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Hansén, Tom
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Jan-Erik Hästö 
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Leif Jakobsson
Protokolljustering
plats och tid:

Kronoby, den 17 april 2013

Eva Fredriksson-Lidsle Björn Sandbacka

Protokollet framlagt
till påseende,
plats och tid:

Intygar, underskrift,
tjänsteställning

Kronoby, den 6 maj 2013

Leif Jakobsson, bildningschef
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Protokollet framlagt till påseende, tid och plats
Måndagen den 6 maj 2013
Kommungården
Ordförande

Jan-Erik Hästö
Denna möteskallelse har anslagits på anslagstavlan för offentliga kungörelser, intygar:

Leif Jakobsson, bildningschef

Sammanträdestid Torsdagen 11.04.2013, kl. 18.30

Sammanträdesplats Cafe 13 Nedervetil

Ärendets 
nummer

Ärende

10 §. LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET
11 §. PROTOKOLLJUSTERING
12 §. GODKÄNNANDE AV FÖREDRAGNI NGSLISTAN
13 §. TJÄNSTER OCH BEFATTNINGAR Tjänst som skolpsykolog
14 §. DAGVÅRD OCH FÖRSKOLA  Personalens planerings- och utvecklingsdagar
15 §. ARBETSGRUPP Språkstrategi för bildningsväsendet
16 §. DELGIVNINGSÄRENDEN
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10 §. LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET

BC:S FÖRSLAG:

Konstateras att kallelsen till sammanträdet skett på föreskrivet sätt och att bildningsnämnden 
även med hänsyn till antalet närvarande är beslutför.

BESLUT:

Bildningsnämnden godkände enhälligt förslaget.
__________
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11 §. PROTOKOLLJUSTERING

BC:S FÖRSLAG:

Till protokolljusterare utses Eva Fredriksson-Lidsle och Björn Sandbacka.

BESLUT:

Till protokolljusterare och rösträknare valdes Eva Fredriksson-Lidsle och Björn Sand-
backa

_______________
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12 §. GODKÄNNANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTAN

BC:S FÖRSLAG:

Föredragningslistan godkänns.

BESLUT:

Bildningsnämnden godkände enhälligt förslaget.
__________
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Dnr: BILD 32/2013

13 §. TJÄNSTER OCH BEFATTNINGAR Tjänst som skolpsykolog

Tjänsten som skolpsykolog inom bildningssektorn har varit lediganslagen att sökas senast 
2.4.2013 kl.15.00. En annons har publicerats    17.3.2013 i Vasabladet,  Österbottens Tid-
ning  och via webbportalen www.ostrobotniajob.fi. Annonsen har funnits  även på kommu-
nens hemsida. Tjänsten är tillsvidareanställning från 1.8.2013

Tjänsten har inom utsatt tid sökts av  sex personer, av dessa är två behöriga.  En samman-
ställning över de sökande fogas som Bilaga 1/§ 13 11.4.2013 . De sökandes ansöknings-
handlingar 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.

Skopsykolog Erica Ivars har skött uppgiften från 1.8.2011 är behörig och är mest lämplig för 
uppgiften.
Erica Ivars har även under sin tid i Kronoby studerat till familjeterapeut. Utbildningen blir klar 
under hösten.

BC:S FÖRSLAG:

Bildningsnämnden väljer Erica Ivars  till skolpsykolog inom bildningssektorn. Tjänsten tillträds 
1.8.2013 med tillsvidare anställning. Den valde bör inom en månad uppvisa godtagbart läkar-
intyg samt straffregisterutdrag enligt lag 504/2002 för att valet skall vinna laga kraft.

BESLUT:

Bildningsnämnden valde Erica Ivars  till skolpsykolog inom bildningssektorn. Tjänsten 
tillträds 1.8.2013 med tillsvidare anställning. Den valde bör inom en månad uppvisa 
godtagbart läkarintyg samt straffregisterutdrag enligt lag 504/2002 för att valet skall 
vinna laga kraft.
__________
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Dnr: BILD 45/2013

14 §. DAGVÅRD OCH FÖRSKOLA  Personalens planerings- och utvecklingsdagar

Dagvårdschef:
Enligt social- och hälsovårdsministeriets principbeslut från 1.3.2005 skall personalen beredas 
fortbildning 3-10 dagar per år beroende på grundutbildning och hur krävande arbetet är. 
Fortbildningsdagarna har hittills ordnats i augusti innan förskolorna har påbörjat verksamhe-
ten. Inför verksamhetsåret 2013-2014 planeras 8-9.8.2013 som planerings- och utvecklings-
dagar för kommunens dagvårds- och förskolepersonal. Hela personalens närvaro är nöd-
vändig, vilket gör att dagvårdsenheterna måsta hålla stängt under nämnda dagar.
Vårdnadshavarna informeras redan i april om planerings- och utvecklingsdagarna för att de 
själva skall kunna ordna vård för sitt barn. Nämnda dagar är avgiftsfria för familjerna om 
vårdnadshavarna ordnar barnets vård själva och barnet inte behöver kommunal dagvård. För 
de familjer som inte lyckas få dagvården ordnad kan alternativa lösningar erbjudas. 

BC:S FÖRSLAG:

Bildningsnämnden besluter att dagvårdsenheterna håller stängt 8-9.8.2013 och att dagvårds-
och förskolepersonalen deltar i planerings- och utvecklingsdagarna.
Bildningsnämnden besluter att nämnda dagar är avgiftsfria för familjerna om vårdnadshavar-
na själva ordnar vården och barnet inte behöver kommunal dagvårdsplats.

BESLUT:

Bildningsnämnden godkände enhälligt förslaget.
__________
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Dnr: BILD 34/2013

15 §. ARBETSGRUPP Språkstrategi för bildningsväsendet

Bildningsnämnden utsåg  19.8.202 33 § en arbetsgrupp för utarbetande av språkstrategi 
inom dagvård/förskola och skola. Till gruppen valdes Maria Sahlstén, Pia Grahn, Ann Hanhi-
koski och Caroline Högkvist till expertgruppen. Gruppen ha sammanträtt fyra gånger (bilaga 
till föredragningslistan). 

Ann Hanhikoski fick i uppgift att göra ett utkast till en broschyr för 4-åringar i samband med 
deras besök i rådgivningen. I broschyren, som tilldelas vårdnadshavarna, finns underlag för 
en diskussion om barnets språkutveckling, val av skolspråk och olika stödformer för vård-
nadshavarna. Gruppen ansåg att detta var bland de viktigaste uppgifterna. Kommundel-
nämnderna kunde aktivera de inflyttade genom att färdigställa  en välkomstfolder som skulle 
delas ut till nyinflyttade.

Under processens gång har, förutom arbetsgruppens resultat, även följande saker aktualise-
rats, en språkstrategi för hela bildningssektorn, klubbar för åk 1-2 med språkstimulans som 
tema, informationskvällar ordnande av MI för vårdnadshavarna om språkstimulans och 
språkutveckling, fortbildningsplan för personalen och sökande av extern finansiering för fort-
sättning av projektet under 2014 och 2015.

Motsvarande projekt i t.ex. Vanda och Esbo har varit 2-3-åriga med extern finansiering och 
anställande av extra personal. Om man önskar bestående resultat bör satsningen fortsätta 
under en längre och resurser beviljas.

I det här skedet av processen är det främst fråga om en första presentation av strategiarbetet 
och en diskussion kring förslagen.

BC:S FÖRSLAG:

Bildningsnämnden tar del av och diskuterar utkastet till folder för 4-åringarna. Bilaga 1/§ 15 
11.4.2013.

Bildningsnämnden tar del av och diskuterar utkastet till språkstrategi för bildningssektorn. 
Bilaga 2/§ 15 11.4.2013.

Bildningsnämnden diskuterar klubbverksamhet för åk 1-2 med språkstimulans som tema.

Bildningsnämnden diskuterar innehållet i informationskvällar för vårdnadshavare om språk-
stimulans och språkutveckling.

Bildningsnämnden uppmanar kommundelsnämnderna att färdigställa en broschyr eller annat 
material  som delas ut till  nyinflyttade.

Bildningskansliet utreder möjligheterna till extern finansiering för språkstödande projekt för 
daghem och skola.
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Bildningskansliet  utser sakkunniga som stöder och hjälper vårdnadshavarna med tanke på 
barnens språkutveckling. Följande personer utses specialbarnträdgårdslärare, speciallärare 
och klasslärare i åk 1-2. Namnen klarnar senare.

BESLUT:

Bildningsnämnden beslöt att strukturera diskussionen enligt underrubrikerna.

a) Bildningsnämnden tar del av och diskuterar utkastet till folder för 4-åringarna. Bila-
ga 1/§ 15 11.4.2013. 
Bildningsnämnden diskuterade valet av skolspråk och vilka personer som är involve-
rade i att utvärdera elevens möjligheter att välja skola. I Kronoby är specialläraren i 
den grundläggande utbildningen även speciallärare i förskolan, vilket underlättar kon-
takterna mellan förskolan och skolan. Teamet som diskuterar frågan består av förskol-
läraren, specialläraren och klassläraren i åk tillsammans med vårdnadshavaren.

b) Bildningsnämnden tar del av och diskuterar utkastet till språkstrategi för bildnings-
sektorn. Bilaga 2/§ 15 11.4.2013.

Bildningsnämnden diskuterade bl.a. principer gällande språkbruk och personalen an-
vändning av standardsvenska i daghem och förskola. För tillfället är det inte alltid så 
att standardsvenska är gällande språknorm.

c) Bildningsnämnden diskuterar klubbverksamhet för åk 1-2 med språkstimulans som 
tema.

Bildningsnämnden fick tag del av bildningschefens information om att en ansökan om 
medel för klubbverksamhet har inlämnats och beroende på om medel erhålls kunde 
klubbar bjudas ut i vissa enheter där det finns behov av ett starkare skolspråk med 
inriktning kring svenska språket. Behovet av en klubb för att stärka finska språket för 
enspråkigt svenska elever  via klubbar diskuterade också.

d) Bildningsnämnden diskuterar innehållet i informationskvällar för vårdnadshavare 
om språkstimulans och språkutveckling.

Bildningsnämnden diskuterade målgruppen för dessa informationskvällar och hur nå 
ut till den. Tillställningarna borde var familjära till sin karaktär och tvåspråkiga. Kro-
noby MI har lovat medverka vid arrangemangen.

e) Bildningsnämnden uppmanar kommundelsnämnderna att färdigställa en broschyr 
eller annat material  som delas ut till  nyinflyttade.

Bildningsnämnden tyckte att det var en bra idé att kommundelsnämnderna involveras 
i projekt eftersom dessa känner till vem som har flyttat in till kommunen. 

f) Bildningskansliet utreder möjligheterna till extern finansiering för språkstödande 
projekt för daghem och skola.

Bildningsnämnden gav bildningskansliet i uppgift att under hösten 2013 utreda möj-
ligheterna till extern finansiering.
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g) Bildningskansliet  utser sakkunniga som stöder och hjälper vårdnadshavarna med 
tanke på barnens språkutveckling. Följande personer utses specialbarnträdgårdslära-
re, speciallärare och klasslärare i åk 1-2. Namnen klarnar senare

Bildningsnämnden godkände principen att utse en grupp sakkunniga som stöder och 
hjälper vårdnadshavarna  med tanke på språkutveckling. Dessa sakkunniga får fort-
bildning och material för sin uppgift.

_______________
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Dnr: BILD 40/2013

16 §. DELGIVNINGSÄRENDEN

a) Budgetrapport 1-2, Bilaga 1/§ 16 a) 11.4.2013
b) Beslutsförteckning.
c) Bildningschef Leif Jakobsson har deltagit i skoladministrationsdagarna i Åbo 

21-22.3.2013.
d) Undervisnings- och kulturministeriet har beviljat Kronoby kommun 86 300 € för 

delning av
stora grupper i den grundläggande utbildningen. Bidraget beviljas för skolor 
som har
större grupper än 25 elever i klass och klasser med flera elever som behöver 
särskilt stöd

e) Regionförvaltningsverket har beviljat Kronoby kommun 80 000 € för en fortsätt-
ning av pro jektet Edu Arena.

f) Bildningschef Leif Jakobsson har deltagit i Toppkompetens seminarium 
12.2.2013 i Helsingfors.

g) Bildningschef Leif Jakobsson, nämndordförande Jan-Erik Hästö och sektions-
ordförande Peter Svartsjö  har deltagit i invigningen av slöjdsalen i Söderby 
skola 13.3.2013.

h) Uppdaterad elevstatistik, Bilaga 1/§ 16 h) 11.4.2013. 
i) Taklagsfest vid Terjärv bibliotek firades 21.3. I maj-juni sker flytten: biblioteket 

håller stängt 27.5 - 13.6. Den preliminära tidtabellen har nu fastställts: öppet 
hus fredagen den 14 juni med servering och programkavalkad. Huvudbiblioteket 
och Nedervetil bibliotek är då stängda. Fredag den 31 maj samt 7 juni är alla 
biblioteken stängda och all personal involverad i flytten.

j) Närings-, trafik- och miljöcentralens beslut av den 21.3.2013 att bevilja bibliote-
ken 5 000 euro i statsunderstöd för digitaliseringsprojekt. Information om projek-
tet på http://hankkeet.kirjastot.fi

k) Svenska kulturfonden har beviljat bidrag för författarbesök i biblioteken, totalt 
980 euro, för Sara Jungersten 7.2 respektive Kaj Korkea-aho 21.3; Korkea-
ahos besök arrangerades i samarbete med gymnasiet.

BC:S FÖRSLAG:

Bildningsnämnden antecknar ovanstående delgivningsärenden till kännedom.

BESLUT:

Bildningsnämnden godkände enhälligt förslaget.
__________
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ANVISNING FÖR RÄTTELSEYRKANDE OCH BESVÄRSANVISNING

FÖRBUD ATT SÖKA ÄNDRING

Vad förbudet grundar sig på

Eftersom nedan nämnda beslut endast gäller beredning eller verkställighet, kan enligt 91 § kommunal-
lagen rättelseyrkande inte framställas eller kommunalbesvär anföras över beslutet.

Paragrafer: 10-12, 15-16

Besvär kan inte anföras över nedan nämnda beslut, eftersom ett skriftligt rättelseyrkande enligt 89 § 1 
mom. kommunallagen kan framställas över beslutet.

Paragrafer: 13-14

ANVISNING FÖR RÄTTELSEYRKANDE

Myndighet till vilken rättelseyrkande kan framställas samt tid för yrkande av rättelse

Den som är missnöjd med nedan nämnda beslut kan framställa ett skriftligt rättelseyrkande. 
Myndighet hos vilken rättelse yrkas är

Bildningsnämnden i Kronoby kommun
PB 22 (Säbråvägen 2)
68500 KRONOBY

Paragrafer: 13-14

Yrkandet skall framställas inom 14 dagar från delfåendet av beslutet.

Rättelseyrkandets innehåll

Av rättelseyrkandet skall framgå yrkandet och vad det grundar sig på. Yrkandet skall undertecknas av 
den som framställer det.

Beslut som gäller upphandling

I beslut som gäller upphandling  kan den som ärendet gäller även göra en skriftlig framställan till 
Marknadsdomstolen, PB 118, 00131  HELSINGFORS.

Paragrafer:
Framställan bör göras inom 14 dagar från det att parter fått del av beslutet.
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BESVÄRSANVISNING

Besvärsmyndighet och besvärstid

I nedan nämnda beslut kan ändring sökas skriftligt genom besvär.
Ändring i ett beslut med anledning av rättelseyrkande kan sökas genom kommunalbesvär endast av 
den som framställt rättelseyrkandet. Om beslutet har ändrats med anledning av rättelseyrkandet, kan 
ändring i beslutet sökas genom kommunalbesvär också av dem som är part eller medlem av kommu-
nen.

Besvärsmyndighet är: Vasa förvaltningsdomstol
PB 204 (Korsholmsesplanaden 43), 65101 VASA

Kommunalbesvär, paragrafer
Besvärstid  30 dagar

Förvaltningsbesvär, paragrafer Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland
Besvärstid  30 dagar Svenskspråkiga serviceenheten för undervis- 
 ningsväsendet

PB 200, 65101  VASA
registratur.vastra@rfv.fi

Annan besvärsmyndighet, adress
och postadress, paragrafer:
Besvärstid  30 dagar, paragrafer:
Besvärstiden börjar från delfåendet av beslutet.

BESVÄRSSKRIFT
I besvärsskriften skall uppges
- ändringssökandens namn, yrke, boningsort och postadress
- vilket beslut som överklagas
- vilka ändringar som yrkas i beslutet
- motiveringarna till att beslutet bör ändras
Besvärsskriften skall undertecknas av ändringssökanden själv eller av den som författat skriften. Om 
endast den som författat besvärsskriften undertecknar den, skall också hans yrke, boningsort och 
postadress anges.
Till besvärsskriften skall fogas det beslut som överklagas, i original eller som officiellt bestyrkt 
kopia, och intyg om den dag från vilken besvärstiden skall räknas.

Inlämnande av handlingarna
Besvärshandlingarna skall inlämnas till besvärsmyndigheten före besvärstidens utgång. Besvärshand-
lingarna kan även sändas med post eller genom bud, men i så fall på avsändarens eget ansvar. Hand-
lingarna skall lämnas till posten i så god tid att de kommer fram innan besvärstiden går ut.

Rättegångsavgift
Med stöd av lagen om avgifter för domstolars och vissa justitieförvaltningsmyndigheters prestationer 
(701/93) uppbärs en rättegångsavgift på 90 € av en ändringssökande i förvaltningsdomstolen.

Detaljerad anvisning för rättelseyrkande/besvärsanvisning fogas till protokollsutdraget.


