
KRONOBY KOMMUN

Organ
BILDNINGSNÄMNDEN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum
21.11.2013

Nr
6/2013
Sida
6/76

Sammanträdestid Torsdagen den 21 november 2013, kl. 18.30 - 20.20

Sammanträdesplats Restaurang Marina´s, Södra Terjärvvägen 10

Beslutande:

Hästö, Jan-Erik
Svartsjö, Peter
Berg, Marko
Forsander, Tuula
Fredriksson-Lidsle, Eva
Lerbacka, Markus
Ranta, Anne-Mie
Sandbacka, Björn
Viitanen, Christel 

Ersättare:

Träisk, Lisbeth 
Dahlvik, Stefan
Takkula, Monica
Ahlsved, Mona
Gripenberg, Björn
Ahlskog, Martin
Skuthälla, Britt-Marie
Björkqvist, Pia
Granholm, Mats

Övriga närvarande:
Storbacka, Bernt
Skullbacka, Bengt-Johan
Djupsjöbacka, Michael 
Jakobsson, Leif
Eriksson, Bodil
Hansén, Tom
Ahlström, Carina

kommunstyrelsens ordförande
kommunstyrelsens representant
kommundirektör 
bildningschef
bibliotekschef
MI-rektor
dagvårdschef

Paragrafer: 46-53 §.

Underskrifter: Ordförande:

Jan-Erik Hästö 

Protokollförare:

Leif Jakobsson
Protokolljustering
plats och tid:

Kronoby, den 26 november 2013

Eva Fredriksson-Lidsle Markus Lerbacka

Protokollet framlagt
till påseende,
plats och tid:

Intygar, underskrift,
tjänsteställning

Kronoby, den 2 december 2013

Leif Jakobsson, bildningschef



KRONOBY KOMMUN
Organ

BILDNINGSNÄMNDEN

KALLELSESIDA
Utfärdat

14.11.2013

Sida

6/77

Protokollet framlagt till påseende, tid och plats
Måndagen den 2 december 2013
Kommungården samt 
Ordförande

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

Leif Jakobsson, bildningschef

Sammanträdestid Torsdagen 21.11.2013, kl. 18.30

Sammanträdesplats Restaurang Marina´s

Ärendets 
nummer

Ärende

46 §. LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET
47 §. PROTOKOLLJUSTERING
48 §. GODKÄNNANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTAN
49 §. FÖRVALTNING Läsårets arbetstider 2014-2015
50 §. PROJEKT Språkstrategiarbetet
51 §. PLAN FÖR SMÅBARNFOSTRAN – VASU
52 §. VERKSAMHETSPLAN  Förskolornas verksamhetsplaner
53 §. DELGIVNINGSÄRENDEN
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Protokolljusterarnas signaturer Protokollet framlagt till påseende Utdragets riktighet bestyrker

Nämnd Kommun-
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Kommun-
fullmäktige

46 §. 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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47 §. PROTOKOLLJUSTERING

BC:S FÖRSLAG:

Till protokolljusterare utses Eva Fredriksson-Lidsle och Markus Lerbacka.

BESLUT:

Bildningsnämnden godkände enhälligt förslaget.

__________
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48 §. GODKÄNNANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTAN

BC:S FÖRSLAG:

Föredragningslistan godkänns.

BESLUT:

Bildningsnämnden godkände enhälligt förslaget.

__________
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Dnr: BILD 103/2013

49 §. FÖRVALTNING Läsårets arbetstider 2014-2015

Enligt Lagen om grundläggande utbildning 1998/628  23 § har läsåret 190 arbetsdagar. Läs-
årets arbetsdagar minskas dock med självständighetsdagen, trettondagen och första maj när 
dessa infaller på annan vardag än lördag. Enligt förordning om grundläggande utbildning 
1998/852  7 § avslutas läsårets skolarbete den sista vardagen vecka 22.  Läsåret 2014 –
2015 har 188 arbetsdagar.

Skolorna har gett förslag till arbetsdagarna och diskuterat ärendet i sina enheter. Förslaget 
finns i Bilaga 1/§ 49 21.11.2013

Det är bildningsnämnden, som enligt förvaltningsstadga 65 § punkt 4, ska godkänna läsårets 
arbetstider.

Förskolan är verksam under samma tider som den grundläggande utbildningen.

BC:S FÖRSLAG:

Bildningsnämnden fastställer arbetstiderna för läsåret 2014 - 2015 enligt Bilaga 1/§ 49 
21.11.2013.

BESLUT:

Bildningsnämnden godkände enhälligt förslaget.

__________
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Dnr: BILD 107/2013

50 §. PROJEKT Språkstrategiarbetet

Bildningskansliet har fortsatt att arbeta med språkstrategiarbetet utgående från diskussionen 
med bildningsnämnden 11.4.2013 15 §.. Tyngdpunkten under höstterminen har varit arbetet 
med broschyren kring barnets språkutveckling och stimulans som är tänkt att distribueras via 
rådgivningsbyråerna och daghemmen/förskolorna till vårdnadshavarna. Den andra tyngd-
punkten har varit att sammanställa bildningsväsendets språkstrategi för sektorn som helhet. 
Tre informationstillfällen med temat barnets språkutveckling och stimulans är planerade till 
vecka 46 och 47.

Under år 2014 fortsätter arbetet med bl.a. ett läsprojekt i skolorna tillsamman med biblioteks-
väsendet och att utse kontaktpersoner i förskolor och skolor som arbetar med språkutveck-
ling och språkstimulans.

BC:S FÖRSLAG:

Bildningsnämnden antecknar ärendet för kännedom.

BESLUT:

Bildningsnämnden godkände enhälligt förslaget.

__________
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Dnr: BILD 109/2013

51 §. PLAN FÖR SMÅBARNFOSTRAN – VASU

I daghemmen, gruppfamiljedaghemmen och inom familjedagvården följs Planen för små-
barnsfostran (VASU) i Kronoby kommun. Varje enhet preciserar målen i verksamheten i den 
årliga VASUN. I enhetens VASU beskrivs förutom målen, värdegrunden samt föräldrainfor-
mation.

Enheternas VASU för 2013-2014 finns till påseende under mötet.
Dagvårdsledarna är närvarande under mötet och presenterar planen för småbarnsfostran.

BC:S FÖRSLAG:

Bildningsnämnden antecknar enheternas VASU för 2013-2014 för kännedom. 

BESLUT:

Dagvårdsledarna presenterade planen för småbarnsfostran.
Bildningsnämnden godkände enhälligt förslaget.

__________
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Dnr: BILD 108/2013

52 §. VERKSAMHETSPLAN  Förskolornas verksamhetsplaner

Förskolorna i kommunen följer Läroplanen för förskolan i Kronoby Kommun. Varje förskola 
preciserar sin verksamhet i den årliga verksamhetsplanen. I verksamhetsplanen beskrivs de 
övergripande strategiska målen och förskolornas allmänna målsättning och ämnesområden. 
I verksamhetsplanen beskrivs också förskolornas arbetssätt, temaområden och samarbets-
former.  

Förskolornas verksamhetsplaner för 2013-2014 finns till påseende under mötet.
Dagvårdsledarna är närvarande under mötet och presenterar förskolans verksamhetsplan.

BC:S FÖRSLAG:

Bildningsnämnden antecknar verksamhetsplanerna för 2013-2014 för kännedom. 

BESLUT:

Dagvårdsledarna presenterade förskolans verksamhetsplaner.
Bildningsnämnden godkände enhälligt förslaget.

__________
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Dnr: BILD 106/2013

53 §. DELGIVNINGSÄRENDEN

a) Budgetrapport 1-10, Bilaga 1/§ 53 a 21.11.2013
b) Beslutsförteckning.
c) Biblioteksfunktionärerna i Terjärv, Marianne Lehmus och Ing-Mari Bredbacka, 

avtackades    vid en kaffesits 18.10.2013 
d) Kompletteringen av bokhyllor vid huvudbiblioteket fortsätter - resterande del av 

huvudbibliotekets bokhyllor från år 1976 förnyas vecka 48. Leveransen sker den 
25 november och monteringen som beräknas ta ett par dagar i anspråk inleds 
samma dag. Ommöbleringen är omfattande, storstädning utförs därefter vilket 
sammantaget förutsätter att huvudbiblioteket är stängt vecka 48, dvs. 25 –
29.11.

e) Ansökan om bidrag, 10 000 euro, för ett läsfrämjande projekt och för att öka 
läsförståelsen hos barn i skolåldern  har inlämnats till Närings-, trafik- och miljö-
centralen. Besked om medel för projektet Läsduellen beviljas fås först i slutet av 
mars 2014

f) .UKM-ministeriet beviljade biblioteket 157 € för prenumeration av kulturtidskrif-
ter 2014 samt 2 700 € för inköp av kvalitetslitteratur, ostotuki 2013.

g) Digitaliseringshörnan i Nedervetil bibliotek håller på att ta form. Testning och 
pressinfo återstår och verksamheten beräknas komma igång ännu i november. 
Projektet förverkligas tack vare medel, 5 000 euro, från NTM-centralen.

h) Projektkoordinator Johanna Storbacka och bildningschef Leif Jakobsson har 
deltagit i Kunnig seminarium i Åbo 13-14.11

i) Specialbarnträdgårdslärare Anita Ånäs beviljas avsked från sin befattning på 
grund av invalidpension fr.o.m. 1.10.2013.

j) Dagvårdschef Carina Ahlström och dagvårdsledarna Erica Nygård, Susanne 
Högkvist och Yvonne Rönnqvist har deltagit i Finlandssvenska daghemsföre-
ståndardagarna i Esbo 4-5.11.2013 Tema var ”Att leda kvalitet i dagvården”. 

k) Verksamhetsberättelsen 2012-2013 för Mellersta Österbottens konsveratorium.
l) Med stöd av 38 § i förvaltningsstadgan för Kronoby kommun valdes Petra 

Skantsi till befattningen som kurssekreterare till Kronoby medborgarinstitut.

BC: 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: 46-48, 50-53

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

Paragrafer 49

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: 49

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.



KRONOBY KOMMUN

Organ
BILDNINGSNÄMNDEN

Sammanträdesdatum
21.11.2013

Sida
6/87

Protokolljusterarnas signaturer Protokollet framlagt till påseende Utdragets riktighet bestyrker

Nämnd Kommun-
styrelse

Kommun-
fullmäktige

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.


