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Protokollet framlagt till påseende, tid och plats
Måndagen den 4 mars 2013
Kommungården 
Ordförande

Peter Svartsjö
Denna möteskallelse har anslagits på anslagstavlan för offentliga kungörelser, intygar:

Leif Jakobsson, bildningschef

Sammanträdestid Torsdagen 7.02.2013, kl. 19.00

Sammanträdesplats Kommungården, nämndrummet

Ärendets 
nummer

Ärende

1 §. LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET
2 §. PROTOKOLLJUSTERING
3 §. GODKÄNNANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTAN
4 §. PROJEKT Utbildningsmässig jämställdhet
5 §. PROJEKT Ikt i undervisningen
6 §. KONFIDENTIELLT ÄRENDE
7 §. KONFIDENTIELLT ÄRENDE
8 §. KONFIDENTIELLT ÄRENDE
9 §. KONFIDENTIELLT ÄRENDE
10 §. KONFIDENTIELLT ÄRENDE
11 §. TJÄNSTER OCH BEFATTNINGAR Ändring av tjänstebenämning
12 §. TJÄNSTER OCH BEFATTNINGAR Ändring av tjänstebenämning
13 §. TJÄNSTER OCH BEFATTNINGAR Lärartjänsterna 2013
14 §. PROJEKT Deltagande i Toppkompetens projektet
15 §. KONFIDENTIELLT ÄRENDE
16 §. KONFIDENTIELLT ÄRENDE
17 §. ELEVÄRENDEN
18 §. ELEVÄRENDEN
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1 §. 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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2 §. PROTOKOLLJUSTERING

BC:S FÖRSLAG:

Till protokolljusterare utses Eva Fredriksson-Lidsle och Björn Sandbacka.

BESLUT:

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

BC:S FÖRSLAG:

Föredragningslistan godkänns.

BESLUT:

Föredragningslistan godkändes med följande tillägg:

§ 17 ELEVÄRENDEN
§ 18 ELEVÄRENDEN

___________
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Dnr: BILD 2/2013

4 §. PROJEKT Utbildningsmässig jämställdhet

Undervisnings- och kulturministeriet har med stöd av 44§ i lagen om finansiering av under-
visnings- och kulturverksamhet beviljat Kronoby kommun 9200 € statligt specialunderstöd för 
åtgärder som främjar utbildningsmässig jämställdhet.
Nedervetil skola sökte projektpengar för att stärka svenska språket och stimulera läsintresset 
och fick ovanstående summa 9200 €.
Vid en diskussion med arbetsgruppen vid Nedervetil skola torsdagen den 17 januari 2013 
drogs riktlinjer upp för projektet, som bl.a. innehåller olika läsprojekt och inköp av pekplattor 
till undervisningen.

BC:S FÖRSLAG:

Svenska skolsektionen antecknar ärendet för kännedom.

Svenska skolsektionen utser rektor Margareta Finell till ansvarsperson för projektet med 
skyldighet att svara för rapporteringen  till undervisnings- och kulturministeriet.

BESLUT:

Svenska skolsektionen godkände enhälligt förslaget.
__________
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Dnr: BILD 3/2013

5 §. PROJEKT Ikt i undervisningen

Utbildningsstyrelsen har behandlat statsunderstödsansökningarna enligt lagen (1705/2009) 
och förordningen (1766/2009) om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet. UBS 
har 13.6.2012 gett ett negativt beslut för statsunderstödsansökningarna för den sökande. 
Undervisnings- och kulturministeriet har 17.10.2012 beviljat ett  tilläggsanslag till Utbildnings-
styrelsens förfogande. Utbildningsstyrelsen har beslutat upphäva det tidigare beslutet och 
bevilja understöd på basis av den inskickade ansökningen från vårens ansökningsomgång.

Utbildningsstyrelsen godkänner såsom statsunderstöd berättigade utgifter för Kronoby kom-
mun 24 000 € och i statsunderstöd beviljas 19 000 e. Projektet söktes av Kronoby gymnasi-
um som nu får detta bidrag. Huvudparten av bidraget ca 17 000  får användas till inköp av it-
utrustning. Kronoby gymnasium har tillsatt en arbetsgrupp som planerar projektet tillsam-
mans med it-ansvariga Thomas Hongell

BC:S FÖRSLAG:

Svenska skolsektionen antecknar ärendet för kännedom.

Svenska skolsektionen utser rektor Erland Slotte som ansvarsperson för projektet med skyl-
dighet att svara för rapporteringen  till Utbildningsstyrelsen.

BESLUT:

Svenska skolsektionen godkände enhälligt förslaget.
__________

.
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Dnr: BILD 10/2013

6 §. KONFIDENTIELLT ÄRENDE

________________
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Dnr: BILD 11/2013

7 §. KONFIDENTIELLT ÄRENDE

__________
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Dnr: BILD 12/2013

8 §. KONFIDENTIELLT ÄRENDE

______________
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Dnr: BILD 13/2013

9 §. KONFIDENTIELLT ÄRENDE

______________



KRONOBY KOMMUN

Organ
SVENSKA SKOLSEKTIONEN

Sammanträdesdatum
07.02.2013

Sida
1/12

Protokolljusterarnas signaturer Protokollet framlagt till påseende Utdragets riktighet bestyrker

Nämnd Kommun-
styrelse

Kommun-
fullmäktige

Dnr: BILD 9/2013

10 §. KONFIDENTIELLT ÄRENDE

____________
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Dnr: BILD 1/2013

11 §. TJÄNSTER OCH BEFATTNINGAR Ändring av tjänstebenämning

I Kronoby gymnasium är ingen  studiehandledartjänst inrättad utan uppgiften har skötts med 
hjälp av timlärare under de senaste åren. Nu när Birgitta Abbor,  som skött elevhandledning-
en,  går i pension är det aktuellt att se över tjänstestrukturen. Statsmakten har även påpekat 
studiehandledningens betydelse för de studerandes välbefinnande. 

Enligt kommunens förvaltningsstadga 62 § mom. 8 kan skolsektionen ” godkänna ändring av 
tjänstebenämning av lärartjänster i den grundläggande utbildningen och gymnasiet”. Kronoby 
gymnasium har en tjänst som lektor i franska och engelska som inte har varit besatt sedan 
1999 då innehavaren sade upp sig. Orsaken till att tjänsten inte har besatts är att  timantalet i 
franska inte räcker till en tillsvidare anställning utan timmarna sköts på timlärarbasis. Det är 
motiverat att ändra tjänstebenämningen från lektor i franska och engelska till lektor i studie-
handledning och lediganslå tjänsten som studiehandledare i gymnasiet från 1.8.2013. På så 
sätt kan man få behöriga sökande och en kontinuitet.

BC:S FÖRSLAG:

Svenska skolsektionen besluter ändra tjänstebenämningen lektor i franska och engelska till 
lektor i studiehandledning.

BESLUT:

Svenska skolsektionen godkände enhälligt förslaget.
__________
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Dnr: BILD 18/2013

12 §. TJÄNSTER OCH BEFATTNINGAR Ändring av tjänstebenämning

Lektor i finska i Kronoby gymnasium Karin Saarukka avgår med pension i vår. Tjänstebe-
nämningen har varit lektor i finska i Kronoby gymnasium. Vid en diskussion med rektorerna 
för Kronoby gymnasium och Ådalen skola framkom att tjänstebenämningen kunde utökas 
med undervisningsskyldighet i Ådalens skola. På så sätt kan eventuella fluktuationer i elev-
antalet i gymnasiet och därtill hörande minskat timantal kompenseras med timmar i Ådalens 
skola.
Enligt kommunens förvaltningsstadga 62 § mom. 8 kan skolsektionen ” godkänna ändring av 
tjänstebenämning av lärartjänster i den grundläggande utbildningen och gymnasiet”.

BC:S FÖRSLAG:

Svenska skolsektionen ändrar tjänstebenämningen lektor i finska i Kronoby gymnasium till 
lektor i finska i Kronoby gymnasium med undervisningsskyldighet i Ådalens skola.

BESLUT:

Svenska skolsektionen godkände enhälligt förslaget.
__________
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Dnr: BILD 7/2013

13 §. TJÄNSTER OCH BEFATTNINGAR Lärartjänsterna 2013

Under våren 2013 kommer en del tjänster att lediganslås att sökas via www.ostrobotniajob.fi. 
I kommunens skolväsende är några pensioneringar på gång, några tjänster varit tillfälligt för-
ordnade p.g.a. obehörighet samt tjänstledigheter och en omändring av tjänstebenämning. 
Sammanlagt torde det röra sig om 6-7 tjänster.

I Kronoby gymnasium lediganslås en tjänst som lektor   i finska från 1.8.2013,  en tjänst som 
lektor i biologi och geografi från 1.11.2013 under förutsättning att pension beviljas. Därtill 
kommer en tjänst som studiehandledare att lediganslås från 1.8 om ändringen av tjänstebe-
nämningen godkänns.
I Ådalens skola lediganslås två tjänster i matematik, fysik och kemi och lektor i gymnastik. 
Inom specialundervisningen lediganslås en speciallärare under förutsättningen att pension 
beviljas.
Inom den grundläggande utbildningen en klasslärartjänst vid Nedervetil skola som första 
placering. Svenska skolsektionen väljer tjänsteinnehavarna till dessa tjänster medan bild-
ningschefen tillsammans med rektorerna väljer lärare i tidsbundna avtal.

BC:S FÖRSLAG:

Svenska skolsektionen antecknar ärendet för kännedom.

BESLUT:

Svenska skolsektionen godkände enhälligt förslaget.
__________
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Dnr: BILD 8/2013

14 §. PROJEKT Deltagande i Toppkompetens projektet

Utbildningsstyrelsen har initierat ett projekt kallat Toppkompetens vars syfte är att främja en 
professionell verksamhetskultur i skolorna. Tanken är att via olika fortbildningar och knytande 
av nätverk kan skoldirektörerna och rektorerna på sikt arbeta för en höjning av kompetensni-
vån i skolorna både för eleverna och undervisningspersonalen. I samband med projektet 
kommer ordet utvecklingsplan att ofta figurera. En utvecklingsplan kunde vara en plan som 
sträcker sig över en mandatperiod dvs. fyra år och innehåller en konkret utvecklingsplan 
med åtgärder för tidsperioden.

Toppkompetens projektet har fått sin början i oron över resultatnivån i de finlandssvenska 
skolorna i vissa ämnen. Trots att skillnaderna har varit små har den mediala bevakningen 
varit stor och   den finlandssvenska skolan har fått lite slagsida.

Kronoby kommun har anmält sig till projektet tillsammans med ca 30 andra kommuner. Bild-
ningschefen har deltagit i de två första utbildningarna och rektorerna i nejden introduceras 
tisdagen 19.2.2013. 

BC:S FÖRSLAG:

Svenska skolsektionen antecknar ärendet för kännedom.

BESLUT:

Svenska skolsektionen godkände enhälligt förslaget.
__________
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Dnr: BILD 5/2013

15 §. KONFIDENTIELLT ÄRENDE

__________
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Dnr: BILD 6/2013

16 §. KONFIDENTIELLT ÄRENDE

____________
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17 §. ELEVÄRENDEN

Svenska skolsektionen diskuterade arbetsuppgifterna för skolgångsbiträden.

________
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18 §. ELEVÄRENDEN

Svenska skolsektionen diskuterade skolgången för eleverna från Kaustby kommun.

__________
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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: 1-3, 13-14, 17-18

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

Paragrafer 4-5, 11-12, 15

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: 4-5, 11-12, 15

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 6-10, 16     Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland
Besvärstid  30 dagar Svenskspråkiga serviceenheten för undervisningsväsendet

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.


