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Protokollet framlagt
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plats och tid:

Intygar, underskrift,
tjänsteställning

Kronoby, den 4 juni 2012
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KRONOBY KOMMUN
Organ

SVENSKA SKOLSEKTIONEN

KALLELSESIDA
Utfärdat

26.4.2012

Sida

3/51

Protokollet framlagt till påseende, tid och plats
Måndagen den 4 juni 2012
Kommungården 
Ordförande

Bjarne Träisk
Denna möteskallelse har anslagits på anslagstavlan för offentliga kungörelser, intygar:

Leif Jakobsson, bildningschef

Sammanträdestid Torsdagen 3.5.2012, kl. 18.30

Sammanträdesplats Cafe-13 Nedervetil

Ärendets 
nummer

Ärende

33 §. LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET
34 §. PROTOKOLLJUSTERING
35 §. GODKÄNNANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTAN
36 §. TJÄNSTER OCH BEFATTNINGAR Lektor i religion och psykologi med 

undervisningsskyldighet i Ådalens skola
37 §. TJÄNSTER OCH BEFATTNINGAR Lektor i matematik, fysik och kemi i Ådalens skola
38 §. TIMRESURS Grundläggande utbildning läsåret 2012-2013
39 §. TIMRESURS Specialundervisningen i den grundläggande utbildningen läsåret 2012-

2013
40 §. TIMRESURS Gymnasiet läsåret 2012-2013
41 §. ANSLAG Beviljande av specialunderstöd
42 §. LÄROPLAN Läroplan i svenska som andraspråk
43 §. KONFIDENTIELLT ÄRENDE
44 §. KONFIDENTIELLT ÄRENDE
45 §. KONFIDENTIELLT ÄRENDE
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Protokolljusterarnas signaturer Protokollet framlagt till påseende Utdragets riktighet bestyrker

Nämnd Kommun-
styrelse

Kommun-
fullmäktige

33 §. LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET

BC:S FÖRSLAG:

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

BESLUT:

Svenska skolsektionen godkände enhälligt förslaget.
__________
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Protokolljusterarnas signaturer Protokollet framlagt till påseende Utdragets riktighet bestyrker

Nämnd Kommun-
styrelse

Kommun-
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34 §. PROTOKOLLJUSTERING

BC:S FÖRSLAG:

Till protokolljusterare utses Markus Lerbacka och Ulla Slotte.

BESLUT:

Svenska skolsektionen godkände enhälligt förslaget.
__________
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35 §. GODKÄNNANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTAN

BC:S FÖRSLAG:

Föredragningslistan godkänns.

BESLUT:

Föredragningslistan godkändes med följande tillägg:

§ 45 ELEVÄRENDEN Överföring till särskilt stöd.

_________
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Dnr: BILD 48/2012

36 §. TJÄNSTER OCH BEFATTNINGAR Lektor i religion och psykologi med under-
visningsskyldighet i Ådalens skola

Lektorstjänst i religion och psykologi i Kronoby gymnasium med undervisningsskyldighet i 
Ådalens skola har varit lediganslagen att sökas senast 2.4.2012 kl.15.00. En annons har 
publicerats    18.3.2012 i Vasabladet,  Österbottens Tidning  och via webbportalen 
www.ostrobotniajob.fi. Annonsen har funnits  även på kommunens hemsida. Tjänsten är till-
svidareanställning från 11.8.2012

Tjänsten har inom utsatt tid sökts av  sju personer, av dessa är två behöriga, Sanna Jansson 
och Maria Söderbacka, Båda två intervjuades 23.4.2012. En sammanställning över de sö-
kande fogas som Bilaga 1/§ 36 3.5.2012. De sökandes ansökningshandlingar finns till påse-
ende på bildningskansliet samt under mötet.  

BC:S FÖRSLAG:

Svenska skolsektionen väljer Sanna Jansson till lektorstjänst i religion och psykologi i Krono-
by gymnasium med undervisningsskyldighet i Ådalens skola. Tjänsten tillträds 1.8.2012 med 
tillsvidare anställning. Tjänsten besätts med 6 månaders prövotid. Den valde bör inom en 
månad uppvisa godtagbart läkarintyg samt straffregisterutdrag enligt lag 504/2002 för att 
valet skall vinna laga kraft.

BESLUT:

Ordförande Bjarne Träisk avlägsnade sig p.g.a. jäv.
Viceordförande Stefan Högnabba fungerade som ordförande under denna paragraf.

Svenska skolsektionen valde Sanna Jansson till lektorstjänst i religion och psykologi i 
Kronoby gymnasium med undervisningsskyldighet i Ådalens skola. Tjänsten tillträds 
1.8.2012 med tillsvidare anställning. Tjänsten besätts med 6 månaders prövotid. Den 
valde bör inom en månad uppvisa godtagbart läkarintyg samt straffregisterutdrag en-
ligt lag 504/2002 för att valet skall vinna laga kraft.

_______________
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Dnr: BILD 49/2012

37 §. TJÄNSTER OCH BEFATTNINGAR Lektor i matematik, fysik och kemi i Åda-
lens skola

Lektorstjänsten i matematik fysik eller kemi i Ådalens skola har varit lediganslagen att sökas 
senast 2.4.2012 kl.15.00. En annons har publicerats    18.3.2012 i Vasabladet,  Österbottens 
Tidning  och via webbportalen www.ostrobotniajob.fi. Annonsen har funnits  även på kom-
munens hemsida. Tjänsten är tillsvidareanställning från 1.8.2012

Tjänsten har inom utsatt tid sökts av  sju personer, av dessa är tre behöriga, En samman-
ställning över de sökande fogas som Bilaga 1/§ 37 3.5.2012. De sökandes ansökningshand-
lingar finns till påseende på bildningskansliet samt under mötet.  

BC:S FÖRSLAG:

Tjänsten lediganslås på nytt. 

BESLUT:

Svenska skolsektionen godkände enhälligt förslaget.
__________
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Dnr: BILD 40/2012

38 §. TIMRESURS Grundläggande utbildning läsåret 2012-2013

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 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       

Rektorerna har tillsammans med bildningschefen diskuterat timresursen på ett möte 
18.4.2012

Förslaget till timresurs för den grundläggande utbildningen läsåret 2012-2013 finns i Bilaga 
1/§ 38 3.5.2012

BC:S FÖRSLAG:

Skolsektionen godkänner förslaget till timresurs för den grundläggande utbildningen läsåret 
2012-2013 enligt Bilaga 1/§ 38 3.5.2012.

BESLUT:

Svenska skolsektionen godkände enhälligt förslaget.
__________
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Dnr: BILD 41/2012

39 §. TIMRESURS Specialundervisningen i den grundläggande utbildningen läsåret 
2012-2013

Som grund för timresursen för specialundervisningen är antalet elever med 11-årig läroplikt, 
antalet elever som är överförda till  särskilt stöd och antalet elever i skolan. Diskussioner har 
förts på speciallärarnas möten och med koordinatorn för specialundervisningen.

Timresursen för den grundläggande utbildningen kan under läsårets gång variera mellan 
skolorna eftersom den ursprunglig planen och fördelningen kan ändras när behoven ändras.

BC:S FÖRSLAG:

Skolsektionen godkänner förslaget till  timresurs för specialundervisningen för läsåret 2012-
2013 enligt Bilaga 1/§ 39 3.5.2012.

BESLUT:

Svenska skolsektionen godkände enhälligt förslaget.
__________
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Dnr: BILD 44/2012

40 §. TIMRESURS Gymnasiet läsåret 2012-2013

Kronoby gymnasium har läsåret 2012-2013 troligen ca 168 studerande. För att kunna trygga 
ett tillfredställande kursutbud och goda studiemöjligheter bör en timresurs ges som möjliggör 
detta. Vid diskussioner med rektor Erland Slotte har framkommit att ca 280 timmar kunde 
räcka till.

BC:S FÖRSLAG:

Skolsektionen godkänner förslaget till  timresurs för läsåret 2012 - 2013 för gymnasiet inom 
ramen 270-280 timmar.

Skolsektionen beslutar att virtuella kursutbudet via Team Nord rekommenderas att användas 
när grupperna  är mindre än 10 studerande.

Skolsektionen beslutar att rektorn redovisar en sammanställning över gruppstorlekarna per 
kurs och ämne efter varje avslutad period.

BESLUT:

Svenska skolsektionen godkände enhälligt förslaget.
__________
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Dnr: BILD 43/2012

41 §. ANSLAG Beviljande av specialunderstöd

Undervisnings- och kulturministeriet har 20.3.2012 med stöd av 44 § 1 mom. i lagen om fi-
nansiering av undervisnings och kulturverksamhet beviljat Kronoby kommun 71919 €  statligt 
specialunderstöd i syfte att minska undervisningsgrupperna inom den grundläggande utbild-
ningen. Det beviljade understödet grundar sig på de kostnader som specificerats i bilagan till 
ansökan.

I år är fokuseringen varit på undervisningsgrupper över 25 elever. Läsåret 2012-2013 har tre 
skolor, Centralskolan, Nedervetil och Terjärv skolan grupper med över 25 elever. Det bevilja-
de specialunderstödet räcker till ca 44 veckotimmar och fördelas på enligt följande; Nederve-
til 20 vt,   Centralskolan 12 vt och Terjärv 12 vt.

En redovisning till undervisnings- och kulturministeriet ges senast 31 augusti 2013.

BC:S FÖRSLAG:

Skolsektionen antecknar ärendet för kännedom.

BESLUT:

Svenska skolsektionen godkände enhälligt förslaget.
__________
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Dnr: BILD 51/2012

42 §. LÄROPLAN Läroplan i svenska som andraspråk

Behovet av en läroplan för svenska som andraspråk inom den grundläggande utbildningen
har aktualiserats i vår region eftersom antalet flyktingar eller andra personer med annat mo-
dersmål än svenska, finska eller samiska har ökat .

Elever vars modersmål inte är svenska, finska eller samiska har om det är nödvändigt, rätt 
att få undervisning i svenska som andraspråk i stället för modersmål och litteratur. Svenska 
som andraspråk ska helst ordnas parallellt med undervisningen i modersmål och litteratur 
och antalet årsveckotimmar ska vara lika många. Mål, innehåll och elevbedömning skiljer sig 
dock från lärokursen i modersmål och litteratur. Utgångspunkten för svenska som andra-
språk är elevens helhetssituation.
Inlärningen i svenska som andraspråk är inte bunden till årskurser utan till nivåer. Elevens 
förkunskaper, inlärningsbakgrund och inlärningsframsteg avgör på vilken nivå eleven stude-
rar. Syftet med undervisningen i svenska som andraspråk är att eleverna ska få en funktio-
nell språklig förmåga, vilket är en förutsättning för att de ska kunna tillgodogöra sig undervis-
ningen i de övriga skolämnena. Ytterst är syftet att eleverna ska uppnå en sådan språklig 
nivå att de kan leva och verka i samhället på samma villkor som de som har svenska som 
modersmål. Svenska som andraspråk är ett ämne för alla elever med annat modersmål än 
svenska, finska eller samiska oberoende av nivå.
Läroplanen är indelad enligt nivåerna nybörjar, medel och avancerad nivå.
Läraren bestämmer vilken nivå som lämpar sig bäst för eleven genom att kontinuerligt utvär-
dera elevens framsteg och prestationer.

Läroplanen för svenska som andraspråk (SVA) Bilaga 1/§ 42 3.5.2012 har sammanställts av 
en arbetsgrupp med medlemmar från alla kommuner i nejden. Arbetet baserar sig på Svens-
ka som andraspråk som finns i grunderna för grundskolans läroplan 2004. Medlemmarna i 
arbetsgruppen har varit: 
Liselott Gustafsson, timlärare i förberedande undervisning i Kronoby Susanne Svanberg-
Nylund, timlärare i invandrarundervisning i Nykarleby Ann-Britt Forsblom, koordinator och 
specialbarnträdgårdslärare i Pedersöre Inger Portin, timlärare i förberedande undervisning i 
Pedersöre Terese Grankulla, timlärare i förberedande undervisning i Larsmo Petra Weck-
ström, konsulterande speciallärare i Karleby Jenny Ek, timlärare i förberedande undervisning 
och SVA i Jakobstad Catharina Lunabba-Domars, koordinator för specialundervisningen i 
Jakobstad, sammankallare och sekreterare 

BC:S FÖRSLAG:

Skolsektionen godkänner läroplanen för svenska som andraspråk i den grundläggande ut-
bildningen.

BESLUT:

Svenska skolsektionen godkände enhälligt förslaget.
__________ 
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Dnr: BILD 45/2012

43 §. KONFIDENTIELLT ÄRENDE

___________
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44 §. KONFIDENTIELLT ÄRENDE

____________
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Dnr: BILD 52/2012

45 §. KONFIDENTIELLT ÄRENDE

_________  



KRONOBY KOMMUN

Organ
SVENSKA SKOLSEKTIONEN

Sammanträdesdatum
03.05.2012

Sida
3/65

Protokolljusterarnas signaturer Protokollet framlagt till påseende Utdragets riktighet bestyrker

Nämnd Kommun-
styrelse

Kommun-
fullmäktige

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 § 
kommunallagen rättelseyrkande inte framställas eller kommunalbesvär anföras över beslutet.

Paragrafer: 33-35

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

Paragrafer: 36-42

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

Svenska skolsektionen i Kronoby kommun
PB 22 (Säbråvägen 2)
68501 KRONOBY

Paragrafer: 36-42

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 under-
tecknas 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 kommunen.

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

VASA

Kommunalbesvär, paragrafer
Besvärstid  30 dagar

Förvaltningsbesvär, paragrafer: 43-45
Besvärstid  30 dagar

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 skrif-
ten. 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. Be-
svärshandlingarna kan även sändas med post eller genom bud, men i så fall på avsändarens 
eget ansvar. Handlingarna skall lämnas till posten i så god tid att de kommer fram innan be-
svärstiden går ut.

Rättegångsavgift
Med stöd av lagen om avgifter för domstolars och vissa justitieförvaltningsmyndigheters pre-
stationer (701/93) uppbärs en rättegångsavgift på 90 € av en ändringssökande i förvaltnings-
domstolen.

Detaljerad anvisning för rättelseyrkande/besvärsanvisning fogas till protokollsutdra-
get.


