
 

Protokoll      8/2022     Paragraferna 102-114 

Tid: 21.11 kl. 17:00 

Plats: Akava kansliet 

Närvarande: Karsten Steiner (ordf.), Christer Andersson, Sara Kemetter (sekr.), Camilla    

              Hellström, Patricia Andila, Lina Nyberg-Heiniö, Jessika Björkqvist 

§102 Mötets öppnande 
  Beslut: Godkändes 

§103 Kallelse och beslutsförhet 
  Beslut: Godkändes 

§104 Föredragningslistan 
  Beslut: Godkändes 

§105 Val av protokoll justerare  
       Styrelsen justerar protokollet per mail efter mötet.  
       Beslut: Camilla Hellström valdes till protokolljusterare. 
 

§106       Rapportering: 
       AKAVA - UKTA Avtalet presenterades.  
  § 8 Arbetsgrupper under avtalsperioden samt  
  § 9 övriga överenskommelserna, analyserades.  
  -      Tillägg till §24 Del A allmän del II: Ersättningen 30 % per timme av övertimarvode 	 	
	 	          gäller också vid specialarrangemang distans/närundervisning under t.ex. pandemier. 


-  Tillägg till tillämpningsanvisningen §6 samplanering Del B Bilaga I, III: En formulering tas 
fram om att onödiga möten ska undvikas. Möten bör ha ett motiverat syfte. 
Arbetsgruppsmöten bör främjas

-     Den nya landskapslagen för grundskolan och läroplanen har medfört ökat administrativt 
merarbete för lärare som administrerar 14 eller fler grupper samtidigt. En del av 
lönepotten används till att ta fram en modell för nedsättning av undervisningsskyldigheten 
för detta merarbete från 1.8.2023. 

-   Revidering av rektorernas lönegrupper. Beräkningen av lönegrundsgrupper ändras 
1.8.2023. För ändringen används centraliserat 0,09 procent av lönesumman i UKTA.

-    Parterna uppgraderar systemet för ersättningen för IP/ÅP (KAD-cirkulär 11/2019)
-    Bestämmelserna gällande USK 20-22 för lärare som håller förberedande undervisning 

(enligt 3a§ förordningen för grundskolan) beroende på klasstorlek och sammansättning 
skrivs in i avtalet.

-        Ändringarna i rikets avtal kring ambulerande lärare tillämpas ej. 

  FSL - styrelserapport (ordförande KS redogör) 
         - fullmäktigerapport 
   FSL ordförande Inger Damlin återvaldes tillsammans med nästan hela    

 styrelsen. Nya riktlinjer samt handlingsplaner för tryggare rum presenterades. 
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§107 Medlemskväll  
  En intressant föreläsning om: Relationens betydelse i lärandet hos elever med Kathi 

Salokoski som föreläsare hölls tisdagen den 25.10 kl.18-19 i kansliets utrymmen. 
Efteråt diskussion med fem deltagare. 

§108 Höstmöte fredagen den 25.11 kl 18.00 på Hotell- och restaurangskolan 
 - Genomgång av dagordningen 
 - Verksamhetsplan 2023 (bilaga1) 
 - Val av ”Årets lärare 2022” (bilaga2) 
 Beslut: Dagordningen och verksamhetsplanen för 2023 godkändes.  
 Styrelsen föreslår, avvikande från stadgarna, att valberedning utses inför höstmötet 

  2023. Årets lärare 2022 valdes och presenteras på höstmötet. 

§109 Budgetuppföljning 
  Beslut: Årets budget ser positiv ut och så deltagarna erbjuds måltidsdryck inom 

budgetramen. 

§110  Lärardagens ”Fjäder i hatten” 
  Ordförande överlämnade på lärardagen diplom och mössa till Merja Karlsson. Hela 

kollegiet var närvarande på kafferasten.  
  Beslut: Styrelsen tog ärendet till kännedom. 
   
§111 Medlemsärenden 
  Fyra nya medlemmar välkomnas: 

  Beslut: Styrelsen tog ärendet till kännedom. 

§112 Förfrågan om lärarnas personliga ansvar att skriva ”barnskyddsanmälan” 
  Det har påpekats av medlemmar att de ”tvingas” som klassföreståndare eller 

berörd undervisande lärare att skriva en barnskyddsanmälan trots att detta kan 
leda till personliga ”konfliktsituationer”.  

  Förslag: Styrelsen begär in en juridisk bedömning. Ordförande kontaktar lämplig 
juridisk byrå.   

  Beslut: Ärendet godkändes. 

§113 Övriga ärenden 
  Inga övriga ärenden.  
§114 Mötets avslutades kl. 19.00 
              
  Nästa styrelsemötet hålls måndag i samband med höstterminsavslutningen den 

12.12 kl.19 på kansliet.
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