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MÖTETS ÖPPNANDE 
  
§ 39 Ordförande förklarade mötet öppnat kl. 19.00 
 
KONSTATERANDE  AV BESLUTFÖRHET 
  
§ 40 Mötet konstaterades stadgeenligt sammankallat och beslutfört med 
 beaktande av antalet närvarande.   
 
 Noterades att nya elevrepresentanter var på plats  
 
 
 
VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE 
  
§ 41 Till protokolljusterare valdes  Eivor Sundbäck 
 och Berit Sjöman  
 
 
GODKÄNNANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTAN 

 
§ 42 Föredragningslistan godkändes i förelagd form med tillägget att  
 anhållan om ibruktagande av ny lärobok tas upp under §53. 
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ELEVSITUATIONEN 
 
 
§ 43                              
 Eleverna antogs sommaren 2013 till årskurs 1 via ANDATA 

(dataantagning till andra stadiet). Antal tillgängliga studieplatser var 45.  
 Antalet tillsatta studieplatser blev 42. En av eleverna infann sig inte vid 

skolstarten, varför årskurs 1 består av 41 elever detta läsår. Under 
sommaren har några elever i senaste läsårs första årskurs sökt sig till 
andra utbildningar varför skolan vid terminsstarten 2013-14 hade följande 
elevantal: 
 
Åk I     41 elever  
Åk II    41 elever 
Åk III   42 elever.  
 
Sammanlagt hade skolan 124 elever den 13.8, vilket är 12 elever färre 
än vid motsvarande tidpunkt senaste år.  
I undervisningsplanen som medföljer som bilaga framgår 
elevfördelningen mellan kommunerna samt könsfördelningen.   
 
 

Förslag:  Direktionen torde notera redogörelsen till kännedom  
 
 
 
Beslut: Godkändes 
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ELEVKÅRENS HANDLEDARE 2013-2014 
 
 
§  44 Gymnasielagen (§ 27 och § 31) förutsätter att elevkåren engageras i 

skolans utvecklingsarbete och tillfrågas i frågor som påverkar 
elevernas ställning, varför en aktiv elevkårshandledare är av stor 
betydelse.  
Bestämmelserna om elevkårens handledare finns inte i gymnasielagen 
men regleras i stället av instruktion. Enligt dess § 24 punkt 20 utser 
direktionen handledare. 
Ärendet diskuterades på lärarmötet den 12.8 och beslöts föreslå från 
lärarkårens sida att Berit Sjöman återväljs till elevkårshandledare för 
läsåret 2013-2014. Berit Sjöman har accepterat förslaget.  
 
 

Förslag: Direktionen torde utse Berit Sjöman till elevkårshandledare för läsåret 
2013 – 2014. 
 

 
 
Beslut: Godkändes 
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ELEVREPRESENTANTER 2013-2014 
 
§ 45 Malax kommuns bildningsnämnd utser årligen de två elever som skall 

sitta i gymnasiets direktion under läsåret. Av hävd har 
elevrepresenterarna valts så att den ena kommer från Malax och den 
andra från Korsnäs. Valet av elever sker efter att elevkåren har hörts 
och avgivit ett förslag med kandidater jämte ersättare för de båda 
kommunerna.    
Elevkåren har vid sitt möte 14.8 2013 beslutat utse följande elever 
jämte ersättare till sina kandidater för de två direktionsplatserna.  

  
  Malax 
 

Ordinarie  Ersättare 
Anna Sjöström Alexander Åkerman 
Nadja Väglund Malin Åkerman 
Nadja Törnqvist Jonathan Bonn 
 
Korsnäs 
 
Ordinarie  Ersättare 
Christoffer Bergman Frida Palmqvist 
Jenny Långström Kaspar Kuusk 
Ida Nyberg  Christoffer Törnroos 

 
  

                  
Förslag: Direktionen torde konstatera att elevrepresentanterna Anna 

Sjöström och Christoffer Bergman med ersättare torde väljas och 
att de är fullvärdiga medlemmar i direktionen   

 
Beslut:          Direktionen beslöt att elevrepresentanterna under detta möte  var 

att betrakta som sakkunniga med yttranderätt men utan rösträtt, 
alldenstund bildningsnämnden ännu inte fastställt deras val.
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LÄRARSITUATIONEN 
 
 
§ 46 Direktionen till kännedom meddelas att skolåret för första gången på 

flera år inletts med alla ordinarie tjänsteinnehavare på plats.  
 Dock bör det noteras att Niklas Palmberg erhållit tjänst på Vasa 

övningsskola (tjänstledig ett år) och att han vid årsskiftet måste 
meddela om hur han tänker sig sin framtid.   

 Flera lärare väntar tillökning i sina familjer varför vissa 
faderskapsledigheter är att vänta.  

 Nuvarande rektor pensioneras den 1.2 2014, men tar ut semester och 
övertid och lämnar gymnasiet i mitten av november. Nya rektorn för 
gymnasiet (Margareta Bast-Gullberg) tillträder den 1.11 2013.  

 Det torde även noteras att högstadiet från 1.8 2013 har ny rektor (Jan 
Jansson).  
 
   

 
Förslag:  Direktionen torde notera paragrafen till kännedom.  
  
 
Beslut:       Godkändes 
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BUDGET   2014 
 
§ 47 Ekonomichefen har på ett möte 14.6 2013 givit budgetdirektiv i 

enlighet med de riktlinjer som kommunstyrelsen och fullmäktige 
beslutat om.  

 Kommunstyrelsen har fastställt ramen för verksamhetens kostnad för 
2014. Ramen är gemensam för gymnasiet, högstadiet och skolkansliet 
och uppgår till 3 377 000 euro. Ramen inkluderar en lönejustering på 
1,3%. Nämnas kan att ramen är 97 300 euro lägre än budgeten för 
2013.   

 I de anvisningar som givits för budgetarbetet sägs att enheterna äger 
utarbeta budgetförslag utgående från givna ramar och att förslagen 
skall skäras i nämnderna om anvisningarnas villkor inte uppfylls. En 
möjlighet till aftonskola mellan nämnder och tjänstemän omnämns 
vid utarbetandet av budgeten.  

 Bildningsdirektören har begärt ett tjänstemannaförslag för budgeten 
per den 30. 8 2013. Hon har även aviserat en aftonskola med 
bildningsnämnden under vecka 36 före bildningsnämndens möte 
under vecka 37.  

 För gymnasiets del har ett budgetförslag färdigställts i enlighet med 
bilagan. De externa kostnaderna utgör 1 003,250 euro och inkluderar 
1,3% i lönejusteringar. Detta kan jämföras med budgeten för 2013 
som är 1006,440. Sannolikt kommer nedskärningar att ytterligare 
drabba gymnasiet eftersom högstadiets och gymnasiets gemensamma 
moment nu uppgår till 3 422,580 euro vilket överskrider ramen med 
45 000 euro och då saknas ytterligare skolbyråns budget i 
beräkningen. Dess kostnad är drygt 80 000 euro. 

 Direktionen gjorde i april en ansökan om tilläggsbudget för 2013. 
Svar på ansökan har inte erhållits. 

 Den 27.8 var den ekonomiska situationen sådan att lönesumman för 
2013 torde gå relativt jämt ut, men verksamhetsmedlen var nyttjade 
och överskridna med 10 000 euro. Med detta som utgångspunkt kan 
man konstatera att föreliggande budgetförslag inte räcker till för att 
driva gymnasiets verksamhet under 2014, men de givna ramarna har 
inte gett möjlighet att ge ett annorlunda förslag. 
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BUDGET   2014 forts. 
 
§ 47 I bifogade budgetförslag för 2014 har alla undermoment skurits ned 

till ett otillräckligt minimum och de baserar sig inte på vad den 
verkliga kostnaden kommer att bli.  

   
Vid uppgörandet av budgeten har följande beaktats:  

• allmän lönejustering  1,3 % (alla personalkategorier)   
• pensionspremien 23,7 % (tidigare 23,7 %) och 21,8% (tidigare 

21 %) på lärare födda före 1970 
• socialskyddsavgifter 5,6 % (tidigare 5,6 %) 
• löneberäkningarna har gjorts på basen av augusti månads 

löneutbetalning och på den nu gällande läroplanens timantal 
och de anställda som fanns i augusti   

• utbetalningen av gymnasiets andel i högstadiets löner har 
beaktats liksom MI-:s andel av städpersonalens löner 

• Medborgarinstitutet andel av gemensamma kostnader är 25 
%.     

  Kostnaden per elev utgör i budgetförslaget 8091 euro.   
Statsandelen har inte medtagits eftersom den noteras i den 
kommunala budgetens finansieringsdel.  
Närmare kommentarer ges vid behov på mötet.  
Budgetförslaget ges med reservation för att kompletterande 
ändringar kan ske i ett senare läge.   
Vidare kan nämnas att personalrapporter och andra bilagor fylls i 
separat och sänds till ekonomichefen (se § 46). 
 (Budgetförslag som bilaga ) 

                                          
Förslag:  Direktionen torde granska/diskutera det framlagda budgetförslaget 

och godkänna det för sin del, samt överföra det till bildningsnämnden 
för fortsatt behandling. Paragrafen torde justeras omedelbart. 

 
Beslut: Godkändes med tillägget att gymnasiets finansiella grund måste 

säkras. Paragrafen justerades omedelbart
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BUDGETBILAGOR  2014 

 
 

§  48   Budgetframställningen bör från och med 2013 ha följande bilagor: 
• Textdel 
• Budgeterade IKT-anskaffningar  
• Förteckning över personal och budgeterade lönekostnader 
• Investeringar 
• Blanketter för interna inkomster och utgifter 
• Personalplan om utökning budgeterats 
• Förändringar i verksamheten 

 
Samtliga dokument bör tillställas ekonomichefen och det skall ske i 
elektronisk form. 
Se bilagor. 
 

 
Förslag: Direktionen torde diskutera budgetbilagorna för 2014 och godkänna 

dem för sin del samt överföra dem till ekonomichefen för fortsatt 
behandling. Skolkansliet erhåller bilagorna till kännedom 
Paragrafen torde justeras omedelbart.  

 
 
Beslut: Godkändes och paragrafen förklarades omedelbart justerad 
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EKONOMISKA LÄGET 
 
 
 
 
§ 49 Direktionen svarar för skolans ekonomi (instruktion § 24 punkt 1).  

Det ekonomiska läget var per den  27.8 2013 följande: 
 
 
 Mom.                                   Anslag                Använt 
 Löner  745 479 
 Soc. & pens   178   106 
 Tjänster  21    34 
 Material      17 14   
 Hyror  6     4 
 
Budgetläget är sådant att gymnasiet klarar av att förverkliga 
lönebudgeten för 2013 utan överskridningar. I övrigt saknas medel 
helt varför gymnasiet är i stort behov av det äskade tilläggsanslaget.  
 
 
 

Förslag: Direktionen torde notera redogörelsen till kännedom.  
 
 
 
Beslut: Godkändes 
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UNDERVISNINGSPLAN FÖR GYMNASIET I   
PETALAX FÖR LÄSÅRET 2013 -2014   
 
 
 
§  50       

Direktionen godkänner undervisningsplanen i enlighet med 
instruktionens § 24 punkt 11. 
Undervisningsplanen har behandlats av lärarkåren 09.09 2013 § 27. 
Undervisningsplanen styr, reglerar och bestämmer vilken verksamhet 
samt vilka grupperingar som skall finnas i skolan. Av den orsaken är 
det av central betydelse att direktionen behandlar frågan grundligt och 
ger anvisningar om hur skolan skall handlägga undervisningsfrågor. 
Undervisningsplanen är uppgjord på basen av  gymnasieförordningen 
810/98  § 3 vilken trädde ikraft 1.8.1999. 
Undervisningsplanen som bilaga  
 

Förslag:  Direktionen torde behandla undervisningsplanen och godkänna den 
samt ge anvisningar om hur arbetet skall fortskrida och formas.  

 
Beslut:  Godkändes 
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LÄSÅRETS MÖTEN 

 
§  51 

 
Förslag:  Direktionen torde besluta om när de två följande ordinarie möten hålls 

under höstterminen.  Möten kan dessutom sammankallas vid behov av  
ordförande då situationen så kräver. 

 
 
 
Beslut:  Följande möte hålls 11.12 kl. 19.00 på gymnasiet
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FRAMLÄGGANDE AV PROTOKOLL 

 
 

§  52   
 
Förslag: Direktionen för Gymnasiet i Petalax mötesprotokoll framläggs till på- 

seende i rektorns expedition vid Gymnasiet enligt följande: 
 

• måndagar kl. 09.00-12.00 två fulla veckor efter mötet. 
 
 
Beslut:  Godkändes 



 
Direktionen för   § 53                    09.09.2013 14 
Gymnasiet i Petalax 
 
 
 
 
 
 
 
 
EVENTUELLA ÖVRIGA ÄRENDEN 
 

 
§  53     Ibruktagande av ny lärobok 
    
   Direktionen godkänner ibruktagande av nya läroböcker enligt §24 

punkt 12 i instruktionen.  
  Lektor Backlund anhåller om att få ta ibruk en ny lärobok (Abityska) 

för kurserna 9 och 10. Boken ersätter So stimmt es, som är föråldrad. 
 
Förslag: Direktionen torde godkänna ansökan 
 
Beslut:  Godkändes


