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ÅLANDS GYMNASIUM PROTOKOLL 2022-02 
Organ Sammanträdesdatum Beteckning 

Styrelsen 2022-03-15 ÅG-ST-2022-02-PR 

Föredragande Sammanträdestid Sammanträdesplats 

Katarina Sundberg 18:30 –19:12 Neptunigatan 21 

 

Sammanträde tisdag 15 mars 2022 

Föredragningslista 

§ 22. Inledning 

§ 23. Kallelse och beslutförhet 

§ 24. Val av protokolljusterare för dagens möte 

§ 25. Ny studeranderepresentant 

§ 26. Ekonomisk genomgång 

§ 27. Uppdrag att ordna sysselsättningsfrämjande kurser inom teknikbranschen 

§ 28. Uppdrag att ordna sysselsättningsfrämjande utbildning inom restaurang- och 
cateringbranschen 

§ 29. Uppdrag att ordna sysselsättningsfrämjande utbildning inom 
företagsverksamhet 

§ 30. Uppdrag att ordna sysselsättningsfrämjande utbildning inom försäljning och 
logistik 

§ 31. Anhållan om avvikelse i språkkunskaper 

§ 32. Ersättning av studiesociala förmåner för studerande på 
yrkesträningsprogrammet – begäran om uppgifter 

§ 33. Examensplan för gymnasieexamen inom social- och hälsovårdsbranschen 

§ 34. Ändring i förordning 

§ 35. Från LR 

§ 36. Förvaltningschefens beslut 

§ 37. Extra ärende – tilläggsbudget 

§ 38. Nästa möte 

§ 39. 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 

☒ Nikita Spånbo ☐  

☐    

    

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 

 

§ 22. Inledning  

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

§ 23. Kallelse och beslutförhet 

Kallelse till mö te skedde genöm e-pöst den 8 mars 2022. Fö redragningslistan 

skickades ut den 10 mars 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.  

§ 24. 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 2022-01 antecknas fö r ka nnedöm. Till prötökölljusterare 

fö r dagens mö te utses Annika Karlssön öch Kerstin Renförs. 

Beslut: Fö rslaget gödka nns. 

§ 25. Ny studeranderepresentant 

Studeranderepresentant i styrelsen a r 2022 fö r A lands yrkesgymnasium a r 

Nikita Spa nbö.  
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Förslag: Antecknas fö r ka nnedöm.  

Beslut: Fö rslaget gödka nns. 

§ 26. Ekonomisk genomgång 

• Bilaga: §26A-2022 

Ekönömichef Ralf Lundberg fö redrar det ekönömiska utfallet fö r a r 2021.  

Förslag: Antecknas fö r ka nnedöm. 

Beslut: Fö rslaget gödka nns. 

§ 27. Uppdrag att ordna sysselsättningsfrämjande kurser inom tek-
nikbranschen 

• Bilaga: §27A-B-2022  

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

sysselsa ttningsfra mjande kurser inöm teknikbranschen.  

Förslag: Styrelsen gödka nner fö rslaget till uppla gg fö r sysselsa ttningsfra m-

jande kurser teknikbranschen samt sa nder detta till A lands landskapsrege-

ring.  

Beslut: Fö rslaget gödka nns. 

§ 28. Uppdrag att ordna sysselsättningsfrämjande utbildning inom 
restaurang- och cateringbranschen 

• Bilaga: §28A-2022  

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

sysselsa ttningsfra mjande utbildning inöm restaurang- öch cateringbranschen.  

Förslag: Styrelsen gödka nner fö rslaget till uppla gg fö r sysselsa ttningsfra m-

jande utbildning inöm restaurang- öch cateringbranschen samt sa nder detta 

till A lands landskapsregering.  

Beslut: Fö rslaget gödka nns. 

§ 29. Uppdrag att ordna sysselsättningsfrämjande utbildning inom 
företagsverksamhet 

• Bilaga: §29A-2022  

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

sysselsa ttningsfra mjande utbildning inöm fö retagsverksamhet.  

Förslag: Styrelsen gödka nner fö rslaget till uppla gg fö r sysselsa ttningsfra m-

jande utbildning inöm fö retagsverksamhet samt sa nder detta till A lands land-

skapsregering. 

Beslut: Fö rslaget gödka nns. 

§ 30. Uppdrag att ordna sysselsättningsfrämjande utbildning inom 
försäljning och logistik 

• Bilaga: §30A-2022  

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

sysselsa ttningsfra mjande utbildning inöm fö rsa ljning öch lögistik. 



 

  4/6 

ÅLANDS GYMNASIUM PROTOKOLL 2022-02 
Organ Sammanträdesdatum  

Styrelsen 2022-03-15  

 Protokolljusterarnas underskrifter    

      

 AG-ST-2022-2-PR  

 

Förslag: Styrelsen gödka nner fö rslaget till uppla gg fö r sysselsa ttningsfra m-

jande utbildning inöm fö rsa ljning öch lögistik samt sa nder detta till A lands 

landskapsregering. 

Beslut: Fö rslaget gödka nns. 

§ 31. Anhållan om avvikelse i språkkunskaper 

Styrelsebeslut §15, 2.2.2022 

En studerande vid närvårdarprogrammet vid Ålands yrkesgymnasium anhåller 

om avvikelse i språkkunskaper under sina studier. Valvira legitimerar närvår-

dare i Finland. För att bli legitimerad hos Valvira, krävs en grundexamen inom 

social- och hälsovård. Utbildningsstyrelsen har fastställt att i dessa 180 kompe-

tenspoäng ingår 2 kompetenspoäng finska.  

Förslag: Ålands gymnasium har inte befogenheter att bevilja den sökande avvi-

kelse från kravet på 180 kompetenspoäng som krävs för examen.  

Beslut: Ärendet återremitteras. Förvaltningen ges i uppdrag att kontakta ut-

bildnings- och kulturavdelningen vid Ålands landskapsregering för att utreda 

eventuella möjligheter för åländska studeranden att byta ut finskan mot något 

annat för att uppnå 180 kp i en grundexamen (social- och hälsovård och sjöfart), 

samt vad detta skulle ha för konsekvenser. 

 

Söcial-öch ha lsöva rdsexamen a r en grundexamen, reglerad av Utbildningssty-

relsen, med yrkesbena mning na rva rdare. Yrkesbeteckningen na rva rdare a r 

skyddad öch Valvira a r myndigheten söm fö r register ö ver gödka nda na rva r-

dare inöm Finland.  

Examensdelen Kunnande i kömmunikatiön öch interaktiön ma ste inneha lla 

minst tölv kömpetenspöa ng öbligatöriska ma l fö r kunnande. I den inga r köm-

munikatiön öch interaktiön pa  mödersma let, det andra inhemska spra ket, 

kömmunikatiön öch interaktiön pa  ett fra mmande spra k, verksamhet i den di-

gitala miljö n samt könst öch kreativa uttryck.  

Mö jlighet fö r avvikelse fö r denna examensdel finns enligt fö reskrifter. A land 

har valt att avvika inöm na rva rdarutbildningen fö r de tva  kömpetenspöa ng 

söm a r planerade fö r kurser inöm det andra inhemska spra ket. Ista llet fö r 

förtsa ttningsfinska undervisas pa  A lands yrkesgymnasium nybö rjarfinska.  

A ven fra n detta a r det mö jligt att gö ra avvikelse öm det visar sig att det a r 

öska ligt fö r den att studerande, tröts stö d, handledning, eller anpassning kan 

uppna  det centrala kunnandet i examensdelen. Avvikelsen inneba r att den 

studerande inte har na gön söm helst mö jlighet att uppna  ma len fö r kunnandet 

i spra ken under sin studietid. Om skölan anser att en avvikelse av detta slag 

ma ste gö ras ska den studerande avla gga tva  kömpetenspöa ng inöm examens-

delen, t ex. svenska söm andraspra k, engelska, eller na göt annat söm inga r i 

examensdelen.  

I dagsla get har landskapsregeringen endast tagit fram bedö mningskriterier 

fö r svenska söm andra spra k söm kan kömma i fra ga vid en avvikelse fra n la -

röplan. Da rmed a r det inte mö jligt att gö ra en avvikelse det aktuella fallet.  



 

  5/6 

ÅLANDS GYMNASIUM PROTOKOLL 2022-02 
Organ Sammanträdesdatum  

Styrelsen 2022-03-15  

 Protokolljusterarnas underskrifter    

      

 AG-ST-2022-2-PR  

 

Förslag: Med ha nvisning till övansta ende kan styrelsen könstatera att det inte 

a r mö jligt att gödka nna anha llan öm att befrias fra n tva  kömpetenspöa ng i 

finska. 

Beslut: Fö rslaget gödka nns. 

§ 32. Ersättning av studiesociala förmåner för studerande på yrkes-
träningsprogrammet – begäran om uppgifter 

• Bilaga: §32A-B-2022 

A lands landskapsregering har uppmanat A lands gymnasium att redövisa hur 

skölörna tilla mpar besta mmelserna i landskapsfö rördningen (1997:60) öm 

studiesöciala fö rma ner fö r studerande pa  gymnasialstadieniva  i landskapet 

A land ga llande ölika studerandegruppers ra tt till ersa ttning fö r skölskjuts.  

Förslag: Styrelsen gödka nner redövisningen av hur A lands gymnasium tilla m-

par besta mmelserna i fö rördningen öm studiesöciala fö rma ner i enlighet med 

bilagan samt skickar denna till A lands landskapsregering.  

Beslut: Fö rslaget gödka nns. 

§ 33. Examensplan för grundexamen inom social- och hälsovårds-
branschen 

• Bilaga: §33A-2022 

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

men inöm söcial- öch ha lsöva rdsbranschen samt sa nder denna till A lands 

landskapsregering fö r ka nnedöm. 

Beslut: Fö rslaget gödka nns. 

§ 34. Ändring i förordning  

• Bilaga: §34A-2022  

A lands gymnasium har granskat landskapsfö rördning (2011:75) öm gymnasi-

eutbildning med anledning av att det gjörts la röplansa ndringar i riket söm pa -

verkar fö rördningens examensbena mningar öch titlar. 

Förslag: Styrelse tillsa nder utbildnings- öch kulturavdelningen bifögade ta-

bell med fö rslag till a ndringar anga ende examensbena mningar öch titlar i 

landskapsfö rördningen öm gymnasieutbildning.  

Beslut: Fö rslaget gödka nns. 

§ 35. Från LR 

• Bilaga: § 35A-2022 

Förslag: Antecknas fö r ka nnedöm.  

Beslut: Fö rslaget gödka nns. 

§ 36. Förvaltningschefens beslut 

• Bilaga: § 36A-2022 

Förslag: Antecknas fö r ka nnedöm.  

Beslut: Fö rslaget gödka nns. 
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§ 37. Extra ärende – tilläggsbudget 

A lands landskapsregering har i beslut A LR 2022/1912 a ndrat dimensiöner-

ingen av studieplatser vid A lands lyceum fra n 140 till 160 platser vid antag-

ningen a r 2022.  

En ö kning av studieplatser inneba r en ö kad lö ne- öch la römedelsköstnad. Stu-

derande i a rskurs ett la ser ca 60 studiepöa ng per la sa r. Ma nga av ettörnas stu-

dieavsnitt a r öbligatöriska vilket inneba r att antalet studiepöa ng studerande 

avla gger fö rmödligen inte kömmer att variera i na gön stö rre utstra ckning. 

Den tötala köstnadsö kningen under 2022 törde uppga  till ca 60 000€. A ven in-

fö r budget 2023 kömmer ö kningen av studieplatser att inneba ra en ö kning av 

köstnader.  

Förslag: A lands gymnasium a skar öm en budgetö kning pa  60 000 € under a r 

2022 med anledning av de ö kade köstnader söm uppsta r vid ö kningen av stu-

dieplatser vid A lands lyceum.  

Beslut: Fö rslaget gödka nns. 

§ 38. Nästa möte 

Na sta mö te a r den 27 april 2022 klöckan 18:30. 

§ 39. Avslutning 

Mö tet avslutades 19:12. 

    

Jonas Eriksson 
Styrelseordförande 

Katarina Sundberg 
Förvaltningschef 

Prötököllet justerat den 16 mars 2022 

    

Annika Karlsson Kerstin Renfors 

 


