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21           Bästa medlem!

Vårterminen har gått och igen fick många av oss merarbetet genom distansarbete, 
ibland till och med samtidigt när- och distansarbete. Ett otyg - kan vi alla komma 
överens om - men vi klarade det med livet och hälsan i behåll. Så tack alla er som 
ställde upp än en gång - vi fick Kulturfondens stora pris för att vi visade upp en 
”exceptionel l anpassningsförmåga”. Vi får hoppas att landskapet och 
kommunpolitikerna kommer ihåg detta även när nästa förhandlingsrunda inleds. 

Styrelsen har under våren försökt att vara ”kreativ” med att till varje skola skicka en 
massagesits - av reaktioner att döma ett omtyckt initiativ. Säkert kommer den ännu 
mera väl till pass under höstens kalla dagar. Många av er fick möjligheten att äntligen få 
gå ut med arbetskamrater, sätter sig och avnjuta en rätt och ett glas. Det kändes nästan 
konstig att man fick göra det och kanske kommer vi i fortsättningen att njuta ännu mer 
av de tillfällen som ger oss möjligheten att träffas på plats. 

Ett sådant tillfälle vill jag redan nu annonsera eftersom vi gärna vill inleda 
höstterminen med en föreläsning i en hörsal. Vi har bokat talterapeuten 
Nina Nylander som kommer att föreläsa  om ”Att arbeta pedagogiskt med elever med 
språkliga svårigheter - Om anpassningar och bemötande vid språkstörningar, 
flerspråkighet, m.m.” Hon är  privatpraktiserande talterapeut på Åland, med bakgrund 
som skollogoped i Sverige. Skriv redan nu in i era kalendrar torsdag 9 sept. - platsen 
meddelas senare. Ni kan snart gå in på webbsidan och anmäla er, naturligtvis kommer 
vi under pausen att bjuda på ”fika”. 

Vårmötet fick ju än en gång hållas på distans, glädjande nog deltog nästan 50 
medlemmar (rekord?). Vem vet, kanske det var möjligheten att få ett presentkort för 
blommor eller FSL’s ordförande Inger Damlin som blev dragplåstret. Hur som hellst, 
huvudsaken är att vi kan intressera medlemmarna för vårt arbete. 

Den här sommaren kommer vi att ta det lugnt med utflykter, men på hösten kan vi 
säkert träffas och göra en gemensam vandring, vi har fått idén att besöka Kökar - 
styrelsen ville dock avvakta hur läget blir, vi återkommer.

För att hålla er med styrelsens arbete UpToDate kan ni, som vanligt, klicka er till 
protokollen på vår webbplats: Lararforeningen.ax.

För att avnjuta en god bok i hängmattan under trädet vill jag ytterligare 
påminna er om att beställa en sådan åt er fram till 27 Juni.  FSL bjuder 
på det, kolla på deras webbsida -  Hit till Åland betalar du bara fraktkostnaden på 3,55€ 
och då får du småningom av tullen ett förtullningsbesked. Eftersom priset är så pass 
ringa kan man bara maila fakturan på 3,55€ till mariehamnstull@tulli.fi - och vips har ni 
boken i brevlådan dagen efter. Mera info hittar du på: https://www.fsl.fi/pa-gang/aktuellt/
5431-gratis-bok-till-alla-medlemmar.

I styrelsens namn vill jag önskar er alla ett välförtjänt lugnt, varmt och skönt sommarlov!

Karsten
ordf.
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