
Adress: Storagatan 14, 22100 Mariehamn 

Ordförande: Karsten Steiner; karsten.steiner@ghs.ax +358 (0) 400686150 

Medlemssekreterare: Kerstin Haldin; lararforeningen@aland.net +358 (0) 18 16348 

Bästa medlem! 
Hoppas du har haft en bra start in i höstterminen. Tack och lov har vi på Åland kunnat starta med 
närundervisning på alla stadier och förhoppningen är naturligtvis att så kan det gärna förbli. 
Det förra brevet talade ännu om en fullspäckad kalender med många aktiviteter för året, men 
tyvärr blev det ju inte så - utan vi såg oss tvungna att inhibera all gemensam verksamhet pga 
Coronaläget. 

Även under hösten tänker vi ta det försiktigt och försöker  
att inte i ”onödan” samlas för många på ett ställe. Styrelsen hade 
 sitt första möte på kansliet förra veckan och bestämde då att vi  
erbjuder Christoph Treiers inhiberade föreläsning ”Sömnens  
betydelse för hälsan, inlärningen, prestationsförmågan och  
samhället” från i våras på distans. Den kommer nu att hållas  
den 22.10 kl.19 och du får anmäla dig på ÅLF´s webbsida och  
får då en ZOOM-länk per mail just inför datumet.  

Styrelsen har också bestämt att försöka hålla det sammanslagna vår- 
och höstmötet i Mariehamns stadshus stora sal eftersom den 
erbjuder oss möjligheten att hålla behörig distans. Efteråt går vi och 
äter gemensamt på restaurang Arkipelag. 

För att stöda Ålands United´s framgångar på 
vägen till ligaguldet kommer vi att bjuda våra 

medlemmar på en hemmamatch. Du väljer att gå den 26.09 eller den 17.10 
och visar upp ditt FSLs medlemskort. Sedan är det bara att hålla sig till 
distansrekommendationer och heja på laget för fullt!.  

Avtalsförhandlingarna har inletts av AKAVA Åland och vi hoppas på minst lika goda resultat som 
lärarna fick på fastlandet. 

Föreningen har under våren och sommaren gett många utlåtanden angående både distansunder-
visning och nya grundskollagen samt dess förordningar.  

Vidare är att konstatera att FSL fick en ny förbundsordförande - Inger Damlin - vi gratulerar 
henne. Hon var redan på väg hit till Åland för att träffa styrelsen och besöka skolor. MEN - besöket 
blev inställt som så många andra besök.  

Jag hoppas verkligen att ni känner er säkra på era arbetsplatser ute i skolorna och att vi alla 
ihärdigt kan hålla ut med att tvätta händerna och hålla avstånd. Vi bor tydligen på en plats i 
världen som vi är - fram tills nu i alla fall - förskonade av de ohyggliga konsekvenser som Covid-19 
för med sig.  

Sköt om dig och din näste! 

Karsten, ordf. 
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