
 

Protokollsunderlag     5/2021  Paragraferna 055- 069 

Tid: 26.04.2021 kl 18.00 

Plats: ZOOM möte 

Närvarande:!Karsten Steiner (ordf.), Christer Andersson, Susanne Guildford, Camilla 
Hellström, Håkan von Krusenstierna, Lina Nyberg-Heiniö, Jessika Björkqvist. 

§055 Mötets öppnande 
Ordförande Karsten Steiner hälsade välkomna och förklarade mötet öppnat kl. 
18.03. 

§056 Kallelse och beslutförhet 
Kallelse enligt e-post, styrelsen är enligt antal beslutförd. 

§057 Protokolljusterare 
  Christer Andersson utsågs till protokolljusterare. 

§058 Föredragningslistan 
  Godkändes. 

§059 FSL styrelserapport 
Kort rapport av ordföranden. Inte stora ärenden eller ärenden som direkt berör 
Åland. 

§060 Fullmäktiges vårmötes lägesrapport 
Information från ordförande samt Camilla och Christer som även de deltog. Många 
frågor berör inte alls Åland varför de inte nämns i denna sammanfattning. 
Läromedel på svenska under arbete. Gäller inte endast läromedel utan även annat 
material som används i skolan. Utredning ska göras om svenska skolväsendet i 
Finland. 
Diskussioner kring elevers mående kring ökad digitalisering, distansundervisning 
mm.  
Arbetsbelastning vid nationella prov. Ojämnt med hur det ersätts.  
Farhågor kring låg nativitet, effekter på skolornas elevunderlag, i förlängningen på 
behovet av lärare. 
Viktigt att bevaka timresursen så att man inte slår ihop grupper för att spara 
pengar, Covid-19 situationen har visat att det i vissa fall går att ”slå ihop” grupper 
för att spara pengar. Risk att detta permanentas, behöver bevakas av FSL.  
Diskussion om att förskollärare ska kunna undervisa i åk 1-2. Noterades att det inte 
är möjligt, däremot kan lågstadielärare undervisa i förskolan. 

§061 Akava Ålands lägesrapport 
  Inget nytt att informera. De ärenden som tagits upp tidigare fortskrider.  

Diskussion om avtal för de som undervisar i studio. USK föreslås till ett timantal 
som underskrider speciallärares USK men överskrider ämneslärares vilket inte är 
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bra. Från ÅLF betonas att speciallärare är att föredra till studios.  
Akava Ålands vårmöte 4.5.2021 kl 19.00, ÅLF representeras av Karsten Steiner.  

§062 Vårmötesreflektion 
46 deltagare – gäst: FSL ordförande Inger Damlin – diskussion – present. 
Deltagargåvan från Rosenblads till och med 30.06.2021.  

§063 Medlemspresent massagesitsarna blev levererade till skolorna av ordföranden. 

§064 Insändare Rainer Juslin 
Svar av ordf. (se bilaga 1) – diskussion.  
Diskussion kring svar från RJ, vi kommer inte att ytterligare besvara eller skriva i 
det aktuella ärendet.  

§065 Valberedningsmedlem till Akava Åland 
  Inför höstens styrelseval behövs utses en ny valberedningsmedlem (utöver Christer 

Andersson) efter att Staffan Holmström har avböjt omval. 
  Beslut: Jessika Björkqvist hör med Kenneth Smulter eller Helena Enroos om de kan 

tänka sig vara med i valberedningen för Akava Åland.  

§066 Talterapeutföreläsning med Nina Nylander 
Förslag: Ordf. hade kontakt med talterapeuten och föreslår att N Nylander håller en 
föreläsning om hjälpmedel i undervisningen för medlemmarna i september, om 
möjligt live, annars digitalt. (se bilaga) 

  Beslut:  
Styrelsen valde modul C & D. Ordföranden för vidare diskussioner med N Nylander.   

§067 Medlemsärenden 
  Nya medlemmar: 

Inga medlemsärenden 

§068 Övriga ärenden   
Susanne Guildford lyfte att man i Övernäs förväntas övervaka prov ”i liten grupp” 
när man har håltimmar för att inte speciallärarna ska behöva göra detta. Givetvis 
mot ersättning men avböjer man spelar ledningen på att man inte är kollegial mot 
sina kollegor och någon annan då måste ”offra sig”.  
Ordföranden har träff med FSL. Frågor från styrelsen: hur ska ämneslärare hinna 
med alla specialarrangemang som det ökade antalet ÅP har medfört.  
Fortsätta samarbete med fastländska föreningar för både våra skolombud och 
styrelsen.  

  Nästa möte 31.05.2021 kl 18.00. 

§069 Mötet avslutande   
Ordförande tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat kl 20:00. 

  __________________________ 
Protokolljusterare 

  Christer Andersson 
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