

Skoldirektörens förslag: 
Christoffer Fagerström beviljas skolskjuts från och till Överboda vägskäl under vinterhalvåret den 
18.11.2019 – 20.03.2020. 
Är väglaget dåligt före och efter tidpunkterna kan skolans föreståndare tidigarelägga eller förlänga 
skolskjutsen någon vecka. 
Föräldrarna ska meddela skolbilen om eleven uteblir från skolskjutsen.  

BESLUT: Förslaget godkänns. 
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TAXA FÖR UTHYRNING AV GRUNDSKOLANS LOKALER ÅR 2020 
§90, Skolnämnden 

Skolnämnden diskuterar om taxan behöver ändras eller om det behövs tillägg till den, bilaga nr 1. 

Skoldirektörens förslag: 
Taxan för uthyrning av grundskolans lokaler godkänns enligt bilaga nr 1. 
Taxan översänds till kommunstyrelsen. 

BESLUT: Följande ändring görs: 
- Konferensgrupper, avgiftsbelagda kurser: 15 € första timmen + 5 € per tilläggstimme. 
- Terminsavgift för privat personer. Taxan enligt bilaga nr 1. 
I övrigt godkänns taxan enligt bilaga nr 1. 
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BUDGETFÖRSLAG 2020 
§91, Skolnämnden 
Budgetförslaget är uppgjort så att verksamheten fortsätter som tidigare med 94,5 vt undervisning. Antalet 
lärare i huvudsyssla är fem och antalet elevassistenter är tre varav två personliga. 
Skolförvaltningens utgifter är 21.409 € jämfört med 20.868 € år 2019; en ökning med 541 €. 
Grundskolans utgifter är 417.205 € jämfört med 391.391 € år 2019; en ökning med 25.814 € eller med 
inkomsterna inräknade 343.938 € för år 2020 och 318.123 € för år 2019. I budgeten är det räknat med 15 
elever. 
Medborgarinstitutet budgeteras oförändrat 5.000 €.  
Ungdomsverksamheten budgeteras 3.731 €.  

Skoldirektörens förslag: 
Skolnämnden behandlar budgetförslaget och överlämnar det till kommunstyrelsens behandling. 

BESLUT: Följande ändringar görs: 
4360 Post- och teletjänster minskas till 1.000 €. 
Budgeten med följande slutsummor överlämnas till kommunstyrelsens behandling: 

• Skolförvaltning utgifter 21.409 €. 
• Grundskolan, intäkter 73.267 €, utgifter 416.705 € och nettoutgifter 343.438 €. En ökning av 

nettoutgifterna med 25.315 € jämfört med 2019 års budget. 
• Medborgarinstitutet utgifter 5.000 €. 
• Ungdomsverksamhet utgifter 3.731 €. Ingår bidrag till 4H på 300 €, SKUNK 300 € och Kökars 

Ungdomsförening 400 €. Bidragsansökan med verksamhetsplan innan utbetalning av stödet 
emotses. 

Motivering till ökningen av lönekostnaderna görs till kommunstyrelsens behandling. 
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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. 
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§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. 
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TILLKÄNNAGIVANDEN 
§93, Skolnämnden 

Följande skrivelser och beslut har tillställts skolnämnden: 
- Ålr nr 183 U2/30.08.2019. Fastställande av implementeringsplan 2019 – 2022. 
- Ålr nr 210 U2/27.09.2019. Kökars kommun har fått 9.265,93 € för ordnandet av stödundervisning i 
svenska i Kökars grundskola under vårterminen 2019. 

Skoldirektörens förslag: 
Ovanstående beslut antecknas till kännedom. 

BESLUT: Förslaget godkänns. 
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ÖVRIGA ÄRENDEN 
§94, Skolnämnden 



BESLUT: Nästa skolnämndsmöte blir tisdagen den 29 oktober kl. 12.30 med ärenden som lärartjänster 
och inomhusluften. 
Följande skolnämndsmöte blir torsdagen den 12 december kl. 13.00. 
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KONFIDENTIELLT ÄRENDE 
§95, Skolnämnden 
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AVSLUTNING 
§96, Skolnämnden 

Sammanträdet avslutades kl. 12.05. 

 _____________________________ 
 Madelene Ahlgren-Fagerström 
 Ordförande 



 _____________________________ 
 Kerstin Lindholm 
 Sekreterare 

Protokollet har framlagts till allmänt påseende den 10 oktober 2019. 
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