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§§, Bildningsnämnden
§41 Laglighet och beslutförhet.
§42 Protokolljustering.
§43 Godkännande och komplettering av föredragningslistan.
§44 Föregående sammanträdesprotokoll.
§45 Delgivning; skrivelser och beslut.
§46 Avge synpunkter på slutrapporten ”Förverkligande av läs- och skrivkunnighetsskedet och
inledningsskedet inom grundskoleutbildning för vuxna”.
§47 Skrivelse från hemundervisarna angående lokaler för gemensamma aktiviteter.
§48 Anhållan om att få använda utrymme på skolan.
§49 Övriga ärenden.
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET
§41, 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
§42, Bildningsnämnden
BESLUT: Till protokolljusterare utses Henrik Elomaa och Nils Eriksson.

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

FÖREGÅENDE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
§44, Bildningsnämnden
BESLUT: Föregående sammanträdesprotokoll föranleder inga anmärkningar och antecknas till kännedom.
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DELGIVNING; SKRIVELSER OCH BESLUT
§45, Bildningsnämnden
Följande skrivelser och beslut antecknas till kännedom:
Utbildningschefens beslutsprotokoll:
- Beslut nr 1/3.11.2021. Beviljat stöd för vård av barn i hemmet MN.
Ålands Landskapsregering:
- Beslut nr 251 U2/12.10.2021. Fastställande av basbelopp för kommunernas utbildningsverksamhet
för år 2022.
Utbildningschefens förslag:
Ovanstående beslut antecknas till kännedom.
BESLUT: Förslaget godkänns.
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------AVGE SYNPUNKTER PÅ SLUTRAPPORTEN ”FÖRVERKLIGANDE AV LÄS- OCH
SKRIVKUNNIGHETSSKEDET INOM GRUNDSKOLEUTBILDNING FÖR VUXNA
§46, Bildningsnämnden
Grundskoleutbildning för personer som fullgjort läroplikten är en ny utbildningsform i enlighet med LL om
barnomsorg och grundskola som trädde i kraft i januari 2021. Grundskoleutbildningen vänder sig till
målgruppen ungdomar som fullgjort läroplikten men inte erhållit avgångsbetyg från grundskolan samt
vuxna som är i avsaknad av kunskaper motsvarande grundskolans lärokurs. Utbildningsformen är indelad i
ett läskunnighetsskede, ett inledningsskede och ett slutskede. Slutskedet har planerats av en arbetsgrupp
vars betänkande redan tidigare har antecknats till kännedom.
Kommunerna är ansvariga för att grundskoleundervisning ordnas för kommuninvånare som fullgjort
läroplikten men inte slutfört grundskolans lärokurs med godkänt avgångsbetyg. Grundskoleundervisningen
kan ordnas i en av kommunens skolor eller genom ett interkommunalt samarbete i form av en köptjänst.
Undervisningen ska kunna genomföras i organiserade undervisningsgrupper enligt en fastställd läroplan
alternativt som distansundervisning.
Utbildningschefens förslag:
Bildningsnämnden avger följande utlåtande till landskapsregeringen över slutrapporten.
Bildningsnämnden omfattar slutrapporten och vill poängtera följande:
• Det är bra att antalet obligatoriska kurser i svenska alternativt svenska som andra språk i
läskunnighetsskedet utökas med 10 till 30.
• Det är viktigt för skärgårdskommunerna att läskunnighetsskedet och inledningsskedet kan ordnas
i den egna kommunen eller som distansundervisning.
• Det är smidigt att anmälan till utbildningen kan göras kontinuerligt under hela året.
BESLUT: Förslaget godkänns.
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SKRIVELSE FRÅN HEMUNDERVISARNA ANGÅENDE LOKALER FÖR GEMENSAMMA
AKTIVITETER
§47, Bildningsnämnden
Skrivelsen från hemundervisarna finns i bilaga nr 1.
Några förklaringar till påståendena i skrivelsen behöver göras:
• ”Vi ber bildningsnämnden betänka att kommunen får skolpengen för de hemundervisade barnen,
samt att dessa familjer i regel lever under knappa ekonomiska villkor.”
Kommunen får sina intäkter via skattemedel, landskapsandelar (bland annat ”barnpeng” och
”skolpeng”) och övriga avgifter. Skattemedel från de inflyttade familjerna torde vara minimala
eftersom de lever under knappa ekonomiska villkor. Hittills har kommunen betalat ut
hemvårdsstöd, utgifter för läromedel och för tillsynen av de hemundervisade barnen utan att ha fått
någon ”barnpeng” eller ”skolpeng”. Det har betalats ur kommunens egna medel. Först i januari
2022 fås landskapsandel för de som flyttade in under 2020 och det torde ta nästan hela 2022 innan
det går jämt upp med utgifterna.
• ”Möjlighet till lek och aktiviteter i grupp är viktigt för barnens lärande och familjens välmående.”
Landskapsregeringen önskar uppmärksamma kommunen på att om hemundervisarna organiserar
sig i den mån att de regelbundet samlas och idkar undervisning eller lärande så finns det eventuellt
behov av att kommunen utreder om verksamheten snarare motsvarar en ersättande skola än
hemundervisning. Ersättande skolor regleras ganska detaljerat i Landskapslagen (2020:32) om
barnomsorg och grundskola i 7 kapitlet. Landskapsregeringen betonar att det är upp till kommunen
att bestämma hur man bemöter den aktuella skrivelsen.
• ”Vi föreslår att skolgården betraktas som en allmän lekpark.”
Om skolgården ska vara en allmän lekpark så torde ytterligare regleringar behövas såsom staket
runt gungor och flis under hela linbanan. Åldersgränserna för redskapen kvarstår liksom
skolgårdens yttre gränser fastän det blir en allmän lekpark. Det är redan nu möjligt att de
hemundervisade familjerna sinsemellan fördelar ansvaret över barnens lek på skolgården. Barnen
behöver inte vara under tillsyn hela tiden men det är väsentligt att det finns en person som dagligen
ansvarar för deras lek och tittar till dem.
Utbildningschefen har hört sej för vilka principer som de andra kommunerna har för hemundervisarna.
• Södra Åland: Hemundervisarna är välkomna att pröva på att gå i skolan under den tiden eleverna
befinner sig i skolan. I övrigt uthyrs skolornas utrymmen enligt de taxor som slås fast av
kommunfullmäktige.
• Mariehamn: Hyr ut lokaler kvällstid enligt de fastslagna taxorna.
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------§47, Bildningsnämnden
De hemundervisade familjerna som är skrivna på Sottunga har liksom andra Sottungabor möjlighet att fritt
disponera gymnastiksalen för idrottsaktiviteter. Att ge de hemundervisade familjerna fri tillgång till skolans
lokaler betyder i jämlikhetens namn att även alla skattebetalande Sottungabor borde ges samma möjlighet.
Bildningsnämnden behandlade på sitt förra möte förslag till taxa för uthyrning av skolans lokaler vilken
kompletterades med uthyrning till privatpersoner.
Utbildningschefens förslag:
Bildningsnämnden föreslår för kommunstyrelsen följande svar på skrivelsen.
BESLUT: Bildningsnämnden föreslår följande för kommunstyrelsen:
• De hemundervisade familjerna är välkomna att sätta sina barn i Sottunga grundskola så att de har
möjlighet till lek, lärande och aktivitet i grupp. Om de hemundervisade familjerna börjar organisera
sig med olika aktiviteter så är det att betrakta som en ersättande skola enligt LL (2020:32) om
barnomsorg och grundskola i 7 kapitlet vilket regleras ganska detaljerat i lagen.
• Nyttjande av lokal i grundskolan är möjligt mot samma taxa som gäller för övriga privatpersoner.
Vid exceptionella fall, såsom uthyrning av lokaliteter för längre perioder kan fastställas hyra enligt
särskilt beslut av bildningsnämnden. Uthyrning av klassrum kan ske ett par gånger i veckan på
fastställd tid.
• Sammanträdesrummet är tillgängligt för möten och är avgiftsfritt.
• Skolgården uppgraderas inte till allmän lekpark eftersom regelverket då kräver ställer högre krav.
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ANHÅLLAN OM ATT FÅ ANVÄNDA UTRYMME PÅ SKOLAN
§48, Bildningsnämnden
NN anhåller om att få använda ett utrymme på skolan för sin musikanläggning och för övningar. Utrymmet
behöver vara låsbart. Något av de tomma klassrummen är tänkbara utrymmen.
Utbildningschefens förslag:
NN får hyra en del av utrymmet vid slöjdsalen den s.k. traktorlokalen mot en hyra på 50 € per månad tills
skolan är igång igen eller längst fram till den 31.5.2022. Dessutom tillkommer avgift för nyckel.
BESLUT: Förslaget godkänns.
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ÖVRIGA ÄRENDEN
§49, Bildningsnämnden

BESLUT: Inga övriga ärenden behandlades.
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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:
41 – 44 och 46
___________________________________________________________________________
Annan grund för besvärsförbud, vilken
Ärenden som avser endast intern organisation och delgivningar;
Paragraferna 45
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:
47 - 49
___________________________________________________________________________
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.
Protokolljusterarnas signatur

Utdragets

riktighet

intygas

