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7 §. LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET 

Konstateras att kallelsen till sammanträdet skett på föreskrivet sätt och att svenska skolsek-
tionen även med hänsyn till antalet närvarande är beslutför. 
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8 §. PROTOKOLLJUSTERING 

Till protokolljusterare utses Rebecca Ågren och Adam Näse. 
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9 §. GODKÄNNANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTAN 

Föredragningslistan godkänns. 
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Dnr: BILDFRI 29/2018 
 
 
10 §. NÄRSKOLA  Principer vid anvisande av närskola 

Ärendet har behandlats vid svenska skolsektionens förra möte 1.2.2018, och beslut gjordes 
gällande Småbönders och Norrby. Vad gäller eleverna från Påras- och Söderbyelevernas 
närskolor skulle sektionen återkomma till vid sitt nästa möte.  
 
 
Nedan ett utdrag ur protokollet från Svenska skolsektionen möte 1.2.2018 
 
//Enligt lagen om grundläggande utbildning (6 § 2 mom.) ska kommunen anvisa en närskola åt läro-
pliktiga elever.  
Kommunfullmäktiges beslut 4.12.2017 § 53 ”Kommunfullmäktige beslöt efter omröstningar att Norrby 
och Småbönders skolor stängs fr.o.m. 1.8.2018, Påras skola 1.8.2019 samt Söderby skola när Neder-
vetil skola är klar. Kommunfullmäktige beslöt även att förskolor i privat eller kommunal regi utreds.” 
Eleverna i berörda skolor, och läropliktiga barn boende i dessa områden, behöver således anvisas en 
ny närskola.  
 
BC:S FÖRSLAG: Norrby skolas elever anvisas Centralskolan som närskola från och med 1.8.2018. 
Småbönders skolas elever anvisas Terjärv skola som närskola från och med 1.8.2018. Påras skolas 
elever anvisas Centralskolan som närskola från och med 1.8.2019. Söderby skolas elevers närskola 
avgörs på svenska skolsektionens nästa möte, då vårdnadshavarna har hörts i frågan.  
 
BESLUT: Svenska skolsektionen godkände enhälligt att Norrby skolas elever anvisas Centralskolan 
som närskola från och med 1.8.2018 samt att Småbönders skolas elever anvisas Terjärv skola som 
närskola från och med 1.8.2018. Svenska skolsektionen beslöt enhälligt, att beslut om Påras skolas 
och Söderby skolas elevers närskola tas vid nästa sammanträde.// 

 
 
Bildningschefen och dagvårdschefen har 20.2.2018 besökt Söderby skola, för en öppen in-
formations- och diskussionskväll kring anordnandet av förskolverksamhet och grundläggan-
de utbildning för barnen i Söderby- och Jeussenområdet. Alla vårdnadshavare med barn i 
Söderby skola, Jeussen förskola och småbarnspedagogik har tillfrågats via Päikky, Wilma 
eller e-post. De vårdnadshavare som inte kunnas nå via dessa kanaler har tillskickats ett 
vanligt brev. Bildningskansliet frågade vilket alternativ föräldrarna önskar välja som ny när-
skola för sina barn, Centralskolan eller Nedervetil skola. 100% av de svarande önskade Ne-
dervetil skola som närskola, då Söderby skolas verksamhet avslutas. 
 
BC:s FÖRSLAG: 
 
Påras skolas elever anvisas Centralskolan som närskola från och med 1.8.2019. 
Söderby skolas elever anvisas Nedervetil skola som närskola då den nya skolan i Nedervetil 
är klar. 
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Dnr: BILDFRI 32/2018 
 
 
11 §. ELEVÄRENDEN  Anvisande av skolplats 

Bildningskansliet har utgående från gällande lagstiftning och fastställda principer anvisat när-
skola till alla elever födda 2011 eller elever med uppskov. Anmälningar har inkommit enligt 
följande: 
 
Centralskolan 18 st 
Nedervetil skola 21 st 
Påras skola 3 st 
Söderby skola 7 st 
Terjärv skola 18 st 
 
Totalt har 67 barn anmälts till att börja åk 1 läsåret 2018-2019. Elevlistan finns till påseende 
vid mötet. 
 
Enligt lagen om grundläggande utbildning (6 § 2 mom.) ska kommunen anvisa en närskola åt 
läropliktiga elever. Vårdnadshavarna har anmält sitt barn till skolan via en blankett i Wilma-
programmet. Bildningskansliet har i blanketten anvisat barnen till en närskola.  
 
Vårdnadshavare som ansöker om uppskov eller önskar börja sin skolgång i annan än anvi-
sad närskola behöver lämna in en anhållan till svenska skolsektionen.  
 
Vid fastställande av undervisningsgrupper är det möjligt att alla önskemål, gällande val av 
skola, inte kan uppfyllas. I en sammansatt åk 1-2 ska gruppen helst inte vara över 20 elever 
och i en enkel åk 1 högst 25 elever 
 
BC:S FÖRSLAG: 
 
Skolsektionen antecknar elevlistan för kännedom. 
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Dnr: BILDFRI 31/2018 
 
 
12 §. ELEVÄRENDEN  KONFIDENTIELLT ÄRENDE 

 
________________ 
 



KRONOBY KOMMUN 
 
Organ 
SVENSKA SKOLSEKTIONEN 

 
 
Sammanträdesdatum 
20.03.2018 

 
 
Sida 
2/19 

 
 

 

Dnr: BILDFRI 36/2018 
 
 
13 §. ELEVÄRENDEN  KONFIDENTIELLT ÄRENDE 

______________________ 
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Dnr: BILDFRI 35/2018 
 
 
14 §. ELEVÄRENDEN  KONFIDENTIELLT ÄRENDE 

 
______________________ 
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Dnr: BILDFRI 19/2018 
 
 
15 §. TIMRESURS  Grundläggande utbildning 

Förslaget till fördelning av undervisningstimmar mellan de olika skolorna baserar sig på årets 
budget, elevantalet och gruppsammansättningarna, antalet elever med 11-årig läroplikt och 
skolornas möjligheter att förverkliga den nya läroplanen.  
 
Timresursen, som kommer skolan tillgodo, är en s.k. maximiresurs dvs. den skall räcka till all 
undervisning och annan uppgift som är för lärarna lönebaserade. Lärarnas specialuppgifter, 
vilka baserar sig på timersättning enligt gällande avtal, ingår i den fördelade resursen. 
 
Skolorna kan vid planeringen av undervisningen fritt disponera timmarna för varierande 
gruppstorlekar och olika undervisningsarrangemang, på så sätt ökar skolans totalansvar för 
budgeten.      
 
Förslaget till timresurs för den grundläggande utbildningen läsåret 2018-2019 finns i Bilaga 
1/§ 15 20.3.2018. 
 
BC:S FÖRSLAG: 
 
Svenska skolsektionen godkänner förslaget till timresurs för den grundläggande utbildningen 
läsåret 2018-2019 enligt Bilaga 1/§ 15 20.3.2018. 
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Dnr: BILDFRI 20/2018 
 
 
16 §. TIMRESURS  Specialundervisning 

Som grund för timresursen för specialundervisningen är den fastställda dispositionsplanen, 
antalet elever med 11-årig läroplikt, antalet elever som är överförda till särskilt stöd och anta-
let elever i skolan. Diskussioner har förts med speciallärarna och med koordinatorn för spe-
cialundervisningen. Rektorernas åsikt har även tillfrågats. 
 
Timresursen för specialundervisningen kan under läsårets gång variera mellan skolorna ef-
tersom den ursprungliga planen och fördelningen kan ändras när behoven ändras. 
 
BC:S FÖRSLAG: 
 
Svenska skolsektionen godkänner förslaget till timresurs för specialundervisningen för läs-
året 2018-2019. Bildningschefens förslag till timresurs ges vid mötet.  
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Dnr: BILDFRI 34/2018 
 
 
17 §. TJÄNSTER OCH BEFATTNINGAR  Val av ämneslärare 

En tjänst som ämneslärare i matematik och fysik vid Ådalens skola har varit lediganslagen 
att sökas senast 5.3.2018 kl.16.00. Tjänsten besätts tills vidare från 1.8.2018. En annons har 
publicerats 18.2.2018 i Vasabladet och Österbottens Tidning. Annonsen har funnits på kom-
munens hemsida och tjänsten har även kungjorts på hemsidan. Tjänsten har kunnat sökas 
via webbportalen www.ostrobotniajob.fi.  
 
Tjänsten har inom utsatt tid sökts av en person. Sammanfattning av sökande i bilaga 1/§ 17 
20.3.2018. Den sökandes ansökningshandlingar finns till påseende på bildningskansliet samt 
under mötet. Förutom stadgade behörighetskrav enligt utbildningslagstiftningen stipuleras 
följande; Finlands grundlag anger i 125 § att ”de allmänna utnämningsgrunderna för offentli-
ga tjänster är skicklighet, förmåga och beprövad medborgerlig dygd.” Sedan den nuvarande 
grundlagen trädde i kraft, 1.3.2000, har de här utnämningsgrunderna gällt alla offentliga 
tjänster, såväl statliga som kommunala.  
 
BC:S FÖRSLAG:  
 
Svenska skolsektionen lediganslår tjänsten på nytt, eftersom tjänsten lockat endast en sö-
kande.  
 
  

http://www.ostrobotniajob.fi/
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Dnr: BILDFRI 33/2018 
 
 
18 §. TJÄNSTER OCH BEFATTNINGAR  Val av ämneslärare 

En tjänst som ämneslärare i tyska och engelska i Kronoby gymnasium har varit ledigansla-
gen att sökas senast 5.3.2018 kl.16.00. Tjänsten besätts tills vidare från 1.8.2018. En an-
nons har publicerats 18.2.2018 i Vasabladet och Österbottens Tidning. Annonsen har även 
funnits på kommunens hemsida och tjänsten har också kungjorts på hemsidan. Tjänsten har 
kunnat sökas via webbportalen www.ostrobotniajob.fi.  
 
Tjänsten har inom utsatt tid sökts av 4 personer. Av dessa är Elisabeth Ekstrand och Ida 
Andtbacka behöriga. En sammanställning över de sökande fogas som Bilaga 1/§ 18 
20.3.2018. De två behöriga sökandena har kallats till intervju. Intervjuerna hålls måndag 
19.3.2018. Gymnasiets rektor och bildningschefen intervjuar. Vid mån av möjlighet även 
svenska skolsektionens ordförande. Sökandens ansökningshandlingar finns till påseende på 
bildningskansliet samt under mötet.  
 
Förutom stadgade behörighetskrav enligt utbildningslagstiftningen stipuleras följande; Fin-
lands grundlag anger i 125 § att ”de allmänna utnämningsgrunderna för offentliga tjänster är 
skicklighet, förmåga och beprövad medborgerlig dygd.” Sedan den nuvarande grundlagen 
trädde i kraft, 1.3.2000, har de här utnämningsgrunderna gällt alla offentliga tjänster, såväl 
statliga som kommunala.  
 
Den valde bör inom en månad uppvisa godtagbart läkarintyg samt straffregisterutdrag enligt 
lag 504/2002 för att valet skall vinna laga kraft.  
 
BC:S FÖRSLAG:  
 
Svenska skolsektionen väljer en av de behöriga sökandena till tjänsten som ämneslärare i 
Kronoby gymnasium, med anställning tills vidare från 1.8.2018. Bildningschefens förslag vem 
som väljs ges vid mötet 20.3.2018. 
 
  

http://www.ostrobotniajob.fi/
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Dnr: BILDFRI 24/2018 
 
 
19 §. TJÄNSTER OCH BEFATTNINGAR  Val av klasslärare 

En tjänst som klasslärare, med första placering vid Nedervetil skola, har varit lediganslagen 
att sökas senast 5.3.2018 kl.16.00. Tjänsten besätts tills vidare från 1.8.2018. En annons har 
publicerats 18.2.2018 i Vasabladet och Österbottens Tidning. Annonsen har funnits på kom-
munens hemsida och tjänsten har även kungjorts på hemsidan. Tjänsten har kunnat sökas 
via webbportalen www.ostrobotniajob.fi.  
 
Tjänsten har inom utsatt tid sökts av 34 personer. Av dessa är 28 behöriga och 6 obehöriga. 
En sammanställning över de sökande fogas som Bilaga 1/§ 19 20.3.2018. De sökandes an-
sökningshandlingar finns till påseende på bildningskansliet samt under mötet. Förutom stad-
gade behörighetskrav enligt utbildningslagstiftningen stipuleras följande; Finlands grundlag 
anger i 125 § att ”de allmänna utnämningsgrunderna för offentliga tjänster är skicklighet, 
förmåga och beprövad medborgerlig dygd.” Sedan den nuvarande grundlagen trädde i kraft, 
1.3.2000, har de här utnämningsgrunderna gällt alla offentliga tjänster, såväl statliga som 
kommunala.  
 
BC:S FÖRSLAG:  
 
Svenska skolsektionen väljer XXX till klasslärare i Kronoby kommun, med anställning tills 
vidare från 1.8.2018. Tjänstens första placering är Nedervetil skola. Den valde bör inom en 
månad uppvisa godtagbart läkarintyg samt straffregisterutdrag enligt lag 504/2002 för att 
valet skall vinna laga kraft. XXX har under de år hen arbetat inom olika uppgifter i Kronoby 
kommun visat att hen, utöver formell behörighet och arbetserfarenhet, innehar de egenska-
per som krävs för att hen ska anses var den mest lämpade att väljas till tjänsten.  
 
  

http://www.ostrobotniajob.fi/


KRONOBY KOMMUN 
 
Organ 
SVENSKA SKOLSEKTIONEN 

 
 
Sammanträdesdatum 
20.03.2018 

 
 
Sida 
2/26 

 
 

 

Dnr: BILDFRI 25/2018 
 
 
20 §. TJÄNSTER OCH BEFATTNINGAR  Val av klasslärare 

En tjänst som klasslärare, med anställning tills vidare från 1.8.2018, har varit lediganslagen 
att sökas senast 5.3.2018 kl.16.00. Tjänstens första placering är Nedervetil skola. Färdighet 
att undervisa i gymnastik och slöjd ses som fördel. En annons har publicerats 18.2.2018 i 
Vasabladet och Österbottens Tidning. Annonsen har funnits på kommunens hemsida och 
tjänsten har även kungjorts på hemsidan. Tjänsten har kunnat sökas via webbportalen 
www.ostrobotniajob.fi.  
 
Tjänsten har inom utsatt tid sökts av 27 personer. Av dessa är 22 behöriga och 5 obehöriga. 
En sammanställning över de sökande fogas som Bilaga 1/§ 20 20.3.2018. De sökandes an-
sökningshandlingar finns till påseende på bildningskansliet samt under mötet. Förutom stad-
gade behörighetskrav enligt utbildningslagstiftningen stipuleras följande; Finlands grundlag 
anger i 125 § att ”de allmänna utnämningsgrunderna för offentliga tjänster är skicklighet, 
förmåga och beprövad medborgerlig dygd.” Sedan den nuvarande grundlagen trädde i kraft, 
1.3.2000, har de här utnämningsgrunderna gällt alla offentliga tjänster, såväl statliga som 
kommunala.  
 
BC:S FÖRSLAG:  
 
Svenska skolsektionen väljer ped. mag. XXX till klasslärare i Kronoby kommun, med anställ-
ning tills vidare. Tjänsten tillträds 1.8.2018 med första placering Nedervetil skola. Den valde 
bör inom en månad uppvisa godtagbart läkarintyg samt straffregisterutdrag enligt lag 
504/2002 för att valet skall vinna laga kraft. XXX har under de nio år hen arbetat i Kronoby 
kommun visat att hen, utöver formell behörighet och arbetserfarenhet, innehar de egenska-
per som krävs för att hen ska anses var den mest lämpade att väljas till tjänsten.  
 
  

http://www.ostrobotniajob.fi/
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Dnr: BILDFRI 26/2018 
 
 
21 §. TJÄNSTER OCH BEFATTNINGAR  Val av klasslärare 

En tjänst som klasslärare, med anställning tills vidare från 1.8.2018, har varit lediganslagen 
att sökas senast 5.3.2018 kl.16.00. Tjänstens första placering är Centralskolan. Färdighet att 
undervisa i musik ses som fördel. En annons har publicerats 18.2.2018 i Vasabladet och 
Österbottens Tidning. Annonsen har funnits även på kommunens hemsida och tjänsterna har 
också kungjorts på hemsidan. Tjänsterna har även funnits på webbportalen 
www.ostrobotniajob.fi, där man även elektroniskt kunnat söka tjänsten.  
 
Tjänsten har inom utsatt tid sökts av 35 personer. Av dessa är 27 behöriga och8 obehöriga. 
En sammanställning över de sökande fogas som Bilaga 1/§ 21 20.3.2018. De sökandes an-
sökningshandlingar finns till påseende på bildningskansliet samt under mötet. Förutom stad-
gade behörighetskrav enligt utbildningslagstiftningen stipuleras följande; Finlands grundlag 
anger i 125 § att ”de allmänna utnämningsgrunderna för offentliga tjänster är skicklighet, 
förmåga och beprövad medborgerlig dygd.” Sedan den nuvarande grundlagen trädde i kraft, 
1.3.2000, har de här utnämningsgrunderna gällt alla offentliga tjänster, såväl statliga som 
kommunala.  
 
BC:S FÖRSLAG:  
 
Svenska skolsektionen väljer XXX till klasslärare i Kronoby kommun, med anställning tills 
vidare. Tjänsten tillträds 1.8.2018 med första placering Centralskolan. Den valde bör inom en 
månad uppvisa godtagbart läkarintyg samt straffregisterutdrag enligt lag 504/2002 för att 
valet skall vinna laga kraft. XXX har under de åtta år hen arbetat i Kronoby kommun visat att 
hen, utöver formell behörighet och arbetserfarenhet, innehar de egenskaper som krävs för 
att hen ska anses var den mest lämpade att väljas till tjänsten.  
  

http://www.ostrobotniajob.fi/
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Dnr: BILDFRI 27/2018 
 
 
22 §. TJÄNSTER OCH BEFATTNINGAR  Val av timlärare 

En tjänst som timlärare inom den grundläggande utbildningen, med första placering Neder-
vetil skola, har varit lediganslagen att sökas senast 5.3.2018 kl.16.00. Tjänsten besätts tills 
vidare från 1.8.2018. En annons har publicerats 18.2.2018 i Vasabladet och Österbottens 
Tidning. Annonsen har funnits på kommunens hemsida och tjänsten har även kungjorts på 
hemsidan. Tjänsten har kunnat sökas via webbportalen www.ostrobotniajob.fi.  
 
Tjänsten har inom utsatt tid sökts av 33 personer. Av dessa är 27 behöriga och 6 obehöriga. 
En sammanställning över de sökande fogas som Bilaga 1/§ 22 20.3.2018. De sökandes an-
sökningshandlingar finns till påseende på bildningskansliet samt under mötet. Förutom stad-
gade behörighetskrav enligt utbildningslagstiftningen stipuleras följande; Finlands grundlag 
anger i 125 § att ”de allmänna utnämningsgrunderna för offentliga tjänster är skicklighet, 
förmåga och beprövad medborgerlig dygd.” Sedan den nuvarande grundlagen trädde i kraft, 
1.3.2000, har de här utnämningsgrunderna gällt alla offentliga tjänster, såväl statliga som 
kommunala.  
 
BC:S FÖRSLAG:  
 
Svenska skolsektionen väljer XXX till tjänsten som timlärare inom den grundläggande utbild-
ningen, med anställning tills vidare från 1.8.2018. Tjänstens första placering är Nedervetil 
skola. Den valde bör inom en månad uppvisa godtagbart läkarintyg samt straffregisterutdrag 
enligt lag 504/2002 för att valet skall vinna laga kraft. XXX har under de år hen arbetat inom 
olika uppgifter i Kronoby kommun visat att hen, utöver formell behörighet och arbetserfaren-
het, innehar de egenskaper som krävs för att hen ska anses var den mest lämpade att väljas 
till tjänsten.  
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