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31.3.2022

STORÄNGENS SKOLA
Direktionens möte

Tid

Torsdag 17.3.2022 kl. 18.00

Plats

Esboviksvägen 10

Ledamot
*Petri Ånäs
*Marlene Günsberg
*Fredrika Hämelin

Personlig ersättare
Maria Sandström
Ann-Charlotte Ruisma
Janne Hämelin

Representanter för personalen
*Carina Söderlund
*Markus Malmén

Yvonne Silvander
Andreas Kinnula

Elevrepresentanter
*Mandi Kettunen
Fredrik Pesonen

Nadya Mattsson
Eames Möller

§ 1 Konstaterande av mötets laglighet och beslutförhet
Beslutsförslag:
Ordföranden konstaterar att mötet är lagenligt sammankallat och beslutfört.
Beslut
Ordföranden konstaterade att mötet var lagenligt sammankallat och beslutfört.
Redogörelse:
Direktionen har sammankallats med en möteskallelse 7.3.2022. Kallelsen är
undertecknad av direktionens ordförande och har sänts till direktionens ledamöter och
andra som har rätt att närvara. Föredragningslistan har sänts till direktionen den
11.3.2022.
§ 2 Val av justerare
Beslutsförslag:
Fredrika Hämelin utses att justera protokollet.

Beslut
Fredrika Hämelin utsågs att justera protokollet.
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§ 3 Godkännande av föredragningslistan
Beslutförslag
Direktionen godkänner föredragningslistan.
Beslut
Direktionen godkände föredragningslistan.

§ 4 Förverkligandet av föregående mötes beslut
Beslutsförslag
Antecknas för kännedom.
Beslut
Antecknades för kännedom.
Redogörelse
Under mötet överses sådana ärenden i förra mötets protokoll, som har krävt särskilt
verkställande. Redogörelsen antecknas för kännedom.
•

•

•

•

•

•

Skolan planerar att liksom tidigare år arbeta den lördag
Stafettkarnevalen ordnas. Detta innebär att skolan arbetar lördagen
den 21.5.2022 och i stället håller ledigt fredag 27.5.2022 efter Kristi
himmelsfärd. Dagen är vald i samråd med Finno skola. Direktör
Barbro Högström har den 8.11.2021 beviljat skolan tillstånd att byta
dessa dagar. (§6, 7.10.2021)
Utmaningarna i fråga om AV-tekniken har på Esboviksvägen varit
svåra detta läsår Problemen har lösts efter hand, ofta från en lektion
till nästa. Det gäller särskilt smartboard, ljud och dokumentkamera).
Efter sportlovet har skolan till slut fått hjälp på plats och det har visat
sig att vissa tekniska lösningar måste göras om. (§9, 7.10.2021)
Åk 7 är en årskurs där det varit svårt att få skolgången att fungera. Vi
har fått arbeta mycket med arbetsro och respekt. Många elever och
klasser har gjort framsteg, men fortfarande finns det arbete att göra.
Vi har bl.a. haft tilläggsresurs speciellt i period 3 genom att vi haft en
extra specialklasslärare på plats i skolan flera lektioner/vecka. (§9,
7.10.2021)
Rekryteringen har varit utmanande. De vikarier vi anställt har inte
alltid kunnat stanna en längre tid. Vi har ofta fått pussla ihop från
lektion till lektion. Nu är läget lättare fr.o.m. januari då vi kunde
anställa en vikarie i modersmål och litteratur och specialundervisning.
I spanska har vi fått pussla, men nu är resten av våren planerad. I
huslig ekonomi har vi kunnat ha samma vikarie en längre tid. (§9,
7.10.2021)
Speciallärarna, elevhandledaren och klassföreståndarna följer med
elevernas arbetsmängd och påtalar när det blir för mycket på kort tid.
Vi försöker sprida arbetet jämnare, eller lämna bort större uppgifter
när det blir för mycket. Också individuella lösningar görs. (§10,
7.10.2021)
Maten upplevdes som sämre på hösten, men det berodde bl.a.
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•

coronarestriktionerna. Esbo stad informerade också på hösten att
man p.g.a. coronan och personalbrist var tvungen att byta ut rätter i
menyn så att det serverades olika lådrätter och soppor. (§10,
7.10.2021)
Elevernas mikro och kyl på Esboviksvägen har varit ur bruk p.g.a.
pandemin, men de tas nu i bruk igen. De är avsedda för mellanmål.
(§10, 7.10.2021)

§ 5 Skolans budgetsamtal
Beslutsförslag
Antecknas för kännedom.
Beslut
Antecknades för kännedom.
Rektor deltog ensam i budgetmötet med Svebi denna gång pga att biträdande rektor var
tjänstledig.
Redogörelse
Rektor och biträdande rektor har varit på budgetsamtal på Svebi och diskuterat budgeten
för 2022 den 16.3.2022. Föredragande redogör för diskussionen.

§ 6 Tillvalsämnena för åk 8 och 9
Beslutsförslag
Antecknas för kännedom.
Beslut
Antecknades för kännedom.
Föredragande presenterade grupperna i tillval 1, d.v.s. språkblocket. I övrigt var
översikten inte färdig att presenteras.
Redogörelse
Åk 7 har valt tillvalsämnen, sammanlagt 11 åvt inför åk 8 och 9. Föredragande
presenterar elevernas val och planen för vilka ämnen som kommer att läsas
inkommande läsår.

§ 7 Nya elever inför läsåret 2022-23
Beslutsförslag
Antecknas för kännedom.
Beslut
Antecknades för kännedom.
Antalet nya elever var den 17.3.2022: åk 1 53 elever, åk 7 98 elever. Elevantalet lever i
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viss mån ända fram till skolstarten.
Redogörelse
Föredragande redogör för det uppskattade antalet blivande elever på åk 1 och åk 7.

§ 8 Elevrepresentanternas ärenden
Beslut:
•
•

Ibland får eleverna ta upp snabba deadlines och oklara instruktioner
med sina lärare. Det brukar bli bättre efter diskussion.
Flera elever på åk 9 känner sig trötta, kanske p.g.a. coronasituationen
som pågått så länge.

Redogörelse
Elevrepresentanterna tar upp egna ärenden.

§ 9 Anmälningsärenden
Redogörelse
Föredragande redogör för övrigt aktuellt i skolan.
• Det aktuella läget i anslutning till coronapandemin.
• Exit corona - återgången till vanlig skola
§ 10 Övriga ärenden
•

•
•

•

När de nuvarande direktionerna valdes för två år, varefter
direktionernas roll avslutas, var ett uppdrag att se över hur
samarbetet mellan hem och skola i fortsättningen ska utvecklas så,
att direktionens uppgifter framöver delvis kan skötas på annat sätt.
Storängens direktion kommer att börja arbeta med denna fråga
hösten 2022 i samarbete med t.ex. föräldraföreningen.
Skolan funderar på att börja arbeta med Grön flagg som en del av
arbetet med hållbar utveckling. Beslut tas inför skolstarten i augusti
2022.
Mobbning i sociala medier diskuteras. Föräldraföreningen ordnar en
kväll kring temat den 29.3.2022. Temat har flera gånger behandlats
med eleverna i skolan, särskilt på åk 7-9, under SOF-veckor (sociala
färdigheter), på KF-stunder, i diskussioner och utredningar med
personal. I de fall ett uppenbart brott har begåtts uppmanar skolan
vårdnadshavarna att göra en polisanmälan.
Kriget i Ukraina har diskuterats i skolan. För de yngsta elevernas del
följer personalen med vad de vill fråga om, följer med lekar på
rasterna m.m. De äldre eleverna har behandlat kriget i samband med
t.ex. undervisningen i samhällslära på åk 9. Skolan behöver se över
hur frågan behandlas i och med att krisen fortsätter.
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§ 12 Nästa möte
Beslutsförslag
Direktionen beslutar om tidpunkten och platsen för nästa möte. Vid behov sammankallas
direktionen tidigare.
Beslut
Direktionen beslutade om tidpunkten och platsen för nästa möte. Följande möte hålls den
1.6.2022 kl. 18 i Storängens skola.
Redogörelse
Direktionen brukar träffas för möte åtminstone tre gånger per läsår. Ifall behov av
utlåtanden eller andra ärenden som kräver ett möte dyker upp, sammankallas direktionen
utöver detta.
Följande möte kan förslagsvis ordnas i maj/juni i samband med att läsåret avslutas.

Underskrifter

_______________________________
Petri Ånäs, ordförande

Protokollet justerat och godkänt:

21.3.2022

_______________________________
Fredrika Hämelin

___________________________________
Ellinor Hellman, föredragande och sekreterare
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BESVÄRSFÖRBUD
Beslut: § 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
Enligt 136 § kommunallagen får ändring inte sökas i besluten ovan, eftersom de endast
gäller beredning eller verkställighet.

ANVISNING OM BEGÄRAN OM OMPRÖVNING
Beslut:
Begäran om omprövning av ovannämnda beslut ska lämnas till Esbo stads nämnd
Svenska rum inom 14 dagar från delfåendet av beslutet.
Begäran om omprövning får lämnas av
den som beslutet gäller,
den vars rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas av beslutet (part),
kommunmedlemmarna.
Av begäran om omprövning ska framgå kravet och dess motiveringar.
Begäran om omprövning är en förutsättning för att få anföra kommunalbesvär enligt 136
§ i kommunallagen.
Begäran om omprövning ska avfattas skriftligen och undertecknas. I begäran om
omprövning ska anges namnet på den som begär omprövning samt postadress och
telefonnummer under tjänstetid för meddelanden i ärendet.
En part anses, om inte annat kan visas, ha fått del av beslutet sju dagar efter att brevet
har sänts eller vid den tidpunkt som står i mottagningsbeviset eller i ett särskilt
delgivningsbevis. Om en part har gett sitt samtycke till elektronisk delgivning, anses
handlingen ha delgetts den tredje dagen efter att meddelandet har skickats, om inte
annat visas.
En kommunmedlem anses ha fått del av beslutet sju dagar efter att protokollet fanns
tillgängligt i det allmänna datanätet.
Dagen för delfåendet eller den dag då beslutet lagts fram offentligt beaktas inte vid
uträkningen av tiden.
Innehåll
Begäran om omprövning ska riktas till nämnden Svenska rum. I begäran ska uppges
det beslut i vilket omprövning begärs,
till vilka delar ändring söks i beslutet och vilka ändringar som yrkas samt de grunder på
vilka ändring yrkas,
ändringssökandens namn och hemkommun,
postadress och telefonnummer för meddelanden i ärendet till ändringssökanden.
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Begäran om omprövning ska egenhändigt undertecknas av den som begär om
omprövning, en laglig företrädare eller ett ombud.
Om ändringssökandens talan förs av en laglig företrädare eller ett ombud eller om
begäran om omprövning uppsatts av någon annan person, ska i begäran uppges också
denna persons namn och hemkommun.
Inlämning av begäran om omprövning
Begäran om omprövning ska skickas eller lämnas in till nedanstående adress under
tjänstetid inom den utsatta tidsfristen.
Om begäran om omprövning skickas per post, ska den sändas i så god tid att den hinner
fram till Esbo stads registratur inom den utsatta tiden före tjänstetidens slut.
Begäran om omprövning kan också sändas per fax eller e-post inom den utsatta tiden på
avsändarens eget ansvar.
Registraturens adress:
Besöksadress:
Tjänstetid: mån–fre kl. 8.00–15.45
Postadress: PB 1
E-post:
Fax:
Växel:

Brogatan 11

02070 ESBO STAD
kirjaamo@espoo.fi
+358 (0)9 816 224 95
+358 (0)9 816 21

