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Underskrifter

-------------------------------------------------Regina Pettersson, ordförande

-------------------------------------------------Kerstin Lindholm, sekreterare
Justerat Sottunga den 14 juni 2021.

-----------------------------------------------------------------------------------------Nils Eriksson
Siv Törnroos
Protokollet har framlagts till påseende på Sottunga kommunkansli
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SOTTUNGA KOMMUN
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§§, Bildningsnämnden
§9 Laglighet och beslutförhet.
§10 Protokolljustering.
§11 Godkännande och komplettering av föredragningslistan.
§12 Föregående sammanträdesprotokoll.
§13 Delgivning; skrivelser och beslut.
§14 Storstädning av skolan.
§15 Undervisning läsåret 2021 – 2022.
§16 Skolföreståndare.
§17 Timlärare.
§18 Kock.
§19 Lokalvårdare.
§20 Övriga ärenden.
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET
§9, Bildningsnämnden
Nämnden är enligt kommunallagen § 23 beslutför då minst hälften av ledamöterna är närvarande. Kallelse
till sammanträde ska sändas till ledamöterna minst fem dagar före sammanträdet kallelsedagen medräknad.
BESLUT: Sammanträdet konstateras vara lagenligt sammankallat och beslutfört.

PROTOKOLLJUSTERING
§10, Bildningsnämnden
BESLUT: Till protokolljusterare utses Nils Eriksson och Siv Törnroos.

GODKÄNNANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTAN
§11, Bildningsnämnden
BESLUT: Föredragningslistan godkänns utan förändringar.

FÖREGÅENDE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
§12, Bildningsnämnden
BESLUT: Föregående sammanträdesprotokoll föranleder inga anmärkningar och antecknas till kännedom.
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DELGIVNING; SKRIVELSER OCH BESLUT
§13, Bildningsnämnden
Följande skrivelser och beslut har tillställts bildningsnämnden:
Ålands landskapsregering:
- Beslut nr 121 U2/26.4.2021. Planering av verksamheten inom barnomsorgen inför hösten 2021.
Den nya läroplanen för barnomsorgen träder i kraft först den 1.8.2022.
- Beslut nr 147 U2/28.5.2021. Anvisning gällande undervisning i religions- och
livsåskådningskunskap samt ordnande av religiösa evenemang i barnomsorgen och grundskolan på
Åland.
Utbildningschefens förslag:
Ovanstående beslut antecknas till kännedom.
BESLUT: Förslaget godkänns.
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------STORSTÄDNING AV SKOLAN
§14, Bildningsnämnden
Storstädningen av skolan har varit lediganslaget att sökas senast den 21 april 2021. Arbetet har sökts av Pia
Lindholm. Pia Lindholm har storstädat skolan de senaste sju åren.
Gymnastiksalen, därtill hörande toaletter och entrén behöver städas under sommaren. Pia Lindholm
tillfrågas om hon kan städa dessa utrymmen under resten av sommaren.
Förslag:
Pia Lindholm anställs för storstädning av skolan under tiden 14.6 – 2.7.2021 max 70 timmar. Timlön €. Pia
tillfrågas om hon städar gymnastiksalen, därtill hörande toaletter och entrén under tiden 5.7 – 15.8.2021.
BESLUT: Kerstin Lindholm och Henrik Elomaa anmäler jäv och avlägsnar sig från sammanträdesrummet.
Förslaget godkänns.
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------UNDERVISNING LÄSÅRET 2021 - 2022
§15, Bildningsnämnden
Under förutsättning att finansiering beviljas har kommunfullmäktige gett klartecken att bedriva
skolverksamhet under läsåret 2021 – 2022. Det slutliga beslutet om landskapsunderstöd fås i mitten av juni.
En skolföreståndartjänst och två timlärartjänster i bisyssla har inrättats. Kommunfullmäktige har beslutat
att anställning kan ske efter att finansiering har beviljats.
Bland ansökningarna till lärarjobben finns inte någon med lärarbehörighet för grundskolan. Det är nu
osäkert om de två eleverna som är anmälda till skolan kommer att börja i Sottunga grundskola i höst.
Utbildningschefens förslag:
Ingen undervisning bedrivs i Sottunga grundskola läsåret 2021 - 2022 på grund av att behöriga lärare inte
har kunnat rekryteras och elevsituationen är osäker.
BESLUT: Förslaget godkänns.
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SKOLFÖRESTÅNDARE
§16, Bildningsnämnden
Vid ansökningstidens utgång har en person sökt skolföreståndartjänsten och en annan lämnat in en
intresseanmälan. Bägge saknar lärarutbildning. Flera förfrågningar om lärarjobben har kommit från
utbildade lärare och övriga intresserade men tyvärr resulterade det inte i ansökningar.
Annela L Åhs från Garpenberg har sökt skolföreståndartjänsten. Annela har gymnasieutbildning, utbildning
från olika folkhögskolor som media/journalistik, konst och entreprenörskap. Annela har jobbat som rektor
för bland annat en Waldorfskola. Sammanlagd lärarerfarenhet är c. 4,5 år.
Personen som har lämnat in en intresseanmälan har c. 6 års lärarerfarenhet från grundskolan och 4 års
erfarenhet som skolföreståndare.
Utbildningschefens förslag:
Ingen skolföreståndare anställs eftersom ingen undervisning bedrivs i Sottunga grundskola läsåret 2021 2022.
BESLUT: Förslaget godkänns.
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TIMLÄRARE
§17, Bildningsnämnden
Annela L Åhs från Garpenberg och Lotta Magnander från Lidingö har sökt jobb som timlärare c. 10 timmar
per vecka. Bägge saknar lärarutbildning. Ytterligare en person som saknar lärarutbildning har anmält sitt
intresse.
Annela L Åhs har gymnasieutbildning, utbildning från olika folkhögskolor som media/journalistik, konst
och entreprenörskap. Annela har jobbat som rektor för bland annat en Waldorfskola. Sammanlagd
lärarerfarenhet är c. 4,5 år.
Lotta Magnander är utbildad civilekonom och har främst arbetat med digitalisering och affärsutveckling
inom diverse olika områden. Lärarerfarenhet saknas.
Utbildningschefens förslag:
Ingen timlärare anställs eftersom ingen undervisning bedrivs i Sottunga grundskola läsåret 2021 - 2022.
BESLUT: Förslaget godkänns.
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------KOCK
§18, Bildningsnämnden
Följande personer har sökt det lediganslagna kockjobbet:
- Christer Eriksson från Sottunga, utbildad restaurangkock.
- May Khalid från Mellanöstern. Utbildad ingenjör.
- Lotta Magnander från Lidingö. Erfarenhet från restaurangbranschen.
- Sussan Sundby från Mellerud, restaurang- och storhushållsutbildning. Arbetserfarenhet som
ekonomibiträde, köksassistent och 3 månader som kock.
En ansökan lämnades in för sent.
Utbildningschefens förslag:
Ingen kock anställs eftersom ingen undervisning bedrivs i Sottunga grundskola läsåret 2021 - 2022.
BESLUT: Förslaget godkänns.
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------LOKALVÅRDARE
§19, Bildningsnämnden
Emma Westman från Sottunga har sökt arbetet som lokalvårdare 6 timmar per vecka. Emma saknar
erfarenhet som lokalvårdare.
Två ansökningar kom in efter ansökningstidens utgång.
Om det inte blir skola här i höst så behövs det inte städas 6 timmar per vecka utan det räcker med cirka 2
timmar per vecka. En ny annonsering kunde därför göras i augusti.
Utbildningschefens förslag:
Ingen lokalvårdare anställs i det här skedet eftersom ingen undervisning bedrivs i Sottunga grundskola
läsåret 2021 - 2022.
I augusti utannonseras lokalvårdarjobbet med arbetstid 2 - 3 timmar per vecka för tiden 16.8.2021 –
31.5.2022.
BESLUT: Förslaget godkänns.
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ÖVRIGA ÄRENDEN
§20, Bildningsnämnden

BESLUT: Inga övriga ärenden behandlas.
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ANVISNING OM RÄTTELSEYRKANDE
MEDDELANDE OM BESVÄRSFÖRBUD
Besvärsförbud jämte grunder
Då beslutet endast gäller beredning och verkställighet får med stöd av 112 § i kommunallagen rättelseyrkande eller
besvär inte framföras över följande paragrafer:
9, 10, 11 och 12.
___________________________________________________________________________
Annan grund för besvärsförbud, vilken
Ärenden som avser endast intern organisation och delgivningar;
Paragraferna 13.
Enligt § 50 mom 4 i grundskolelagen eller § 43 i grundskoleförordningen;
Paragraferna
__________________________________________________________________________
Anvisningar om rättelseyrkande
Envar kommunmedlem kan framställa om rättelse genom ett skriftligt rättelseyrkande beträffande följande
paragrafer:
14, 15, 16, 17, 18 ,19 och 20.
___________________________________________________________________________
Yrkandet skall framställas inom 14 dagar från den dagen protokollet framlagts till offentligt påseende.
Rättelseyrkande framställs hos den myndighet som fattat beslutet, dvs.
Bildningsnämnden i Sottunga
c/o Utbildningschef. Kerstin Lindholm
22720 Sottunga
kerstin.lindholm@sottunga.ax
På eget ansvar kan man sända rättelseyrkandet per post eller med bud. Handlingarna för rättelseyrkandet bör
inlämnas till posten i så god tid, att de hinner fram under fataljetidens sista dag före utgången av ämbetsverkets
öppethållningstid.
Framställan om rättelseyrkande skall innehålla
- rättelseyrkandens namn, yrke, boningsort och postadress
- det beslut i vilken rättelse yrkas
- till vilka delar rättelse yrkas och vilka ändringar som påyrkas
- motiveringar till yrkandet.
Framställan om rättelseyrkande skall egenhändigt undertecknas av den som yrkar på rättelse eller annan person
som befullmäktigar härtill. Om endast denna person undertecknat den, skall också denna persons yrke, boningsort
och postadress framgå.
Till skriften skall bifogas beslutet i vilket rättelse sökes, i original eller som en officiellt bestyrkt kopia.
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