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elevrepresentant
elevrepresentant

MÖTETS ÖPPNANDE
Förslag:

Ordförande öppnar mötet och konstaterar att mötet är
lagenligt sammankallat och beslutfört.

Beslut:

Ordförande öppnar mötet kl 17.02 och konstaterar att mötet
är lagenligt sammankallat och beslutfört.

VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE
Förslag:

Direktionen väljer två till protokolljusterare.

Beslut:

Direktionen valde Ola Sundell och Nina Österholm till
protokolljusterare.

FÖREDRAGNINGSLISTAN FASTSTÄLLS
Förslag:

Föredragningslistan fastställs i förelagd form.

Beslut:

Föredragningslistan fastställdes i förelagd form.

ELEVREPRESENTANTERS NÄRVARORÄTT VID
DIREKTIONSMÖTEN
Sektorn för fostran och utbildning ser elevernas och studerandenas
delaktighet som mycket viktig och har för sin del uppmanat direktionerna
att ta med också de yngre eleverna i sin verksamhet.
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Direktionerna för skolorna och gymnasiet är kommunala organ. Därför
tillämpas bestämmelserna om allmän valbarhet i kommunallagen när
man väljer ledamöter till ett kommunalt organ. Därav följer att
elevrepresentanterna inte kan vara ordinarie medlemmar av skolans
direktion.
I stadens nya förvaltningsstadga sägs ändå följande om närvaro- och
yttranderätt: ”Besluten om övriga personers närvaro- och yttranderätt
fattas av respektive organ eller av den myndighet som tillsätter organet.”
Med stöd av den här paragrafen i förvaltningsstadgan kan direktionen
besluta ge minderåriga representanter för eleverna närvaro- och
yttranderätt vid sina sammanträden.
Elevkåren har utsett sina representanter, vilka direktionen
enligt prövning ger rätt att vara närvarande och yttra sig vid direktionens
sammanträden.

Förslag: Direktionen diskuterar elevrepresentanternas närvaro- och
yttranderätt vid direktionens möte. Direktionen besluter bevilja
Fiona Sorja (Wilma Lönnberg)och Peter Hirvonen (Miro Norrgård)
närvaro- och yttranderätt vid direktionens möten.
Beslut: Direktionen besluter bevilja Fiona Sorja (Wilma Lönnberg)och Peter
Hirvonen (Miro Norrgård) närvaro- och yttranderätt vid
direktionens möten.
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AKTUELLT I SKOLAN
Rektor informerar om aktuella händelser i skolan.
Förslag:

Antecknas till kännedom.

Beslut:

Rektorn informerar om nya bedömningsmodellen,
helhetsskapande undervisning, vardagen i skolan, problem
med inomhusluften och utrymmeslösningar.
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ELEVÄRENDEN
Rektor informerar om aktuella elevärenden.
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Förslag:

Antecknas till kännedom

Beslut:

Rektorn berättar om trivseln i skolan, pedagogiska möten
och ordningsreglerna i skolan diskuteras.

VERKSAMHETSPLANEN FÖR LÄSÅRET 2018-2019
Om direktionernas uppgifter stadgas i förvaltningsstadgan kapitel 15, § 3.
Direktionen godkänner årligen en plan som baserar sig på läroplanen,
utom de årliga arbetstiderna. Planen är ett dokument genom vilket
skolan drar upp sina riktlinjer för verksamheten enligt läroplanen och
målen utgående från de ekonomiska resurser skolan tilldelats.
Verksamhetsplanen utgör även en stomme för utvärdering i slutet av
läsåret, verksamhetsberättelsen. Skolan utvärderar dock verksamheten
kontinuerligt.
Direktionen har fått tillgång till arbetsprocessen kring verksamhetsplanen
genom det webbaserade programmet Wilma.

§26

Förslag:

Direktionen godkänner verksamhetsplanen enligt förslaget.

Beslut:

Direktionen godkänner verksamhetsplanen enligt förslaget
med vissa tillägg och förändringar.

BEGÄRAN OM UTLÅTANDE OM LOVEN OCH ARBETSTIDERNA I
HELSINGFORS STADS SVENSKA GRUNDSKOLOR OCH GYMNASIER
2019–2020
Förslag: Föredragande föreslår att direktionen besluter föreslå för svenska
sektionen för fostran och utbildning att höstlovet är enligt alternativ 3.
Beslut: Elevkåren har röstat fram alternativ 1, personalen har delade
åsikter mellan alternativ 1 och 3. Direktionen diskuterade alternativen och
röstade fram alternativ 3.
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NÄSTA MÖTE
Förslag:

Mötestiden enligt skild kallelse

Beslut:

Mötestiden enligt skild kallelse

MÖTET AVSLUTAS KL. 19.28.

Heidi Purho
Sekreterare

Protokollet justerat ________________2018

Ola Sundell

Nina Österholm

Niklas Långström, ordf.

Heidi Purho, sekr.

