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TÖLÖ GYMNASIUM   PROTOKOLL 2/19 

 

DIREKTIONEN   2.10.2019 

 

 

 

MÖTESTID  2.10.2019 kl. 17.00 i mötesrum 23  

 

NÄRVARANDE Leila Suontila, ordförande 

Niklas Indola 

Carita Glasgow 

Harriet Katajisto 

Sini Liesjärvi 

  Leif Nystén  

Jonas Svensson 

Willjam Fagerström 

Marina Sjöholm, rektor 

Joakim Häggström, biträdande rektor 

 

 

7 § Mötets öppnande och konstaterande av laglighet, beslutfördhet och godkännande av 

föredragningslistan 

 

FÖREDRAGNING: Föredragningslistan har skickats ut till alla direktionsmedlemmar och deras 

ersättare.  

 

BESLUT: Ordförande öppnade mötet kl. 17.02 och konstaterade att mötet var lagligen 

sammankallat och beslutfört och direktionen godkänner föredragningslistan. 

 

 

8 § Val av protokolljusterare 

 

BESLUT: Sini Liesjärvi och Willjam Fagerström utsågs till protokollsjusterare. 

 

 

9 § Anmälningsärenden 

 

FÖREDRAGNING: Rektor och biträdande rektor redogör för aktuella ärenden. 

Läroplansarbete (GLP2021), utvecklingsarbete (EDULAB, utvecklingsuppgifter i bildkonst och 

musik), studentexamen  

 

BESLUT: Antecknas för kännedom. 

 

 

10 § Verksamhetsplanen för läsåret 2019-20 

 

FÖREDRAGNING: Verksamhetsplanen har sänts till direktionens medlemmar per epost på 

förhand. Mötet behandlar och justerar verksamhetsplanen vid behov. 

 

BESLUT: Direktionen godkände verksamhetsplanen. 
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11 § Förslag till lov- och arbetstider läsåret 2019 - 2020 

 

FÖREDRAGNING: Fostrans- och utbildningssektorn begär att direktionen avger ett utlåtande om 

de alternativ som finns nedan och som rör arbetstiderna och lovdagarna i de svenska gymnasierna 

läsåret 2020 - 2021. 

 

Alternativ 1 

 

På hösten inleds arbetet 18.8.2020 (ti.) och avslutas 22.12.2020 (tis.). 

Höstlovet infaller 15.10.2020 (to.) - 16.10.2020 (fre). 

Jullovet infaller 23.12.2020 (ons.) - 6.1.2021 (ons.). 

På våren inleds arbetet 7.1.2021 (tors.) och avslutas 5.6.2021 (lör.). 

Sportlovet infaller vecka 8, dvs. 22.2.2021 (mån.) - 26.2.2021 (fre.). 

 

I det här alternativet skulle jullovet vara två veckor långt, varvid vårterminen skulle börja efter 

trettondagen. I oktober skulle man ha två dagars höstlov och i februari en veckas sportlov. 

 

Alternativ 2 

 

På hösten inleds arbetet 17.8.2020 (må.) och avslutas 22.12.2020 (tis.). 

Höstlovet infaller vecka 42, dvs. 12.10.2020 (mån.) - 16.10.2020 (fre.). 

Jullovet infaller 23.12.2020 (ons.) - 3.1.2021 (sön.). 

På våren inleds arbetet 4.1.2021 (mån.) och avslutas 5.6.2021 (lör.). 

Sportlovet infaller vecka 8, dvs. 22.2.2021 (mån.) - 26.2.2021 (fre.). 

 

I det här alternativet skulle jullovet vara något kortare och vårterminen skulle således börja den 4 

januari. I oktober skulle man ha en veckas höstlov och i februari en veckas sportlov 

 

Sektionerna vid nämnden för fostran och utbildning beslutar om loven och arbetstiderna i skolorna 

för respektive språkgruppsdel. Direktören för den svenska servicehelheten ber därför om 

direktionens utlåtande om följande förslag till lov och arbetstider för nästa läsår.  

 

BESLUT: Direktionen tog del av resultaten i studerandes och lärares enkäter gällande lov- och 

arbetstider. Direktionen förordar alternativ 2. 

 

 

 

12 § Mötet avslutades kl. 18.02 

     

 

 

_______________________________  _______________________________ 

Leila Suontila, ordförande   Marina Sjöholm, rektor  

 

Protokollet justerat: 

 

 

 

_______________________________  _______________________________ 

 


