
 
 
 

MALAX KOMMUN  PROTOKOLLSIDA  
Direktionen för                                            Sida                  
Gymnasiet i Petalax  2/13 2013        1  
  
 Sammanträdestid Onsdagen den 24 april 2013 kl. 19.00     
 Sammanträdesplats Gymnasiet i Petalax 
 Beslutande 

x  Storfors Sofia ordf.   Vest-Berglund Ulrika  
x  Backgren Ann-Sofi, viceordf.   Kulp Helena 
  Westerdahl Jan-Erik x Svartgrund Annika  
x  Sundbäck Eivor                         Löflund Jan-Anders  
  Gröndal Pasi                             Stormblad Mats-Erik  
x  Sjöman Berit, lärarrep.  Backlund Marianne 
x  Udd Marit, personalrep.  Nyman Gunilla 
x  Söderholm Ida  Häggdahl Lina 
  Wilson Johannes  Nyqvist Tommy 
     
     
     
     
    

    
    

    Övriga närvarande 
x Varstala Lars, sekr.     
 Bengs-Lattunen, Carola nämndordf.    
 Martin Agneta, bildningsdir.    
x Koivumäki Lisbeth, nämndens repr.   ers. Donner Tove 
 Neuman Malin, högst.repr.   
 Knip, Håkan styr. ordf. & rep.  ers. Stormblad Bertil 
 Ollikainen Mikko, tf. kom.dir.   
 Uthardt Lorenz, fullm.ordf.   
    
    
    
    

                   ____________________              __________________ 
                        Sofia Storfors                                Lars Varstala 
                        Ordförande                                           Protokollförare 
 
Justering, plats och tid 
 ___/___2013                                                      ___/___2013 
                                       
__________________                    _____________________ 
Protokolljusterare                                                             Protokolljusterare 
 
Protokollet framlagts  Petalax den 
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 2 21 Konstaterande av beslutförhet 3 

 3 22 Val av protokolljusterare  3 

 4 23 Godkännande av föredragningslistan 3 

 5 24 Ekonomiska läget  4 

 6 25 Planering av läsåret 2013 – 2014 5 

 7 26 Anhållan om tilläggsbudget 6 

 8 27 Övriga ärenden  7 

 9 28 Delgivningar  8 

 

  

  

Protokollet framlägges till påseende, tid och plats 

   
 
Ordförande 
  SOFIA STORFORS 
  Sofia Storfors 
Denna möteskallelse har anslagits på anslagstavlan för offentliga kungörelser 
 
Petalax 
Intygar 
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MÖTETS ÖPPNANDE 
   
§ 20 Ordförande förklarade mötet öppnat kl.  19.01 
 
 
KONSTATERANDE AV BESLUTFÖRHET 
  
§ 21 Mötet konstaterades stadgenligt sammankallat och beslutfört med 
 beaktande av antalet närvarande. 
 
   
   
 
 
VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE 
  
§ 22 Till protokolljusterare valdes Annika Svartgrund  
 och Berit Sjöman 
 
 
 
GODKÄNNANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTAN 

 
§ 23 Föredragningslistan godkändes i förelagd form.   
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EKONOMISKA LÄGET 
 
 
§  24 Direktionen svarar för skolans ekonomi (instruktion § 24 punkt 1).  

Det ekonomiska läget var per den  15.4  2013 följande: 
 
 
Mom.  Anslag Använt 
4120  Löner                                    764                    231  
4130  Soc. & pens                           223                      62 
4180  Tjänster                                    21                     18    
4210  Material                                    17                     11 
4280  Hyror                                         6                     1,5 
 
Muntlig kommentar ges vid behov på mötet 

  
Förslag: Direktionen torde notera redogörelsen till kännedom  

 
 
 
Beslut: Godkändes 
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PLANERINGEN FÖR LÄSÅRET  2013-2014 
 
§ 25 Enligt instruktionen § 24 punkterna 2, 4 och 12 äger direktionen 

besluta i ärenden som gäller skolans undervisningsutbud. 
Direktionen har tidigare behandlat planeringen av läsåret 2013 – 
2014 den 21.3 2013 § 11.  
Planeringen och arbetsordningarna för läsåret 2013-14 är klara.  
Undervisningsplanen färdigställs till höstens första möte.  
Arbetsordningar och delningar för nästa läsår innehåller följande 
noterbara arrangemang:   
 

 Eleverna i åk 9 har sina definitiva val och det slutliga 
elevantalet i åk I blev 40 elever (några fler än vad som 
uppgavs vid senaste möte)  

 Tyskan och franskan får vardera en grupp i åk I och det är 
möjligt för eleverna att läsa både tyska och franska  

 Fem elever i åk I har spanska som kommer att gå via 
videokonferens från Korsholm 

 Fortsättningskurserna i spanska undervisas från Bryssel 
 Finska B läses parallellt med Finska A dock så att kurs 9 

är gemensam för alla. Ps 2-5 har delas i två grupper pga 
stort elevantal 

 MaB i åk II  har delats i två grupper pga stort elevantal 
 Te 2 har delats i två grupper pga stort elevantal 
 32 databaserade kurser (+ 5 videokurser) kommer att 

undervisas på distans inom Vi 7, varav Gymnasiet i 
Petalax undervisar fyra distanskurser.  

 Gymnasiet håller två videokonferenskurser för Vi 7 och 
undervisar dessutom till de finlandssvenska eleverna i 
Bryssel i matematik.  Icke petalaxelever vid SSB får delta 
i undervisningen eftersom SSB i sin tur kvitterar 
kostnaden genom att undervisa spanska till Gymnasiet i 
Petalax 
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PLANERINGEN FÖR LÄSÅRET  2013-2014, forts. 
 
 
§ 25  Lärarsituationen inför nästa läsår är följande:  
 Bill Korsman återvänder från sin alterneringsledighet och verkar 

samtidigt som vicerektor.  
 Mona Enlund kommer att undervisa två kurser kemi.  
 Jenny Lönnblad kommer att undervisa tre kurser i franska.  
 Simon Hansell kommer att verka som IT-pedagog vid kommunens 

skolor. Övriga lärare arbetar som tidigare.   
 Skolan fortsätter att följa den lektionsfördelningsmodell som infördes 

för fyra år sedan. Lektionslängderna varierar mellan 50, 55 och 60 
min. Sexlektioners skoldagar med fem undervisningstillfällen i 
veckan per ämne tillämpas för de flesta ämnen i skolan. 

 Lärarnas preliminära timfördelning för läsåret 2013-14 har 
presenterats på direktionens senaste möte. (Endast delningen i Te2 
har ändrat från tidigare ). 

 Noteras kan även att lärarnas tjänstekollektivavtal fortsättningsvis ger 
tilläggsersättning enligt utförd arbetsutvärdering. För gymnasiets del 
betalas extra ersättningar ur gymnasiekvoten till de som svarar för 
och leder den elektroniska utvecklingen.   
  

 
Förslag: Direktionen torde godkänna redogörelsen och konstatera att skolan 

färdigställt planeringen för läsåret 2013-14 enligt de riktlinjer som 
tidigare diskuterats och som redovisats ovan.  
Noterades även att fem elever i Åk I valt spanska och att dessa får sin 
undervisning via videokonferensen från Korsholm 
 

Beslut:  Godkänds 
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ANHÅLLAN OM TILLÄGGSBUDGET 

 
 

§  26 Direktionen svarar för skolans ekonomi (instruktion § 24 punkt 1). 
Då budgeten gjordes för 2013 hade gymnasiet och högstadiet erhållit 
en ram inom vilken budgeten skulle göras. Skolorna fyllde villkoren 
och lämnade in sina budgetförslag. 
I den fortsatta behandlingen ålades skolorna att se över förslaget och 
minska nettoutgifterna.  
Ett nytt förslag gjordes av rektorerna och bildningsdirektören gjorde 
ytterligare strykningar i förslaget. I den fortsatta behandlingen vid 
centraladministrationen skedde ytterligare en del strykningar i skolor-
nas gemensamma budget. Slutresultatet blev sådant att gymnasiets 
budget för 2013 är helt orealistisk och inte motsvarar verkligheten. 
För köp av tjänster 4170 beviljades för 2013                   21 000 euro 
För material och förnödenheter beviljades för 2013       17 000 euro  
År 2012 var kostnaden för moment 4170                         39 000 euro 
År 2012 var kostnaden för moment 4200                         31 000 euro 
I praktiken erhöll skolan för 2013 drygt 50 % av 2012 års kostnad för 
ifrågavarande moment 
I dagsläget uppgår utgifterna för moment 4170 redan till   18 206 €     
I dagsläget uppgår utgifterna för moment 4200 redan till    11 169 €    
För att kunna driva skolan under läsåret 2013-14 behövs ett tilläggs-
anslag för nämnda moment. 

 
 
Förslag:  Direktionen torde besluta att anhålla om ett tilläggsanslag av fullmäk-

tige i Malax  enligt följande: 
 Moment 4170 Tjänster 10 000 
 Moment 4200 Material 11 000 
 Sammanlagt         21 000 
 
Beslut: Godkändes 
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ÖVRIGA ÄRENDEN 
 
 
§  27   A. Byte av lärobok 
   
  Enligt instruktionens § 24 punkt 12 godkänner direktionen ibrukta-

gandet av nya läroböcker. 
  Lektor Kerstin Björkas anhåller om att få ta ibruk en ny läroboksserie 

i geografi. Bokserien heter Zenit och utges av Otava. Första delen har 
utkommit och hela bokserien är klar hösten 2014.      
Fördelen med bokserien är att den innehåller uppgiftsdelar och kartav-
snitt och är i övrigt överskådlig, tydlig och välillustrerad  

 
 
 
Förslag:          Direktionen torde godkänna bytet av läroboksserie i geografi 
 
 
Beslut:          Godkändes 
 
 
    B. Gratulation 
 
 

 Direktionens ordförande Sofia Storfors gratulerade å direktionens 
vägnar gymnasiets rektor för den medalj han tilldelats av SFV. 
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DELGIVNINGAR  
 
§  28   
 
Förslag: Direktionen torde notera följande delgivningar till kännedom: 

 
• Vårens studentskrivningar är avslutade 

                            
• Hänt hos oss sedan senast 

o Ämneskandidater och didaktiklektorer från PF har varit på skolan en 
förmiddag för att bekanta sig med modern undervisningsteknologi  

o Två lärare har varit i Tavastehus på IKT dagarna och berättat om vår 
skolas arbete. Responsen var god och får konsekvenser.  

• Kommande händelser 
o Projektresor 18-23.4 samt 2-6.5 De förstnämnda resorna har utfallit 

väl. 
o Vi 7 ledningsgruppen har möten i Petalax 7.5. Bl.a. lärmiljöprojekt på 

tapeten. Lärmiljöansökan kommer att vara omfattande.  
o Teater på hgst den 6.5 
o Elev och vårdnadshavarmöte för anmälan till höstens studentskriv-

ningar den 7.5 
o Våravslutningen och dimission hålls lördagen den 1.6 kl. 10-12 i hög-

stadiets gymnastiksal  
o Gymnasiet kommer att föreläsa och hålla seminarium och workshop på 

konferensen om Framtidens Lärande i Stockholm 15-17.5 2013 
 
 
Beslut :                 Godkändes 


