'Vasa stad
Direktionen fÌir Gerby skola

Tid

Måndag 27.5.2019 kt 19.00 -21.15

Plats

Gerby skola, Västerviksvägen 27,65280 Vasa

DELTAGARE
Ordinarie medlemmar

Mikael Snellma
Monica Hakala
Tommy Hfüans
Katarina Koivisto
Monica Storm

ordfiirande
pers.repr.

medlem
lärar.repr.
medlem

Jo.s*'ü C"o rh o[rr

Föredragande
Fredrik Sundell

Övriga deltagare

Mötet konstaterades vara lagenligt

Underskrifter
JUSTERING AV
PROTOKOLLET
Utses att
justera

PROTOKOLLET
OMFATTAR
PROTOKOLLET.
FRAMLAGT TILL
PÅSEENDE

Bevittnar
Utdragsbesfikande

och beslutfiirt.

Snellman
Ordfürande
Plats och tid:

þoa-*;$*dçr+
Koivisto
Katarina

Paragrafer
Plats och

tid:

1-8

æLs"J,(1
Fredrik Sundell
Protokollfärare

Monica Storm
Sammanlagt

'VASA STAD

Sammantäde sdatum

Direktionen für Gerby skola

Sida

27.5.2019

I

Möteskallelse
Måndagen den 27 .5.2019 kl. 19.00-21. 15
Gerby skola, Västerviksvägen 27,65280 Vasa

Tid
Plats

Ordftirande

Föredragningslista

Sammanträdets laglighet

Protokolljusterare Monica Storm och Katarina Koivisto
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1$

Konstaterande av laglighet och

2$

Rektoms

3$

Utrymmesbristen i Gerby

4$

Vasa stads sparkrav

5

5$

Planering infor läsåret 2019-2020

6

6$

Tyngdpunktsområdenunder läsåret

7$

Köksfunktionen i Gerby

8$

Övriga ärenden

beslut

..............2
...........3
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skola.......

...........4

............7
.............8
9

.VASA

STAI)

Sammanträdesdatum

Direktionen for Gerby skola

1

$

Sida

27.5.2019

Konstaterande av laglighet och beslutforhet
Direktionen for Gerby skola,

Rektor Fredrik Sundell, tel. 040-5

8 13

27.5.2019

147, fredrik. sundell@vasa.fi

Beslutsfürslag

Konstateras

Beslut

Konstaterades

gI

2

'VASA STAI)

Sammanträdesdatum

Sida

Direktionen fiir Gerby skola

2

$

27.5.20t9

Rektorns beslut
Direktionen flor Gerby skola,

Rektor Fredrik Sundell,

tft

040-5

8

1

3I

27.5.2019

47, fredrik. sundell@vasa.

$2

fi

Rektorn har i enighet med instruktionens $5 fattat beslut vilka finns till påseende under mötet.

Föredragande
Antecknas.

Beslut

Antecknades

J

.VASA

STAD

Sammanträdesdatum

Sida

Direktionen ftir Gerby skola

3$

27.5.2019

4

Utrymmesbristcn i Gerby skola

Direktionen fiir Gerby skola
Rektor Fredrik Sundell, tfn 040-5

813|

$3

47, fredrik. sundell@vasa.

fi

Gerby skola ftr under läsåret 2019-2020 en tillfüllig skolbyggnad mçd två klassrum
plaeerad mellan skolan och Björkdungens daghem. Vasa stad hyr byggnaden av füretaget
Cramo. Skolan har bevilj ats I 5 000€ for att inrçda byggnaden. Sommaren 2O20 fas
byggnaden bort och i augusti 2020 tar Gerby skola över nuvarande Björkdungens d-aghem
eftersom det byggs ett nytt svenskspråkigt daghem i Gerby. I daghemmct finns frra stöne
utrymmen samt flera mindrç utrymmen. Fran och med hösten 2020 kommor treklassçr att
plaoeras i daghemmet. Eventuella renoveringar skjuts upp till sourmaren 2021.
Skolans dircktion har under en längre tid aktivt jobbat für att skolan ska fä mera utrymmen.
Dessa goda lösningar är ett resultat av arbetet.

Föredragande
Antecknas

Beslut

Antecknades

'VASA STAI)

Sammanträdesdatum

27.5.2019

Direktionen fÌir Gerby skola

4$

Sida

5

Vasa stads sparkrav
Direktionen flor Gerby skola

Rektor Fredrik Sundell,

a

tft

$4

040-5813147

Under 2019-2020 är sparkraven i stadenl5 miljoner euro och under 2027 l0 miljoner.
Totalt 25 miljoner euro.

a

Sparkraven fiir svenska grundläggande utbildning àr 302 000€. Skoldirekförens sparftirslag

till nämnden var 230 000€. Nåimnden i sin tur strök bort 92 000€ från fiirslagslistan

vilket resulterade i att sparfiirslaget på svenska sidan blev 138 000€. Stadsstyrelsen har
utgått fran nämndens beslut.
a

Staden har därefter inlett samarbetsforhandlingar som pågår

a

Permitteringar diskuteras

Föredragande
Antecknas.

Beslut

Antecknades.

till början

av

juni

'VASA STAD

Sammanträdesdatum

27.5.2019

Direktionen for Gerby skola

5

$

Sida

6

Planering infor läsåret 2019-2020
Direktionen für Gerby

Rektor Fredrik Sundell, tfn 040-5

8

1

skola

3|

$5

47, fredrik. sundell@vasa.fi

Elevantal och antalet klasser
a

Preliminärt kommer Gerby skola att ha286 elever under nästa läsår. Eleverna fÌirdelas
I 6 undervisnings grupper.

a

Följande läsår bcräknas elçvantalet stiga

till

ca 300 clever vilket medftir att skolan då

har I 7 undçrvisningsgrupper.
Personalsituationen
Lärare 2019-2020

-

sç

bilaga

Under vårtçrminen 2019 har Gerby skola haft foljande lediganslagna tjänster att besättas från och
med den 1.8.2019:
Klasslärare: Malin Lytts blev enhälligt vald till tjänsten
Specìalklasslärare: Emma Pukkila blev çnhälligt vald till tjänsten
Skolgångsbiträde: Oskar Lillrank blcv cnhälligt vald
Tírnresursen

20

till tjänstçn

I 9-2 02 0

Gerby skola har beviljats çn lärarrçsurs pâ 476 årsvcckotimmar. Därtill harskolan ñ1t 5 åvt
fär svenskaundervisning som andra språk (s2) samt I åvt fÌir skolans tutorverksamhet.

Fördelning av resursen:
Allmåin undervisning: 39 I år4
Specialundervisning: 7 A ã.vt
52: 5 åvt
Tutorvsrksamhet: 2 åvt
Stödundcrvisning: 6 åvt
Stödfunktioner: 8 åvt

Totalt: 482

å.Ñt

Föredragande
Godkänns.

Beslut

Godkändes

i

VASA STAD

Sammanträdesdatum

Sida

27.s.2019

Direktionen for Gerby skola

6$

7

Tyngdpunktsområden under läsåret 2019 -2020
Direktionen fiir Gerby skola

Rektor Fredrik Sundell, tfn 040-5

I

8

1

3I

$6

47, fredrik. sundell@vasa.fi

Teman fÌir Vasa stads svenskspråkiga skolor under nästa läsår:
Läsning
Välmående

o
r

Skolans egna tyngdpunktsområden och eventuella pedagogiska satsningar infiir nästa läsår
har diskuterats under ledningsgruppens planeringsdag den 6.5.2019. Lärarkåren kommer att
diskutera ledningsgruppens forslag den 29 .5.2019.

I

Helhetsskapande undervisning och mångvetenskapliga områden "Havet och Vasa"

r

Tandem-språksamarbete med Läinsimetsåin koulu

I

"Med på notema"

-

i

åk 3.

ett språksamarbete med Keskuskoulu i ak 6

Beslut
Direktionen anser att dessa teman utgör en bra helhet. Man önskar även lyfta fram ftiljande:

o
o
o

Inom temat "Havet och Vasa" kunde man utnyttja "Gerby boken" som har sammanställts av hembyggsforeningen och områdeskommittén.
Gerby skolas byggnad fyller 20 år under inkommande läsår
Stafettkarnevalen ordnas i Vasa ímaj2020

VASA STAD

Sammanträdesdatum

Direktionen für Gerby skola

7

$

Sida

27.5.2019

8

Köksfunktionen i Gerby skola
Direktionen

ñr

Gerby

skola

$7

Rektor Fredrik Sundell, tfu 040-5813747 , fredrik.sundell@vasa.fi

Monica Hakala anmälde jäv i frågan eftçrsom hon är anställd inom köksservicen,
Köksscktorn har mçddelat Gerby skola att man planerar göra skolans kök till ett utdelningskök
under hösten 2019.Ingen från skolan har tìdigare kontaktats utan bçslutçt har gjorts utan att någon
dialog med kundçn (skolan) har forts. En av orsakçma till beslutet är att kökct tir für litetmed
tankc på att det i skolan görs över 700 portioner om dagen. Av dessa portioner körs ca 300
olika daghem på området.

till

Beslut
Gerby skolas diref<tion anser att:

-

-

dçt är av största vikt att kvaliteten på maten inte sjunker
skolan har rätt att kräva en dialog
eftçrsom köket under en längre tid har varit överbelastat med över 700 portioner per dag vore
dcn bästa lösningen vara att fortsätta tjllreda maten i Gerby skola mcn att çn del av de daghem
som idag fär matçn fran Gerby skola istället skulle ñ sin mat från eJt annat kök. En minskning
av antalet portionor skulle underlätta arbçtet fiir personalen.
Gerby skola vill vara med i utredningen

VASA STAD

27.s.2019

Direktionen ftir GerbY skola

S

$

Sida

Sammanträdesdatum

9

Ovriga ärenden
Direktionen for GerbY

Rektor Fredrik sundell, tfu 040-5

8

1

3

skola

$8

147, fredrik.sundell@vasa.fi

I februari skrçv rc-ktor Fredrik Sundcll ett allvarligt brçv till alla vårdnadshavare i ãk 2'6.
Brcvct fick stor uppmärksamhel i mçdia. Undor mötet redogiorde rektorn ffj'r vilka reaktioner
brevet ledde till, dvs. att brçvet togs emot positivt och att man i skolan såg ett tydligt positivt
rcsultat.

