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Sammanträdets laglighet och beslutförhet 
 
Sammanträdet konstaterades vara lagligen sammankallat och med hänsyn till 
antalet närvarande ledamöter beslutfört. 
 
---------- 
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Protokollets justering 
 
Till protokolljusterare valdes Anders Norrback och Ann-Christine Prinsén-
Jurlina samt fastställdes att protokollet skall justeras i bildningskansliet den 
10.11.2015 och hålles till allmänt påseende den 17.12.2015. 
 
----- 
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Utvärdering av inlärningsresultaten i matematik årskurs 9 våren 2015 
 
 
Bilaga A 
 

Bildningsdirektör Åsa Snickars: 
I april 2015 ordnade Nationella centret för utbildningsutvärdering en rikstäckan-
de utvärdering av inlärningsresultaten i matematik för eleverna i årskurs 9 i den 
grundläggande utbildningen. Elever från Närpes högstadieskola deltog i utvär-
deringen.  
 
Syftet med utvärderingen var att ge en tillförlitlig överblick över hur väl de mål 
som nämns i läroplansgrunderna har uppnåtts samt över färdighetsnivån i slu-
tet av den grundläggande utbildningen.  
 
Utvärderingen genomfördes på basis av ett sampel som omfattade hela årskurs 
9 i små skolor och en bestämd del av årskurs 9 i stora skolor. Resultatet erhölls 
för sammanlagt 4779 sampelelever. I samplet ingick även elever som fått be-
slut om särskilt stöd och/eller hade en individualiserad lärokurs i något ämne.  
 
Närpes stad har nu erhållit de preliminära resultaten. Våren 2016 publiceras de 
slutliga resultaten i en rapport. 
 
Utvärderingsresultatet för Närpes högstadieskola (NHS) finns som bilaga A. 
 
När det gäller fördelningen av resultatet i alla uppgifter placerar sig eleverna 
från NHS i genomsnitt något bättre än hela samplet.  
 
I utvärderingen mätte man matematikkunskaperna med hjälp av huvudräk-
ningsuppgifter, flervalsuppgifter och produktiva uppgifter. Eleverna från NHS 
presterade i genomsnitt ungefär lika bra som hela samplet i huvudräkningsupp-
gifterna, något bättre i flervalsuppgifterna och i de produktiva uppgifterna.  
 
När man i utvärderingen mätte elevernas kunskaper i de centrala områdena i 
matematik så placerade sig eleverna från NHS något bättre inom alla områden 
förutom i geometri där man var lika bra som hela samplet elever.  
 
I de nationella utvärderingarna fokuserar man alltid på elevens inställning till 
ämnet eftersom det har en betydelse för den enskilda elevens inlärning. I den 
nu aktuella utvärderingen placerade sig eleverna från NHS på samma nivå som 
hela samplet vad gäller att tycka om ämnet och att ha nytta av ämnet. Däremot 
var eleverna från NHS något mera positiv till sitt eget kunnande än genomsnit-
tet av samplet. Den genomsnittliga inställningen till ämnet matematik i alla på-
ståenden i utvärderingen placerade sig eleverna från NHS på samma plats som 
samplets genomsnitt. 
 
En intressant del i utvärderingen är hur elevernas attityd till ämnet korrelerar 
med deras resultat i utvärderingen, det vill säga deras kunskapsnivå i utvärde-
ringen. Resultatet visar att eleverna från NHS presterade klart bättre än väntat i 
utvärderingen med hänsyn till deras inställning till matematik.  
 
I diagram 6 har man analyserat sambandet mellan elevernas resultat i utvärde-
ringen och deras senaste matematikvitsord. Resultatet för NHS del visar att 
elevernas prestationer avvek åtminstone i fråga om ett vitsord från vad som 
skulle ha kunna väntats med hänsyn till deras matematikvitsord och kan tolkas 
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så att bedömningen verkar vara strängare i NHS än i de övriga skolorna som 
deltog i utvärderingen åtminstone i fråga om ett vitsord. Men här bör man 
komma ihåg att elevernas matematikvitsord inte enbart baserar sig på resulta-
tet i ett prov utan även elevaktivitet och progression under lektionerna inverkar.   
 
Om man sedan analyserar pojkarna och flickorna skilt så kan man konstatera 
att utgående från denna utvärdering i matematik för pojkarnas del används en 
strängare bedömning än sampelskolorna samt att pojkarna i NHS i åtminstone 
ett ämne hade svagare kunskaper i matematik än väntat med hänsyn till deras 
vitsord. För flickornas del kunde man även konstatera att det i åtminstone ett 
ämne ser ut som om NHS använder en strängare bedömning än sampelskolor-
na i genomsnitt.  
 
Slutligen studerande man elevernas uppfattning om hur ofta olika arbetssätt 
använts på matematiklektionerna under de tre senaste läsåren. De påståenden 
där eleverna från NHS avviker negativt från samplets genomsnitt är ”eleverna 
ger varandra råd”, ”eleverna har tillgång till datorer i klassrummet” och ”läraren 
beaktar sådana elevidéer och önskemål som gäller undervisningen”. Påståen-
den där elever från NHS har en mycket mera positiv bild än samplets genom-
snitt är ”eleverna har tillgång till datorer i datasalen”, ”eleverna använder data-
program som är avsedda för inlärning i matematik”, ”eleverna använder kom-
munikations- och informationsteknik” och ”eleverna gör projektarbeten”. I de öv-
riga frågorna hade eleverna från NHS svarat på i princip samma sätt som 
samplets genomsnitt. 
 
 
Resultatet i utvärderingen ger ett gott betyg åt undervisningen i matematik i 
Närpes. Närpes har sedan den förra läroplanen trädde i kraft 2004 gett elever-
na fler timmar i matematik än vad den nationella timplanen kräver. Resultatet i 
utvärderingen visar att vi är på rätt väg. Vad gäller bedömningen i ämnet är det 
svårt att på basen av denna utvärdering dra några för långt gående slutsatser, 
men diskussion kring bedömning av elevens kunskaper bör vara ständigt på-
gående och genusperspektivet är en viktig ingrediens i denna diskussion. 
 
Bristen på datorer i de olika klassrummen i NHS är helt klart en negativ sak och 
leder högst antagligen till att digitaliseringen av undervisningen inte kommer att 
vara optimal eftersom den del där eleverna själva kan vara aktiva digitalt sett 
innebär en förflyttning till dataklassen. Detta bör beaktas när en planering av 
NHS renovering startas.  
 
 

Bildningsdirektörens förslag: 
Bildningsnämnden antecknar resultatet av den nationella utvärderingen i ma-
tematik till kännedom. 
 
 

Beslut: 
Bildningsnämnden godkände enhälligt förslaget. 
 
 
--------------- 
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Arbetsordningen läsåret 2016-2017 
 
Bilaga A 
 

Bildningsdirektör Åsa Snickars: 
Arbetsdagarna för läsåret 2016-2017 skall fastställas av bildningsnämnden. En-
ligt lagen om grundläggande utbildning § 23 finns det 190 arbetsdagar i läsåret. 
Från läsårets arbetsdagar avdras självständighetsdag, trettondag och första 
maj om dessa infaller på annan vardag än lördag. Det innebär att det i läsåret 
2016-2017 skall ingå 187 arbetsdagar. 
 
 
Förslag till arbetsordning för läsåret 2016-2017 finns som bilaga A.  
 
Enligt förslaget skulle läsåret inledas måndagen den 15.8.  Höstlovet infaller 
20-21.10 samt 24.10 och är  tre dagar långt. Ingen skoldag infaller på en lördag 
förutom skolavslutningen den 3.6.2017 som enligt lagen om grundläggande ut-
bildning alltid skall hållas på en lördag. 
 
Rektorsmötet har den 25.11.2015 behandlat förslaget till arbetsordning.  
 
 

Bildningsdirektörens förslag: 
Bildningsnämnden godkänner arbetsordningen för läsåret 2016-2017 i enlighet 
med bilaga A. 
 
 
 
 

Beslut: 
Bildningsnämnden godkände enhälligt förslaget. 
 
 
--------------- 
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Beviljande av stipendium ur Ulf Malm's stipendiefond 
 
Bilaga A-D 
 
 

Bildningsdirektör Åsa Snickars: 
Annons om stipendium har varit införd i tidningen Syd-Österbotten 17.11 2015 
samt på stadens hemsida från den 12.11.2015. Annons och stadga för Ulf 
Malms stipendiefond ingår enligt bilagor A och B. Stadgarna godkändes av då-
varande kommunfullmäktige 21.04.1989. Fonden förkovrades med 12.201,60 
mk i samband med stadsdirektör Gustav Skuthällas 50-års dag. I samband 
med Ulf Malms änka Sigri Malms bortgång förkovrades fonden ytterligare med 
1.046,40 euro. Hösten 2015 har fonden igen förkovrats till minne av Margareta 
Nylund med totalt 1560 euro. 
 
Årets stipendiesumma är 240 euro, enligt uppgifter från ekonomiavdelningen. 
Stipendiesumman har under tidigare år fördelats mellan en, två eller tre perso-
ner. I bilaga C ingår en förteckning över de sökande. Tidigare beviljade stipen-
dier ingår i bilaga D. 
 
 

Bildningsdirektörens förslag: 
Bildningsnämnden besluter dela ut ett stipendium á 240 euro ur Ulf Malms sti-
pendiefond till Mia-Lina Åström. 
 
 
 

Beslut: 
Bildningsnämnden godkände enhälligt förslaget. 
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Timplan för den grundläggande utbildningen från 1.8.2016 
 
Bilaga A-G 
 

Bildningsdirektör Åsa Snickars: 
Statsrådet godkände den nya timplanen för den grundläggande utbildningen 
den 28.6.2012 (Bilaga A). I den nationella timplanen fastslås det minimiantal 
timmar som en elev skall ha varje vecka i ett visst ämne i de olika årskurserna. 
Som man kan se i bilaga A är timmarna i varje ämne fördelade mellan så kalla-
de balkar vilket innebär att man inte kan fördela timmarna hur som helst i den 
kommunala timplanen. Däremot finns i flera olika ämnen en stor flexibilitet inom 
de olika balkarna att fördela timmarna mellan årskurserna.  
 
Den nya timplanen träder i kraft i åk 1-6 i samband med att den nya läroplanen 
träder i kraft den 1.8.2016 med undantag för årskurs 6 som även läsåret 2016-
2017 läser biologi/geografi och fysik/kemi enligt nuvarande läroplan istället för 
omgivningslära. Åk 7 tar i bruk den nya läroplanen i sin helhet den 1.8.2017, åk 
8 den 1.8.2018 och åk 9 den 1.8.2019. De allmänna delarna så som till exem-
pel skolans värdegrund, synen på lärande och stöd för lärande och skolgång 
kan tas i bruk även i åk 7-9 från 1.8.2016. 
 
En arbetsgrupp bestående av rektorerna Staffan Holmberg, Mikael Bernas och 
Göran Småros samt bildningsdirektör Åsa Snickars har utarbetat förslag till en 
ny timplan för åk 1-9. Utgångspunkten är den nationella timplanen så att dess 
minimikrav uppfylls, men lokala särbehov har även beaktats i uppgörandet. Så-
dana särbehov är sammansatta klasser, en svenskspråkig livsmiljö, hög andel 
elever med annat modersmål än svenska samt en geografiskt vidsträckt kom-
mun med liten tillgång till lokaltrafik.  
 
Notera att timplan är elevens rätt till ett visst antal undervisningstimmar i veck-
an per ämne. Timresurs är hur undervisningsgrupperna tilldelas lärarresurser. 
Således två olika saker som båda påverkar bildningsnämndens ekonomi. Tim-
planen är mera konstant medan timresursen ändras årligen i varje skola bero-
ende på klassernas storlek, elever i behov av stödåtgärder, undervisning i olika 
religioner samt elevgruppernas språkliga sammansättning. 
 
Nuvarande kommunala timplan finns som bilaga B. 
 
Tre olika förslag till ny timplan finns som bilaga C-E. De olika förslagen baserar 
sig på olika antal timmar inom ramen för den nationella timplanen. Som bilaga 
F finns en tabell på hur de timmar som går över den nationella timplanens mi-
nimigräns har fördelat sig i de tre olika förslagen. 
 
En kvantitativ jämförelse mellan de tre olika alternativen till timplan finns som 
bilaga G. 
 
 
 
 
------------------ 
 
 
 
 
 

§ 88, BILDN 2015-12-09 17:00 Sida 9



 
Motivering till att den nya timplanen innehåller fler timmar i en del ämnen 
än det minimiantal som krävs: 
 
Ämnet modersmål blir ett allt viktigare ämne där mycket övning och kommuni-
kation behövs för att uppnå målen med ämnet. Undersökningar visar att vi även 
i Finland blir sämre på att uppfylla målen för läsning och skrivning varför fler 
timmar i den lokala läroplanen är motiverat. I en kommun med hög andel elever 
med främmande modersmål behövs det tid för att lära sig det nya språket så att 
det befästs och blir mera djupgående än det språkbruk som används i dagligt 
tal. Vi satsar mycket resurser på att dessa elever skall få läsa svenska som 
andra språk och antalet timmar är avgörande för att resultat skall uppnås.  
 
Ämnet finska behöver fler timmar genomgående i de olika årskurserna och i 
alla tre förslag påbörjas ämnet redan i åk 1 så att eleverna får bekanta sig med 
ämnet finska på ett lekfullt sätt och där arbetet med en positiv attityd för ämnet 
grundläggs. I Närpes lever man i en svenskspråkig miljö där kontakten till det 
finska inte sker dagligen och man hör inte heller så ofta finska i sin näromgiv-
ning. För att ge en jämlik möjlighet åt våra elever i framtiden behövs det fler 
timmar finska i den lokala timplanen jämfört med minimikravet i den nationella 
timplanen. 
 
Fokus inom språkundervisningen är nuförtiden på kommunikation. För att verk-
ligen befästa både skriftliga och muntliga kunskaper i språk, i detta fall engels-
kan, behövs det tid och därför är det motiverat med en timme mer undervisning 
i engelska än den nationella timplanen förutsätter. Med många elever med an-
nan språklig bakgrund än svenskan behövs även mera tid för att befästa ytterli-
gare ett språk.  
 
Matematik är ett av de ämnen som både arbetsmarknaden och utbildningsinsti-
tutioner på andra stadiet och ända upp till universitetsnivå efterlyser mera kun-
nande i. I de olika PISA undersökningarna har Finland de senaste åren släpat 
efter i detta ämne jämfört med tidigare undersökningar. Glädjande var att syd-
österbotten placerade sig bättre än andra regioner i svenskfinland i den senas-
te PISA undersökningen i ämnet matematik. Närpes har inom ramen för nuva-
rande läroplan satsat mera på matematik än normen föreskrivit. Att även fort-
sättningsvis göra det finns det fog för ämnesdidaktiskt sett men även eftersom 
det i den nya läroplanen tillkommer programmering vilket skall kopplas ihop i 
olika ämnen, även med matematiken.  
 
De praktiska ämnena som vi önskar satsar mera timmar på placeras dels ut för 
att vi inte skall få ojämnt antal timmar totalt sett per årskurs vilket leder till så 
kallade mellanskjutsar som förorsakar merkostnader. Och dels för att vi också 
behöver motivera och stimulera elever med intresse för de praktiska ämnena. 
Jämfört med läsämnena är ändå de praktiska ämnena i minoritet. Om man ser 
på de uttalanden och skriftliga påbud som kommit från landets riksdag så öns-
kar man även att skolorna skall satsa mera på den fysiska fostran, vilket vårt 
förslag till timplan även innehåller. Siffror som att man vill att eleverna skall ha 
upp till en timme gymnastik per dag har ibland kommit över nyhetströskeln från 
riksdagen men hur detta skall förverkligas har inte till kommunerna kommit nå-
gon information om.  

 
 

-------------------------- 
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Timplan enligt bilaga C 
 
Förslaget till ny timplan enligt bilaga C har samma antal timmar som den nuva-
rande timplanen, nämligen 243. Antalet timmar per årskurs är dock förändrat så 
att åk 2 får två timmar färre per vecka än de har idag och åk 7 samt åk 9 får en 
timme mera per vecka än vad man har idag. I åk 1-6 har minskningen skett 
inom ämnena modersmål och matematik. Timplanen i bilaga C fortsätter i övrigt 
på den pedagogiska linje som vi haft de senaste 10 åren i Närpes stad och som 
visat sig vara gynnsam för eleverna inom olika ämnen.  
 
 
Timplan enligt bilaga D 
 
Förslaget till ny timplan enligt bilaga D innehåller totalt 240 timmar. Jämfört 
med bilaga C har en minskning i timmarna i modersmål och matematik gjorts i 
åk 1-6 samt en minskning i timmarna i engelska i åk 7-9. Detta förslag till tim-
plan är genomförbart med tanke på sammansatta klasser och elevernas lokala 
behov men pedagogiskt så finns en stor oro vad som sker då vi minskar antalet 
timmar i modersmål och matematik ytterligare. Idag får Närpes stad söka er-
sättning för en del av de kostnader som uppkommer via undervisningen i ämnet 
svenska som andra språk. Om den möjligheten att söka ersättning skulle för-
svinna i statens spartalko så betyder det att alla elever skall ha samma sorts 
undervisning i svenska språket och litteraturen. För att få undervisningen opti-
mal kommer troligtvis äskande om delning av grupper att komma fram då tim-
resursen godkänns årligen och en eventuell inbesparning nu i timplanen skulle 
troligtvis generera mera kostnader i timresursen. Detta är i dagsläget ett anta-
gande men om man ser på de riktlinjer som staten har dragit upp så är det 
ovan beskrivna en realistisk konsekvens i Närpes. 
 
 
Timplan enligt bilaga E 
 
Förslaget till ny timplan enligt bilaga E innehåller totalt 236 timmar. Jämfört med 
bilaga C har en minskning i timmarna i modersmål, finska, matematik och (val-
fria konst- och färdighetsämnen (bildkonst) gjorts i åk 1-6. I åk 7-9 har en 
minskning gjorts i ämnet finska. Denna modell drabbar eleverna på flera olika 
områden. Förutom modersmål och matematik så drabbas även undervisningen 
i finska. Man kan alltid argumentera för att målen i läroplanen skall vara möjlig 
att uppnå med den nationella timplanen som utgångspunkt, men det är svårt i 
en stad där majoritetsspråket är svenska och dör det finns få förutsättningar att 
träna eller möta det finska språket utanför skolans väggar. 
 
 
------------------- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

§ 88, BILDN 2015-12-09 17:00 Sida 11



Ekonomiska aspekter 
 
Alla alternativ till ny timplan som ingår i denna beredning har tagit hänsyn till att 
inte fler än två skjutsar på eftermiddagen från skolan till hemmet per dag ska 
ske i åk 1-6. Åk 7-9 har fortsättningsvis endast en skjuts på eftermiddagarna. 
Detta med hänsyn till nämndens strama skjutsbudget samt att fler skolskjutsar 
ekonomiskt inte blir billigare jämfört med att ge mera undervisning. 
 
Den kvantitativa utredningen i bilaga G visar att man ekonomiskt gör en vinning 
genom att minska antalet timmar i timplanen men att den inte är så stor att den 
skulle motivera en pedagogisk och inlärningsmässig försämring för eleverna.  
 
En minskning i timplanen kan även generera en inbesparning i timresursen 
men det är omöjligt att ta fram dessa siffror eftersom gruppernas storlek, sam-
mansättning och elevernas individuella behov varierar från år till år. Beaktar 
man därtill att behovet av delningar troligen kommer att öka i flera ämnen (ma-
tematik, finska) om timplanen minskar så ökar vi på kostnaderna inom ett annat 
moment i bildningsnämndens budget. I dag kan vi undvika en del delningar där-
för att vi har flera timmar att tillgå så att man trots stora grupper hinner med att 
uppnå målen i läroplanen. 
 
Antalet timmar i bilaga C som är 243 förespråkas av timplangruppen eftersom 
den ur ett pedagogiskt och didaktiskt perspektiv är möjlig att genomföra och 
torde ge den enskilda eleven goda förutsättningar även efter den grundläggan-
de utbildningen. Timplanen enligt bilaga C tar även hänsyn till den stora ande-
len elever med annan språklig bakgrund än svenska och det torde leda till en 
god integrering och generera elever som klarar sig väl efter att de gått ut från 
den grundläggande utbildningen. Och sist men inte minst så ger bilaga C (och 
D) våra elever möjlighet att läsa mera finska än vad normen föreskriver vilket är 
en förutsättning för att många elever skall ha möjlighet att lära sig språket och 
kunna verka i detta land efter studier på andra stadiet eller vid universi-
tet/högskolor. 
 
Målsättningen med den kommunala timplanen är att ge eleverna förutsättningar 
att klara av den grundläggande utbildningen men målet är även att ge ungdo-
marna en god grund att stå på. Genom att beakta lokala aspekter och utöka 
timplanen från det nationella minimiantalet timmar ger Närpes stad eleverna 
den möjligheten. Sedan tillkommer elevernas egen studiemotivation och indivi-
duella förutsättningar som ytterligare kan förstärka eller försvaga resultatet. 

 
 
 
Bildningsdirektörens förslag: 

Bildningsdirektören föreslår att: 
 
- bildningsnämnden godkänner en ny timplan för den grundläggande ut-

 bildningen i enlighet med bilaga C. 
- bildningsnämnden besluter att den nya timplanen i sin helhet träder i 

 kraft från den 1.8.2016 för eleverna i åk 1-6. 
- bildningsnämnden besluter att den nya timplanen träder i kraft från den 

 1.8.2017 för åk 7, 1.8.2018 för åk 8 och 1.8.2019 för år 9.  
 
 
 

Beslut: 
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Bildningsnämnden godkände enhälligt förslaget. 
 
 
--------------- 
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Till kännedom 
 
Bilaga A-B 
 

Bildningsdirektör Åsa Snickars: 
 
1. KI från direktionen vid Yttermark skola 16.9.2015 
2. KI från Direktionen vid Närpes gymnasium 28.9.2015 
 
 

Bildningsdirektörens förslag: 
Bildningsnämnden antecknar ärendena 1-2  till kännedom. 
 

Beslut: 
Bildningsnämnden godkände enhälligt förslaget. 
 
 
--------------- 
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Inskrivning till förskolan och åk 1 
 
 
 

Bildningsdirektör Åsa Snickars: 
Inom december månad anvisas alla elever som skall inleda sin förskola hösten 
2016 en närskoleplats. Anvisningen sker via ett administrativt förvaltningsbeslut 
av bildningsdirektören. Beslutet sänds per post till respektive elevs vårdnads-
havare. 
 
För att veta vilka elever som ämnar inleda sin skolgång i förskolan hösten 2016 
bör vårdnadshavarna anmäla sina barn till skolväsendet i januari 2016. Den 
pedagogiska planeringen av läsåret 2016-2017 inleds i februari varför inskriv-
ningen bör ske i slutet av januari. 
 
Anmälan till förskolan sker elektroniskt via stadens hemsida. Om inskrivningen 
via det elektroniska formuläret bereder svårigheter kan man även anmäla sig 
direkt till respektive rektor.  
 
Elever i åk 1 hösten 2016 som inte gått i den kommunala förskolan anmäler sig 
direkt till respektive rektor per telefon på anmälningsdagen. 
 
Ansökningar till sekundär förskola skall ske på samma dagar som inskrivningen 
är så att sista inskrivningsdag även är sista ansökningsdag om sekundärförsko-
la. Anhållan görs på en blankett som inlämnas till bildningskansliet. Bildnings-
nämnden beslöt vid sitt sammanträde den 14.2.2011 § 17 att då man beviljas 
plats vid en sekundär förskola beviljas man samtidigt plats vid sekundärskolan. 
Däremot måste man naturligtvis anhålla om att få gå i en sekundär skola om 
man mitt under skoltiden önskar byta skola. 
 
En annons om inskrivningen kommer att ingå i tidningen Syd-Österbotten i mit-
ten av januari. Samma annons samt alla blanketter och kontaktuppgifter finns 
även på stadens hemsida samt vid stadens dagvårdsinrättningar. 
 

Bildningsdirektörens förslag: 
1) Bildningsnämnden besluter att inskrivning av elever till förskolan anordnas 

fredag 22 januari till måndag 25 januari 2016 via stadens hemsida. Bereder 
den elektroniska anmälningen svårigheter kan man skriva in sig till förskolan 
per telefon till respektive rektor den 25 januari 2016. 

 
2) Bildningsnämnden besluter att anhållan om att få börja i en sekundär för-

skola eller sekundärskola sker på för ändamålet fastställd blankett senast 
måndagen den 25 januari 2016 kl. 15.45 till bildningsnämndens kansli i 
stadshuset.  
 

3) Barn som skall börja i åk 1 är automatiskt anmälda till skolan om de gått i 
kommunal förskola. 

 
4) Barn som skall börja i åk 1 och inte har gått i kommunal förskola anmäler 

sig måndagen den 25 januari 2016 till respektive skolas rektor. 
 
 
 

Beslut: 
Bildningsnämnden godkände enhälligt förslaget. 
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Val av medlem till direktionen för Peuran koulu 
 
Bilaga A 
 
 

Bildningsdirektör Åsa Snickars: 
Nina Robinson har meddelat att hon på grund av flytt från kommunen säger 
upp sina förtroendeposter i bland annat direktionen för Peuran koulu i Jurva by, 
Kurikka stad (Bilaga A). 
 
Bildningsnämnden bör utse en ny medlem samt ersättare till direktionen vid 
Peuran koulu. Ersättare har under denna mandatperiod varit Roland Back och 
inga förändringar föreslås här. 
 
 

Bildningsdirektörens förslag: 
Bildningsnämnden väljer Anders Lång som ordinarie medlem till direktionen för 
Peuran koulu. 
 
 

Beslut: 
Bildningsnämnden godkände enhälligt förslaget. 
 
 
--------------- 
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Val av medlem till direktionen för Jurvan Yläkoulu 
 
Bilaga A 
 
 

Bildningsdirektör Åsa Snickars: 
Nina Robinson har meddelat att hon på grund av flytt från kommunen säger 
upp sina förtroendeposter i bland annat direktionen för Jurvan Yläkoulu i Jurva 
by, Kurikka stad (Bilaga A). 
 
Bildningsnämnden bör utse en ny medlem till direktionen vid Jurvan Yläkoulu. 
Ersättare har under denna mandatperiod varit Roland Back och inga föränd-
ringar föreslås här. 
 
 
 

Bildningsdirektörens förslag: 
Bildningsnämnden besluter välja Anders Lång till medlem i direktionen för Jur-
van Yläkoulu. 
 
 
 

Beslut: 
Bildningsnämnden godkände enhälligt förslaget. 
 
 
--------------- 
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Skrivelse från Ungdomsrådet i Närpes 
 
Bilaga A-B 
 
 

Bildningsdirektör Åsa Snickars: 
Ungdomsrådet har till bildningsnämnden inlämnat en skrivelse där man önskar 
att Närpes stad skulle undervisa i livsåskådning åt alla elever istället för tradi-
tionell religionsundervisning (Bilaga A). Man hänvisar i skrivelsen till att man 
önskar neutralisera religionen och istället låta alla elever ta del av alla religio-
ner, kulturer och livssätt. Vidare skriver man att i förlängningen hoppas ung-
domsrådet att man med hjälp av livsåskådningen kunde påverka ungdomarnas 
sätt att se på sina medmänniskor, minska kulturkrockarna och förhoppningsvis 
även bråk. 
 
Frågan som ungdomsrådet ställer är relevant och diskuteras även nationellt 
med jämna mellanrum. När timplanen, som utgör en del av den nya läroplanen, 
uppgjordes 2012 diskuterades det även nationellt hur ämnet religion skulle ut-
formas. Inga ändringar gjordes dock och 16.9.2014 sände Utbildningsstyrelsen 
till kommunerna ut anvisningar om hur kommunerna skall anordna undervis-
ningen i religion och livsåskådningskunskap samt religiösa evenemang inom 
förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen (Bilaga B). 
 
I anvisningen utgår man från Finlands grundlag (731/1999) och lagen om 
grundläggande utbildning (628/1998). 
 
Enligt lag är utbildningsanordnaren (i detta fall Närpes stad) skyldig att meddela 
religionsundervisning enligt det i Finland registrerade religionssamfund till vil-
ken majoriteten av eleverna hör. Religionssamfund är den evangelisk-lutherska 
kyrkan, det ortodoxa kyrkosamfundet samt de religionssamfund som är regi-
strerade i Finland samt vissa religionsföreningar som har jämställts med religi-
onssamfund. 
 
Enligt lag är utbildningsanordnaren även skyldig att ge undervisning i andra re-
ligioner eller i livsåskådningskunskap om minst tre elever i kommunen deltar i 
undervisningen.  
 
Religionsundervisningen som ges i skolan är inte religionsutövning och den 
är strikt reglerad via de nationella grunderna för läroplanen och den lokala läro-
planen. Utbildningsstyrelsen har fastställt grunder för undervisning i olika religi-
oner. Det väsentliga i religionsundervisningen är kunskap om den egna religio-
nen. 
 
I undervisningen i olika religioner och i livsåskådningen tas många av de 
aspekter upp som ungdomsrådet hänvisar till i sin skrivelse. Aspekter som är 
tänkta att mana eleverna till diskussion och eftertanke vad gäller våra med-
människor, vad som är rätt och fel etiskt sätt samt olika sätt att se på världen. 
Men precis som ungdomsrådet skriver så sker inte denna undervisning samti-
digt utan i skilda rum där vi delar upp eleverna enligt deras religionstillhörighet. 
Speciellt i åk 7-9 finns det många frågor som berör och engagerar ungdomarna 
och det vore säkert bra att mera än idag diskutera och riva murar istället för att 
som ungdomsrådet upplever det bygga murar. Men så länge lagen inte tillåter 
att vi för alla elever övergår till livsåskådning istället för religionsundervisning är 
utbildningsanordnaren bunden att följa lag och förordning. 
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Frågan om religionsundervisningens vara eller icke-vara i den finländska skolan 
kommer säkert att föras igen även på nationell nivå. Det finns förespråkare för 
att det skall fortsätta som idag och det finns de som har samma åsikt som ung-
domsrådet. Det viktiga här är att man respekterar allas åsikt vad gäller religi-
onsundervisningen och att det är landets riksdag som avgör hur den slutligen 
skall ordnas. 
 
Bildningsnämnden följer med situationen och diskussionen på nationell nivå. 
 
 
 

Bildningsdirektörens förslag: 
Bildningsnämnden antecknar ovanstående redogörelse och avger det som svar 
på ungdomsrådets skrivelse. 
 
 
 

Beslut: 
Bildningsnämnden godkände enhälligt förslaget. 
 
 
--------------- 
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BESVÄRSFÖRBUD 
 

Rättelse får inte yrkas i och kommunalbesvär får inte anföras över följande beslut 
med stöd av kommunallagens 91 §, emedan beslutet endast gäller beredning eller 
verkställighet: §82, §83, §84, §89, §94 
 
 
 
 
Emedan över beslutet får göras i 89 § 1 mom. Kommunallagen avsett rättelseyr-
kande får besvär inte anföras över följande beslut: §85, §86, §87, §88, §90, §92, 
§93 
 
 
 
 
Med stöd av FörvBesvL § 3 mom. 1/annan lagstiftning får besvär över följande be-
slut inte anföras: 
(Paragraferna och grunderna för besvärsförbuden) 
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ANVISNING FÖR RÄTTELSEYRKANDE 
 

Den som är missnöjd med beslutet kan framställa ett skriftligt rättelseyrkande. 
 
Rättelseyrkande får framställas av den som beslutet avser eller vars rätt, skyldig-
het eller fördel direkt påverkas av beslutet (part) samt av en kommunmedlem. 
 
Ett rättelseyrkande skall framställas inom 14 dagar från delfåendet av beslutet. En 
kommunmedlem anses ha fått del av beslutet när protokollet har lagts fram offent-
ligt. En part anses ha fått del av beslutet, om inte något annat påvisas, sju dagar 
efter att brevet avsändes, den tid mottagningsbeviset utvisar eller den tid som an-
tecknats på särskilt delgivningsintyg. 
 
Av rättelseyrkande skall framgå vad man yrkar jämte motiveringar och det skall 
undertecknas av den som gör rättelseyrkandet. 
 
Myndighet till vilken rättelseyrkande göres, adress och postadress: 
 
Bildningsnämnden i Närpes 
Besöksadress: Kyrkvägen 2 
Postadress: Kyrkvägen 2,  64200 Närpes 
Telefax: +358 (0) 6-2241285 
 
Rättelseyrkandet skall tillställas ovannämnda myndighet för rättelseyrkande före 
utgången av den tid rättelseyrkande får framställas. 
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BESVÄRSANVISNING 
Ändring i följande beslut kan sökas genom skriftliga besvär. Ändring i ett beslut 
med anledning av ett rättelseyrkande får sökas genom kommunalbesvär endast av 
den som framställt rättelseyrkandet. Om beslutet har ändrats med anledning av 
rättelseyrkandet, får ändring i beslutet sökas genom kommunalbesvär också av 
kommunmedlem och berörd part. 

 
Besvärsmyndighet: 
Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland 
PB 200 (besöksadress: Wolffskavägen 35) 
65101 VASA 
Tel.nr. 020 6361060  Fax nr 06-3174817   E-post: registratur.vastra@rfv.fi 
 
 
Kommunalbesvär  Besvärstid 
§§     30 dagar 
 
 
Förvaltningsbesvär  Besvärstid 
§§ 90    14 dagar 
 
 
Annan besvärsmyndighet, postadress Besvärstid 
§§     _____ dagar 
 
 
Besvärstiden börjar från den dag man fått del av beslutet. 

___________________________________________________________________________ 
 
Besvärs- Av besvärsskriften bör framgå 
skrift - besvärandens namn, yrke, boningskommun och postadress 

- beslutet, i vilket ändring sökes 
- till vilka delar beslutet överklagas och på vilket sätt man önskar ändring 
- grunderna för ändringsyrkandet 
 
Besvärsskriften skall egenhändigt undertecknas av besväranden själv eller den 
som upprättat besvärsskriften. Om inte besväranden undertecknar besvärsskriften 
skall även undertecknarens yrke, boningskommun och postadress uppgivas. Till 
besvärsskriften skall fogas det beslut som överklagas i original eller officiellt be-
styrkt avskrift samt bevis över den dag, från vilken besvärstiden bör räknas. 
 
Besvärsskriften skall av besväranden eller hans befullmäktigade ombud inom be-
svärstiden ingivas till besvärsmyndigheten. På eget ansvar kan besvärshandling-
arna sändas per post eller genom bud. Besvärshandlingarna bör lämnas till posten 
i så god tid att de hinner fram före utgången av besvärstiden. 
 
-------- 
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BESVÄRSANVISNING 
 

Ändring i följande beslut kan sökas genom skriftliga besvär. Ändring i ett beslut 
med anledning av ett rättelseyrkande får sökas genom kommunalbesvär endast av 
den som framställt rättelseyrkandet. Om beslutet har ändrats med anledning av 
rättelseyrkandet, får ändring i beslutet sökas genom kommunalbesvär också av 
kommunmedlem och berörd part. 
 
Besvärsmyndighet: 
Vasa förvaltningsdomstol 
Besöksadress: Korsholmsesplanaden 43, 65100 VASA 
Postadress: PB 204, 65101 VASA 
Telefax: (06) 010 36 42760 
E-postadress: vaasa.hao@om.fi 
Telefon: (06) 010 36 42611 
 
Kommunalbesvär  Besvärstid 
§§     30 dagar 
 
 
Förvaltningsbesvär  Besvärstid 
§§     _____ dagar 
 
 
Annan besvärsmyndighet, postadress Besvärstid 
§§     _____ dagar 
 
 
Besvärstiden börjar från den dag man fått del av beslutet. 

___________________________________________________________________________ 
 
Besvärs- Av besvärsskriften bör framgå 
skrift - besvärandens namn, yrke, boningskommun och postadress 

- beslutet, i vilket ändring sökes 
- till vilka delar beslutet överklagas och på vilket sätt man önskar ändring 
- grunderna för ändringsyrkandet 
 
Besvärsskriften skall egenhändigt undertecknas av besväranden själv eller den 
som upprättat besvärsskriften. Om inte besväranden undertecknar besvärsskriften 
skall även undertecknarens yrke, boningskommun och postadress uppgivas. 
Till besvärsskriften skall fogas det beslut som överklagas, i original eller officiellt 
bestyrkt avskrift samt bevis över den dag, från vilken besvärstiden bör räknas. 
Besvärstiden skall av besväranden eller hans befullmäktigade ombud inom be-
svärstiden ingivas till besvärsmyndigheten. På eget ansvar kan besvärshandling-
arna sändas per post eller genom bud. Besvärshandlingarna bör lämnas till posten 
i så god tid att de hinner fram före utgången av besvärstiden. 
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