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          Bästa medlem!

Året har förhoppningsvis även för er börjat lugnt. Pandemin lyser fortfarande lyckligtvis med 
sin frånvaro i våra skolor - men det är garanterat för tidigt att slappna av för mycket. Våra 
kollegor på fastlandet har i många skolor ett mycket skarpt läge. Låt oss vara försiktiga! 

Styrelsen har inlett sitt arbetsår och konstituerat sig. Camilla fortsätter som 
viceordförande, liksom Susanne som sekreterare. En nyhet är att Kerstin Haldin, kansliets 
organisationssekreterare, tar över kassörsuppgiften. Christer och Håkan sköter 
förhoppningsvis i år eventuella utflykter och våra båda ”nya”, Lina Nyberg-Heiniö (ÅFH) och 
Jessika Björkqvist (Ål.Lyceum) hjälps åt att hålla reda på våra bjudningar och möten. 

Vår största förhoppning är naturligtvis att vi äntligen i år kan träffas IRL - kanske redan till 
vårmötet som hålls torsdagen den 25.3 kl.18:00 förslagsvis på ”Companiet”. FSLs 
ordförande Inger Damlin har lovat att komma (om det bara är möjligt) och träffa 
medlemmarna. Vi hoppas därför att du redan nu noterar datumet i din kalender.
 
Eftersom utbildningsmässan ”Dialog” utspelar digitalt i år valde vi att inte delta aktivt, utan 
vi kommer igen nästa år för att möta medlemmarna på plats.
 
Nu till något roligt: Styrelsen ber er att komma med förslag för eventuella utflykter som vi 
kan organisera under året. Skicka epost (nedan) eller tala med oss direkt. Alla förslag 
beaktas. 
 
Under våren planerar vi också en ”överraskningspresent” till skolorna som gör väntan på 
slutet av coronaviruset mera avslappnat. Vi hoppas att vi lärare kommer att kunna få bli en 
del av den tredje vaccineringsetappen eftersom många av naturliga skäl är oroliga för sig 
och sina anhöriga samt inte minst för eleverna. 
 
Årets nyheter är många, en ny Grundskolelag är i bruk, en blygsam löneförhöjning delas ut 
nu i februari och de sista delarna av den kommande nya läroplanen kommer att falla på 
plats. Allt detta betyder att man måste få möjligheten att diskutera i lärargrupper och det i 
sin tur betyder att ni måste hålla reda på er samplaneringstid - att den inte rinner iväg. I så 
fall måste ni prata om detta. Vi har i år 114h för samplanering och det skall finnas en tydlig 
plan hur dessa timmar skall användas - leta reda på den!
 
Till slut vill jag uppmana er att ta kontakt med oss i styrelsen för att få frågor lyfta som 
kommer upp i lärarrummet. Har ni frågor angående lön eller funderar annars på avtalet så 
får ni gärna vända er till era förtroendemän - som är:
sara.kemmetter@edu.mariehamn.ax (Mariehamn); karsten.steiner@ghs.ax (alla övriga 
grundskolor i landskapet);  
ann-kristin.dahlblom-mattsson@gymnasium.ax (Ål.lyceum och Ål. Musikinst.) ; 
kimmo.mattsson@gymnasium.ax (Ål.yrkesgymn. och Ål. Folkhögskola)  
samt annett.jansson@aland.net (Lärare inom barnomsorgen)
                                                                                                                   
Med vänlig hälsning
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