
 

 

 

 

MALAX KOMMUN  PROTOKOLLSIDA  

Direktionen för                                                           Sida 

Gymnasiet i Petalax  2/14 2014                   1 

  
 Sammanträdestid Måndagen den 19 maj 2014 kl. 19.00     

 Sammanträdesplats Gymnasiet i Petalax 

 Beslutande 

x  Storfors Sofia ordf.   Vest-Berglund Ulrika  

x  Backgren Ann-Sofi, viceordf.   Kulp Helena 

x  Westerdahl Jan-Erik  Svartgrund Annika  

x  Sundbäck Eivor                         Löflund Jan-Anders  

  Gröndal Pasi                             Stormblad Mats-Erik  

x  Sjöman Berit, lärarrep.  Backlund Marianne 

  Udd Marit, personalrep. x Revahl Benny 

x  Sjöström Anna, studerande  Åkerman Alexander 

x  Bergman Christoffer, studerande  Palmqvist Frida,  

     

    

    
    Övriga närvarande 

x Bast-Gullberg Margareta, sekr.     

x Bengs-Lattunen, Carola nämndordf.    

 Martin Agneta, bildningsdir.   E  

 Koivumäki Lisbeth, nämndens repr.   ers. Donner Tove 

x Jansson Jan, rektor, högstadiet    

 Knip, Håkan styr. ordf. & rep.  ers. Stormblad Bertil 

 Ollikainen Mikko, tf. kom.dir.   

 Uthardt Lorenz, fullm.ordf.   

    

    

    

    

                                  ____________________              __________________ 

                                  Sofia Storfors                                Margareta Bast-Gullberg 

                                  Ordförande                                           Protokollförare 

 
Justering, plats och tid 

 ___/___2014                                                      ___/___2014 

                                    

         

 

        

Sundbäck Eivor, protokolljusterare Berit Sjöman, protokolljusterare 

 

Protokollet framlagts Petalax den 

till påseende, ort och tid  
 

Intygar, underskrift 

tjänsteställning    



 

 

 MALAX KOMMUN  KALLELSESIDA 
 

 

 

 

Organ    Utfärdad den  Sida  

Direktionen för  2/2014  9.5.2014       2 

  

Gymnasiet i Petalax 

Sammanträdestid Måndagen den 19.5 2014 kl. 19.00 

 Sammanträdesplats Gymnasiet i Petalax 

 
Ärende nr § Ärende    Sida  

 1 16 Mötets öppnande   3 

 2 17 Konstaterande av beslutförhet  3 

 3 18 Val av protokolljusterare  3 

 4 19 Godkännande av föredragningslistan 3 

 5 20 Ekonomiska läget  4 

 6 21 Nytt förfaringssätt för antagning 

   av nya studerande till gymnasiet 5 

 7 22 Verksamhetsredogörelse läsåret 2013-14 6 

 8 23 Mellanrapport över lärmiljöprojekten i maj 2014  7 

 9  24 Aktuellt om gymnasiereformen 8 

 10 25 Planeringen av läsåret 2014 – 2015 9 

 11 26 Delgivningar  10 

 12 27 Övriga ärenden  11 

  

  

Protokollet framlägges till påseende, tid och plats 

   

 

Ordförande 

   

  Sofia Storfors 

Denna möteskallelse har anslagits på anslagstavlan för offentliga kungörelser 

 

Petalax 

Intygar 

 

 

 



 

 

 

Direktion vid §  16-19   3 

Gymnasiet i Petalax                               

 

 

 

 

 

 

§ 16 MÖTETS ÖPPNANDE 

   

 Ordförande förklarade mötet öppnat 19.00 

 

 

§ 17 KONSTATERANDE AV BESLUTFÖRHET 

  

 Mötet konstaterades stadgenligt sammankallat och beslutfört med 

 beaktande av antalet närvarande. 

 

   

   

§ 18 VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE 

  

 Till protokolljusterare valdes: Eivor Sundbäck och Berit Sjöman 

 

 

 

 

§ 19 GODKÄNNANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTAN 

 

  

 

 

Förslag: Föredragningslistan torde godkännas i förelagd form 

 

 

Beslut:  Föredragningslistan godkändes i förelagd form. 
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§  20 EKONOMISKA LÄGET 
 

 
 Direktionen svarar för skolans ekonomi (instruktion § 24 punkt 1).  

Det ekonomiska läget var per den 9.5 2014 följande: 
               

Moment  Anslag 2014 Använt 2014 Använt % 

Löner 757 600 240 957 32 

Soc. & pens 214 180 66 882 31 

Tjänster 23 460 8183 35 

Material 13 350 4454 33 

Totalt  947 130 293 829 31 

 
Muntlig kommentar ges vid behov på mötet 

  
Förslag: Direktionen torde notera redogörelsen till kännedom  

 
 
 
Beslut: Noterades till kännedom. Budgetläget är sådant att gymnasiet för-
 hoppningsvis klarar av att förverkliga budgeten för 2014 utan 
 överskridningar. 
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§ 21 NYTT FÖRFARINGSSÄTT FÖR ANTAGNING AV NYA STU-
DERANDE TILL GYMNASIET  

 
 

 Direktionen antar enligt instruktionens § 24 punkt 22, nya elever till gym-

nasiet.  

 

Eleverna ansöker via antagningssystemet Studieinfo. Besked om antagning 

kommer till mottagande skolor den 10 juni. Därefter skall eleverna bekräfta 

sitt val. Efter den egentliga ansökan sker en tilläggsansökan, där de elever 

som blivit utan plats enligt sitt första val eller som är missnöjda med sin ut-

bildningsplats kan göra ny ansökan. Tilläggsansökan är öppen fram till att 

skolåret inleds och först då kan man se det verkliga elevantalet. 

 

Instruktionen stipulerar att direktionen antar studeranden, men instruktion-

ens bestämmelse är föråldrad och eleverna antas numera genom det centrala 

ansökningsförfarandet inom GEA. Direktionen kan endast anta studeranden 

via undantagsförfarandet i enlighet med § 20 i gymnasielagen.  

 

Direktionen delges därför på höstens första möte hur elevantalet i åk I ge-

staltat sig.  

 

 
 

 

Förslag: Direktionen torde notera redogörelsen till kännedom  
 

 
 
Beslut:                Noterades till kännedom 
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§ 22 VERKSAMHETSREDOGÖRELSE 2013-14 

 

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  

 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 fortbildningsdagar har även hållits med 

Vasaregionens andra gymnasier inom Vi 7. Datumen var: Nokia 8-9. 11 

2013 samt kvällstid den 22.8 2013 och 7.4 2014. 

 Arbetet med utvecklingen av videokonferensundervisningen har 

fortsatt. Nybörjarundervisningen i spanska har sänts från Korsholm, 

medan fortsättningskursen har emottagits från 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 

 skolans projekt har framgångsrikt genomförts i enlighet med 

undervisningsplanen 

 vecka 8-programmet har genomförts och publikationer tryckts. Dock 

gjordes en projektpublikation som en webbsida.  

 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. Allmänt kan bedömas 

att verksamheten varit god bland lärare, elever och personal.  

 Studentresultatet våren 2014 (redogörs för vid nästa möte)  
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§ 22 VERKSAMHETSREDOGÖRELSE 2013-14 (forts.) 

    

 

  Undervisnings- och fostringsverksamheten: 

 

 under året har skolan haft sin elfte 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 skedde i oktober 2013. Vi7 

Lärmiljöprojektet Utveckling av digitaliseringen startade upp hösten 

2013.  

 IT-utbildningen av kommunens grundutbildningsenheter fortsatte, 

leds av en gymnasielärare som även verkar som kommunens IT-

pedagog.  

 gymnasiet har under året deltagit i olika IT-utbildningstillfällen    

   

Förslag: Direktionen torde godkänna redogörelsen och sända den 

bildningsnämnden till kännedom. 

 

Beslut: Noterades till kännedom och skickas till bildningsnämnden till 
 kännedom. 
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§ 23 MELLANRAPPORT ÖVER LÄRMILJÖPROJEKTEN I MAJ 

2014 

 
 

 a) UBS-Lärmiljö, Digitala lektioner och digitala prov, Gymnasiet i 
Petalax. 

 
 Beviljades i december 2012. Summan var 12 000 euro. Projektet inne-

bar att gymnasiet skulle producera digitala lektioner och digitala prov. 
Detta som ett led i utvecklingen mot den digitala studentexamen. Äm-
neslärarna producerade digitala lektioner och digitala prov till kurser. 

 
 Inom projektet fick lärarna windowsbaserade pekplattor med tangent-

bord. Avsikten var att lärarna skulle prova dessa och utröna huruvida 
denna teknik kunde användas i studierna och studentskrivningarna.  

 
 Projektet är avslutat och redovisades i oktober 2013 till UBS av rek-

tor. 
 
 b) UBS-Lärmiljö, Digitaliseringsutveckling inom Vi7 
 
 Projektet startade i augusti 2013 och avslutas i december 2014. Sum-

man är 55 000 euro. Rektor rapporterar till UBS.  
 
 Målet för projektet är att inom ämneslärargrupperna inom Vi7 ut-

veckla pedagogiskt korrekta och utprovade digitala uppgifter och 
prov, inför digitaliseringen av studentexamen.  

 
 

 
 
Förslag: Direktionen torde godkänna redogörelsen och sända den 

bildningsnämnden till kännedom. 

 

Beslut: Godkändes och redogörelsen sänds till bildningsnämnden till 

kännedom. 
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§ 24 AKTUELLT OM GYMNASIEREFORMEN 

 

 Regeringens strukturpaket (nov. 2013) 

 

 På gång i regionen: 

 Arbetsgrupp för andra stadiet och fria bildningen (Malax och Korsnäs) 

är tillsatt, första mötet hölls 29.4. Till gruppen hör: Lorenz Uthardt, 

Håkan Knip, Christer Bogren, Carola Bengs-Lattunen, Jonas Lind-

holm, Sven-Erik Bernas, Camilla Ribacka, Mikko Ollikainen, Anita 

Ismark, Agneta Martin samt rektorerna för gymnasiet och MI.  

 

 Vid mötet 29.4 presenterade Bast-Gullberg bakgrundsmaterial och gav 

sin syn på Gymnasiet i Petalax framtid. Se bilaga 1.  

 

 -20.5 kl. 17 vid kommungården i Malax, Diskussionsmöte kring andra 

stadiets utbildning. Målgrupp: Vi7-regionens fullmäktige- och styrel-

seordföranden, stads- och kommundirektörer, bildningsdirektörer och 

rektorer. 

 

 Andra stadiets utbildning är inne i en kraftig förändring. Det är ytterst 

viktigt att alla representanter för gymnasierna från Kristinestad i söder 

till Vörå kontinuerligt träffas för att fundera kring vilken administrativ 

upprätthållarform som behövs för att trygga de finlandssvenska gym-

nasierna i regionen. Tidtabellen är knapp, i augusti 2015 skall upp-

rätthållaransökningarna in.  

 

 

 

 

Förslag: Direktionen torde notera redogörelsen till kännedom och sända den 
till bildningsnämnden. 
 

 
 
Beslut: Noterades  redogörelsen till kännedom och sänds  till bildnings-
 nämden. 
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§ 25 PLANERINGEN FÖR LÄSÅRET  2014-2015 

 

Enligt instruktionen § 24 punkterna 2, 4 och 12 skall direktionen 

besluta i ärenden som gäller skolans undervisningsutbud. 

Direktionen har tidigare behandlat planeringen av läsåret 2014 – 

2015 den 12.2 2014 § 8.  

Planeringen och arbetsordningarna för läsåret 2014-15 är klara.  

Undervisningsplanen färdigställs till höstens första möte.  

Arbetsordningar och delningar för nästa läsår innehåller följande 

noterbara arrangemang:   

 

 Eleverna i åk 9 har gjort sina definitiva val och det slutliga 

elevantalet i åk I vet vi först när skolan börjar.  

 Övergångsprocenten till gymnasiet är ca 42 %, utgående från 

niornas förstahandsval.  

 Tyskan och franskan får vardera en grupp i åk I.  

 Finska B läses parallellt med Finska A dock så att kurs 9 är 

gemensam för alla. Ps 3-5 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.  

 

 Lärarsituationen inför nästa läsår är följande:  
 

Bill Korsman fortsätter som vicerektor. Mona Enlund kommer att 

undervisa två kurser kemi. Jenny Lönnblad undervisar tre kurser i 

franska. Simon Hansell kommer att verka som IT-pedagog vid 

kommunens skolor. Hansell är dock pappaledig på hösten 2014.  

Niklas Palmberg är tjänstledig under läsåret för att arbeta som lektor på 

Vasa Övningsskola. Vikarien är Regina Öhman.  

 

Skolan fortsätter med samma lektionsfördelningsmodell som förut. 

Lektionslängderna varierar mellan 50, 55 och 60 min. Sexlektioners 

skoldagar med fem undervisningstillfällen i veckan per ämne tillämpas 

för de flesta ämnen i skolan. 
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§ 25 PLANERINGEN FÖR LÄSÅRET  2014-2015 (forts.) 

 

Lärarnas preliminära timfördelning för läsåret 2014-15 har presenterats 

på direktionens senaste möte. 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.   

Under läsåret 14-15 kommer ingen studerande från gymnasiet att 

studera vid Skandinaviska skolan i Bryssel. Avtalet fortsätter dock med 

SSB och vi strävar till att en studerande skickas dit därpå följande läsår, 

dvs 15-16.   

  

 

Förslag: Direktionen torde godkänna redogörelsen och konstatera att skolan 

färdigställt planeringen för läsåret 2014-15 enligt de riktlinjer som 

tidigare diskuterats och som redovisats ovan.  

 

 

 

Beslut:  Godkändes 
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§  26 DELGIVNINGAR  

 

                            

 Hänt hos oss sedan senast: 

 

o Didaktiklektorer från PF och ämneslärarstuderande har varit 

på skolan för att bekanta sig med modern undervisningstek-

nologi (Grupperna representerade ämnena: historia, relig-

ion, finska, engelska, tyska, franska och modersmål)  

o Två lärare (Bernice Sjöberg & Ann-Charlotte Söderström) 

fortbildade lärare i Karis i februari 

o IKT-pedagogen Hansell har fortbildat lärare på olika orter i 

Svenskfinland under läsåret. 

o Projektresorna ägde rum 10-14.4 2014 (Aten, Neapel, Polen 

och Island) Resorna har utfallit väl.  

o Vi7-ledningsgruppen träffas regelbundet med tanke på 

gymnasiereformen i landet.  

o Elev- och vårdnadshavarmöte för anmälan till höstens stu-

dentskrivningar hölls den 23.4 

 

 På kommande:  

 

o 28.5 Elektronisk eftermiddag, kl. 12-15 

o 31.5 kl. 11-13 Våravslutningen och dimissionen hålls i hög-

stadiets gymnastiksal  

 

 

 

 

 
 
Förslag: Direktionen torde notera redogörelsen till kännedom  

 
 
 
Beslut: Noterades till kännedom 
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§  27 ÖVRIGA ÄRENDEN 

 
 

    Byte av lärobok 

   

  Enligt instruktionens § 24 punkt 12 godkänner direktionen ibrukta-

gandet av nya läroböcker. 

 

  Lektor Kerstin Björkas anhåller om att få byta lärobok i hälsokunskap 

till Hälsa!1 (Otavas förslag) fr.o.m. höstterminen 2014 och sedan  

  successivt vartefter böckerna för kurserna 2 och 3 utkommer. 

 

 

 

Förslag:          Direktionen torde godkänna bytet av läroboksserie i ämnet hälsokun-

skap 

 

 

Beslut:          Godkändes 

 

 

 

Mötet avslutades kl. 20.16. Nästa möte är torsdag 20.8 kl. 19.00.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



        
 

Bilaga 1  

 

 

Gymnasiet i Petalax 

 

I. Bakgrund 

 

A. Historia 

År 1971 grundades Gymnasiet i Petalax och verkade i Ungdomsföreningens lokaler. Hösten 1985, flyttade 

skolan till Mamrevägen. Skolan var ett  av Finlands första kommunala landsbygdsgymnasier. Genom åren 

har gymnasiet utexaminerat 1486 studenter.  

 

Vid gymnasiet pågår en fortgående utveckling av den digitala undervisningen och skolan rankas som den 

vassaste i Svenskfinland. Skolan är utrustad med interaktiva tavlor (Smartboards) i alla klassrum och alla 

studerande erhåller en dator. Skolan använder sig av lärplattformen Fronter. 

 

B. Gymnasiet i Petalax 2014 

-läsåret 2013-14,  124 studerande  

 
Tabell 1: GEA-jämförelser / Högstadiet i Petalax 

Gymnasieinriktningar  2012 2013 

Gymnasiet i Petalax 47 39 

Vasa övningsskolas gymnasium 4 2 

Vasa gymnasium 0 1 

Närpes Gymnasium  1 0 

Vörå idrottsgymnasium 1 1 

Ålands yrkesgymnasium 2 2 

Yrkesakademin 33 32 

Vasa yrkesinstitut 0 1 

Norrvalla 0 2 

Jämsän ammattiopisto 0 1 

Optima 1 1 

Totalt 89 82 

 
C. Samarbetet inom gymnasieringen Vi7 

Kristinestad, Närpes, Petalax, Vasa övningsskola, Vasa gymnasium, Vasa sv. Aftonläroverk, Korsholm och 

Vörå.  

-distanskurser 32 st/läsår 

-videokonferenskurser 

-lärarfortbildning (inför digitaliserade studentexamen) 

-gemensamma statsfinansierade projekt  

-antal studerande:  
 

Vörå 170  

Korsholm 245 

Vasa Gymnasium 140 

Vasa Övningsskola 352 

Gymnasiet i Petalax 124 

Närpes 130 

Kristinestad 70 

Totalt 1230  

 

Tabell 2: Övergångsprocenten till gymnasiet 

Läsår Procent 

04-05 50 

05-06 30 

06-07 44 

07-08 43 

08-09 53 

09-10 51 

10-11 59 

11-12 51 

12-13 57 

13-14 55 

 



 

    

II Kommunala förändringar  

 

A. Lag om studerandevård, träder i kraft 1.8 2014 

-ny struktur  

 

B. Ny läroplan 2016 (17?) 

-timplanen diskuteras, oenig arbetsgrupp, tre förslag  

 

C. Digitaliserad studentexamen 

-hösten 2016 (tre små ämnen börjar) 

-våren 2019, de två sista ämnena 

-innebär att de som börjar i åk 1 i höst är de första som skriver digitalt (delar av sin examen)  och skriver på 

dator 

 

D. Finansieringen/statsandelen 2015 

-förslag före 30.4 2014, gäller från och med 1.1. 2015 

-examensbaserad; kvalitetsaspekter(antal avbrott, snabb genomströmning) 

-ej längre stöd för fjärde årets studerande (Vörå) 

 

E. Förlängd läroplikt till 17 år 

-träder ikraft 1.1 2015 (de som börjar på andra stadiet; hösten 2015) 

 

F. Statsrådets strukturpaket, andra stadiet och fria bildningen  

-”tillräckligt starka upprätthållare” (Mikaela Nylander, 9.4 2014) 

-kriterierna görs upp nu av arbetsgrupp på UKM, klara i maj 2014 

-januari 2015; brev till upprätthållare  

-upprätthållare ansöker om gymnasiekoncession i augusti 2015. Beslut av UKM våren 2016. 

Träder i kraft 1.1. 2017.  

 

III Att ta ställning till:  

 

Upprätthållarnätverket: 

 

a. Fortsätta som förut (finns inte) 

b. Värdkommun 

d. Upprätthållar AB 

e. Samkommun i gemensam förvaltning med all svenskspråkig andrastadieutbildning (dagens SÖFUk) 

f. Samkommun i gemensam tvåspråkig förvaltning med andrastadiets utbildning 


