Protokoll

6/2021

Paragraferna 070-080

Tid: 31.05.2021 kl. 18:00
Plats: Kallas Skärgård
Närvarande:!Karsten Steiner (ordf.), Christer Andersson (anslöt §047), Susanne Guildford,
Håkan von Krusenstierna, Lina Nyberg-Heiniö, Jessika Björkqvist.
§070

Mötets öppnande
Ordförande Karsten Steiner hälsade välkomna och förklarade mötet öppnat kl.
18.10.

§071

Kallelse och beslutförhet
Kallelse enligt e-post, styrelsen är enligt antal beslutförd.

§072

Protokolljusterare
Christer Andersson utsågs till protokolljusterare.

§073

Föredragningslistan
Godkändes.

§074

FSL styrelserapport (ordf.)
FSL har antagit en ny linje där man vill trycka på att beslutsfattare i alla ärenden
som berör skolan ska höra de som besitter mest kunskap, dvs lärarna. Detta ska
marknadsföras så att politiker hör lärare i sakfrågor.
En medlemsundersökning ska genomföras innan nästa fullmäktige.
Träff med nya lärare i form av AW i höst, med nya avses de som arbetat som lärare
tre år eller mindre.
Akava fortsätter diskussionerna kring fördelningspotten samt lärarnas läge på
Högskolan på Åland i samband med omstruktureringen.

§075

Talterapeutföreläsningen med Nina Nylander
Förslag: ”Att arbeta pedagogiskt med elever med språkliga svårigheter – om
anpassningar och bemötande vid språkstörningar, flerspråkighet mm. Med
privatpraktiserande talterapeut Nina Nylander på Åland, med bakgrund som
skolpedagog i Sverige.” Torsdag 9 september i lagtingets auditorium.
Beslut: enligt förslag. Fungerar inte auditoriet försöker vi få det på Ålands Lyceum.

§076

Självstyrelsefirandet 9.6
Förslag: någon från styrelsen deltar.
Beslut: Karsten Steiner representerar föreningen.

§077

Medlemsbrev av Jessica Sundberg angående klasslärarnas situation. (bilaga 1)
Förslag: Diskussion. Styrelsen diskuterade skrivelsen.
Beslut: Ordförande tar kontakt med skribenten och bokar in ett möte på nämnda
skola för diskussion i egenskap av huvudförtroendeman.

"#$%&&'!()*$+,+)+-!./0!11.22!3+$4%5+67$#89$+-#%'!:+$&)%-!()%4-%$;!<+$&)%-=&)%4-%$>,5&=+?!@ABC!D2E!/22FCF.B2
3%#G%6&&%<$%)%$+$%'!:%$&)4-!H+G#4-;!G+$+$8*$%-4-,%->+G+-#=-%)!@ABC!D2E!.C!.FA/C

§078

Medlemsärenden
Styrelsen godkände 2 nya medlemmar

§079

Övriga ärenden
Jessika Björkqvist lyfte skrivelsen från Ålands Lyceum om ungas hälsa, antalet
sökande till gymnasiet samt orättvisan att det på Åland inte är avgiftsfri skolgång i
andra stadiet medan det är det i våra närregioner.
ÅLF bör uppmana Ålands Landskapsregering att noga bevaka frågan, se om det
finns någon trend samt genomföra en undersökning för att se varför ungdomar i
större utsträckning valt utbildningar som inte är lika dyra för dem.
Ordförande informerade att FSLs styrelse besöker Åland 21-23 september 2021.

§080

Mötet avslutande
Ordförande tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat kl 18:50.

__________________________
Protokolljusterare
Christer Andersson
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