PROTOKOLL
Styrelsen kallas till möte tisdagen den 22 februari 2022 kl. 15.00. Mötesdeltagarna kan delta
endera på plats eller på distans.
Ärendets
nummer

Ärende

§1
§2
§3
§4
§5
§6
§7
§8
§9
§ 10

Mötets öppnande
Mötets behörighet
Val av två protokolljusterare
Godkännande av föredragningslistan
Utvecklingschefen
Påbyggnadsutbildning – Folkhögskoleåret
Leasingcykel
Delgivningsärenden
Övriga ärenden
Mötets avslutande

Hans-Erik Lindgren (16 Mar 2022 21:46 GMT+2)

Hans-Erik Lindgren, ordf.
Enligt uppdrag

Tom Hansén

Tom
Hansén (23 Feb 2022 11:21 GMT+2)
______________________

Tom Hansén, rektor
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NÄRVARANDE (X)

x= på plats T= på Teams

Beslutande:
Ann-Marie Granholm
Camilla Roslund-Nordling
Pentti Silvennoinen
Leif Jakobsson
Nina Brännkärr-Friberg
Andreas Kronqvist
Karin Saarukka

x Hans-Erik Lindgren
x Christan Dahlin
T Ann-Sofi Storbjörk
T Boris Nygård
Irene Strömberg
x Madeleine Englund-Svenlin
T Ulla-Maria Åstrand
Övriga:

x Wallis Pontus, ekonomichef
x Hansén, Tom, rektor
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_____________________________

Madeleine Englund-Svenlin

______________________________

Madeleine Englund-Svenlin (23 Feb 2022 10:31 GMT+2)
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§1
Mötets öppnande
Ordförande öppnade mötet kl. 15.05
§2
Mötets behörighet
Förslag: Mötet konstateras vara lagligen sammankallat och beslutfört
Beslut: Enligt förslaget
§3
Val av två protokolljusterare
Förslag: Mötet väljer Boris Nygård och Irene Strömberg till protokolljusterare
Beslut: Mötet väljer Boris Nygård och Madeleine Englund-Svenlin till protokolljusterare.
Protokollet justeras elektroniskt.
§4
Godkännande av föredragningslistan
Förslag: Föredragningslistan godkänns i föreliggande form
Beslut: Enligt förslaget
§5

Utvecklingschefen

I och med att utvecklingschefen Martin Näse avgick i pension den 30.11 2021 besattes
inte tjänsten på nytt med motiveringen att man måste se tiden an för att kunna utvärdera
och anpassa tjänsten till skolans behov.
En del av uppgifterna överfördes på ekonomichefen, en del på den tekniskt ansvariga och
en del såsom marknadsföring, kunde med fördel läggas ut som köptjänst. Resterande
uppgifter kvarstod såsom studerande rapporteringen (Koski, Studieinfo,
Utbildningsstyrelsen, Statistikcentralen m.fl.), men även ansvaret för övergripande
planering av åtgärder som rör samkommunens framtida verksamhet och profilering.
Förslag: De resterande delarna av utvecklingschefens uppgifter dvs. de delar som inte
delegerats inom organisationen besätts tillfälligt under vårterminen 2-3 dagar/vecka
genom interna ommöbleringar varefter en utvärdering av alla de funktioner som tidigare
ingått i utvecklingschefens tjänst ingått.
Till tjänsten för tiden 1.1-30.6.2022 överförs Tony Vidjeskog som för närvarande fungerar
som lärare på Språklinjen och POVAKO-linjen. En utvärdering av omorganiseringen sker
senast 30.6 2022.
Beslut: Enligt förslaget
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§6

Påbyggnadsutbildning – Folkhögskoleåret för läropliktiga

Folkhögskoleåret för läropliktiga är en ny utbildning som varar ett år. Utbildningen
omfattar 53 studiepoäng. Utbildningens mål är att förbättra de ungas
inlärningsfärdigheter och kunnande samt att stöda de unga i planeringen av sitt liv och
sin framtid. Efter folkhögskoleåret kan man fortsätta studera på andra stadiet, det vill
säga inom gymnasieutbildning eller yrkesutbildning.
Utbildningen som inleds för vår del i augusti 2022 är en direkt fortsättning på den
påbyggnadsutbildning, under namnet Base Camp, som sedan många år tillbaka bedrivits
på vår skola. Studierna, boendet och måltiderna är gratis inom utbildning avsedd för
läropliktiga studerande. Ansökningen till linjen sker via studieinfo.fi.
Skillnaden till förr ligger i däri att påbyggnadsutbildningen tillsammans med VALMA och
LUVA dvs. den yrkes- och gymnasieförberedande utbildningen försvinner in i något som
kallas HUX. Finansieringen kommer också att förflyttas från den grundläggande
utbildningen till den fria bildningen men finansieringen för linjen är fortfarande 100%.
Rätten att höja vitsord försvinner även, men man kan genom att ingå avtal med en eller
flera medlemskommuner förbehålla sig rätten till höjning vitsord.
Förslag:
1) Kvarnens linje Base Camp övergår från 1.8.2022 från påbyggnadsutbildning till
Folkhögskoleåret för läropliktiga.
2) Finansieringen blir en del av den fria bildningen och kommer att finansieras till
100% med statsbidrag.
3) Ett avtal om höjande av vitsord kommer att ingås med Kronoby kommun.
(utbildningsstyrelsens rekommendation om att det är mera ändamålsenligt att
ingå avtal med enbart en medlemskommun).
Beslut: Enligt förslaget
§7

Leasingcykel

Kvarnen har under lång tid aktivt arbetat för personalens välmående och trivsel. Under
devisen ”trivs personalen/läraren så trivs också eleven”. Vi vill nu utveckla vårt koncept
kring välmående med att kunna erbjuda en tjänstecykel åt vår personal. Runt omkring i
Finland har konceptet införts med stor framgång.
Konceptet går ut på att skolan ingår leasingavtal med ett företag som erbjuder
tjänstecyklar. De anställda kan avdra 1200€/år i beskattningen och betalar en
leasingavgift på 100€ per månad. Kvarnens kostnad blir 15€/månad /cykel tills cykeln är
betald. Tjänstecykel är ämnat att fritt användas av arbetstagarens såväl på fritiden som
för arbetsresor. Innehavararen av cykeln kan lösa in cykel efter avtalsperioden till 5% av
köpesumman. Erbjudandet gäller för alla typer av cyklar såsom mountainbike, Fat bike
eller vanlig landsvägscykel. Även priset på cykeln väljer kunden själv. Se bilaga 1 § 7.
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Förslag: Kvarnen erbjuder tjänstecykel för sina arbetstagare enligt ovan beskrivna
principer. Valet och användningen av cykeln är upp till arbetstagaren och kan inlösas till
ett i avtalet bestämt värde.
Beslut: Enligt förslaget
§7

Delgivningsärenden

•

Information om bokslutsarbetets nuläge

§8

Övriga ärenden

§9

Mötets avslutande

Vårens mötesdagar fastslogs till
• 22.3 kl. 15 (hybrid)
• 17.5 kl. 15 på plats för alla om pandemiläget tillåter

Mötet avslutades kl. 15.54
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