
 

 

 

Protokoll    4/2020  Paragraferna 047-059 

Tid: 25.05.2020 kl 18.00 

Plats: Distansmöte (ZOOM) 

Närvarande: Karsten Steiner (ordf.), Susanne Guildford, Christer Andersson, Camilla Hellström (avvek §055), Siv 

Lindholm, Cecilia Högback (avvek §054), Paul Bradley, Sune Alén (FSL). 

 

§047 Mötets öppnande 

 Ordförande öppnade mötet kl. 18.06 

§048 Kallelse och beslutsförhet 

 Kallelsen utsänd, styrelsen är beslutförd.  

§049 Protokolljusterare 

  Paul Bradley utsågs till protokolljusterare. 

§050 Föredragningslistan 

 Godkändes 

§051 Informationsärenden 

- Rapport om avtalsläget i riket samt fullmäktige med ordförandeval (Sune Alén):  

Förhandlingarna fortsätter, inget avtal. 

Förfullmäktigemöte kommer att hållas för de som har rösträtt.  

§052 Resor/utflykter/exkursioner 

Förslag: pga rådande resebegränsningar avvaktar vi till höstterminen. 

 Beslut: Godkändes 

§053 Coronakrisens distansundervisning och återgång till närundervisningen. 

Allmän diskussion – enkät? 

Klart att det varit en brist att det inte kommit tydliga besked från LR/Utbildningsavdelningen om vad som gäller i 

samband med distansundervisning eller återgången till närundervisningen. Det är viktigt att det blir likvärdigt för 

alla elever på hela Åland. Det ska inte förekomma tolkningar i enskilda skolor/distrikt utan det ska komma centralt.  

Även om en enkät hade varit det optimala så finns det tillräckligt underlag för att ÅLF ska kunna sammanställa hur 

arbetsintensiteten har påverkats och sända denna vidare till Utbildningsavdelningen. För att inte ytterligare öka 

arbetsbördan med en enkät skickas en fråga där man ber lärare som vill berätta istället gärna skickar in dessa till 

ÅLF.  

Christer Andersson påtalar att det har förekommit arbetsuppgifter och arbetsmängd (servering av mat, utökad 

kustodiering mm) för lärare som är helt oacceptabla. En lärare ska inte ha närundervisning och 

distansundervisning samtidigt.  

§054 Tutorlärare 

Info om dagens läge – inget avtal ännu. 

Adress: Storagatan 14, 22100 Mariehamn 

Ordförande: Karsten Steiner; karsten.steiner@ghs.ax +358 (0) 400686150 

Medlemssekreterare: Kerstin Haldin; lararforeningen@aland.net +358 (0) 18 16348 
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 Ett avtal bör tas fram snarast, senast till höstterminen då deras verksamhet inleds. En skrivelse har tillsänts de 

som utsetts till tutorlärare där det finns instruktioner mm. Det behöver tydliggöras för vem tutorlärare ska verka 

samt hur deras ekonomiska ersättning ska utformas.  

§055 Läroplansdiskussion  

Avslutande diskussion utgående från det gemensamma Googledokumentet i förhållande till de kommentarer som 

inkommit från styrelsens medlemmar. ÅLFs ändringsförslag skickas till Ålands Landskapsregering.  

§056 Medlemsärenden 

 En ansökan har inkommit. Medlemsansökningen godkändes av ÅLF. 

§057 Tillkännagivanden 

- Ålandstidningen prenumereras digitalt för att hålla oss uppdaterade med nyheter, insändare etc. 

§058 Övriga ärenden 

- Ordföranden lyfte frågan om någon gåva till föreningens medlemmar som tack för det arbete som utförts 

under den extraordinära arbetssituation den senaste tiden. Förslag på lite olika alternativ av åländska 

producenter. Ordföranden väljer utifrån de offerter han får in, värdet kan vara € 5-10/medlem. 

§059 Mötet avslutas 

 Ordförande tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat kl. 20.55. 

 

Justerat den     /     2020 

 

       

Paul Bradley 

  

 

 


