Protokoll

1/2021

Paragraferna 001-021

Tid: 25.01.2021 kl 18.00
Plats: Akava-Ålands kansli
Närvarande: Karsten Steiner (ordf.), Christer Andersson, Susanne Guildford, Camilla
Hellström, Håkan von Krusenstierna, Lina Nyberg-Heiniö, Jessika Björkqvist
§001

Mötets öppnande
Ordförande Karsten Steiner hälsade välkomna och förklarade mötet öppnat kl.
18.00.

§002

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

§003

Protokolljusterare
Christer Andersson utsågs till protokolljusterare.

§004

Föredragningslistan
Godkändes.

§005

Styrelsens konstituerande
Val av viceordförande, sekreterare, kassör rese- och utflyktsansvariga, mötes- och
festansvarig, webbansvarig.
Beslut:
Viceordförande utsågs Camilla Hellström
Sekreterare utsågs Susanne Guildford
Kassör utsågs Kerstin Haldin (utanför styrelsen)
Rese- och utflyktsansvariga utsågs Christer Andersson och Håkan von
Krusenstierna
Mötes- och festansvarig utsågs Jessika Björkqvist och Lina Nyberg-Heiniö
Webbansvarig utsågs Karsten Steiner

§006

Kort presentation av styrelsens medlemmar
Kort presentation av styrelsens medlemmar.

§007

Vårmöte
Vårmötet bör hållas inom perioden januari-mars. Styrelsen bör diskutera ett möjligt
intressant program i samband med mötet samt lämplig tidpunkt.
Förslag: Mötet hålls torsdag 25.03 kl 18:00(v. 12) förslagsvis på Compagniet.
Förslag att bjuda in FSLs nya ordförande Inger Damlin, ordförande undersöker.
Beslut: enligt förslag.

§008

Dialogmässan 2-3 februari – digitalt
I år kommer det att erbjudas deltagande för oss digitalt på en plattform som kallas
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https://www.wonder.me. Här kan man på ett digitalt sätt möta andra – något för
oss?
Beslut: Efter diskussion beslutades att ÅLF tackar nej och hoppas på nästa års
mässa.
§009

Föreningskurs digitalt 10-11 februari
Förslag: Ordförande deltar och sekreterare/kassör deltar.
Beslut: ordförande och eventuellt viceordförande deltar.

§010

Möten under vårterminen, tid och plats
Förslag: Styrelsemötena hålls måndagar kl.18 på Lärarföreningens kansli.
Datum: 1.3, 22.3, (25.3 vårmöte), 26.4, 31.5.
Beslut: förslaget godkändes

§011

Informationsärenden
Info från FSLs styrelsemöte (ordf.)
FSL har valt ny viceordförande, FSLs styrelse fick presentation av nya läroplanen på
fastlandet, FSLs styrelse fick information om hur skolföreståndare på Åland ska
bedömas då deras verksamhet/titel inte finns upptaget i dokument gällande lön,
avtal mm. Statusen för skolföreståndare blir tjänsteman. Diskussioner förs om
årsarbetstid för högskolelärare.

§012

Föreningens minneslista
FSLs minneslista för föreningar uppmärksammas.
Diskussion med förslag:
Klok tanke med en minneslista (årsklocka). Förslag att ÅLF tar fram en egen
version enligt våra behov.

§013

Arbetarskyddsfråga – Coronaanpassade skolor?
Enligt uppgifter från olika skolor tolkas landskapets rekommendationer olika på
skolorna. Vissa skolor håller eleverna i ”kluster”, andra inte. Skyddsutrustning finns
i form av ansiktsmasker och/eller visir för lärarna på vissa skolor. Medlemmarna är
oroliga – även om läget på Åland är ”just nu” ännu lugnt, men det kan ändra
snabbt.
ÅLF bör undersöka om skolor (arbetsplatser) med mer än 20 anställda har ett
arbetsskyddsfullmäktige (tre personer; ordinarie samt första och andra ersättare).
Ordförande tar kontakt med Henning Karlsson för att undersöka detta.
ÅLF bör ställa krav på att lärares arbetssituation i så lång utsträckning som möjligt
är lika på landskapets skolor. T ex skickas en färdigställd sammanställning för olika
faser i Covidanpassningen till stadens Covidgrupp.
ÅLFs styrelse önskar att direktiv och skrivelser riktade mot utbildningssektorn blir
tydligare och inte ger utrymme till olika tolkningar.

§014

Medlemsbrev 1-21
Förslag: styrelsens konstituerande, vårmötesdatum och plats
Beslut: enligt ovan, begära in förslag på utflyktsmål samt be våra medlemmar
notera eventuell ökad arbetsbelastning med anledning av ökad arbetsbörda enligt
nya grundskolelagen vad gäller fostrande samtal.

§015

Inlämnande av verksamhetsberättelse till FSLs kansli (sekreteraren)
Verksamhetsberättelse ska mailas till FSLs kansli. Sekreteraren ombesörjer.

§016

Verksamhetsplan för 2021
Diskussion hur vi kan uppnå målen. Hur kan vi bli synliga trots
Coronarestriktionerna? Stärka skolombudens roll samt precisera deras roll/uppdrag.
I övrigt bordläggs ärendet så att styrelsen kan ta fram mer konkreta förslag.

§017

Remiss
Remiss angående läroplansdel ämnesdelen för A2- och B1språk och förslag till
läroplan för barnomsorgen. (se bilagor)
Beslut: styrelsen anser att berörda kollegier arbetar med detta.

§018

Medlemsförmåner
Förslag till medlemsförmåner som anpassas så att alla skolor kan ta del av dem.
Förslag: arbetsgrupp tar fram förslag
Beslut: förslag att ÅLF sponsrar varje skola med massagedyna. Upphandling på
massagedyna begärs in. Christer Andersson och Lina Nyberg-Heiniö tar fram
förslag.

§019

Medlemsärenden
Antal medlemmar per 31.12.2020 var 446 stycken.
Utträde: Britt Lundberg-Skantze (pension)

§020

Övriga ärenden
Nästa styrelsemöte måndag 1.3 kl 18.00
Fortbildningsrådet hade möte i januari angående aktuella kurser samt
kursprogram på Öppna Högskolan. Förslag att handledningskurs för lärare med
inriktning på att handleda lärarstuderande, komplettering av examen (svenska
utbildning), positiv psykologi mm. Noterbart är att den utbildning som erbjuds
lärare med svensk behörighet som behöver komplettera inte hade en enda
sökande.
FSLs ordförande/viceordförande kurs 28 januari: ordförande deltar.
Akava: ny förhandlare ska utses. Beslutades att ordföranden utses.
Ärende lyft av Christer Andersson. Utkast på ärendet sänds till samtliga i styrelsen.
Fostrande samtal: hur ersätts detta för undervisande personal? Tas det av
samplaneringen? Tid för dokumentation mm?
Förslag att vi tar med det i en enkät till våra medlemmar angående
arbetssituationen i de åländska skolorna.
Fråga från Sune Alén om näringsministerns agerande angående kort karantän.
ÅLFs styrelse har inte någon åsikt i frågan.
Styrelsens syn på grundskolelagens allmänna del. Styrelsens synpunkter att LR
inte beaktat ÅLFs synpunkter i större grad. I framtiden bör LR ta med de
sakkunniga redan i planeringsfasen.

§021

Mötet avslutande
Ordförande tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat kl 20.50

__________________________
Christer Andersson
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