
 

Protokoll       9/2021    Paragraferna 108-123 

Tid: 25.10.2021 kl. 18:00 

Plats: Akava Åland 

Närvarande:!Karsten Steiner (ordf.), Christer Andersson (anslöt 18.05), Susanne Guildford, 
Lina Nyberg-Heiniö, Jean Karlsson, Jessika Björkqvist 

§108 Mötets öppnande 
Ordförande Karsten Steiner hälsade välkomna och förklarade mötet öppnat kl. 
18.03. 

§109 Kallelse och beslutsförhet 
Kallelse enligt e-post, styrelsen är enligt antal beslutförd. 

§110 Föredragningslistan 
  Godkändes. 

§111 Val av protokolljusterare 
Förslag: protokollet justeras per e-post efter mötet så att det kan läggas ut på 
hemsidan. 
Beslut: godkändes 

§112 Godkännande av föregående mötesprotokoll (8_2021) 
  Lägga till namnet på den lärare som fick ”En fjäder i hatten”. 

§113 FSL styrelserapport (ordf.) 
- ordförande redogör för diskussionen inom FSLs styrelse 
Genomgång av verksamhetsplan, ska läggas fram för fullmäktige. Läroplikten 
diskuterades, diskussion kring klasslärarutbildning i Uppsala i regi av Åbo Akademi. 
Utvärdering av ”En fjäder i hatten”, positiv respons kring konceptet. Diskussion 
kring konceptet ”rocka sockorna” i samarbete med FDUV, helt i linje med 
värdegrundsarbetet. 
OAJ-ärenden där fokus ligger på avtalsfrågor.  
- Nytt från Akava Åland 
Inget nytt att rapportera. 

§114 Internationella lärardagen 5.10 
Respons på tårtkalas och FSLs ”En fjäder i hatten” Anne Hämäläinen. 

§115 After Work för nya lärare hölls den 14 oktober på Kvarter5 under ledning av FSL 
kansliets förbundssekreterare Jan Mikael Wikström. Antal deltagare: 10. 
Positiv respons från de som deltog. I förlängningen är det de lokala föreningarna 
som ska arrangera evenemanget.  
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§116 Hemundervisning inlämnad skrivelse som stödde GHS lärarnas brev gav respons i 
medierna. Radio Åland och Nya Åland berättade om ärendet som huvudrubrik. (Se 
bilaga 2)  

§117 Höstmöte 
  Kallelse med inbjudan till middagen går ut i tidningen Läraren samt på hemsidan. 

Auditoriet i Sjöfartsmuseet är bokat till 17.30. 
Inbjudan med anmälan skickas till skolombuden (affisch) och på hemsidan. 
OBS! 150 medlemmar ryms på Nautical. 
- Genomgång av verksamhetsplan 2022 och utlysning av Årets lärare 

2021. 
  Styrelsen gjorde lite justeringar i förslaget till verksamhetsplan för 2022 (bilaga1) 
  Årets lärare 2021 ska nomineras senast 19.11.2021.  

§118 Budgetförslag för 2022 
Kerstin Haldin har gjort om (förenklat) budgetens utseende  
Diskussion: Kerstin Haldin presenterade budgeten. Diskussion kring eventuell 
upphandling av de evenemang som är lärarkåren till gagn. Styrelsen har 
omdisponerat några poster och godkänt den enligt förslag från Kerstin Haldin.  

§119 Reklammaterial beställes till höstmötet. 
  Jacka för skolombud och styrelsen (de som önskar) beställs, gåva till 

mötesdeltagare på höstmötet tas fram. Vidare beställs en väska till årets lärare.  

§120 Medlemsärenden 
Styrelsen godkände sju (7) nya medlemmar. 

  
§121 Övriga ärenden  

Föreningen ska arbeta fram ett förslag på alkohol- och drogpolicy för presentation 
på vårmötet. 

§122 Mötet avslutande   
Ordförande tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat kl. 20.30. 

Nästa möte hålls tisdagen den 23.11. Kl.18 på kansliet 

! !! ! !
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VERKSAMHETSPLAN FÖR ÅR 2022 

Ålands lärarförening är en intresseorganisation för lärare vid samtliga stadier och inom all utbildning, 
rektorer och studiehandledare. Ålands lärarförening välkomnar även pensionerade lärare, rektorer och 
studiehandledare i sin verksamhet.


Ålands lärarförening r.f. är en medlemsförening i FSL och hör därigenom även till OAJ. Ålands lärarförening 
r.f. har tät kontakt med FSL genom att FSLs styrelserepresentant deltar vid föreningens styrelsemöten. 
Därigenom upprätthålls kontakten med lärare vid de fastländska skolorna, vilket vi upplever vara en viktig 
del av vår verksamhet.


Under förutsättning att pandemisituationen tillåter kommer Ålands lärarförening r.f. under år 2022 att: 

1. Ordna stadgeenliga föreningsmöten och verkställa dessas beslut.


2. Bevaka medlemmarnas intressen i avlönings- och pensionsfrågor samt i frågor rörande 

    tjänstgöringsvillkor och anställningsförhållanden.


3. Arbeta för trygga förhållanden i de åländska skolorna.


4. Delta i tjänstekollektivavtalsförhandlingar gentemot landskapet och kommunerna    

    genom föreningens representanter i Akava-Åland r.f.


5. Arbeta för att höja lärarnas status.


6. Upprätthålla en aktiv medlemsinformation genom bl.a. medlemsbrev och aktuell information som 
förmedlas vidare av skolombuden samt den egna webbsidan och sociala medier.


7. Stöda skolombudens arbete genom regelbunden information och kurser. 

    Skolombudsträff (svarsbesök) med Åbolands lärarföreningar planeras på nytt under året.


8. Informera nya lärare om föreningens verksamhet och uppmuntra dem att aktivt delta i 

    föreningslivet.  

9. Hålla föreningens webbsida ”lararforeningen.ax” och Facebooksidan aktuella och utveckla 	 	        

    dem till en mötesplats för medlemmarna.


11. Samarbeta med landskapets och kommunernas utbildningsansvariga.


12. Verka för en hög nivå inom det åländska utbildningsväsendet.


13. Bevaka lagstiftningsarbetet rörande det åländska skolväsendet.


14. Ta initiativ och ge utlåtanden till landskapsregeringen i frågor som rör skolväsendet på 

      Åland.


15. Arbeta för medlemmarnas välmående, trivsel och sammanhållning.


Bilaga1 



Till utbildningsavdelningen 
t.h. Elisabeth Storfors 

Ålands Lärarförening har fått ta del av ett initiativ av lärarna i Godby Högstadieskola 
som beskriver problematiken med hemskolningen. (Se bilagan) 

Styrelsen i Ålands Lärarförening vill härmed understöda initiativet och ber er att 
skyndsamt svara till föreningen på de i brevet väckta frågeställningarna.  

• Hur kan vi garantera att bedömningen blir likvärdig för de hemskolade eleverna? 

• Hur blir de hemskolades bedömning i förhållande till de elever som går i skola 

eftersom grupparbeten och timaktivitet skall bedömas?

• …..Var kommer vikten av diskussioner och analys in?

• Skall vi lärare som sätter ett slutvitsord från högstadiet även testa kunskaper från 

lågstadiets kurs eftersom läsämnen behandlar helt olika ämnen?

• Har vi från Landskapsregeringens sida rätt att få juridiskt stöd? (gentemot 

vårdnadshavare)

• Kan man som lektor då man känner sig hotad neka att examinera en elev som inte 

är inskriven i skolan?

• Kan man verkligen jämföra tre års skolnärvaro med en portfolio?

• Gör vi lika i alla distrikt? 

Vi stöder även förslaget att ”ett team av ämneslärare skulle utses av landskapet 
och att de skulle bli examinatorer för samtliga hemskolade elever i landskapet”.  

Vi ser framemot en utredning om dessa frågor. 

Mariehamn 19.10.2021 

Styrelsen i Ålands Lärarförening r.f. 

_____________________________ 
Karsten Steiner, ordförande 

Bilaga 2


