
 

Protokoll     3/2021  Paragraferna 036-043 

Tid: 9.3.2021 kl 18.15 

Plats: Extrainsatt ZOOM möte 

Närvarande:!Karsten Steiner (ordf.), Christer Andersson (anslöt § 041), Susanne Guildford, 
Camilla Hellström, Håkan von Krusenstierna, Lina Nyberg-Heiniö, Jessika Björkqvist, Sara 
Kemetter (HFM Mariehamn) 

§036 Mötets öppnande 
Ordförande Karsten Steiner hälsade välkomna och förklarade mötet öppnat kl. 
18.15. 

§037 Kallelse och beslutförhet 
Kallelse enligt e-post med kort varsel på grund av extraordinarära punkter, 
styrelsen är enligt antal beslutförd. 

§038 Protokolljusterare 
  Camilla Hellström utsågs till protokolljusterare. 

§039 Föredragningslistan 
  Godkändes. 

§040 Skrivelse från rektor Antti Eriksson angående ”behörighetsfrågan” för nya 
tjänster (bilaga 1) 
Diskussion: 
ÅLF har tagit del av skrivelse angående ändrade behörighetskrav för tjänst. 
Styrelsen noterar att det är finns tillräckligt med tid och möjlighet att genomföra 
den kurs som är ny i och med gällande lag. Det som kanske var olyckligt var att 
denna ändring inte uppmärksammats, trots att lagförslaget skickats till alla 
berörda, även skolledare, rektorer m fl. 
Ny lagstiftning kan i vissa fall leda till att anställda behöver komplettera sin 
behörighet och så länge tillräcklig tid och resurser erbjuds anses detta vara 
acceptabelt. 

§041 Ställningstagande angående dubbelarbete som lärare när 
smittskyddsläkaren har beordrat distansundervisningen 
Bakgrund/diskussion:  
I Mariehamns stad har flera klasslärare råkat ut för att deras elever är delvis i 
karantän och har av smittskyddsläkaren fått rätt till distansundervisning. Vi har 
jobbat hårt inom föreningen för att inga lärare skall behöva sköta närundervisning 
och distansundervisning vid sidan om. Eleven har rätt till undervisning och 
distansarbete kräver mycket merarbete av läraren för att den skall vara meningsfull 
och inte bara ”att lyssna på en Teamsinloggning”. Vi har tidigare jobbat för att vi 
inte ska få som ”vana” att vara streamingtjänst för elever. Risken finns att det kan 
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utnyttjas så att vi beordras ha liknande upplägg i olika andra situationer 
(semesterresor, sjukfrånvaro etc.) är överhängande. Lärare mår inte bra av att inte 
kunna sköta sina distanselever. Förra veckan blev detta aktualiserat i Mariehamns 
stads skolor och HFM Sara Kemetter fick många samtal av berörda lärare som helst 
skulle vilja utnyttja ovan beskrivna möjligheten istället för att behöva planera (med 
handledningsersättning) för en vikarie eller en annan lärare, med ersättning om 
30%. VI måste få en gemensam syn på frågan över alla distrikt.  
För att jobba för detta behöver vi huvudförtroendemän vägledning av styrelsen. För 
att diskutera detta har ordf. bjudit in Sara Kemetter till mötet.  
Beslut:  
Information från SK: Enligt nya grundskolelagen §9A så kan skolorna tvingas 
erbjuda distansundervisning parallellt med närundervisning i exceptionella fall. I 
staden så erbjuds lärare att antingen handleda en vikarie eller få 30% extra för att 
sköta distansundervisningen.  
Risken finns att lärare tvingas till ytterligare merarbete på raster, pauser mm. 
Frågeställningarna är om trötta och slutkörda lärare blir mindre trötta om de får 
30% extra? Lärare kan inte vägra att göra antingen vikarieplanering eller hålla 
”dubbelundervisning” enligt den nya lagen. 
Förslag är att vi behöver utvärdera situationen, sedan behöver vi inom ÅLF föra 
diskussionen tillbaka till Landskapsregeringen med hur man rent praktiskt tänkt att 
det ska skötas. Klargörande behövs om ersättning, vikarier mm. Viktigt att det är 
lika över hela Åland och att samtliga lärare har samma/likvärdiga förutsättningar. 
Ordförande och sekreterare skickar en skrivelse till ansvarig minister där denne 
uppmanas komma med förtydliganden till våra medlemmar. 

§042 Övriga ärenden 

  Nästa styrelsemöte måndag 22.03.2021 kl. 18:00 

§043 Mötet avslutande   
Ordförande tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat kl 19:30. 

  __________________________ 
Protokolljusterare 
Camilla Hellström 
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