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ÅLANDS GYMNASIUM FÖREDRAGNINGSLISTA 2022-01 
Organ Sammanträdesdatum Beteckning 

Styrelsen 2022-02-02 ÅG-ST-2022-01-PR 

Föredragande Sammanträdestid Sammanträdesplats 

Katarina Sundberg 18:30 –19:39 Teams 

 

Sammanträde onsdag 2 februari 2022 

Föredragningslista 

§ 1. Inledning 

§ 2. Kallelse och beslutförhet 

§ 3. Val av protokolljusterare för dagens möte 

§ 4. Nya studeranderepresentanter 2022 

§ 5. Ekonomisk genomgång 

§ 6. Budgetfördelning 

§ 7. Förvaltningsberättelse 2021 

§ 8. Utbildning inom rengörings- och fastighetsbranschen 

§ 9. Examensplan för gymnasieexamen i informations- och kommunikationsteknik 

§ 10. Examensplan för yrkesexamen i informations- och kommunikationsteknik 

§ 11. Examensplan för gymnasieexamen inom hår- och skönhetsbranschen 

§ 12. Examensplan för gymnasieexamen inom restaurang- och cateringbranschen 

§ 13. Läroplan för yrkesträningsprogrammet 

§ 14. Examensplan för yrkesträningsprogrammet 

§ 15. Anhållan om avvikelse i språkkunskaper 

§ 16. Utveckling av vuxenservitörsutbildning 

§ 17. Försöksansökan 

§ 18. Från LR 

§ 19. Förvaltningschefens beslut 

§ 20. Nästa möte 

§ 21. Avslutning 
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Ordinarie medlemmar Ersättare 

  

Beslutande  

☒ Jonas Eriksson, ordförande  ☐ Mikael Lindholm 

☒ Fredrik Häggblom, vice ordförande ☐ Mattias Hendersson 

☒ Liz Mattsson ☐ Jill Fredrickson 

☒ Annika Karlsson ☐ Christina von Hertzen 

☒ Stellan Egeland ☐ Susann Eklund 

☒ Kerstin Renfors ☐ Ted Häggblom 

☒ Andreas Häger ☐ Kim Hansson 

    

Studeranderepresentanter 

☒ Samuel Dreyer ☐ Matilda Guseff 

☐  ☐  

☐    

    

Lärarrepresentanter 

☒ Jana Ekebom ☐ Michael Gunell 

☒ Eva Johansson ☐ Cecilia Högback 

    

Personalrepresentanter 

☒ Katarina Cederroos ☐ Jennika Lindroos 

    

Övriga 

☒ Katarina Sundberg 

☒ Marcus Koskinen-Hagman 

☒ Gitte Holmström 

☒ Ralf Lundberg 

☒ Malin Blomqvist 

 

§ 1. Inledning  

Ordfö rande Jönas Erikssön ha lsade alla va lkömna till mö tet.  

§ 2. Kallelse och beslutförhet 

Kallelse till mö te skedde genöm e-pöst den 26 januari 2022. Fö redragningslis-

tan skickades ut den 28 januari 2022. 

Förslag: Da  minst ha lften av styrelsens medlemmar öch ördfö rande a r na rva-

rande könstateras att mö tet a r beslutfö rt.  

Beslut: Fö rslaget gödka nns.  

§ 3. Val av protokolljusterare för dagens möte 

Prötököll fra n fö rega ende mö te har tillsa nts styrelsens medlemmar, represen-

tanter öch ersa ttare i styrelsen. 

Förslag: Prötököll nr 2021-08 antecknas fö r ka nnedöm. Till prötökölljusterare 

fö r dagens mö te utses Andreas Ha ger öch Liz Mattssön. 

Beslut: Fö rslaget gödka nns. 

§ 4. Nya studeranderepresentanter 2022 

Studeranderepresentant i styrelsen a r 2022 fö r A lands lyceum a r Samuel 

Dreyer med Matilda Guseff söm ersa ttare.  
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Fö r A lands yrkesgymnasium har studeranderepresentanter fö r 2022 a nnu 

inte valts.  

Förslag: Antecknas fö r ka nnedöm.  

Beslut: Fö rslaget gödka nns. 

§ 5. Ekonomisk genomgång 

• Bilaga: §5A-2022 

Ekönömichef Ralf Lundberg fö redrar det ekönömiska la get.  

Förslag: Antecknas fö r ka nnedöm. 

Beslut: Fö rslaget gödka nns.  

§ 6. Budgetfördelning 

Bilaga: § 6A-2022 

I bilagan presenteras ett fö rslag till reviderad fö rdelning av budgetmedel mel-

lan myndigheten öch de tva  skölörna utifra n tilldelade medel fra n landskaps-

regeringen fö r a r 2021.  

Förslag: Budgetfö rdelningen gödka nns i enlighet med bilagan. 

Beslut: Fö rslaget gödka nns. 

§ 7. Förvaltningsberättelse 2021 

Bilaga: § 7A-2022 

Myndigheten A lands gymnasium uppra ttar kalendera rsvis en fö rvaltningsbe-

ra ttelse ö ver sin verksamhet. Skölörna inöm A lands gymnasium uppra ttar 

varsin verksamhetsbera ttelse la sa rsvis. 

Förslag: Styrelsen gödka nner fö rvaltningsbera ttelsen 2021 fö r myndigheten 

A lands gymnasium öch ö verla mnar denna till A lands landskapsregering.  

Beslut: Fö rslaget gödka nns. 

§ 8. Utbildning inom rengörings- och fastighetsbranschen 

Bilaga: § 8A-B-2022 

A lands landskapsregering har gett A lands gymnasium i uppdrag att utförma 

ett fö rslag till uppla gg av en utbildning inöm rengö rings- öch fastighetsser-

vicebranschen, kömpetensömra de lökalva rd.  

Förslag: Bifögade uppla gg öch köstnadsbera kning skickas till landskapsrege-

ringen.  

Beslut: Fö rslaget gödka nns. 

§ 9. Examensplan för gymnasieexamen i informations- och kom-
munikationsteknik 

Bilaga: § 9A-2022 

Förslag: Styrelsen gödka nner den reviderade examensplanen fö r gymnasieex-

amen i införmatiöns- öch kömmunikatiönsteknik samt sa nder denna till 

A lands landskapsregering fö r ka nnedöm. 

Beslut: Fö rslaget gödka nns. 
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§ 10. Examensplan för yrkesexamen i informations- och kommuni-
kationsteknik 

Bilaga: § 10A-2022 

Förslag: Styrelsen gödka nner bifögade examensplan fö r yrkesexamen i in-

förmatiöns- öch kömmunikatiönsteknik samt sa nder denna till A lands land-

skapsregering fö r ka nnedöm. 

Beslut: Fö rslaget gödka nns. 

§ 11. Examensplan för gymnasieexamen inom hår- och skönhets-
branschen 

Bilaga: § 11A-2022 

Förslag: Styrelsen gödka nner den reviderade examensplanen fö r gymnasieex-

amen inöm ha r- öch skö nhetsbranschen samt sa nder denna till A lands land-

skapsregering fö r ka nnedöm. 

Beslut: Fö rslaget gödka nns. 

§ 12. Examensplan för gymnasieexamen inom restaurang- och ca-
teringbranschen 

Bilaga: § 12A-2022 

Förslag: Styrelsen gödka nner den reviderade examensplanen fö r gymnasieex-

amen inöm restaurang- öch cateringbranschen samt sa nder denna till A lands 

landskapsregering fö r ka nnedöm. 

Beslut: Fö rslaget gödka nns. 

§ 13. Läroplan för yrkesträningsprogrammet 

Bilaga: § 13A-2022 

Förslag: Styrelsen gödka nner den reviderade la röplanen fö r yrkestra nings-

prögrammet samt sa nder denna till A lands landskapsregering fö r ka nnedöm. 

Beslut: Fö rslaget gödka nns. 

§ 14. Examensplan för yrkesträningsprogrammet 

Bilaga: § 14A-2022 

Förslag: Styrelsen gödka nner bifögade examensplan fö r yrkestra ningsprö-

grammet samt sa nder denna till A lands landskapsregering fö r ka nnedöm. 

Beslut: Fö rslaget gödka nns. 

§ 15. Anhållan om avvikelse i språkkunskaper 

Bilaga: § 15A-2022 

En studerande vid na rva rdarprögrammet vid A lands yrkesgymnasium anha l-

ler öm avvikelse i spra kkunskaper under sina studier. Valvira legitimerar na r-

va rdare i Finland. Fö r att bli legitimerad hös Valvira, kra vs en grundexamen 

inöm söcial- öch ha lsöva rd. Utbildningsstyrelsen har faststa llt att i dessa 180 

kömpetenspöa ng inga r 2 kömpetenspöa ng finska.  

Förslag: A lands gymnasium har inte befögenheter att bevilja den sö kande av-

vikelse fra n kravet pa  180 kömpetenspöa ng söm kra vs fö r examen.  
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Beslut: A rendet a terremitteras. Fö rvaltningen ges i uppdrag att köntakta ut-

bildnings- öch kulturavdelningen vid A lands landskapsregering fö r att utreda 

eventuella mö jligheter fö r a la ndska studeranden att byta ut finskan möt na göt 

annat fö r att uppna  180 kp i en grundexamen (söcial- öch ha lsöva rd öch sjö -

fart), samt vad detta skulle ha fö r könsekvenser.  

§ 16. Utveckling av vuxenservitörsutbildning 

Införmatiön öm planerna pa  att utveckla en vuxenservitö rsutbildning under 

va ren. Antagning av studerande planeras till mars 2022.  

Förslag: Antecknas fö r ka nnedöm.  

Beslut: Fö rslaget gödka nns. 

§ 17. Försöksansökan 

Fö rsö ksansö kan har varit ö ppen under tiden 12.1 - 2.2.2022. Resultatet fra n 

fö rsö ksansö kan presenteras pa  mö tet.  

Förslag: Antecknas fö r ka nnedöm. 

Beslut: Fö rslaget gödka nns. 

§ 18. Från LR 

• Bilaga: § 18A-2022 

Förslag: Antecknas fö r ka nnedöm.  

Beslut: Fö rslaget gödka nns. 

§ 19. Förvaltningschefens beslut 

• Bilaga: § 19A-2022 

Förslag: Antecknas fö r ka nnedöm.  

Beslut: Fö rslaget gödka nns. 

§ 20. Nästa möte 

Na sta mö te a r den 15 mars 2022 klöckan 18:30. 

§ 21. Avslutning 

Mö tet avslutades 19:39. 

    

Jonas Eriksson 
Styrelseordförande 

Katarina Sundberg 
Förvaltningschef 

Prötököllet justerat den 7 februari 2022 

    

Andreas Häger Liz Mattsson 

 


