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MÖTETS ÖPPNANDE 
   
§ 29 Ordförande förklarade mötet öppnat kl. 19.04 
 
 
 
 
KONSTATERANDE  AV BESLUTFÖRHET 
  
§ 30 Mötet konstaterades stadgenligt sammankallat och beslutfört med 
 beaktande av antalet närvarande.  
 
 
 
 
VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE 
  
§ 31 Till protokolljusterare valdes Marit Udd  
 och Ann-Sofi Backgren 
 
 
 
GODKÄNNANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTAN 

 
§ 32 Föredragningslistan godkändes i förelagd form. 
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VERKSAMHETSREDOGÖRELSE 2012-13 
 
§ 33 Instruktionens § 28 punkt 10 ålägger rektor att ge en redogörelse 

över uppfostrings- och undervisningsverksamheten vid skolan samt över 
undervisningsplanens förverkligande under läsåret. 

 
Undervisningsplanen: 

• perioder, arbetsscheman och arbetsdagar har följt de i 
undervisningsplanen angivna riktlinjerna  

• de i undervisningsplanen angivna timmarna och delningarna har 
verkställts med undantag av att vt 2013 fick en ny MaB grupp 
skapas p.g.a. stort levantal  

• undervisningen utanför skolan har verkställts enligt 
undervisningsplanen.  

• elevkårsaktiviteten  har varit berömvärt god 
• utomstående gästföreläsare har gästat skolan i begränsad 

omfattning, enär skolans eget program varit omfattande. Dock har 
ämnesgrupperna haft egna ämnesgäster i normal ordning 

• fortbildningen av lärarna har varit ålagd skolan. FBA-dagar har 
hållits på skolan (5 x 0,5 dgr) och en fortbildningsdag har även 
hållits med Vasaregionens andra gymnasier inom Vi 7. 

• Arbetet med utvecklingen av videokonferensundervis-ningen har 
fortsatt. Nybörjarundervisningen i spanska har sänts från Bryssel, 
medan fortsättningskursen har emottagits från Korsholm. Fem 
egna kurser har sänts, varav två till Vi7 nätverket och tre till 
Bryssel. 

• Ett flertal fortbildningstillfällen har ordnats för andra skolor om 
elektronik i undervisningen. PF:s lärare och studenter har igen 
besökt oss för att bli bekant med tekniken och dess möjligheter.  

• samarbetet med andra skolor har verkställts och omfattat både 
lokalt, regionalt, nationellt och internationellt samarbete 
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VERKSAMHETSREDOGÖRELSE 2012-13 (forts.) 
 
§ 33  Undervisnings- och fostringsverksamheten: 
 

• distanskursen i IT i samarbete med ÅA har fortsatt under läsåret 
• i övrigt har skolans projekt framgångsrikt genomförts i enlighet 

med undervisningsplanen 
• vecka 8-programmet har genomförts och publikationer tryckts 
• i enlighet med den kommunala läroplanen för gymnasiet har 

frågan om elevansvar och planering åter varit aktuell under året. 
Verksamheten har medfört att elevernas möjligheter att samla på 
sig ob-kurser begränsats ytterligare.    

• arbetsklimatet i skolan har under året varit gott. I motsats till 
föregående år fanns detta år ingen oro bland första årets elever. 
Allmänt kan bedömas att verksamheten varit god bland lärare, 
elever och personal.  

• Studentresultatet våren 2013 var tillfredsställande och alla 
treårsstuderande kunde dimitteras.  

• under året har skolan haft sin tionde gästelev vid Scandinavian 
School of Brussels.  

• arbetet med Toki-projektet fortsatte under läsåret i utvidgad 
form 

• produktionen av digitala lektioner och prov har fortsatt med 
medel som har beviljats av UBS. Redovisning sker i oktober. 
Ny ansökan till UBS om tilläggsmedel som omfattar hela Vi 7 
har inlämnats.  

• IT-utbildningen av kommunens grundutbildningsenheter har 
kommit igång och leds av en gymnasielärare som även verkar 
som kommunens IT-pedagog.  

• gymnasiet har under året deltagit i varit aktiva i olika IT-
utbildningstillfällen    

   
Förslag: Direktionen torde godkänna redogörelsen och sända den 

bildningsnämnden till kännedom. 
 
Beslut:     Godkändes
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STUDENTEXAMEN VÅREN 2013 
 
§  34                                    Om studentexamensresultatet för våren 2013 kan följande sägas: 
 

- abiturienternas antal 46 
- en abiturient förvandlades till fyraårsstuderande eftersom eleven 

inte avlagt det stipulerade kursantalet 
- antal deltagande i partiell studentexamen var 47 
- antal deltagande i hel studentexamen var 45  
- antal godkända i studentexamen var 45 och antalet dimitterade 45  
- alla elever skrev spridd examen (både höst och vår)  
- resultatet gott  
- flera elever erhåller verkligt fina betyg 
- nio elever erhåller dimissionsbetyg med fler än 90 kurser  

 
I bilaga 1 finns en sammanställning över skrivningsresultatet. 
Bilagan är icke offentlig (får inte visas eller kommenteras för 
utomstående) eftersom det är möjligt att identifiera enskilda elevers 
prestationer i sammanställningen.  
 
 
 

Förslag:  Direktionen torde diskutera redogörelsen och notera den till 
 kännedom. 

 
 

 
Beslut:      Noterades till kännedom 
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UTVÄRDERING AV LÄSÅRET 2012-13 
 
§ 35 
 Enligt gymnasielagen § 16 skall den som ordnar utbildning också ut-

värdera den och bedöma vilken verkan undervisningen har. Syftet är 
att stödja en utveckling av utbildningen och förbättra förutsättningar-
na för inlärning. 
Detta läsår har utvärderingen gjorts i form av en analys av vårens stu-
dentskrivningsresultat.   
Skolans medeltal i de olika examensämnen har jämförts med motsva-
rande nationella medeltal. I analysen har obligatoriska ämnen behand-
lats separat från extra ämnen. Dessutom behandlas alla ämnen separat 
som en egen kategori.  
Se bilaga 2 
Resultatet kommenteras muntligt på mötet 
 

Förslag: Direktionen torde ta del av bilagans innehåll och för sin del godkänna 
det med eventuella kompletteringar. Bilagan utgör utvärdering av 
läsåret 2012-13. Paragrafen tillställs bildningsnämnden 

 
Beslut: Godkändes 
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MELLANRAPPORT ÖVER LÄRMILJÖPROJEKTET 
 
§ 36 

Gymnasiet i Petalax beviljades i december 2012 ett lärmiljöprojekt av UBS. 
Summan var 12 000 euro. Projektet innebär att gymnasiet skall producera digi-
tala lektioner och digitala prov. Detta som ett led i utvecklingen mot den digi-
tala studentexamen. Projektet skall redovisas till UBS av sittande rektor, varför 
arbetet skall vara klart inom oktober. Rektor har givit anvisningar om att äm-
neslärarna skall producera digitala lektioner och digitala prov till sex kurser. 
Som ett led i projektet har lärarna även fått låna Windowsbaserade pekplattor 
med tangentbord av gymnasiet. Avsikten är att lärarna skall prova dessa och ut-
röna huruvida denna teknik kan användas i studierna och studentskrivningarna.  
Per dags datum har projektets digitaliseringsdel nått följande resultat: 

 
 Digitala lektioner Digitala prov 
Fi     kurser 1-10  kommer i augusti 
 31 grammatiklektioner 
En 19 temalektioner i  saknas ännu 
 Kurser 1-6 
Fr Kurs 1 5 temalektioner saknas ännu 
  5 ordlistor kurs2-3 kommer  
  i augusti  
Ty  fem kurser                              två  
Mo  diverse material                         fem prov 
MaA  fyra kurser                               saknas ännu 
Fy  saknas                               saknas ännu 
MaB  saknas                               saknas 
Ke  saknas                               saknas 
Re   saknas                               fem kurser 
Ps  fem kurser                                fem kurser   
Bi  fem kurser                               saknas 
Ge  tre kurser                               en kurs  
Hk  tre kurser                                saknas 
Hi  två kurser                               fem kurser 
Sl  tre kurser                               två kurser  
Fil  saknas                               saknas
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MELLANRAPPORT ÖVER LÄRMILJÖPROJEKTET (forts.) 
 
§ 36 

För projektet har gymnasieringen Vi 7 i Gymnasiet i Petalax namn anhållit 
om nya medel för lärmiljöprojektet. Avsikten är att tillsammans kunna skapa 
digitala prov och arbetsuppgifter samt övningar med alternativ för alla gym-
nasiekurser. Arbetet skall vara en fortsättning på den verksamhet som bedri-
vits i Petalax samt vid Vasa övningsskola inom modersmålet.   

 
Förslag:          Direktionen torde notera redogörelsen till kännedom 
 
Beslut:            Noterades till kännedom


