
Protokoll 6/2019      Paragraferna 072-087 

Tid: 9.9.19 kl:18.00 

Plats: Kansliet 

Närvarande: Karsten Steiner (ordf.), Christer Andersson, Susanne Guildford, Camilla Hellström,  
 Håkan von Krusenstierna, Tom Rydell, Paul Bradley samt Sune Alén (FSL repr.) 

 §072   Mötets öppnande 

§073  Kallelse och beslutsförhet 

  Kallelsen godkändes och mötet är beslutsförande  

§074  Föredragningslistan 

  Föredragningslistan godkändes 

§075  Protokoll     

§076  Informationsärenden: 

   - Akava bjöd in medlemmarna till AfterWork månd. 26.8 kl.17.15 på, plats:  

   Club Marine - Sture Fjäder berättade om ”dagens läge” inför      

    kommande avtalsförhandlingarna 

  - FSL styrelsemöte, Sune Alén redogjorde 

§077  Sommarutflykter reflektioner,  

  Smart Park utflykt mkt väl besökt, Sommarutflykt inställd  

  Beslut: Vi ska se över kommande program nästa år - variation efterfrågades 

§078  Planering av höstens program Vem gör vad och när? 

    Styrelsemöten datum måndag 7.10 (efter förtroendemannakurs), 11.11 

   Höstmöte  

   Beslut 22.11 kl.18 Plats: Hotell- och restaurangskolan  

§079  Besök av Åbolands Lärarföreningen lörd. 28.9-29.9 

   Besöket närmar sig och styrelsen och skolombuden bjuds på kvällsmat till Bastö  

    byakrog, lördag kväll kl.19 

   Förslag: arbetsgrupp utses som bör ta hand om ett ”program” (Karsten, ….)                 

   Beslut: Arbetsgrupp består av Karsten, Christer samt Paul. 

§080  Internationella lärardag lörd.5.10 

   Mureniusgruppen, bestående av Sig-Britt Fagerström, Carolina Lindström (tf.  

    kyrkoherde Saltvik) och ordf. Karsten Steiner har anhållit om bidrag (1000 €) för 

    att genomföra jubileet. Ålands kulturdelegation tar upp frågan på deras    

    nästa ansökningsmöte den 15.9. En Projektkör installerar sig under ledning av  

    kantor John-Adam Sjölund måndagen den 16.9 kl.18 i Saltviks kyrka. Musik och  

    noter har distribuerats i Facebookgruppen i början av juni.   

   Ordf. för Yrkeslärarfacket, Peter Bergström  kontaktade mig och vill vara med på 

    jubileet.    

   Förslag: En informationskampanj bör startas omgående för att uppmärksamma  

    jubileet och med det Lärardagens firandet 
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  Beslut: Inget Yrkeslärarförbund utan endast för medlemmar i ÅLF. Mötet                          

    beslutade att pengar för detta viktiga evenemang kommer att godkännas oav-

    sett bidrag från kulturbyrån eller inte (se paragraf 54 möte 4/2019). 

§081  Infomöte inför lagtingsval med politiker från de olika partierna 

   Förslag: Arbetsgrupp utses som omedelbart bjuder politiker till en öppen dis-  

    kussion om skolfrågor. 

                           Beslut: En arbetsgrupp med Susanne, Christer, Cecilia samt Karsten utsågs.   

        Sammankallare: Susanne 

§082  Politiker i skolbänken 

   Förslag: Arbetsgrupp utses 

   Beslut: Se §81. 

§083  Assistensbehov i klasser med nyinflyttade Sv2 elever 

  Det har kommit till kännedom att det i klasser med nyinflyttade elever (sv2) - som   

   inte kan ännu svenska så pass bra att de kan klara sig själva att tillgodose undervis  

   ningen - sjunker den allmänna kunskapsnivån eftersom läraren då behöver koncentre-

   ra sig  mkt mera på denna nya elev. 

 Förslag: Klasser som har elever med sv2 elever bör få rätt att få en assistent med i  

  undervisningen. Detta för att utöver hjälp till den nye eleven även garantera en hög  

  undervisningsnivå för resten av klassen. Detta är en rättvisefråga. 

  Beslut: Vi ändrar förslaget från assistent till lärarresurs och att fokus ska ligga på   

   samtliga kärnämnen 

§084  Medlemsärenden 

  Nya medlemmar: 9 nya medlemmar 

 §085  Tillkännagivanden 

•  Självstyrelsedagen 9.6 representerades föreningen av styrelseledamot Paul                

Bradley 

•  Lärarföreningen väntar på ”hörandet” angående nya grundskollagen 

•   Lärarföreningen väntar på förslag av nya logga  

Eftersom den tilltänkte designer har nu meddelat att han inte kan göra det tar 

ordf. Kontakt med lokala designföretag för att be om offerter  

 §086  Övriga ärenden 

•  Samplaneringskaos, Karsten redovisade en undersökning som genomfördes av 

skolombuden och som visar enorma skillnader i användandet av samplanering.  

Båda HFM tar hand om ärendet.   

•  Lön under anpassningsperioden, ordf. gräver i lagen och hör med kansliet.    

 §087  Mötet avslutas  kl 20:20 

  ______________________________.        ______________________________ 

  Sekreterare, Håkan von Krusenstierna Ordf. Karsten Steine
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