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1 Inledning
Under de senaste åren har det flera gånger efterlyst fakta över hur det svenspråkiga bildningsväsendets förvaltning organiserats i Finland. I och med att Kommunförbundet beviljades finansiering via Svenska Kulturfonden kunde denna utredning förverkligas. För
utredningen har direktör Anneli Kangasvieri, avdelningen för undervisning och kultur vid
Finlands Kommunförbund ansvarat samt sakkunnig Kurt Torsell och projektarbetare Jannica Ljunggren, som jobbade som projektarbetare.
Projektet förverkligades i samarbete med Kommunförbundets svenska sekretariat samt
forsknings och utvecklingsenheten vid Kommunförbundet.
Utbildningsförvaltningen är organiserad på olika sätt i våra kommuner. En del kommuner har en nämnd, andra en sektion för de respektive språkgrupperna. En del kommuner
har en svensk skoldirektör, andra en direktör med ansvar för båda språkgrupperna.
Förhoppningsvis kan denna rapport stå som grund för en fortsatt utredning som ska
ge förslag och rekommendationer till vilka språkaspekter som borde beaktas med tanke på
kommunallagsreformen.
Inför reformer är det viktigt att ha beredskap att på bästa möjliga sätt organisera den
svenska bildningsförvaltningen i kommunerna. I rapporten ges en helhetsbild av dagsläget
och bakgrundsfakta för kommande beslut.
Utredningen består av tre delar; regionutredningar, kommunvisa fakta och en beskrivning över hur yrkesutbildningen och det fria bildningsarbetet är organiserad.
Ett stort tack till finansiären Svenska Kulturfonden, alla kommuner och övriga som
deltagit i arbetet och bidragit till att denna rapport kunde göras.
Anneli Kangasvieri, Kurt Torsell och Jannica Ljunggren

5

Bildningsförvaltningen i Svenskfinland

2 Metod
För insamling av information om de tvåspråkiga och enspråkigt svenska kommunerna har
använts flera metoder. Nämndernas, sektionernas och direktionernas uppgifter samt delegering av beslutanderätt inom bildningsväsendet har erhållits från kommunernas förvaltningsstadgor, instruktioner för bildningsväsendet eller skolstadgor. De flesta dokument har funnits på kommunernas hemsidor men många av dokumenten har även skickats per e-post.
Under juni månad ringdes tjänstemännen inom bildningssektorn personligen upp. Vid
kontakt med tjänstemännen erhölls uppgifter om antalet barn i svenskspråkig barndagvård,
förskola samt eftermiddagsverksamhet och även sådana uppgifter som vi inte lyckats få via
de kommunvisa dokument vi haft tillgång till. Alla tjänstemän har vi inte lyckats nå men
då har förvaltningsstadgan, instruktionen för bildningssektorn eller skolstadgan förmedlat
den viktigaste informationen.
Via Statistikcentralen och Ålands statistik- och utredningscentral har statistik uppgifter
om kommunerna erhållits. Antalet elever i grundskolan är taget från Statistikcentralen,
uppgifterna är från år 2011.
Före publicering har alla kommuner getts möjlighet att granska och kommentera kommunernas uppgifter.
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3 Åland
Kommuner:
Brändö, Eckerö, Finström, Föglö, Kökar, Sottunga, Jomala, Lemland, Hammarland, Geta, Lumparland,
Mariehamn, Saltvik, Kumlinge, Sund och Vårdö

Kommunerna på Åland samarbetar kring utbildning genom att flera kommuner har gemensam skoldirektör. Regionen har två högstadiedistrikt dit tio kommuner hör medan de övriga
kommunerna har egen grundläggande utbildning med årskurserna 7–9. Ålands landsting
har hand om gymnasieutbildningen på Åland, gymnasiet är beläget i Mariehamn. Dagvården hör till socialväsendet i 12 kommuner. I fyra kommuner, Sund, Vårdö, Saltvik och
Geta, underlyder dagvården bildningsväsendet. Skolorna på Åland har inte direktioner.

3.1

Bildningsväsendet

Bildningsväsendet ser väldigt olika ut i de Åländska kommunerna. Nedan är en förteckning,
kommunvis, över vilka verksamheter som underlyder bildningsväsendet.
• Lumparland, Lemland och Hammarland
• grundläggande utbildningen och fri bildning
• Sund och Vårdö
• dagvård, förskola, grundläggande utbildning, kulturverksamhet, biblioteksverksamhet, morgon- och eftermiddagsverksamhet
• Saltvik
• dagvård, förskola, grundläggande utbildning, fri bildning, kultur-, idrotts-,
ungdoms- och biblioteksverksamhet
• Mariehamn
• grundläggande utbildning, morgon- och eftermiddagsverksamhet, fri bildning,
kultur-, fritids-, idrotts-, ungdoms- och biblioteksverksamhet
• Föglö
• grundläggande utbildning, fri bildning och biblioteksverksamhet
• Kökar
• grundläggande utbildning, fri bildning, idrotts- och ungdomsverksamhet
• Sottunga
• grundläggande utbildning, idrotts- och ungdomsverksamhet
• Brändö
• grundläggande utbildning, eftermiddagsverksamhet, fri bildning, ungdoms- och
idrottsverksamhet
• Kumlinge
• grundläggande utbildning, fri bildning, kultur-, idrotts-, ungdoms- och biblioteksverksamhet
• Geta
• barnomsorg och grundläggande utbildning
• Jomala
• grundläggande utbildning
• Finström
• grundläggande utbildning, morgon- och eftermiddagsverksamhet
• Eckerö
• grundläggande utbildning
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3.1.1

Ledningsstruktur för utbildningsverksamhet
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Samtliga kommuner har en skoldirektör eller bildningschef som är ledande tjänsteman för
den grundläggande utbildningen. Mariehamn, Brändö, Saltvik och Kumlinge har egna
skoldirektörer. Eckerö, Jomala, Lemland, Hammarland och Lumparland har en gemensam
skoldirektör, dessa kommuner hör till Södra högstadiedistriktet. För kommunerna Föglö,
Kökar och Sottunga finns en skoldirektör. Finström, Geta, Sund och Vårdö delar på skoldirektörstjänsten, dessa kommuner hör till Norra högstadiedistriktet. Saltvik hör även till det
Norra högstadiedistriktet, de har två egna skoldirektörer, en från varje skola i kommunen.
3.1.2

Nämnder

Alla kommuner förutom Jomala har en nämnd som ansvarar för den grundläggande utbildningen i kommunen. På Jomala är det kommunstyrelsen som handhar ärenden gällande
skolfrågor.
I de kommuner som tillhör högstadiedistrikten finns även en förbundsstyrelse som övervakar den grundläggande utbildningen 7–9 och fungerar på samma vis som en skolnämnd.
Nedan en förteckning över de uppgifter och den beslutanderätt som de flesta kommuners
nämnder har i regionen samt högstadiedistriktens uppgift och beslutanderätt. En utförligare
förteckning över nämndernas och högstadiedistriktens uppgifter och beslutanderätt finns i
kommunkorten.
Skolnämndernas uppgifter och beslutanderätt

Högstadiedistriktens förbundsstyrelse

- tillsvidareanställning av personal
- leda kommunalförbundets verksamhet,
- ansvara för skolskjuts		 ekonomiplan och förvaltning
- övervaka skolans budget
- ansvara för skolskjutsar
- ge förslag om budget
- tillsvidareanställning av personal
- godkänna skolans arbetsplan
- övervaka att målen för grundskolan
			förverkligas
		
- ansvara för skolutveckling

3.1.3

Bildningsväsendets psykosociala stödtjänster

I samtliga kommuner hör skolhälsovårdaren till Ålands hälso- och sjukvård (ÅHS). Olika
slag av terapeuter fungerar i de flesta kommuner under Ålands hälso- och sjukvård, dock
har flera kommuner svarat att terapeuttjänster även kan köpas privat. På Brändö hör olika
slag av terapeuter till Barn- och ungdomspsykiatriska mottagningen (BUP) i Mariehamn.
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I Saltvik hör terapeuterna till bildningsväsendet. Skolkuratorn hör i de flesta kommuner
till bildningsväsendet. I fem kommuner, Brändö, Kumlinge, Kökar, Föglö och Sottunga,
finns inte någon skolkurator men i akuta fall kan denna tjänst köpas. Skolpsykologen hör
i de flesta kommuner till bildningsväsendet. I fyra kommuner, Föglö, Sottunga, Kökar och
Kumlinge, fungerar skolpsykologtjänsten genom köpavtal. Brändö har ingen skolpsykolog
men i akuta fall kan en skolpsykolog köpas privat.
3.1.4

Statistik

Totala mängden svenska barn och unga i olika verksamheter i regionen
Dagvård					1 228
Förskola					 284
Morgon- och eftermiddagsverksamhet		

301

Grundläggande utbildning				3 875
Gymnasium					 461

Statistik över antalet barn i dagvård och förskola saknas från kommunerna Geta och Sund.
Statistik över morgon- och eftermiddagsverksamhet saknas från kommunerna Sund, Geta
och Vårdö.
3.1.5

Kultur-, idrotts-, ungdoms- och biblioteksverksamhet

Kommunerna Finström, Lemland, Lumparland, Sottunga, Geta har en nämnd för kultur-, idrotts-, ungdoms- och biblioteksverksamhet. På Brändö underlyder ungdoms- och
idrottsverksamheten bildningsnämnden medan kultur- och biblioteksverksamheten underlyder biblioteks- och kulturnämnden. I Mariehamn beslutar både bildningsnämnden
och kultur- och fritidsnämnden om ärenden gällande kultur-, idrotts-, ungdoms- och
biblioteksverksamhet. I kommunerna Saltvik, Kumlinge, Sund, Vårdö underlyder idrotts-,
ungdoms- kultur- och biblioteksverksamheten bildningsväsendet. Hammarland har både en
biblioteksnämnd och en fritidsnämnd. På Föglö underlyder biblioteksverksamheten bildningsväsendet medan idrotts-, ungdoms och kulturverksamhet underlyder fritidsnämnden.
I Eckerö är det närings- och kulturnämnden samt skol- och fritidsnämnden som handhar
ärenden gällande kultur-, idrotts-, ungdoms- och biblioteksverksamhet. I Jomala är det
Kommunstyrelsen som handhar alla ärenden gällande ungdoms- idrotts-, kultur- och biblioteksverksamhet.
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4 Brändö
Invånarantal:		
Språkförhållande:
			
			

480
Svenska: 82,1 %
Finska: 14 %
Övriga: 4 %

4.1

Bildningsväsendet

4.1.1

Verksamheter som underlyder bildningsväsendet

•
•
•
•
•

Grundläggande utbildning
Eftermiddagsverksamhet
Fri bildning
Ungdomsverksamhet
Idrottsverksamhet

Dagvård och förskola hör till socialväsendet där socialsekreteraren är ledande tjänsteman
och även föredragande i socialnämnden. Kultur- och biblioteksverksamhet underlyder biblioteks- och kulturnämnden.
4.1.2

Ledningsstruktur för svenskspråkig utbildning och dagvård

• Kommundirektör
• Skoldirektör
• Socialsekreterare
4.1.3

Nämnd och ledande tjänstemän

På Brändö finns en skolnämnd där skoldirektören är beredande och föredragande. Skolkansliet bereder och verkställer ärenden som beslutits i skolnämnden. Skoldirektören är ledande
tjänsteman för all verksamhet som lyder under bildningsväsendet.
Skolnämndens uppgift och beslutanderätt
• besluta om målsättning och riktlinjer för verksamheterna inom bildningsväsendet
• ansvara för verksamhets- och ekonomiplanering
• ansvarar för uppföljning och utvärdering
• ansvara för en god arbetsmiljö för elever och personal
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4.1.4

Bildningsväsendets psykosociala stödtjänster

Bildningsväsendets psykosociala stödtjänster

Verksamhetsområde

Skolpsykolog					Finns ej
Skolkurator					Finns ej
Skolhälsovårdare				

Ålands hälso- och sjukvård (ÅHS)

Barn- och ungdomspsykiatrisk mottagning
Olika slag av terapeuter (ex. tal- och ergoterapeut)
						(BUP) Mariehamn

Skolpsykolog och skolkurator kan i akuta fall köpas privat.
4.1.5

Statistik

Statistik över antalet svenska barn och ungdomar inom olika verksamhetsområden
Dagvård			10
Förskola			

3

Morgon-, eftermiddagsverksamhet

5

Grundläggande utbildning		

38
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5 Eckerö
Invånarantal:		
Språkförhållande:
			
			

5.1

978
Svenska: 89 %
Finska: 5,4 %
Övriga: 5,6 %

Bildningsväsendet

Till bildningsväsendet hör den grundläggande utbildningen. I kommunens regi ordnas
grundläggande utbildning för årskurserna 1-6. Grundläggande utbildning för årskurserna
7-9 ordnas av kommunalförbundet Södra Ålands högstadiedistrikt. Kommuner som hör
till distriktet är Eckerö, Jomala, Lumparland, Lemland och Hammarland. Alla kommuner i
distriktet har en gemensam skoldirektör. Den grundläggande utbildningens årskurser 7-9 är
belägen i Jomala kommun.
Dagvård, förskola, morgon- och eftermiddagsverksamhet hör till socialväsendet och
handhas av socialnämnden. Socialsekreteraren är både föredragande och beredande i nämnden, i beredningsärenden samarbetar socialsekreteraren med daghemsföreståndarna och
morgon- och eftermiddagsverksamhetsledarna. För kultur-, idrotts-, ungdoms- och biblioteksverksamhet ansvarar närings- och kulturnämnden.
5.1.1

Ledningsstruktur för svenskspråkig utbildning och dagvård

• Kommundirektör
• Skoldirektör
• Socialsekreterare
5.1.2

Ledande tjänstemän

Verksamhet				Ledande tjänsteman
Dagvård och förskola			

Ledande föreståndare

Morgon- och eftermiddagsverksamhet

Socialsekreterare

Grundläggande utbildning			Skoldirektör
Fri bildning				Kontaktperson

I kommunen utses en kontakperson för medborgarinstitutet och denna person är ledande
tjänsteman för den fria bildningen.
5.1.3
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Nämnd och förbundsstyrelse

Nämnd/sektion			Föredragande

Ansvarsområde

Skol- och fritidsnämnd		

Grundläggande utbildning, fri bildning

Skoldirektör

Skolnämndens uppgift och beslutanderätt
• bereda ärenden som skall handläggas i kommun-fullmäktige eller i kommunstyrelsen
• tillsvidareanställning av personal
• övervakar av skolans ekonomi
• avge förslag till budget
• godkänna skolans arbetsplan
• godkänna skolans ordningsregler
• ansvara för skolskjutsar
• besluta om ärenden gällande skol- och fritidsfrå-gor
Södra Ålands högstadiedistrikts förbundsstyrelses uppgift och beslutanderätt
• övervaka att målen för grundskolan förverkligas
• övervaka att grundskolan utvecklas
• ansvara för att verksamheten vid behov utreds
• utfärda bestämmelser, direktiv och anvisningar för den verksamhet och personal som
underlyder styrelsen
• bereda ärenden som skall handläggas av förbundsfullmäktige
• övervaka ekonomin enligt gällande bestämmelser
• utarbeta förslag till budget
• ansvara för skolskjutsar
• godkänna skolans ordningsregler
• avge verksamhetsberättelse till förbundsfullmäktige
Södra Ålands högstadiedistrikt förvaltas av ett kommunalförbund. Förbundsstyrelsen fungera även som en skolnämnd.
5.1.4

Bildningsväsendets psykosociala stödtjänster

Bildningsväsendets psykosociala stödtjänster

Verksamhetsområde

Skolpsykolog					Södra Ålands högstadiedistrikt
Skolkurator					Södra Ålands högstadiedistrikt
Skolhälsovårdare				

Ålands hälso- och sjukvård (ÅHS)

Olika slag av terapeuter 				
(ex. tal- och ergoterapeut) 			

Ålands hälso- och sjukvård (ÅHS)
eller köpas privat

5.1.5

Statistik

Statistik över antalet svenska barn och ungdomar inom olika verksamhetsområden
Dagvård			45
Förskola			9
Eftermiddagsverksamhet		

12

Grundläggande utbildning		

77
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6 Finström
Invånarantal:		
Språkförhållande:
			
			

2527
Svenska: 92,5 %
Finska: 3,2 %
Övriga: 4,4 %

6.1

Bildningsväsendet

6.1.1

Verksamheter som underlyder bildningsväsendet

• Grundläggande utbildningen
• Morgon- och eftermiddagsverksamhet
I kommunens regi ordnas grundläggande utbildning för årskurserna 1-6. Grundläggande
utbildning för årskurserna 7-9 ordnas av kommunalförbundet Norra Ålands högstadiedistrikt. Till distriktet hör kommunerna Finström, Geta, Saltvik, Sund och Vårdö, skolan är
belägen i kommunen Finström.
Dagvård och förskola hör till socialväsendet. Den fria bildningen fungerar genom ett
köpavtal med Mariehamns arbetarinstitut.
6.1.2

Ledningsstruktur för svenskspråkig utbildning och dagvård

• Kommundirektör
• Skoldirektör
– Barnomsorgsledare (enligt tillgängliga uppgifter)
6.1.3

Ledande tjänstemän

Skoldirektören är ledande tjänsteman för den grundläggande utbildningen, morgon- och
eftermiddagsverksamheten. Ledande tjänsteman för dagvård och förskola är barnomsorgsledaren.
6.1.4

Nämnd

Nämnd/sektion		

Föredragande

Ansvarsområde

Skolnämnd		
Skoldirektör
Grundläggande utbildning, morgon- och
					eftermiddagsverksamhet
Socialnämnd		

–		

Dagvård och förskola

I skolnämnden är skoldirektören föredragande och beredande. Kommunerna Finström,
Geta, Sund och Vårdö har en gemensam skoldirektör. Barnomsorgsledare bereder ärenden i
socialnämnden som gäller dagvård och förskola.
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Skolnämndens uppgift och beslutanderätt
• leda och utveckla skolväsendet i kommunen
• övervaka skolans undervisning och övriga verksamhet
• tillsvidareanställning av personal till skolorna
• besluta om skolskjuts
Norra Ålands högstadiedistrikts förbundsstyrelses uppgift och beslutanderätt
• huvudman och arbetsgivare för personalen i distriktet
• ansvara för läroplanen
• ansvara för skolutvecklingen i distriktet
• besluta om skolskjutsar
• koordinera verksamheten
• leda kommunalförbundets verksamhet, ekonomiplan och förvaltning
Kommunalförbundet Norra Ålands högstadiedistrikt förvaltar ett förbundskansli. Förbundskansliet handhar beredningen och verkställande av de ärenden som hör till dess behörighetsområde i skolnämnden. Förbundsstyrelsen fungerar även som en skolnämnd.
6.1.5

Bildningsväsendets psykosociala stödtjänster

Bildningsväsendets psykosociala stödtjänster

Verksamhetsområde

Skolpsykolog					Bildningsväsendet
Skolkurator					Bildningsväsendet
Skolhälsovårdare				

Ålands hälso- och sjukvård (ÅHS)

Olika slag av terapeuter (ex. tal- och ergoterapeut)

Ålands hälso- och sjukvård (ÅHS)

6.1.6

Statistik

Statistik över antalet svenska barn och ungdomar inom olika verksamhetsområden
Dagvård				104
Förskola				34
Morgon-, eftermiddagsverksamhet		

39

Grundläggande utbildning			401

6.1.7

Kultur- och fritidsnämnden

I Finström finns en kultur- och fritidsnämnd som inte hör till bildningsväsendet. Kultur- och fritidschefen är föredragande i nämnden och ledande tjänsteman för kultur- och
fritidsverksamheten. Biblioteks-, ungdoms-, idrotts- och kulturverksamheten lyder under
kultur- och fritidschefen.
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7 Föglö
Invånarantal:		
Språkförhållande:
			
			

580
Svenska: 87 %
Finska: 3,1 %
Övriga: 9,9 %

7.1

Bildningsväsendet

7.1.1

Verksamheter som underlyder bildningsväsendet

• Grundläggande utbildning
• Fri bildning
• Biblioteksverksamhet
Dagvård, förskola och eftermiddagsverksamhet hör till socialsektorn och socialnämnden
handhar dessa ärenden. Daghemsföreståndaren är ledande tjänsteman för dagvård, förskola,
morgon- och eftermiddagsverksamhet. Socialsekreteraren är beredande och föredragande i
socialnämnden. Kultur-, idrotts- och ungdomsverksamheten handhar fritidsnämnden eller
kommunstyrelsen.
7.1.2

Ledningsstruktur för svenskspråkig utbildning och dagvård

• Kommundirektör
• Skoldirektör
• Socialsekreterare
7.1.3

Ledande tjänstemän

Verksamhet				Ledande tjänsteman
Grundläggande utbildning			Skoldirektör
Fri bildning och biblioteksverksamhet

Bibliotekarie

Föglö har en gemensam skoldirektör med Sottunga och Kökar.
7.1.4

Nämnd

Nämnd		

Föredragande

Ansvarsområde

Bildningsnämnd		
Skoldirektör
Grundläggande utbildning, fri bildning och
					biblioteksverksamhet

I bildningsnämnden är skoldirektören och bibliotekarien både föredragande och beredande.
Skoldirektören sköter den grundläggande utbildningen och bibliotekarien den fria bildningen och biblioteksverksamheten. Skolan har ingen direktion.
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Bildningsnämndens uppgift och beslutanderätt
• leda bildningsväsendet
• övervaka skolans och bibliotekets budget
• ansvara för att budgeten efterföljs
• avge förslag till budget
• tillsvidareanställning av personal
• ansvara för skolskjuts
• ansvara för skolans fastighetsskötsel
• ansvara för skolbespisning
Den ekonomiska förvaltningen för skol- och biblioteksväsendet handhar kommunstyrelsen.
7.1.5

Bildningsväsendets psykosociala stödtjänster

Bildningsväsendets psykosociala stödtjänster

Verksamhetsområde

Skolpsykolog					Köpes
Skolkurator					Finns ej
Skolhälsovårdare				

Ålands hälso- och sjukvård (ÅHS)

Olika slag av terapeuter (ex. tal- och ergoterapeut)

Ålands hälso- och sjukvård (ÅHS)

7.1.6

Statistik

Statistik över antalet svenska barn och ungdomar inom olika verksamhetsområden
Dagvård			14
Förskola			3
Eftermiddagsverksamhet		

5

Grundläggande utbildning		

61
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Bildningsförvaltningen i Svenskfinland

8 Geta
Invånarantal:		
Språkförhållande:
			
			

492
Svenska: 89,4 %
Finska: 5,1 %
Övriga: 5,5 %

8.1

Bildningsväsendet

8.1.1

Verksamheter som underlyder bildningsväsendet

• Barnomsorg
• Grundläggande utbildning
8.1.2

Ledningsstruktur för svenskspråkig utbildning och dagvård

• Kommundirektör
• Skoldirektör
8.1.3

Nämnd och förbundsstyrelse

Skolnämnden handhar ärenden gällande barnomsorg och grundläggande utbildningens
årskurser 1-6. Skoldirektören är föredragande i nämnden, beredandet sker i samråd med
skol- och daghemsföreståndarna. Skoldirektören är ledande tjänsteman för barnomsorgen
och den grundläggande utbildningen. Kultur- idrotts- ungdoms- och biblioteksverksamhet
underlyder biblioteks- och kulturnämnden där bibliotekssekreteraren är föredragande.
Nämndens uppgifter och beslutanderätt
• besluta om läsårets arbets- och lovtider
• tillsvidareanställning av personal
• godkänna undervisningsplan
• avge förslag om budget taxor och bokslut
Norra Ålands högstadiedistrikts förbundsstyrelses uppgift och beslutanderätt
• huvudman och arbetsgivare för personalen i distriktet
• ansvara för läroplanen
• ansvara för skolutvecklingen i distriktet
• besluta om skolskjutsar
• koordinera verksamheten
• leda kommunalförbundets verksamhet, ekonomiplan och förvaltning
Kommunalförbundet Norra Ålands högstadiedistrikt förvaltar ett förbundskansli. Förbundskansliet handhar beredningen och verkställande av ärenden som hör till dess behörighetsområde i skolnämnden. Förbundsstyrelsen fungerar även som en skolnämnd.
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8.1.4

Bildningsväsendets psykosociala stödtjänster

Bildningsväsendets psykosociala stödtjänster

Verksamhetsområde

Skolpsykolog					Norra Ålands högstadiedistrikt
Skolkurator					Norra Ålands högstadiedistrikt
Skolhälsovårdare				

Ålands hälso- och sjukvård (ÅHS)

Olika slag av terapeuter (ex. tal- och ergoterapeut)

Ålands hälso- och sjukvård (ÅHS)

8.1.5

Statistik

Statistik över antalet svenska barn och ungdomar inom olika verksamhetsområden
Dagvård
Förskola
Morgon-, eftermiddagsvård
Grundläggande utbildning		

24

Uppgifter om antal elever i dagvård, förskola, morgon- och eftermiddagsverksamhet saknas.
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Bildningsförvaltningen i Svenskfinland

9 Hammarland
Invånarantal:		
Språkförhållande:
			
			

1526
Svenska: 93,4 %
Finska: 3,1 %
Övriga: 3,5 %

9.1

Bildningsväsendet

9.1.1

Verksamheter som underlyder bildningsväsendet

• Grundläggande utbildning
• Fri bildning
I kommunens regi ordnas grundläggande utbildning för årskurserna 1–6. Grundläggande
utbildning för årskurserna 7–9 ordnas av kommunalförbundet Södra Ålands högstadiedistrikt. Kommuner som hör till distriktet är Eckerö, Jomala, Lumparland, Lemland och
Hammarland. Alla kommuner i distriktet har en gemensam skoldirektör. Den grundläggande utbildningens årskurser 7–9 är belägen i Jomala kommun.
Dagvård, förskola och eftermiddagsverksamhet hör till socialväsendet. Socialsekreteraren
är ledande tjänsteman för dagvård, förskola och eftermiddagsverksamhet. Fritidsnämnden
och biblioteksnämnden handhar ärenden gällande kultur, idrott, ungdom och bibliotek.
9.1.2

Ledningsstruktur för svenskspråkig utbildning och dagvård

• Kommundirektör
• Skoldirektör
• Socialsekreterare
9.1.3

Skolnämnd, ledande tjänstemän och förbundsstyrelse

Verksamhet

Ledande tjänsteman

Nämnd

Föredragande i nämnd

Grundläggande utbildning

Skoldirektör

Skolnämnd

Skoldirektör

Fri bildning

Kontaktperson

Skolnämnd

Skoldirektör

Dagvård, förskola, morgonoch eftermiddagsverksamhet

Socialsekreterare

Socialnämnd

Socialsekreterare

I kommunen utses en kontaktperson för medborgarinstitutet och denna person är ledande
tjänsteman för den fria bildningen. Socialsekreteraren är både föredragande och beredande
i socialnämnden, i beredningsärenden samarbetar socialsekreteraren med daghemsföreståndarna och morgon- och eftermiddagsverksamhetsledarna.
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Skolnämndens uppgift och beslutanderätt
• övervaka att målen för grundskolan utvecklas
• övervaka utvecklingen av grundskolan
• ansvara för att verksamheten utvärderas
• leda och övervaka verksamheten
• bereda ärenden rörande kommunens skolväsen som handläggs av kommunfullmäktige eller kommunstyrelsen
• övervaka att skolornas ekonomi sköts enligt bestämmelser
• utarbeta förslag till budget
• ansvara för skolskjuts
• godkänna skolans arbetsplan
• godkänna skolans ordningsregler
• avge verksamhetsberättelse till kommunstyrelsen
• tillsvidareanställning av personal
Södra Ålands högstadiedistrikts förbundsstyrelses uppgift och beslutanderätt
• övervaka att målen för grundskolan förverkligas
• övervaka att grundskolan utvecklas
• ansvara för att verksamheten vid behov utreds
• utfärda bestämmelser, direktiv och anvisningar för den verksamhet och personal som
underlyder styrelsen
• bereda ärenden som skall handläggas av förbundsfullmäktige
• övervaka ekonomin enligt gällande bestämmelser
• utarbeta förslag till budget
• ansvara för skolskjuts
• godkänna skolans ordningsregler
• avge verksamhetsberättelse till förbundsfullmäktige
Södra Ålands högstadiedistrikt förvaltas av ett kommunalförbund. Förbundsstyrelsen fungera även som en skolnämnd.
9.1.4

Bildningsväsendets psykosociala stödtjänster

Bildningsväsendets psykosociala stödtjänster

Verksamhetsområde

Skolpsykolog					Södra Ålands högstadiedistrikt
Skolkurator					Södra Ålands högstadiedistrikt
Skolhälsovårdare				

Ålands hälso- och sjukvård (ÅHS)

Olika slag av terapeuter (ex. tal- och ergoterapeut)

Ålands hälso- och sjukvård (ÅHS) eller köpes

9.1.5

Statistik

Statistik över antalet svenska barn och ungdomar inom olika svenska verksamhetsområden
Dagvård			74
Förskola			23
Eftermiddagsverksamhet		

29

Grundläggande utbildning		

149
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Bildningsförvaltningen i Svenskfinland

10 Jomala
Invånarantal:		
Språkförhållande:
			
			

4249
Svenska: 91,1 %
Finska: 4,7 %
Övriga: 4,2 %

10.1 Bildningsväsendet
I kommunens regi ordnas grundläggande utbildning för årskurserna 1–6. Grundläggande
utbildning för årskurserna 7–9 ordnas av kommunalförbundet Södra Ålands högstadiedistrikt. Kommuner som hör till distriktet är Eckerö, Jomala, Lumparland, Lemland och
Hammarland. Alla kommuner i distriktet har en gemensam skoldirektör. Den grundläggande utbildningens årskurser 7–9 är belägen i Jomala kommun.
Jomala har ingen enskild bildningsnämnd utan kommunstyrelsen handhar ärenden
gällande bildning, sociala frågor, bibliotek och fritid. Föredragande i kommunstyrelsen är
kommundirektören medan beredande är barnomsorgschefen, skoldirektören, socialchefen,
biblioteks- och kulturchefen eller någon annan sakkunnig.
10.1.1 Ledningsstruktur för svenskspråkig utbildning och dagvård

• Kommundirektör
• Skoldirektör
• Barnomsorgschef
10.1.2 Ledande tjänstemän
Verksamhet						Ledande tjänsteman
Dagvård, förskola, morgon- och eftermiddagsverksamhet

Barnomsorgschef

Skolförvaltning						Skoldirektör
Biblioteksförvaltning					Biblioteks- och kulturchef
Fritidsförvaltning						Fritidschef

10.1.3 Förbundsstyrelsens uppgift och beslutanderätt

Södra Ålands högstadiedistrikts förbundsstyrelse
• övervaka att målen för grundskolan förverkligas
• övervaka att grundskolan utvecklas
• ansvara för att verksamheten vid behov utreds
• utfärda bestämmelser, direktiv och anvisningar för den verksamhet och personal som
underlyder styrelsen
• bereda ärenden som skall handläggas av förbundsfullmäktige
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•
•
•
•
•

övervaka ekonomin enligt gällande bestämmelser
utarbeta förslag till budget
ansvara för skolskjuts
godkänna skolans ordningsregler
avge verksamhetsberättelse till förbundsfullmäktige

Södra Ålands högstadiedistrikt förvaltas av ett kommunalförbund. Förbundsstyrelsen fungera även som en skolnämnd.
10.1.4 Bildningsväsendets psykosociala stödtjänster
Bildningsväsendets psykosociala stödtjänster

Verksamhetsområde

Skolpsykolog					Södra Ålands högstadiedistrikt
Skolkurator					Södra Ålands högstadiedistrikt
Skolhälsovårdare				

Ålands hälso- och sjukvård (ÅHS)

Olika slag av terapeuter (ex. tal- och ergoterapeut)

Ålands hälso- och sjukvård (ÅHS) eller köpes

10.1.5 Statistik
Statistik över antalet barn och ungdomar inom olika svenska verksamhetsområden
Dagvård			315
Förskola			72
Eftermiddagsverksamhet		

65

Grundläggande utbildning

685
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Bildningsförvaltningen i Svenskfinland

11 Kumlinge
Invånarantal:		
Språkförhållande:
			
			

361
Svenska: 87,5 %
Finska: 8 %
Övriga: 4,4 %

11.1 Bildningsväsendet
11.1.1 Verksamheter som underlyder bildningsväsendet

•
•
•
•
•
•

Grundläggande utbildning
Fri bildning
Biblioteksverksamhet
Kulturverksamhet
Idrottsverksamhet
Ungdomsverksamhet

Dagvård och förskola hör till socialväsendet där socialsekreteraren är ledande tjänsteman
och även föredragande och beredande i socialnämnden.
11.1.2 Ledningsstruktur för svenskspråkig utbildning och dagvård

• Kommundirektör
• Bildningschef
• Socialsekreterare
11.1.3 Nämnd
Nämnd		

Föredragande

Ansvarsområde

Bildningschef
Utbildningsförvaltning, grundläggande utbildning,
Bildningsnämnd		
					
fri bildning, biblioteks-, kultur-, idrotts- och
					ungdomsverksamhet

Bildningschefen är ledande tjänsteman för all verksamhet som hör till bildningsväsendet.
Bildningsnämndens uppgift och beslutanderätt
• besluta om målsättningar och riktlinjer för verksamheter som lyder under nämnden
• utarbeta budgetmålsättningar
• övervaka budget
• ansvara för verksamhets- och ekonomiplanering
• ansvara för uppföljning och utvärdering
• ansvara för en god arbetsmiljö för elever och personal
• bereda ärenden som skall handläggas i kommunfullmäktige eller i kommunstyrelsen
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• årligen utarbeta en verksamhetsberättelse
• besluta om verksamhetsbidrag inom kommunen
11.1.4 Bildningsväsendets psykosociala stödtjänster
Bildningsväsendets psykosociala stödtjänster

Verksamhetsområde

Skolpsykolog					Köpes
Skolkurator					Finns ej
Skolhälsovårdare				

Ålands hälso- och sjukvård (ÅHS)

Olika slag av terapeuter (ex. tal- och ergoterapeut)

Ålands hälso- och sjukvård (ÅHS)

Skolan har inte någon egen skolhälsovårdare utan använder sig av hälsovårdstjänster från
den allmänna hälsovården.
11.1.5 Statistik
Statistik över antalet barn och ungdomar inom olika svenska verksamhetsområden
Dagvård				8
Förskola				4
Morgon-, eftermiddagsverksamhet		

2

Grundläggande utbildning			22
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Bildningsförvaltningen i Svenskfinland

12 Kökar
Invånarantal:		
Språkförhållande:
			
			

259
Svenska: 90,0 %
Finska: 9,6 %
Övriga: 0,4 %

12.1 Bildningsväsendet
12.1.1 Verksamheter som underlyder bildningsväsendet

•
•
•
•

Grundläggande utbildning
Fri bildning
Idrottsverksamhet
Ungdomsverksamhet

Dagvård, förskola och eftermiddagsverksamhet hör till socialsektorn. Daghemsföreståndaren
är ledande tjänsteman för dagvård, förskola, morgon- och eftermiddagsverksamhet. I socialnämnden är socialsekreteraren föredragande och beredande. Kultur- och biblioteksverksamheten hör till kultursektorn som har en egen kulturnämnd. Bibliotekarien är ledande
tjänsteman för kultur- och biblioteksverksamheten.
12.1.2 Ledningsstruktur för svenskspråkig utbildning och dagvård

• Kommundirektör
• Skoldirektör
• Socialsekreterare
– Daghemsföreståndare
12.1.3 Ledande tjänstemän
Verksamhet			Ledande tjänsteman
Grundläggande utbildning		

Skoldirektör

Idrotts- och ungdomsverksamhet

Ledamot

Skolnämnden utser en ledamot som är ledande tjänsteman för ungdoms- och idrottsverksamheten.
12.1.4 Nämnd
Nämnd

Föredragande

Ansvarsområde

Skolnämnd
Skoldirektör
Grundläggande utbildning, fri bildning, idrotts- och
				ungdomsverksamhet
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Ledamoten för ungdoms- och idrottsverksamheten bereder ärenden om idrotts- och ungdomsverksamhet medan skoldirektören är beredande i frågor gällande den grundläggande
utbildningen och den fria bildningen i skolnämnden. Den fria bildningen är ett samarbete
med Mariehamns medborgarinstitut som Kökar köper tjänster från.
Skolnämndens uppgift och beslutanderätt
• förvaltning och övervakning av verksamheten i grundskolan
• bereda ärenden som rör skolväsendet som skall handläggas av kommunfullmäktige
eller kommunstyrelsen
• övervaka skolans ekonomi
• avge förslag till budget
• ansvara för skolskjuts
• tillsvidareanställning av personal
• ansvara för fri bildning, skolbespisning, elevvårdsärenden
Skolväsendets ekonomiska förvaltning handhas av kommunstyrelsen.
12.1.5 Bildningsväsendets psykosociala stödtjänster
Bildningsväsendets psykosociala stödtjänster

Verksamhetsområde

Skolpsykolog					Köpes
Skolkurator					Finns ej
Skolhälsovårdare				

Ålands hälso- och sjukvård (ÅHS)

Olika slag av terapeuter (ex. tal- och ergoterapeut)

Ålands hälso- och sjukvård (ÅHS)

12.1.6 Statistik
Statistik över antalet svenska barn och ungdomar inom olika verksamhetsområden
Dagvård			9
Förskola			3
Eftermiddagsverksamhet		

2

Grundläggande utbildning		

27
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Bildningsförvaltningen i Svenskfinland

13 Lemland
Invånarantal:		
Språkförhållande:
			
			

1860
Svenska: 93,4 %
Finska: 4 %
Övriga: 2,6 %

13.1 Bildningsväsendet
13.1.1 Verksamheter som underlyder bildningsväsendet

• Grundläggande utbildning
• Fri bildning
I kommunens regi ordnas grundläggande utbildning för årskurserna 1-6. Grundläggande
utbildning för årskurserna 7-9 ordnas av kommunalförbundet Södra Ålands högstadiedistrikt. Kommuner som hör till distriktet är Eckerö, Jomala, Lumparland, Lemland och
Hammarland. Alla kommuner i distriktet har en gemensam skoldirektör. Den grundläggande utbildningens årskurser 7-9 är belägen i Jomala kommun.
Dagvård, förskola och eftermiddagsverksamhet hör till socialväsendet. Idrotts-, ungdoms-, kultur- och biblioteksverksamhet underlyder bibliotek- och kultursnämnden.
13.1.2 Ledningsstruktur för svenskspråkig utbildning och dagvård

• Kommundirektör
• Skoldirektör
• Barnomsorgsledare (socialväsendet)
13.1.3 Ledande tjänsteman
Verksamhet						Ledande tjänsteman
Dagvård, förskola, morgon- och eftermiddagsverksamhet

Barnomsorgschef

Grundläggande utbildning					Skoldirektör
Fri bildning						Ledamot

Kommunen utser en kontaktperson för medborgarinstitutet och denna person är ledande
tjänsteman för den fria bildningen.
13.1.4 Nämnder
Nämnd		Föredragande		Ansvarsområde
Skolnämnd		

Skoldirektör		

Grundläggande utbildning och fri bildning

Socialnämnd		
Socialsekreterare		
Dagvård, förskola, morgon- och
						eftermiddagsverksamhet
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I skolnämnden är skoldirektören både föredragande och beredande. Barnomsorgsledaren
bereder ärenden i socialnämnden som hör till dennes ansvarsområde.
Skolnämndens uppgift och beslutanderätt
• bereda ärenden som skall handläggas i kommunfullmäktige eller i kommunstyrelsen
• tillsvidareanställning av personal
• övervaka skolan ekonomi
• uppgöra förslag till budget
• godkänna skolans arbetsplan
• godkänna skolans ordningsregler
• ansvara för skolskjuts
• leda och övervakar bildningsväsendet
Södra Ålands högstadiedistrikts förbundsstyrelses uppgift och beslutanderätt
• övervaka att målen för grundskolan förverkligas
• övervaka att grundskolan utvecklas
• ansvara för att verksamheten vid behov utreds
• utfärda bestämmelser, direktiv och anvisningar för den verksamhet och personal som
underlyder styrelsen
• bereda ärenden som skall handläggas av förbundsfullmäktige
• övervaka ekonomin enligt gällande bestämmelser
• utarbeta förslag till budget
• ansvara för skolskjutsar
• godkänna skolans ordningsregler
• avge verksamhetsberättelse till förbundsfullmäktige
Södra Ålands högstadiedistrikt förvaltas av ett kommunalförbund. Förbundsstyrelsen fungera även som en skolnämnd.
13.1.5 Bildningsväsendets psykosociala stödtjänster
Bildningsväsendets psykosociala stödtjänster

Verksamhetsområde

Skolpsykolog					Södra Ålands högstadiedistrikt
Skolkurator					Södra Ålands högstadiedistrikt
Skolhälsovårdare				

Ålands hälso- och sjukvård (ÅHS)

Olika slag av terapeuter (ex. tal- och ergoterapeut)

Ålands hälso- och sjukvård (ÅHS) eller köpes

13.1.6 Statistik
Statistik över antalet barn och ungdomar inom olika svenska verksamhetsområden
Dagvård			100
Förskola			20
Eftermiddagsverksamhet		

30

Grundläggande utbildning		

212
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Bildningsförvaltningen i Svenskfinland

14 Lumparland
Invånarantal:		
Språkförhållande:
			
			

399
Svenska: 92,5 %
Finska: 5 %
Övriga: 2,5 %

14.1 Bildningsväsendet
14.1.1 Verksamheter som underlyder bildningsväsendet

• Grundläggande utbildning
• Fri bildning
I kommunens regi ordnas grundläggande utbildning för årskurserna 1-6. Grundläggande
utbildning för årskurserna 7-9 ordnas av kommunalförbundet Södra Ålands högstadiedistrikt. Kommuner som hör till distriktet är Eckerö, Jomala, Lumparland, Lemland och
Hammarland. Alla kommuner i distriktet har en gemensam skoldirektör. Den grundläggande utbildningens årskurser 7-9 är belägen i Jomala kommun.
Dagvård, förskola och eftermiddagsverksamhet hör till socialväsendet. Idrotts-, ungdoms-, kultur- och biblioteksverksamhet underlyder biblioteks- och kultursnämnden.
14.1.2 Ledningsstruktur för svenskspråkig utbildning och dagvård

• Kommundirektör
• Skoldirektör
• Socialsekreterare
14.1.3 Ledande tjänsteman
Verksamhet						Ledande tjänsteman
Dagvård, förskola, morgon- och eftermiddagsverksamhet

Socialsekreterare

Grundläggande utbildning					Skoldirektör
Fri bildning						Ledamot

Kommunen utser en kontaktperson för Medborgarinstitutet och denna person är ledande
tjänsteman för den fria bildningen.
14.1.4 Nämnd och förbundsstyrelse

30

Nämnd

Föredragande

Ansvarsområde

Skolnämnd

Skoldirektör

Grundläggande utbildning och fri bildning

Socialnämnd

Socialsekreterare Dagvård, förskola, morgon- och eftermiddagsverksamhet

I skolnämnden är skoldirektören både föredragande och beredande.
Skolnämndens uppgift och beslutanderätt
• bereda ärenden som skall handläggas i kommunfullmäktige eller i kommunstyrelsen
• tillsvidareanställning av personal
• övervaka skolans ekonomi
• avge förslag till budget
• ansvara för skolskjuts
• godkänna skolans arbetsplan
• godkänna skolans ordningsregler
Södra Ålands högstadiedistrikts förbundsstyrelses uppgift och beslutanderätt
• övervaka att målen för grundskolan förverkligas
• övervaka att grundskolan utvecklas
• ansvara för att verksamheten vid behov utreds
• utfärda bestämmelser, direktiv och anvisningar för den verksamhet och personal som
underlyder styrelsen
• bereda ärenden som skall handläggas av förbundsfullmäktige
• övervaka ekonomin enligt gällande bestämmelser
• utarbeta förslag till budget
• ansvara för skolskjutsar
• godkänna skolans ordningsregler
• avge verksamhetsberättelse till förbundsfullmäktige
Södra Ålands högstadiedistrikt förvaltas av ett kommunalförbund. Förbundsstyrelsen fungera även som en skolnämnd.
14.1.5 Bildningsväsendets psykosociala stödtjänster
Bildningsväsendets psykosociala stödtjänster

Verksamhetsområde

Skolpsykolog					Södra Ålands högstadiedistrikt
Skolkurator					Södra Ålands högstadiedistrikt
Skolhälsovårdare				

Ålands hälso- och sjukvård (ÅHS)

Olika slag av terapeuter (ex. tal- och ergoterapeut)

Ålands hälso- och sjukvård (ÅHS) eller köpes

14.1.6 Statistik
Statistik över antalet svenska barn och ungdomar inom olika verksamhetsområden
Dagvård			16
Förskola			2
Eftermiddagsverksamhet		

4

Grundläggande utbildning		

27
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Bildningsförvaltningen i Svenskfinland

15 Mariehamn
Invånarantal:		
Språkförhållande:
			
			

11263
Svenska: 86,4 %
Finska: 5,3 %
Övriga: 8,3 %

15.1 Bildningsväsendet
15.1.1 Verksamheter som underlyder bildningsväsendet

•
•
•
•
•
•
•
•

Grundläggande utbildning
Morgon- och eftermiddagsverksamhet
Fri bildning
Biblioteksverksamhet
Kulturverksamhet
Fritidsverksamhet
Idrottsverksamhet
Ungdomsverksamhet

Barnomsorgschefen är ledande tjänsteman för dagvården och förskolan dessa hör till socialförvaltningen. Ärenden gällande dagvård och förskola handhar socialnämnden där socialdirektören är föredragande medan barnomsorgschefen är beredande.
15.1.2 Ledningsstruktur för svenskspråkig utbildning och dagvård

• Stadsdirektör
• Bildningsdirektör
– Skoldirektör
• Barnomsorgschef (hör till socialförvaltningen)
15.1.3 Ledande tjänstemän
Verksamhet							Ledande tjänsteman
Grundläggande utbildning, morgon- och eftermiddagsverksamhet

Skoldirektör

Fri bildning							Rektor
Kultur- och biblioteksverksamhet					Kulturchef
Ungdoms- och idrottsverksamhet					Fritidschef
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15.1.4 Nämnder
Nämnd		Föredragande		Ansvarsområde
Bildningsnämnd		
Bildningsdirektör		
Grundläggande utbildning biblioteks						verksamhet, ungdomsverksamhet, morgon						och eftermiddagsverksamhet, fritidsverk						samhet, idrottsverksamhet, kulturverksamhet
Kultur- och fritidsnämnd Bildningsdirektör		
Samarbete med föreningar, skapa
						
förutsättningar för ett mångsidigt och rikt
						kulturliv, idrottsverksamhet och hälsofräm						jande motion, aktivt föreningsliv, konstinköp,
						stadsbildsfonden

Bildningsväsendets ärenden handhas av bildningsnämnden. I frågor gällande bidrag till
föreningar är det kultur- och fritidsnämnden som handhar ärenden.
Bildningsnämndens uppgift och beslutanderätt
• Under reform hösten 2012
15.1.5 Bildningsväsendets psykosociala stödtjänster
Bildningsväsendets psykosociala stödtjänster
Skolpsykolog			Bildningsväsendet
Skolkurator			Bildningsväsendet
Skolhälsovårdare		

Social- och hälsovårdsväsendet

Terapeuter (ex. tal- och ergo-)

Social- och hälsovårdsväsendet

15.1.6 Statistik
Statistik över antalet barn och ungdomar inom olika verk-samhetsområden
Dagvård			480
Förskola			94
Eftermiddagsverksamhet		

144

Grundläggande utbildning		

1047
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16 Saltvik
Invånarantal:		
Språkförhållande:
			
			

1810
Svenska: 93,4 %
Finska: 3,7 %
Övriga: 2,9 %

16.1 Bildningsväsendet
16.1.1 Verksamheter som underlyder bildningsväsendet

•
•
•
•
•
•
•
•

Dagvård
Förskola
Grundläggande utbildning
Fri bildning
Kulturverksamhet
Idrottsverksamhet
Ungdomsverksamhet
Biblioteksverksamhet

I kommunens regi ordnas grundläggande utbildning för årskurserna 1-6. Grundläggande
utbildning för årskurserna 7-9 ordnas av kommunalförbundet Norra Ålands högstadiedistrikt. Till distriktet hör kommunerna Finström, Geta, Saltvik, Sund och Vårdö, skolan är
belägen i kommunen Finström.
16.1.2 Ledningsstruktur för svenskspråkig utbildning och dagvård

• Kommundirektör
• Bildningschef öst
• Bildningschef väst
16.1.3 Skol- och bildningsnämnd samt ledande tjänsteman och
förbundsstyrelse

I skol- och bildningsnämnden är bildningschefen föredragande och beredande. Alla verksamheter inom bildningsväsendet handhas av skol- och bildningsnämnden. Bildningschefen
är ledande tjänsteman för all verksamhet som hör till bildningsväsendet.
Skol- och bildningsnämndens uppgift och beslutanderätt
• Tillsvidareanställning av personal
• ansvara för skolskjuts
• fastställa läsårets arbets- och lovtider
• huvudansvar för bildningsväsendets verksamheter
Instruktionen för bildningsväsendet håller på och uppdateras.
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Norra Ålands högstadiedistrikts förbundsstyrelses uppgift och beslutanderätt
• huvudman och arbetsgivare för personalen i distriktet
• ansvara för läroplanen
• ansvara för skolutvecklingen i distriktet
• besluta om skolskjutsar
• koordinera verksamheten
• leda kommunalförbundets verksamhet, ekonomiplan och förvaltning
Kommunalförbundet Norra Ålands högstadiedistrikt förvaltar ett förbundskansli. Förbundskansliet handhar beredning och verkställande av de ärenden som hör till dess behörighetsområde i skol- och bilningsnämnden. Förbundsstyrelsen fungerar som en skolnämnd.
16.1.4 Bildningsväsendets psykosociala stödtjänster
Bildningsväsendets psykosociala stödtjänster

Verksamhetsområde

Skolpsykolog					Bildningsväsendet
Skolkurator					Bildningsväsendet
Skolhälsovårdare				

Ålands hälso- och sjukvård (ÅHS)

Olika slag av terapeuter (ex. tal- och ergoterapeut)

Bildningsväsendet

16.1.5 Statistik
Statistik över antalet barn och ungdomar inom olika svenska verksamhetsområden
Dagvård			36
Förskola			11
Morgon-, eftermiddagsvård

3

Grundläggande utbildning		

132
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Bildningsförvaltningen i Svenskfinland

17 Sottunga
Invånarantal:		
Språkförhållande:
			
			

119
Svenska: 90,3 %
Finska: 4,9 %
Övriga: 4,9 %

17.1 Bildningsväsendet
17.1.1 Verksamheter som underlyder bildningsväsendet

• Grundläggande utbildning
• Idrottsverksamhet
• Ungdomsverksamhet
Dagvård, förskola och eftermiddagsverksamhet hör till socialsektorn. Socialsekreteraren
är ledande tjänsteman och ärenden tas upp i socialnämnden. Kultur- och biblioteksverksamheten hör till kultursektorn som har en egen kulturnämnd. Bibliotekarien är ledande
tjänsteman för kultur- och biblioteksverksamheten. Den fria bildningen är ett samarbete
med Mariehamns medborgarinstitut som Sottunga köper tjänster från, kommunen har en
kontaktperson från kommunen som är ledande tjänsteman för den fria bildningen.
17.1.2 Ledningsstruktur för svenskspråkig utbildning och dagvård

• Kommundirektör
• Skoldirektör
• Socialsekreterare
17.1.3 Ledande tjänstemän
Verksamhet						Ledande tjänsteman
Grundläggande utbildning, idrotts- och ungdomsverksamhet

Skoldirektör

17.1.4 Nämnd
Nämnd

Föredragande

Ansvarsområde

Skolnämnd

Skoldirektör

Grundläggande utbildning, idrotts- och ungdomsverksamhet

Socialnämnd

Socialsekreterare Dagvård och förskola

Skoldirektören är både beredande och föredragande i skolnämnden.
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Skolnämndens uppgift och beslutanderätt
• förvaltning och övervakning av verksamheten i grundskolan
• tillsvidareanställning av personal
• övervaka skolans ekonomi
• avge förslag till budget
• ansvara för skolskjuts, skolbespisning och elevvård
• godkänna arbetsplanen
• besluta om avstängning av elev för viss tid
• besluta om överföring av elev till specialundervisning utan vårdnadshavares godkännande
Skolväsendets ekonomiska förvaltning handhas av kommunstyrelsen. Skolan har ingen
direktion.
17.1.5 Bildningsväsendets psykosociala stödtjänster
Bildningsväsendets psykosociala stödtjänster

Verksamhetsområde

Skolpsykolog					Köpes
Skolkurator					Finns ej
Skolhälsovårdare				

Ålands hälso- och sjukvård (ÅHS)

Olika slag av terapeuter (ex. tal- och ergoterapeut)

Ålands hälso- och sjukvård (ÅHS)

17.1.6 Statistik
Statistik över antalet svenska barn och ungdomar inom olika verksamhetsområden
Dagvård			1
Förskola			0
Eftermiddagsverksamhet		

0

Grundläggande utbildning		

9
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Bildningsförvaltningen i Svenskfinland

18 Sund
Invånarantal:		
Språkförhållande:
			
			

1032
Svenska: 92,6 %
Finska: 3,9 %
Övriga: 3,5 %

18.1 Bildningsväsendet
18.1.1 Verksamhet som underlyder bildningsväsendet

•
•
•
•
•
•

Dagvård
Förskola
Grundläggande utbildning
Morgon- och eftermiddagsverksamhet
Kulturverksamhet
Biblioteksverksamhet

I kommunens regi ordnas grundläggande utbildning för årskurserna 1-6. Grundläggande
utbildning för årskurserna 7-9 ordnas av kommunalförbundet Norra Ålands högstadiedistrikt. Till distriktet hör kommunerna Finström, Geta, Saltvik, Sund och Vårdö, skolan
är belägen i kommunen Finström. Kommunerna Finström, Geta, Sund och Vårdö har en
gemensam skoldirektör.
18.1.2 Ledningsstruktur för svenskspråkig utbildning och dagvård

• Kommundirektör
• Skoldirektör
• Barnomsorgsledare
18.1.3 Ledande tjänstemän
Verksamhet			Ledande tjänsteman
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Dagvård, förskola		

Barnomsorgsledare

Grundläggande utbildning		

Skoldirektör

Kulturverksamhet		

Saknas uppgifter

Biblioteksverksamhet		

Saknas uppgifter

18.1.4 Skol- och bildningsnämndens uppgift och beslutanderätt

Skol- och bildningsnämnd
• Tillsvidareanställning av personal
• leda och övervaka kommunens skolväsende
• övervaka skolans undervisning och övriga verksamheter
• ansvara för skolväsendets utveckling
• ansvara för barnomsorg, biblioteks- och kulturverksamhet samt morgon- och eftermiddagsverksamhet
Skoldirektören är föredragande i nämnden och bistås i beredningen av ärenden av ledningsgruppen som består av skoldirektören, barnomsorgsledaren, fritidsledaren, skolföreståndaren
och bibliotekarien.
18.1.5 Förbundsstyrelse uppgift och beslutanderätt

Norra Ålands högstadiedistrikts förbundsstyrelse
• huvudman och arbetsgivare för personalen i distriktet
• ansvar för läroplanen
• ansvara för skolutvecklingen i distriktet
• besluta om skolskjuts
• koordinera verksamheten
• leda kommunalförbundets verksamhet, ekonomiplan och förvaltning
Kommunalförbundet Norra Ålands högstadiedistrikt förvaltar ett förbundskansli. Förbundskansliet handhar beredning och verkställande av de ärenden som hör till dess behörighetsområde i skolnämnden. Förbundsstyrelsen fungerar även som en skolnämnd.
18.1.6 Bildningsväsendets psykosociala stödtjänster
Bildningsväsendets psykosociala stödtjänster

Verksamhetsområde

Skolpsykolog					Norra Ålands högstadiedistrikt
Skolkurator					Norra Ålands högstadiedistrikt
Skolhälsovårdare				

Ålands hälso- och sjukvård (ÅHS)

Olika slag av terapeuter (ex. tal- och ergoterapeut)

Ålands hälso- och sjukvård (ÅHS)

18.1.7 Statistik
Statistik över antalet svenska barn och ungdomar inom olika svenska verksamhetsområden
Dagvård				38
Förskola				18
Morgon-, eftermiddagsverksamhet
Grundläggande utbildning			50

Uppgifter om antalet barn i dagvård, förskola, morgon- och eftermiddagsverksamhet saknas.
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Bildningsförvaltningen i Svenskfinland

19 Vårdö
Invånarantal:		
Språkförhållande:
			
			

449
Svenska: 89,1 %
Finska: 5,6 %
Övriga: 5,3 %

19.1 Bildningsväsendet
19.1.1 Verksamhet som underlyder bildningsväsendet

•
•
•
•
•
•

Dagvård
Förskola
Grundläggande utbildning
Morgon- och eftermiddagsverksamhet
Kulturverksamhet
Biblioteksverksamhet

I kommunens regi ordnas grundläggande utbildning för årskurserna 1-6. Grundläggande
utbildning för årskurserna 7–9 ordnas av kommunalförbundet Norra Ålands högstadiedistrikt. Till distriktet hör kommunerna Finström, Geta, Saltvik, Sund och Vårdö, skolan
är belägen i kommunen Finström. Kommunerna Finström, Geta, Sund och Vårdö har en
gemensam skoldirektör.
19.1.2 Ledningsstruktur för svenskspråkig utbildning och dagvård

• Kommundirektör
• Skoldirektör
19.1.3 Ledande tjänstemän och föredragare i skol- och bilningsnämnd
Verksamhet			

Ledande tjänsteman

Föredragare i nämnd

Dagvård			Skoldirektör		Daghemsföreståndare
Förskola			Skoldirektör		Daghemsföreståndare
Grundläggande utbildning		Skoldirektör		Skoldirektör
Morgon-, eftermiddagsverksamhet Skoldirektör		
Kulturverksamhet		

Kommunsekreterare

Daghemsföreståndare
Skoldirektör

Biblioteksverksamhet		Bibliotekarie		Skoldirektör
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19.1.4 Skol- och bildningsnämndens uppgift och beslutanderätt

Skol- och bildningsnämnd
• tillsvidareanställning av personal
• leda och övervaka kommunens skolväsende
• övervaka skolans undervisning och övriga verksamheter
• ansvara för skolväsendets utveckling
• ansvara för barnomsorg, biblioteks- och kulturverksamhet samt morgon- och eftermiddagsverksamhet
I skol- och bildningsnämnden varierar föredragaren. Skoldirektören föredrar ärenden som
gäller skolärenden medan daghemsföreståndaren föredrar ärenden gällande dagvård, förskola, morgon- och eftermiddagsverksamhet.
19.1.5 Förbundsstyrelse uppgift och beslutanderätt

Norra Ålands högstadiedistrikts förbundsstyrelse
• huvudman och arbetsgivare för personalen i distriktet
• ansvar för läroplanen
• ansvara för skolutvecklingen i distriktet
• besluta om skolskjuts
• koordinera verksamheten
• leda kommunalförbundets verksamhet, ekonomiplan och förvaltning
Kommunalförbundet Norra Ålands högstadiedistrikt förvaltar ett förbundskansli. Förbundskansliet handhar beredning och verkställande av de ärenden som hör till dess behörighetsområde i skolnämnden. Förbundsstyrelsen fungerar som en skolnämnd.
19.1.6 Bildningsväsendets psykosociala stödtjänster
Bildningsväsendets psykosociala stödtjänster

Verksamhetsområde

Skolpsykolog					Norra Ålands högstadiedistrikt
Skolkurator					Norra Ålands högstadiedistrikt
Skolhälsovårdare				

Ålands hälso- och sjukvård (ÅHS)

Olika slag av terapeuter (ex. tal- och ergoterapeut)

Ålands hälso- och sjukvård (ÅHS)

19.1.7 Statistik
Statistik över antalet svenska barn och ungdomar inom olika verksamhetsområden
Dagvård				16
Förskola				6
Morgon-, eftermiddagsverksamhet
Grundläggande utbildning			23

Uppgifter om antal skolbarn i morgon- och eftermiddagsverksamhet saknas.
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20 Östra Nyland
Kommuner:
Borgå, Lovisa, Mörskom, Lappträsk och Pyttis

Samtliga kommuner i regionen är tvåspråkiga. I regionen finns två gymnasier, i Borgå och
Lovisa. Alla kommuner i regionen har egna grundskolor 1-6, med undantag för Mörskom.
Svenskspråkiga elever från Mörskom går grundskolan i Lovisa. Svenskspråkiga elever från
Lappträsk går klasserna 7-9 i Lovisa medan svenskspråkiga elever från Pyttis går klasserna
7-9 i Kotka svenska samskola. De flesta svenskspråkiga elever från Pyttis går gymnasiet i
Kotka medan de övriga svenskspråkiga från regionen ofta går gymnasiet i Lovisa eller Borgå.
Lappträsk och Pyttis köper fri bildningstjänster av Lovisa medborgarinstitut.
Mörskom kommer att ändra på sin struktur för bildningssektorn från början av år 2013.
I dag sköter den svenska sekreteraren skolärenden i Mörskom samtidigt som hon sköter sin
egen tjänst. I framtiden kommer en fostringsdirektör att anställas som har hand om hela
bildningssektorn i kommunen samt barndagvården som i dag lyder under social- och hälsovårdsväsendet.

20.1 Bildningsväsendet
Verksamheter som underlyder bildningsväsendet varierar i kommunerna. Nedan en förteckning över vilka verksamheter som hör till bildningsväsendet i kommunerna i regionen.
Borgå och Lovisa
• dagvård, förskola, morgon- och eftermiddagsverksamhet, grundläggande utbildning,
gymnasieutbildning, fri bildning, kultur-, idrotts-, ungdoms- och biblioteksverksamhet
Lappträsk
• dagvård, förskola, grundläggande utbildning 1-6 och kulturverksamhet
Pyttis
• förskola, grundläggande utbildning 1-6, kultur-, idrotts-, ungdoms- och biblioteksverksamhet
Mörskom
• grundläggande utbildning
20.1.1 Ledningsstruktur för svenskspråkig dagvård och utbildning

Borgå
• Bildningsdirektör
• Utbildningsdirektör
• Direktör för småbarnsfostran
– Ledare för småbarnsfostran
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Lovisa
• Bildningsdirektör
• Undervisningschef
• Dagvårdschef
Mörskom
• Direktör för bildningsväsendet (handhas av kommunsekreteraren)
• Dagvårdsdirektör
Lappträsk
• Direktör för bildningsväsendet
• Svenskspråkig sekreterare
Pyttis
• Bildningschef
20.1.2 Nämnder och sektioner

Pyttis, Lappträsk, Lovisa och Borgå har en bildningsnämnd och en svensk sektion. Mörskom har en svensk bildningsnämnd. Nedan en förteckning över de uppgifter och den
beslutanderätt som de flesta kommuners nämnder och sektioner har i regionen. En utförligare förteckning över nämndernas och sektionernas uppgifter och beslutanderätt finns i
kommunkorten.
Nämnd					Sektion
-

helhetsansvar för bildningsväsendet
besluta om skolskjuts		
besluta om läsårets arbets- och lovtider
överföring av elev till särskilt stöd då 		
vårdnadshavare motsätter sig		

beslutanderätt om bildnings
väsendets svenskspråkiga ärenden

Bildningsnämnden i Borgå beslutar om att inrätta och dra in skolor enligt fullmäktiges
strategi och budget. I Borgå ansvarar bildningsnämnden även för utveckling av sektorns
verksamhet, ekonomi och organisation. I Pyttis har den svenskspråkiga sektionen samma
befogenheter som bildningsnämnden i frågor som endast berör svenskspråkiga ärenden. I
Lappträsk beslutar bildningsnämnden om permitteringar och omorganisering av tjänster.
20.1.3 Direktioner

Lovisa och Lappträsk är de enda kommunerna som har direktioner i skolorna. Direktionernas uppgifter varierar i de båda kommunerna. Nedan en förteckning över direktionernas
uppgifter enligt kommun.
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Lovisa

Lappträsk

- Besluta om avstängning av elev för viss tid - Övervaka kvalitet och kvantitet av tjänster som
- Framställa om biträdes-, undervisnings- 		 produceras i skolan
och elevvårdstjänster
- Ansvarar för samarbete mellan hem och skola
- Föredrar budgetförslag för nämnden
- Godkänna läroplanen
- Väljer visstidsanställda tjänsteinnehavare
- Gör för bildningsväsendet ett budgetförslag
och anställda i arbetsavtalsförhållande på 		 om behövliga resurser till skolan
viss tid för en tid som är längre än sex
- Besluta om bildningsväsendets utdelade plan
månader men kortare än ett år		 över användning av budgetanslag
Godkänner:
- Antagande och relegerande av elev
- planen som baserar sig på läroplanen för
- Bevilja tillstånd att inleda skolgången ett år
förskola, grundläggande utbildning och 		 tidigare eller senare än stadgat
gymnasium
Följa upp och bedöma hur:
- verksamhetsberättelse
- läroplanen förverkligas
- planen för elevvård
- resurserna räcker till
- skolans ordningsstadga och krisplan

20.1.4 Tillsvidareanställning av personal

Politiskt organ

Ordinariepersonal

Tjänsteman

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

I regionen är det både bildningsnämnden, den svenska sektionen, bildningsdirektören
och undervisningschefen som har rätt att tillsvidareanställa personal. I Lappträsk är det
bildningsnämndens svenskspråkiga sektion som tillsvidareanställer personal. I Pyttis är det
bildningsnämnden medan det i Lovisa och Borgå är utbildningsdirektören eller utbildningschefen som tillsvidareanställer personal.
20.1.5 Bildningsväsendets psykosociala stödtjänster

Mörskom finns inte med i statistiken eftersom de inte har någon svenskspråkig utbildning
i kommunen. I samtliga kommuner hör skolhälsovårdaren till social- och hälsovårdsväsendet. Olika slag av terapeuter hör till social- och hälsovårdsväsendet i samtliga kommuner
förutom i Lappträsk där det fungerar som köptjänst. I kommunerna Lovisa och Pyttis hör
skolkurator och skolpsykolog till social- och hälsovårdsväsendet. Skolkurator och skolpsykologtjänster fungerar genom köptjänst i Lappträsk. I Borgå hör skolkurator och skolpsykolog
till bildningsväsendet.
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Terapeuter
Skolhälsovårdare

Köptjänst
Social‐ och hälsovårdsväsendet

Skolkurator

Bildningsväsendet

Skolpsykolog
0

1

2

3

4

5

20.1.6 Statistik
Totala mängden svenska barn och unga i olika verksamheter i regionen
Dagvård				1312
Förskola				321
Morgon- och eftermiddagsverksamhet

280

Grundläggande utbildning			2611
Gymnasium				442

Statistik över antalet barn i förskola saknas för Pyttis.
20.1.7 Kultur-, ungdoms-, idrotts- och biblioteksverksamhet
Kommun

Nämnd/sektion			Tjänstemän

Pyttis		Bildningsnämnd			Bildningschef
Mörskom

Biblioteks- och fritidsnämnd		

Bibliotekarie, fritidssekreterare

Lappträsk
Fritidsnämnd			
Ungdomsledare, Bibliotekschef (Föredragande
						är direktören för bildningsväsendet)
Lovisa		
Kultur- och biblioteksnämnd,
Kulturchef, fritidsdirektör,
		Fritidsnämnd			biblioteksdirektör
Borgå		Bildningsnämnd			Kultur- och fritidsdirektör
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21 Borgå
Invånarantal:		
Språkförhållande:
			
			

48833
Svenska: 31,1 %
Finska: 65,7 %
Övriga: 3,2 %

21.1 Bildningsväsendet
21.1.1 Verksamheter som underlyder bildningsväsendet

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Dagvård
Förskola
Morgon- och eftermiddagsverksamhet
Grundläggande utbildning
Gymnasieutbildning
Fri bildning
Kulturverksamhet
Idrottsverksamhet
Ungdomsverksamhet
Biblioteksverksamhet

21.1.2 Ledningsstruktur för svenskspråkig dagvård och utbildning

• Stadsdirektör
• Bildningsdirektör (gemensam för båda språkgrupperna)
– Utbildningsdirektör för den svenska utbildningen
– Direktör för småbarnsfostran (gemensam för båda språkgrupperna)
– Ledaren för småbarnsfostran
21.1.3 Ledande tjänstemän
Verksamhet				Ledande tjänsteman
Dagvård och förskola			

Direktör för småbarnsfostran

Grundläggande utbildning och andra
stadiets utbildning			

Utbildningsdirektör för den svenska utbildningen

Fri bildning				Rektor
Kultur-, idrotts-, ungdoms- och 		
biblioteksverksamhet samt
Borgå konstskola och Borgå musikinstitut

Kultur- och fritidsdirektör

Bildningsdirektören är ansvarig för hela sektorn, ansvarar bland annat för sektorns förvaltning, ekonomi, ledning och utveckling av väsendet. Utbildningsdirektör för den svenska
utbildningen handhar praktiska och pedagogiska elev- och skolarrangemang som gäller den
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svenskspråkiga utbildningen samt handhar tillsvidareanställning av personal. Direktören för
småbarnsfostran är ansvarig för dagvårdsärenden.
21.1.4 Nämnder och sektioner
Nämnd/sektion		Föredragande		Ansvarsområde
Bildningsdirektör		
Dagvård, förskola, grundläggande utbildning,
Bildningsnämnd		
						gymnasieutbildning
Svenskspråkig sektion
			

Utbildningsdirektör för
den svenska utbildningen

Ansvarar för den svenskagrundläggande
utbildning och gymnasieutbildning

Dagvårdsärenden och förskolärenden handhar bildningsnämnden, förskolans läroplan godkänns dock i skolsektionen.
21.1.5 Bildningsväsendets psykosociala stödtjänster
Nämndens och sektionens uppgift och beslutanderätt
Bildningsnämnd
-

-

Svenskspråkig sektion

styr, övervakar och sköter förvaltningen
för bildningsväsendet		
ansvarar för utveckling av sektorns
verksamhet, ekonomi och organisation
godkänner läroplaner för fri bildning och 		
morgon- och eftermiddagsverksamhet samt
plan för småbarnsfostran
fastställer skolornas arbets- och lovtider
beslutar att inrätta och dra in skolor enligt
fullmäktiges strategier och budget
fastställer och beslutar om bidrag
följer upp verksamhetens resultat
ansvar över grundläggande utbildning
och gymnasiet

beslutanderätt i frågor som berör bildningsväsendets svenskspråkiga frågor
fastställer elevupptagningsområde
godkänner och utvärderar läroplaner för
kommunen och enskilda skolor samt förskolor

21.1.6 Statistik
Bildningsväsendets psykosociala stödtjänster

Verksamhetsområde

Skolpsykolog					Bildningsväsendet
Skolkurator					Bildningsväsendet
Skolhälsovårdare				Social- och hälsovårdssektorn
Olika slag av terapeuter (ex. tal- och ergoterapeut)

Social- och hälsovårdssektorn

21.1.7 Kultur-, idrotts-, ungdoms- och biblioteksverksamhet

Bildningsnämnden har det övergripande ansvaret för verksamheterna.
Verksamheternas tjänstemän:
• Kultur- och fritidsdirektör (gemensam för båda språkgrupperna)
• Chef för kulturtjänster (gemensam för båda språkgrupperna)
• Chef för bibliotekstjänster (gemensam för båda språkgrupperna)
• Chef för idrottstjänster (gemensam för båda språkgrupperna)
• Chef för ungdomstjänster (gemensam för båda språkgrupperna)
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22 Lappträsk
Invånarantal:		
Språkförhållande:
			
			

2872
Svenska: 32,6 %
Finska: 67,4 %
Övriga: 0 %

22.1 Bildningsväsendet
22.1.1 Verksamheter som underlyder bildningsväsendet

•
•
•
•
•
•
•

Dagvård
Förskola
Grundläggande utbildning 1-6
Kulturverksamhet
Ungdomsverksamhet
Idrottsverksamhet
Biblioteksverksamhet

Grundläggande utbildning 7-9 och gymnasiet finns i Lovisa. Medborgarinstitutets tjänster
köper Lappträsk från Lovisa.
22.1.2 Ledningsstruktur för svenskspråkig utbildning och dagvård

• Kommundirektör
• Direktör för bildningsväsendet (gemensam för båda språkgrupperna)
– Svenskspråkig sekreterare
22.1.3 Ledande tjänstemän
Verksamhet				Ledande tjänsteman
Dagvård och förskola			

Chef för småbarnsfostran

Grundläggande utbildning och 		
Direktör för bildningsväsendet (över språkgränserna)
idrottsverksamhet			
Ungdomsverksamhet			Ungdomsledare
Biblioteks- och kulturverksamhet		

Bibliotekschef

22.1.4 Nämnder, sektioner och direktioner
Nämnd/sektion		Föredragande		Ansvarsområde
Bildningsnämnd		
Direktör för 		
Helhetsansvar för bildningsväsendet,
			bildningsväsendet		dagvård och förskola
Svenskspråkig sektion
Bildningsnämndens
			svenska sekreterare

Grundläggande utbildning

Fritidsnämnd		
Direktör för		
Kultur-, idrotts-, ungdoms- och
			bildningsväsendet		biblioteksverksamhet

48

Nämnden, sektionens och direktionens uppgift och beslutanderätt
Bildningsnämnd					Svenskspråkig sektion
-

beslutar om skolskjuts				
beslutar om läsårets arbets- och lovtider		
beslutar om fördelning av resurser
beslutar om permitteringar och omorganisering
av tjänster
- beslutar om överföring av elev till särskilt stöd
mot vårdnadshavares vilja

- tillsvidareanställning av personal

Direktionen i den svenska skolan
• övervaka kvalitet och kvantitet av tjänster som produceras i skolan
• ansvara för samarbete mellan hem och skola
• godkänna läroplanen
• gör för bildningsväsendet ett budgetförslag om behövliga resurser till skolan
• besluta om bildningsväsendets utdelade plan över användning av budgetanslag
• antagande och relegerande av elev
• bevilja tillstånd att inleda skolgången ett år tidigare eller senare än stadgat
Följa upp och bedöma hur:
• läroplanen förverkligas
• resurserna räcker till
I alla skolor finns det direktioner, i direktionen är det rektorn för skolan som är föredragande.
22.1.5 Bildningsväsendets psykosociala stödtjänster
Bildningsväsendets psykosociala stödtjänster

Verksamhetsområde

Skolpsykolog					Köptjänst
Skolkurator					Köptjänst
Skolhälsovårdare				Social- och hälsovårdsväsendet
Olika slag av terapeuter (ex. tal- och ergoterapeut)

Köptjänst

22.1.6 Statistik
Statistik över antalet svenska barn och ungdomar inom olika verksamhetsområden
Dagvård			39
Förskola			12
Eftermiddagsvård		 22
Grundläggande utbildning 1-6

56
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23 Lovisa
Invånarantal:		
Språkförhållande:
			
			

15565
Svenska: 42,5 %
Finska: 54,8 %
Övriga: 2,7 %

23.1 Bildningsväsendet
23.1.1 Verksamheter som underlyder bildningsväsendet

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Dagvård
Förskola
Morgon- och eftermiddagsverksamhet
Grundläggande utbildning
Andra stadiets utbildning
Fri bildning
Kulturverksamhet
Idrottsverksamhet
Ungdomsverksamhet
Biblioteksverksamhet

23.1.2 Ledningsstruktur

• Stadsdirektör
• Bildningsdirektör (över språkgränserna)
– Undervisningschef
– Chefen för dagvård och småbarnsfostran
23.1.3 Ledande tjänstemän
Verksamhet				Ledande tjänsteman
Dagvård				

Chefen för dagvård och småbarnsfostran

Förskola och grundläggande utbildning

Utbildningschef

Gymnasieutbildning, fri bildning		

Bildningsdirektör

Musei- och kulturverksamhet		

Chef för musei- och kulturväsendet

Idrotts- och ungdomsverksamhet		

Chef för fritidsväsendet

Biblioteksverksamhet			

Chef för biblioteksväsendet

Anställning av ordinarie personal till skolor och daghem sköts av utbildningschefen, chefen
för dagvård och småbarnsfostran eller bildningsdirektören beroende på vart personalen skall
anställas.
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23.1.4 Nämnder, sektioner och direktioner
Nämnd/sektion			Föredragande

Ansvarsområde

Bildningsnämnd			
Bildningsdirektör Övergripande ansvar för bildningen, dagvård,
						gymnasium, fri bildning
Svenskspråkig sektion		

Utbildningschef

Förskola, grundBildningsdirektör		
				läggande utbildning
Kultur- och biblioteksnämnd
Chefen för musei- Kultur- och biblioteksverksamhet
				och kultur- eller
				biblioteksväsendet
Fritidsnämnd			
Chefen för
				fritidsväsendet

Ungdoms- och idrottsverksamhet

I bildningsnämnden är beredande chefen för dagvård och småbarnsfostran, bildningsdirektör eller annan sakkunnig person. Utbildningschefen är beredande i den svenskspråkiga
sektionen.
I kultur- och biblioteksnämnden är endera kulturchefen eller bibliotekschefen föredragande och beredande. I fritidsnämnden är fritidsdirektören föredragande och beredande.
23.1.5 Nämnden, sektionen och direktionens uppgift och beslutanderätt
Bildningsnämnd
-

Svenskspråkig sektion

beslutar om dagvårdsavgifter
- till utbildningsnämndens respektive sektioner
beslutar om stöd för vård av barn hemma 		 hör dessutom en eller flera medlemmar med
eller i privat regi		 personliga ersättare från avtalskommunerna så
godkänner läroplan och anvisningar för 		 som i samgångsavtalet särskilt överens
småbarnsfostran		kommits
godkänner plan för skolelevernas morgon- om frågan gäller endast den ena språkgruppens
och eftermiddagsvård		 läroanstalter eller utbildning, utövas
beslutar om elevupptagningsområde		 beslutanderätten i nämnden av den behöriga
beslutar om timresurser		 sektionen
beslutar om läsårets arbets- och lovtider
beslutar om skolskjuts
utnämner daghems- och skolföreståndare
besluter om att överföra elev till särskilt
stöd mot vårdnadshavares vilja
godkänner bildningscentralens
utvärderingsplan		

Direktion
• Beslutar om avstängning av elev för viss tid
• Framställer om biträdes-, undervisnings- och elevvårdstjänster
• Föredrar budgetförslag för nämnden
• Väljer vistidsanställda tjänsteinnehavare och anställda i arbetsavtalsförhållande på viss
tid för en tid som är längre än sex månader men kortare än ett år
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Godkänner:
• Planen som baserar sig på läroplanen för förskola, grundläggande utbildning och
gymnasium
• Verksamhetsberättelse
• Planen för elevvård
• Skolans ordningsstadga och krisplan
Alla skolor i Lovisa har direktioner. Till direktionen väljs representanter från vårdnadshavare, över 15 år fyllda elever, undervisningspersonal, rektor som är föredragande.
23.1.6 Psykosociala stödtjänster
Bildningsväsendets psykosociala stödtjänster

Verksamhetsområde

Skolpsykolog					Social- och hälsovårdssektorn
Skolkurator					Social- och hälsovårdssektorn
Skolhälsovårdare				Social- och hälsovårdssektorn
Olika slag av terapeuter (ex. tal- och ergoterapeut)

Social- och hälsovårdssektorn

23.1.7 Statistik
Statistik över antalet svenska barn och ungdomar inom olika verksamhetsområden
Dagvård				377
Förskola				74
Eftermiddagsverksamhet			67
Grundläggande utbildning			752
Gymnasium				121

Eftermiddagsverksamheten är i flesta fall kommunal men även avtal med församlingar finns.
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24 Mörskom
Invånarantal:		
Språkförhållande:
			
			

2008
Svenska: 11 %
Finska: 89 %
Övriga: 0 %

24.1 Bildningsväsendet
Dagvården hör i dag till grundtrygghetssektorn. I grundtrygghetsnämnden är det dagvårdsdirektören som bereder ärenden som handlar om dagvården. Skolfrågor sköts av kommunsekreteraren i den svenskspråkiga skolnämnden. Alla svenskspråkiga barn får sin utbildning i
Lovisa medan dagvården finns i Mörskom. Kultur-, idrotts-, ungdoms- och biblioteksfrågor
handhar biblioteks- och fritidsnämnden.
Från 1.9.2012 anställer Pukkila kommun en fostringsdirektör och Mörskom köper 45
procent av denna tjänst, denna person fungerar till en början som skoldirektör i Mörskom.
Den 1.1.2013 kommer Mörskom att ändra sin organisation så, att grundtrygghetsnämnden
slopas och istället instiftas en fostringsnämnd som behandlar främst dagvårdsärenden, samt
under den en finskspråkig och en svenskspråkig skolsektion. Fostringsdirektören kommer
att vara föredragande i fostringsnämnden och i den finskspråkiga skolsektionen medan
kommunsekreteraren är föredragande i den svenskspråkiga skolsektionen.
24.1.1 Ledningsstruktur för svenskspråkig utbildning och dagvård till och
med 1.9.2012

• Kommundirektör
• Direktör för bildningsväsendet (handhas av kommunsekreteraren)
• Dagvårdsdirektör
24.1.2 Nämnd

Svenskspråkig skolnämnd
• besluta om elevens rätt att gå i en annan skola än i den som tillhör det egna elevantagningsområdet
• besluta om det svenskspråkiga skolväsendets understöd och stipendier
• godkänna målsättningar uppsatta för det svenskspråkiga skolväsendet och uppfölja
dess förverkligande
• av en giltig orsak bestämma att en elev tillfälligt skall gå i en annan skola med samma
språk i kommunen än på det elevintagningsområde som eleven tillhör
• handhar alla ärenden som gäller den svenskspråkiga skolärenden, förskolärenden,
morgon- och eftermiddagsverksamhet till den del det inte hör till avgörandemakten
för de kommuner som erbjuder svenskspråkig undervisning

53

Bildningsförvaltningen i Svenskfinland

24.1.3 Statistik
Statistik över antalet barn och ungdomar inom olika svenska verksamhetsområden
Dagvård				7
Förskola				

6 (5 i Lovisa, 1 på finska)

Morgon- och eftermiddagsverksamhet

18

Grundläggande utbildning			

20 (i Lovisa)

Gymnasium				2 (Lovisa)

Mörskom har förutom sina egna dagvårdsplatser även köpplatser i Lovisa om behov finns.
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25 Pyttis
Invånarantal:		
Språkförhållande:
			
			

5355
Svenska: 9 %
Finska: 91 %
Övriga: 0 %

25.1 Bildningsväsendet
25.1.1 Verksamheter som underlyder bildningsväsendet

•
•
•
•
•
•

Förskola
Grundläggande utbildning
Kulturverksamhet
Idrottsverksamhet
Ungdomsverksamhet
Biblioteksverksamhet

De svenskspråkiga eleverna i Pyttis går den grundläggande utbildningen 7-9 samt gymnasiet
i Kotka. Dagvården hör i Pyttis till social- och hälsovårdsväsendet. Medborgarinstitutets
tjänster köp från Lovisa.
25.1.2 Ledningsstruktur

• Kommundirektör
• Bildningschef (över språkgränserna)
25.1.3 Nämnder och sektioner
Nämnd/sektion			Föredragande

Ansvarsområde

Bildningsnämnd			
Bildningschef
Övergripande ansvar för bildningsväsendet,
						morgons- och eftermiddagsverksamhet,
						andra stadiets utbildning, fri bildning,
						kultur-, idrotts-, ungdoms- och biblioteks						verksamhet samt kostservice
Svenskspråkig sektion		

Bildningschef

Förskola och grundläggande utbildning

Finskspråkig sektion		

Bildningschef

Förskola och grundläggande utbildning

I Pyttis är det bildningsnämnden som anställer ordinarie personal till skolorna. Kommunens
skolor har inga direktioner. Bildningschefen är ledande tjänsteman för alla verksamhetsområdden inom bildningsväsendet. Förvaltningsstadgan håller på och förnyas.
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25.1.4 Nämnden och sektionens uppgift och beslutanderätt
Bildningsnämnd					Svenskspråkig sektion
-

-

beslutar om skolskjuts				
Har samma befogenheter som bildningsansvarar över fastigheter som hör till 		
nämnden i frågor som berör endast det
bildningsnämnden				svenskspråkiga utbildningsväsendets ärenden
ansvarar för biblioteks-, idrotts-, ungdomsoch kulturärenden samt kostservice och
morgon och eftermiddagsverksamhet
beslutar om tjänstledigheter över tre månader
beslutar om bidrag till föreningar		

25.1.5 Psykosociala stödtjänster
Bildningsväsendets psykosociala stödtjänster

Verksamhetsområde

Skolpsykolog					Social- och hälsovårdssektorn
Skolkurator					Social- och hälsovårdssektorn
Skolhälsovårdare				Social- och hälsovårdssektorn
Olika slag av terapeuter (ex. tal- och ergoterapeut)

Social- och hälsovårdssektorn

25.1.6 Statistik
Statistik över antalet svenska barn och ungdomar inom olika verksamhetsområ-den
Dagvård			30
Förskola			7
9
Eftermiddagsverksamhet		
Grundläggande utbildning 1-6
32
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26 Västra Nyland
Kommuner:
Hangö, Raseborg, Ingå, Sjundeå och Lojo

Samtliga kommuner i regionen är tvåspråkiga. I regionen finns fyra gymnasier, ett i Hangö
och ett i Lojo samt två i Raseborg. Lojo, Sjundeå och Ingå samarbetar kring grundläggande
utbildning för årskurserna 7-9, skolan är belägen i Virkby, Lojo. Den ledande tjänstemannen inom bildningsväsendet i Sjundeå och Ingå har rätt att närvara vid bildningsnämndens
och sektionernas sammanträden i Lojo. Ingen av kommunerna i regionen har direktioner i
skolorna. Lojo, Ingå och Sjundeå samarbetar i dag kring social- och hälsovårdstjänster.

26.1 Bildningsväsendet
Till bildningsväsendet i samtliga kommuner hör:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Dagvård
Förskola
Grundläggande utbildning
Morgon- och eftermiddagsverksamet
Fri bildning
Kulturverksamhet
Ungdomsverksamhet
Idrottsverksamhet
Kulturverksamhet
Biblioteksverksamhet

Musikinstitutet Raseborg ger grundläggande musikundervisning för elever i Raseborg,
Hangö och Ingå. Lojo och Sjundeå samarbetar kring musikinstitutet och Hiisi-institutet
som är beläget i Lojo.
26.1.1 Ledningsstruktur för svenskspråkig dagvårds och utbildning

Hangö
• Bildningschef
• Dagvårdschef
Raseborg
• Bildningsdirektör
• Undervisningschef
• Dagvårdschef
Ingå
• Bildningschef
• Dagvårdsledare
Sjundeå
• Bildningschef
• Chef för småbarnsfostran
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Lojo
• Sektordirektör för bildningsväsendet
• Undervisningschef
• Chef för småbarnsfostran
26.1.2 Nämnd och sektion

Samtliga kommuner har en bildningsnämnd och en svensk sektion till bildningsnämnden.
Föredragande i bildningsnämnden är i samtliga kommuner den högsta tjänstemannen inom
bildningsväsendet. I Hangö och Sjundeå är en rektor föredragande för den svenska sektionen. Föredragande i sektionen är i Ingå högsta tjänsteman inom bildningen och i Raseborg
och Lojo är det undervisningschefen for den svenskspråkiga utbildningen som är föredragande.
Beredande i nämnderna är den tjänsteman som är sakkunnig inom området, exempelvis
dagvårdschef eller bildningsdirektör. I de svenska sektionerna är beredande bildningschef,
undervisningschef, dagvårdschefen eller andra sakkunniga beroende på ärende.
Nedan en förteckning över de uppgifter och den beslutanderätt som de flesta kommuners nämnder och sektioner har i regionen. En utförligare förteckning över nämndernas och
sektionernas uppgifter och beslutanderätt finns i kommunkorten.
Nämnd
-

Sektion

helhetsansvar för bildning
besluta om skolskjuts 		
avge förslag till budget- och ekonomiplan
övervaka budget
besluta om arbets- och lovdagar
ansvara för organisering och utveckling av
verksamheter som hör till nämnden 		

besluta om de uppgifter som enligt skollag
hör till den egna språkgruppen
avstängning av elev för viss tid
godkänna läroplan och arbetsplan

I Raseborg har nämnden rätt att besluta om uppstartning och nedläggning av verksamheter
som hör till nämndens verksamhetsområde. I Raseborg ger sektionen förslag på budget till
bildningsnämnden samt övervakar budgeten.
26.1.3 Tillsvidareanställning av personal

Politiskt organ

Tillsvidareanställning av personal

Tjänsteman

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

Tillsvidareanställning av personal inom bildningsväsendet varierar mellan kommunerna.
I Hangö anställer bildningsnämnden personal. I Ingå är det bildningsnämndens svenska
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sektion som tillsvidareanställer personal till skolorna. Undervisningschefen anställer ordinariepersonal i Raseborg. Bildningschefen anställer ordinarie personal i Sjundeå medan chefen
för resultatområdet anställer ordinarie personal i Lojo.
26.1.4 Bildningsväsendets psykosociala stödtjänster

Hälsovårdare
Samarbete inom social‐ och
hälsovårdssektorn

Terapeut

Social‐ och
hälsovårdssektorn

Kurator

Bildningssektorn

Psykolog
0

1

2

3

4

5

Skolkuratorn hör till bildningssektorn i alla kommuner. I tre kommuner hör skolpsykologen till bildningsväsendet, undantaget är Raseborg, där skolpsykologen hör till social- och
hälsovårdsväsendet. Uppgifter om skolkurator och skolpsykolog i Lojo saknas. I Hangö och
Raseborg hör skolhälsovårdaren och terapeuter till social- och hälsovårdssektorn. I Lojo,
Sjundeå och Ingå hör skolhälsovårdare och terapeuter till social- och hälsovårdssamarbetet
LOST som är ett samarbete mellan kommunerna Sjundeå, Ingå, Lojo och Karislojo.
26.1.5 Statistik
Totala mängden svenska barn och unga i olika verksamheter i regionen
Dagvård				1007
Förskola				367
Morgon- och eftermiddagsverksamhet

395

Grundläggande utbildning			3305
Gymnasium				546

Statistik över antalet barn i dagvård, förskola, morgon- och eftermiddagsverksamhet saknas
för Lojo.
26.1.6 Kultur-, idrotts-, ungdoms- och biblioteksverksamhet

I kommunerna i Västra Nyland hör kultur-, idrotts-, ungdoms och biblioteksverksamhet
under bildningssektorn med undantag för Hangö där endast idrotts- och ungdomsverksam-
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het hör till bildningsväsendet. I Hangö hör fri bildning, kultur- och biblioteksverksamheten
till centralen för kultur- och medborgarverksamhet.
Kommun Nämnd/sektion

Nämnd/sektion

Tjänstemän

Hangö
Bildningsnämnd
		
		

Nämnden för kultur- och
medborgarverksamhet
(inte till bildningsväsendet)

Idrotts- och ungdomschef.
Kulturchef (inte till
bildningsväsendet)

Raseborg Bildningsnämndens
Bildningsnämndens sektion
sektion för kultur
för idrott och hälsomotion
och museum		
			

Kultursekreterare,
idrottssekreterare,
ungdomssekreterare,
bibliotekschef

Ingå

Bildningsnämnd		

Bildningschef

Sjundeå

Bildningsnämnd		

Fritidschef

Lojo

Kultur- och 		
fritidsnämnd		
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Chefen för resultatområdet för fri
bildning och annan utbildning,
Chefen för resultatområdet för
kulturväsendet

27 Hangö
Invånarantal:		
Språkförhållande:
			
			

9400
Svenska: 43,8 %
Finska: 53,6 %
Övriga: 2,6 %

27.1 Bildningsväsendet
27.1.1 Verksamheter som underlyder bildningsväsendet

•
•
•
•
•
•
•

Dagvård
Förskola
Morgon- och eftermiddagsverksamhet
Grundläggande utbildning
Gymnasium
Idrottsverksamhet
Ungdomsverksamhet

Centralen för kultur- och medborgarverksamhet har hand om fri bildning, kultur- och biblioteksverksamhet. Kulturchefen är ledande tjänsteman för verksamheterna och tillhörande
nämnd är, nämnden för kultur och medborgarverksamhet.
27.1.2 Ledningsstruktur för svenskspråkig utbildning och dagvård

• Stadsdirektör
• Bildningschef (gemensam för båda språkgrupperna)
– Dagvårdschef (gemensam för båda språkgrupperna)
27.1.3 Ledande tjänstemän
Verksamhet				Ledande tjänsteman
Dagvård och förskola			

Dagvårdschef

Grundläggande utbildning och gymnasium

Bildningschef

Idrotts- och ungdomsverksamhet		

Idrotts- och ungdomschef

27.1.4 Nämnder och sektioner
Nämnd/sektion		

Föredragande

Ansvarsområde

Bildningsnämnd		

Bildningschef

Dagvård, förskola, idrotts- och ungdomsverksamhet

Bildningsnämndens
svenskspråkiga sektion

Rektor		

Grundläggande utbildning, gymnasieutbildning
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Beredande i nämnden och sektionen varierar beroende på vilket ärende som skall behandlas.
Nämndens och sektionens uppgift och beslutanderätt
Bildningsnämnd				Bildningsnämndens svenskspråkiga sektion
- helhetsansvar för bildningsväsendet
- tillsvidareanställning av personal
- läsårets arbets- och lovdagar
		
		
			

avstängning av elev för viss tid
godkänna läroplan
besluta om utvärdering av utbildning
godkänna plan baserad på läroplan
besluta om lärare som sköter rektorsuppgift
eller avlägsnande av uppgift

27.1.5 Bildningsväsendets psykosociala stödtjänster
Bildningsväsendets psykosociala stödtjänster

Verksamhetsområde

Skolpsykolog					Bildningsväsendet
Skolkurator					Bildningsväsendet
Skolhälsovårdare				Social- och hälsovårdssektorn
Olika slag av terapeuter (ex. tal- och ergoterapeut)

Social- och hälsovårdssektorn eller köpes

27.1.6 Statistik
Statistik över antalet svenska barn och ungdomar inom olika verksamhetsområden
Dagvård			148
Förskola			29
Eftermiddagsverksamhet		

60

Grundläggande utbildning

401

Gymnasium			73
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28 Ingå
Invånarantal: 		
Språkförhållande:
			
			

5561
Svenska: 55 %
Finska: 42 %
Övriga: 3 %

28.1 Bildningsväsendet
28.1.1 Verksamheter som underlyder bildningsväsendet

•
•
•
•
•
•
•
•

Dagvård
Förskola
Grundläggande utbildning (åk 1–6 i kommunen, åk 7–9 i Lojo)
Fri bildning
Idrottsverksamhet
Ungdomsverksamhet
Biblioteksverksamhet.
Kulturverksamhet

Bildningschefen är ledande tjänsteman för all verksamhet inom bildningsväsendet. Gymnasieutbildning sker främst i Lojo.
28.1.2 Ledningsstruktur för svenskspråkig utbildning och dagvård

• Kommundirektör
• Bildningschef (gemensam för båda språkgrupperna)
– Dagvårdsledare (gemensam för båda språkgrupperna)
28.1.3 Nämnder och sektioner
Nämnd/sektion		

Föredragande

Ansvarsområde

Bildningsnämnd		

Bildningschef

Kultur-, idrotts-, ungdoms- och biblioteksärenden

Bildningsnämndens
svenskspråkiga sektion

Bildningschef

Dagvård, förskola och grundläggande utbildning

Beredande i bildningsnämnden och sektionen är bildningschefen eller andra sakkunniga.
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Nämndens och sektionens uppgift och beslutanderätt
Bildningsnämndens svenskspråkiga sektion

Bildningsnämnd
-

helhetsansvar för bildningsväsendet
ansvar för dagvård och utbildning		
godkänna kommunens läroplan
godkänna kommunens plan för
småbarnsfostran
utvärdering av utbildning
läsårets arbets- och lovtider 		
besluta om skolskjuts
godkänna allmänna anvisningar		
bereda bildningsväsendets ärenden som
kommunstyrelsen avgör
utarbeta ett budgetförslag och en
ekonomiplan
övervaka budgetens förverkligande

besluta om uppgifter som enligt skollag hör till
den egna språkgruppen
tillsvidareanställning av personal
anvisa och anta elev till förskola
utvärdering av undervisning
godkänna årlig arbetsplan för förskola och
grundläggande utbildning
utveckling av utbildning och fostran i förskola
och grundläggande utbildning
godkänna ordningsregler
besluta om elevupptagningsområden

28.1.4 Bildningsväsendets psykosociala stödtjänster
Bildningsväsendets psykosociala stödtjänster

Verksamhetsområde

Skolpsykolog					Bildningsväsendet
Skolkurator					Bildningsväsendet
Skolhälsovårdare				LOST
Olika slag av terapeuter (ex. tal- och ergoterapeut)

LOST

LOST är ett social- och hälsovårdssamarbete mellan kommunerna Sjundeå, Ingå, Lojo och
Karislojo.
28.1.5 Statistik
Statistik över antalet svenska barn och ungdomar inom olika verksamhetsområden
Dagvård				121
Förskola				43
Eftermiddagsverksamhet			65
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Grundläggande utbildning (1–6)		

250

Grundläggande utbildning 7–9 (Lojo)

114

29 Lojo
Invånarantal:		
39000
Språkförhållande:
Svenska: 4,1 %
			Finska:
			Övriga:

29.1 Bildningsväsendet
29.1.1 Verksamheter som underlyder bildningsväsendet

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Småbarnsfostran
Förskola
Grundläggande utbildning
Andra stadiets utbildning
Fri bildning
Ungdomsverksamhet
Kulturverksamhet
Biblioteksverksamhet
Idrottsverksamhet

29.1.2 Ledningsstruktur för svenskspråkig utbildning och dagvård

• Stadsdirektör
• Sektordirektör för bildningsväsendet (Bildningsdirektör, gemensam för båda
språkgrupperna)
– Undervisningschef (gemensam för båda språkgrupperna)
– Chef för småbarnsfostran (gemensam för båda språkgrupperna)
29.1.3 Ledande tjänstemän
Verksamhet				Ledande tjänsteman
Dagvård och förskola			

Chef för småbarnsfostran

Grundläggande utbildning och andra
stadiets utbildning			

Undervisningschef

Fri bildning, ungdoms- och		
Chefen för resultatområdet för fri bildning och annan
idrottsverksamhet			utbildning
Kultur- och biblioteksverksamhet		

Chefen för resultatområdet för kulturväsendet

Chefen för resultatområdet tillsvidareanställer personal.
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29.1.4 Nämnder och sektioner
Nämnd/sektion		Föredragande		Ansvarsområde
Utbildningsnämnd

Bildningsdirektör		

Allmän ledning och styrning

Utbildningsnämndens
svenska sektion		

Undervisningschef/
Dagvård, förskola, grundläggande
Chefen för småbarnsfostran utbildning, gymnasium

Kultur- och fritidsnämnd Bildningsdirektör		
Ungdoms-, kultur-, biblioteks- och idrotts						verksamhet samt fri bildning

Den ledande tjänsteinnehavaren inom bildningsväsendet i alla samarbetskommuner (Ingå,
Sjundeå och Karislojo) har rätt att närvara på sammanträden för Lojo utbildningsnämnd
och dess sektioner.
Nämnden och sektionens uppgift och beslutanderätt
Utbildningsnämnd

Utbildningsnämndens svenska sektion

-

besluta om skolornas verksamhetsresurser - godkänna planen för småbarnsfostran, läro
besluta om skolskjuts		 planer, planen för morgon- och
besluta om läsårets arbets- och lovtider		 eftermiddagsverksamhet
utvärdering av utbildning, morgon- och
- anvisningar om timfördelning och
eftermiddagsverksamhet		språkprogram
		
- besluta om elevupptagningsområden
		
- besluta om antalet nybörjarplatser i gymnasiet
		
- avstängning av elev/studerande för viss tid
		
- besluta om överföring av elev till särskilt stöd
			 när vårdnadshavare motsätter sig

29.1.5 Bildningsnämndens psykosociala stödtjänster
Bildningsväsendets psykosociala stödtjänster

Verksamhetsområde

Skolpsykolog
Skolkurator
Skolhälsovårdare				LOST
Olika slag av terapeuter (ex. tal- och ergoterapeut)

LOST

LOST är ett social- och hälsovårdssamarbete mellan kommunerna Sjundeå, Ingå, Lojo och
Karislojo.
29.1.6 Statistik
Statistik över antalet svenska barn och ungdomar inom olika verksamhetsområden
Dagvård
Förskola
Morgon- och eftermiddagsverksamhet
Grundläggande utbildning			345
Gymnasium				106
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Uppgifter om antalet barn i dagvård, förskola, morgon- och eftermiddagsverksamhet saknas.
29.1.7 Kultur-, idrotts-, ungdoms- och biblioteksverksamhet

Verksamheterna underlyder bildningsväsendet och sektordirektören för bildningsväsendet.
Verksamheterna har en kultur- och fritidsnämnd. Chefen för resultatområdet för fri bildning och annan utbildning och chefen för resultatområdet för kulturväsendet är ledande
tjänstemän för verksamheterna.
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30 Raseborg
Invånarantal: 		
Språkförhållande:
			
			

29065
Svenska: 66,6 %
Finska: 30,6 %
Övriga: 2,5 %

30.1 Bildningsväsendet
301.1 Verksamheter som underlyder bildningsväsendet

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Dagvård
Förskola
Grundläggande utbildning
Gymnasium
Fri bildning
Kulturverksamhet
Idrottsverksamhet
Biblioteksverksamhet
Ungdomsverksamhet

30.1.2 Ledningsstruktur för svenskspråkig utbildning och dagvård

• Stadsdirektör
• Bildningsdirektör (gemensam för båda språkgrupperna)
– Undervisningschef
– Dagvårdschef (gemensam för båda språkgrupperna)
30.1.3 Ledande tjänstemän
Verksamhet			Ledande tjänsteman
Dagvård och förskola		

Dagvårdschef

Grundläggande utbildning		

Undervisningschef

Gymnasieutbildning		

Bildningsdirektör

Fri bildning			Rektor
Kulturverksamhet		 Kultursekreterare
Ungdomsverksamhet		

Ungdomssekreterare

Idrottsverksamhet		 Idrottssekreterare
Biblioteksverksamhet		

Bibliotekschef

Ledande tjänsteman tillsvidareanställer personal till sin verksamhet.
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30.1.4 Nämnder och sektioner
Nämnd/sektion		Föredragande		Ansvarsområde
Bildningsnämnd		
Bildningsdirektör		
Övergripande ansvar för hela bildnings						sektorn. Produktionsansvar för barndagvård,
						bibliotek, ungdomsverksamhet, morgon- och
						eftermiddagsverksamhet för skolelever.
Bildningsnämndens
Bildningsdirektör		
Förskola, grundläggande utbildning och
svenska sektion		Undervisningschef		gymnasieutbildning
			Dagvårdschef			
Bildningsnämndens
Kultursekreteraren
Museichefen
sektion för kultur och
museum		

Kultur och museiverksamhet

Bildningsnämndens
Idrottssekreterare		
Idrottsverksamhet, hälsomotion,
ledd verksamhet och
sektion för idrott och 				
hälsomotion					idrottsanläggningar

Beredande i bildningsnämnden är vid dagvårds- och förskolärenden, dagvårdschefen, för
ärenden i anslutning till grundläggande utbildning, undervisningscheferna, och för övriga
ärenden samt ärenden som handlar om gymnasieutbildningen är bildningsdirektören beredande. Därtill kan olika experter och sakkunniga vara beredande i bildningsnämnden beroende på ärende. I den svenskspråkiga sektionen är undervisningschefen oftast beredande.
Nämndens och sektionens uppgift
Bildningsnämnd
-

-

Bildningsnämndens svenska sektion

Avge förslag till budget och ekonomiplan
övervaka att budgeten följs		
ge verksamhetsberättelse över föregående
år till stadsstyrelsen		
inom ramen för stadens budget ansvara och besluta i ärenden som hör till nämndens eller direktionens verksamhetsområde		
besluta om uppstartande och nedläggning 		
av verksamheter
övervaka arbetet som utförs av personal
som underlyder nämnden
övervaka att de fastigheter som är i nämndens
besittning används andamålsenligt och
ekonomiskt

godkänna strategier och mål för enhetens
operativa verksamhet
till bildningsnämnden ge förslag till budget
och ekonomiplan
övervaka att budgeten följs
övervaka att de fastigheter som är i
nämndens besittning används andamålsenligt
och ekonomiskt

I Raseborg finns två direktioner, direktionen för Medborgarinstitutet Raseborg och direktionen för Musikinstitutet Raseborg.
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30.1.5 Bildningsväsendets psykosociala stödtjänster
Bildningsväsendets psykosociala stödtjänster

Verksamhetsområde

Skolpsykolog					Social- och hälsovårdsväsendet
Skolkurator					Bildningsväsendet
Skolhälsovårdare				Social- och hälsovårdsväsendet
Olika slag av terapeuter (ex. tal- och ergoterapeut)

Social- och hälsovårdsväsendet

30.1.6 Statistik
Statistik över antalet svenska barn och ungdomar inom olika verksamhetsområden
Dagvård				628
Förskola				262
Eftermiddagsverksamhet			215
Grundläggande utbildning			1936
Gymnasium				367
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31 Sjundeå
Invånarantal:		
Språkförhållande:
			
			

6104
Svenska: 30,4 %
Finska: 66,6 %
Övriga: 3 %

31.1 Bildningsväsendet
31.1.1 Verksamheter som underlyder bildningsväsendet

• Dagvård
• Förskola
• Grundläggande utbildning (åk 1–6 i kommunen, åk 7–9 samarbete med Lojo eller
Kyrkslätt)
• Fri bildning
• Kulturverksamhet
• Idrottsverksamhet
• Ungdomsverksamhet
• Biblioteksverksamhet
Gymnasieutbildning sker främst i Lojo eller Kyrkslätt
31.1.2 Ledningsstruktur

• Kommundirektör
• Bildningschef (över språkgränserna)
– Chef för småbarnsfostran (över språkgränserna)
– Fritidschef (över språkgränserna)
31.1.3 Ledande tjänstemän
Verksamhet						Ledande tjänsteman
Dagvård, förskola					Chefen för småbarnsfostran
Grundläggande utbildning					Bildningschef
Fri bildning, kultur-, idrotts-, ungdoms- och
biblioteksverksamhet					Fritidschef

Bildningschefen anställer ordinariepersonal.
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31.1.4 Nämnder och sektioner
Nämnd/sektion		Föredragande		Ansvarsområde
Bildningsnämnd		
Bildningschef		
Organisering och utveckling av småbarns						fostran, allmänbildande undervisning, yrkes						och vuxenutbildning, fri bildning, biblioteks-,
						ungdoms-, idrotts- och kulturverksamhet
Bildningsnämndens
svenskspråkiga sektion
			

Rektorn för Sjundeå
svenska skola eller planeraren för småbarnsfostran

Svensk förskoleutbildning
Svensk grundläggande utbildning

Beredande i bildningsnämnden är bildningschef, fritidschef eller annan sakkunnig. I bildningsnämndens svenskspråkiga sektion är det rektorn för Sjundeå svenska skola, planeraren
för småbarnsfostran eller annan sakkunnig som är beredande.
31.1.5 Nämndens och sektionens uppgift
Bildningsnämnd
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
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Bildningsnämndens svenska sektion

leda och övervaka sitt ansvarsområde
–
bereda ärenden som kommunfullmäktige 		
och kommunstyrelsen avgör
–
övervaka hur budgeten följs		
besluta om principerna för att utveckla
–
verksamheten		
göra förslag till budget och ekonomiplan
–
godkänna verksamhetsberättelse
–
besluta om bidrag inom uppgiftsområdet		
ansvara för organisering och utveckling av de –
verksamheter som hör till nämnden		
fördela anslag till resultat områdena
–
besluta om skolskjuts
godkänna kommunens plan för undervisningsoch småbarnsfostran
godkänna verksamhetsplanen för morgon- och
eftermiddagsverksamhet
besluta om överföring av elev till särskilt stöd
mot vårdnadshavares godkännande

ge utlåtande till bildningsnämnden om
läroplanen för förskolan och grundskolan
godkänna för- och grundskolans årliga
arbetsplan
utse biträdande rektor för skolan och
befria från rektorsuppgift
avstängning av elev
avge ekonomi- och verksamhetsplan till
bildningsnämnden
godkänna skolans och förskolans
verksamhetsberättelse
fastställa ordningsföreskrifter

31.1.6 Psykosociala stödtjänster
Bildningsväsendets psykosociala stödtjänster

Verksamhetsområde

Skolpsykolog					Bildningsväsendet
Skolkurator					Bildningsväsendet
Skolhälsovårdare				LOST
Olika slag av terapeuter (ex. tal- och ergoterapeut)

LOST

LOST är ett social- och hälsovårdssamarbete mellan kommunerna Sjundeå, Ingå, Lojo och
Karislojo.
31.1.7 Statistik
Statistik över antalet svenska barn och ungdomar inom olika verksamhetsområden
Dagvård					110
Förskola					33
Eftermiddagsverksamhet				55
Grundläggande utbildning (1–6)			

174

Grundläggande utbildning 7–9 (Lojo eller Kyrkslätt)

85
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32 Huvudstadsregionen
Kommuner:
Helsingfors, Esbo, Vanda, Grankulla, Kyrkslätt och Sibbo

Med huvudstadsregionen avses Helsingfors, Esbo, Vanda, Grankulla och utvidgat med
Kyrkslätt och Sibbo.
32.1

Bildningsväsendet

Med undantag för Grankulla, hör dagvård, förskola, morgon- och eftermiddagsverksamhet
till bildningsväsendet i samtliga kommuner i regionen. Grundläggande utbildning, gymnasium och biblioteksverksamhet underlyder bildningsväsendet i samtliga kommuner. Fri bildning hör till bildningsväsendet i alla kommuner med undantag för Sibbo. Kultur-, idrottsoch ungdomsverksamhet underlyder bildningsväsendet i samtliga kommuner med undantag
för Vanda där verksamheterna hör till fritids- och invånarserviceväsendet.
32.1.1 Ledningsstruktur för svenskspråkig utbildning och dagvård

Strukturen för hur ledningen inom bildningsväsendet ser ut i huvudstadsregionen är väldigt
olika i regionen. Nedan en förteckning över ledningsstrukturen i regionens kommuner.
Grankulla
• Skoldirektör
• Kyrkslätt
• Bildningsdirektör
• Chef för svensk dagvård och utbildning
• Direktör för småbarnsfostran
Vanda
• Biträdande stadsdirektör för bildningsväsendet
• Direktör för svenskspråkigt resultatområde
Esbo
• Bildningsdirektör
• Svensk utbildningsdirektör
– Undervisningschef
– Utvecklingschef
Sibbo
• Bildningsdirektör
• Undervisningsdirektör
• Dagvårdschef
Helsingfors
• Biträdande stadsdirektör för bildnings- och personalväsendet
• Utbildningsdirektör (gemensam för båda språkgrupperna)
– Linjedirektör för svensk dagvård och utbildning
Chef för dagvård
Undervisningschef
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32.1.2 Nämnder och sektioner
Kommun

Nämnd			Sektion		Övrigt

Kyrkslätt
Bildningsnämnd				Svensk förskoleverksamhets- och
							utbildningsnämnd
Grankulla

Svensk skolnämnd		

Esbo		
		

Svensk dagvårds- och
bildningsnämnd		

Helsingfors

Utbildningsnämnd		

Svensk sektion

Vanda		Utbildningsnämnd		Svensk sektion
Sibbo		Bildningsutskott		Svensk utbildnings					sektion och dagvårdssektion

Helsingfors, Vanda och Sibbo har svenska sektioner underlydande bildningsnämnden.
Kyrkslätt, Grankulla och Esbo har egna svenskspråkiga nämnder. I Kyrkslätt finns även en
bildningsnämnd som handhar bildningsfrågor.
Nämndernas och sektionernas uppgifter varierar, nedan två tabeller som påvisar vad de
flesta kommuner i regionen har gemensamt vad gäller uppgifter och beslutanderätt i sektioner och nämnder. En utförligare förteckning över nämndernas och sektionernas uppgifter
och beslutanderätt finns i kommunkorten.
Svenska nämndernas uppgifter och beslutanderätt i Grankulla, Kyrkslätt och Esbo
• besluta om beviljande av understöd
• leda och övervaka verksamheten
• ge förslag till budget
• besluta om skolskjuts
• besluta om elevupptagningsområde
• godkänner kommunvisa läroplaner i Esbo och Kyrkslätt
• godkänner skolornas läroplaner i Grankulla
I Kyrkslätt är det bildningsnämnden, som är gemensam för båda språkgrupperna, som
beslutar om skolskjutsar. Nämnderna beslutar om skoldirektionernas och skolkommittéernas sammansättning i Grankulla och Esbo. I Esbo har den svenska dagvårds- och bildningsnämnden rätt att besluta om nedläggning och uppstartning samt sammanslagning av skolor.
Nämndernas och sektionernas uppgifter och beslutanderätt i Sibbo, Vanda och Helsingfors
Nämnd
-

Sektion

leda, övervaka och styra verksamheten
- besluta om de uppgifter som enligt skollag
övervaka att budgeten följs		 hör till den egna språkgruppen
godkänna läroplan
- avstängning av elev

I Vanda har den svenska sektionen samma befogenheter som nämnden i fråga om svenska
ärenden. Bildningsutskottet, svenska utbildningssektionen och dagvårdssektionen i Sibbo
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beslutar om inledning, ändring eller upphörande av verksamhet. Utbildningsnämndens
svenska sektion i Helsingfors gör en framställning till bildningsnämnden om förslag till
budget.
32.1.3 Direktioner

Alla kommuner i Huvudstadsregionen har direktioner eller skolkommittéer med undantag
för Sibbo. Nedan en förteckning över de uppgifter och beslutanderätt de flesta direktionerna
i regionen har. En utförligare förteckning finns i kommunkorten.
Direktionernas uppgifter
• främja samarbete mellan hem, skola och samhälle
• godkänna ordningsstadga
• avstänga elev för viss tid
• godkänna läroplan
utveckla och stödja undervisningen och fostran i skolan
I Helsingfors tillsvidareanställer direktionen personal och gör en framställning till sektionen
om läroplan.
32.1.4 Tillsvidareanställning av personal

Övrigt

Tillsvidareanställning av
personal

Politiskt organ
Tjänsteman

0

1

2

3

4

5

I fyra kommuner, Kyrkslätt, Vanda, Sibbo och Esbo, anställer den ledande tjänstemannen
ordinarie personal till skolorna. I Grankulla är det den svenskspråkiga skolnämnden som
anställer ordinarie personal. Direktionerna vid Helsingfors stads skolor anställer ordinarie
personal.
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32.1.5 Bildningsväsendets psykosociala stödtjänster

Terapeuter (ex. ergo‐,
talterapeut)

Skolhälsovårdare

Köpavtal
Social‐ och hälsovårdsväsendet

Skolkurator

Bildningsväsenet

Skolpsykolog
0

1

2

3

4

5

6

7

I samtliga kommuner hör skolpsykologen till bildningsväsendet och skolhälsovårdaren till
social- och hälsovårdsväsendet. Skolkuratorn hör till bildningsväsendet i alla kommuner
förutom i Vanda där den hör till social- och hälsovårdsväsendet. Olika slag av terapeuter
fungerar i två kommuner, Grankulla och Kyrkslätt, genom köpavtal. Social- och hälsovårdsväsendet har i tre kommuner, Sibbo, Helsingfors och Vanda, hand om olika slag av
terapeuter som bildningsväsendet använder sig av. I Esbo hör olika slag av terapeuter under
bildningsväsendet.
32.1.6 Statistik
Totala mängden svenska barn och unga i olika verksamheter i regionen
Dagvård				4206
Förskola				959
Morgon- och eftermiddagsverksamhet

1403

Grundläggande utbildning			9093
Gymnasium				2496

32.1.7 Kultur-, biblioteks-, ungdoms- och idrottsverksamhet

Samtliga kommuner har egen direktör för de olika verksamheterna. I en del kommuner är
det en tjänsteman som är direktör för flera verksamheter. I Vanda ansvarar en områdesansvarig ungdomssekreterare för den svenskspråkiga ungdomsverksamheten och en svenskspråkig bibliotekarie för svenskspråkig biblioteksverksamhet. Nedan en förteckning över
vilka nämnder och tjänstemän som har beslutanderätt om kultur, biblioteks- ungdoms- och
idrottsverksamheten i regionen.
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Kommun

Nämnd/sektion			Tjänstemän

Bildningsnämnd, Ungdomsnämnd,
Kulturdirektör, Idrottsdirektör,
Kyrkslätt
		Idrottsnämnd			Ungdomsdirektör, Biblioteksdirektör
Esbo		
		

Kulturnämnd, Svensk kultursektion,
Idrottsnämnd, Ungdomsnämnd

Direktör för fri bildning, Kulturdirektör,
Idrottsdirektör, Ungdomsdirektör

Grankulla
Bildningsnämnd, Idrottsnämnd,
		 Ungdomsnämnd

Kultur- och fritidsdirektör

Helsingfors
		

Idrottsdirektör, Kulturdirektör,
Biblioteksdirektör, Ungdomsdirektör

Idrottsnämnd, Ungdomsnämnd,
Biblioteks- och kulturnämnd		

Vanda		
Bildningsnämnd, Fritids- och
Kulturdirektör, Idrottsdirektör, Direktör för
		invånarservicenämnd		ungdomsverksamhet, Biblioteksdirektör
Sibbo		Fritidssektion			Kulturdirektör
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33 Vanda
Invånarantal:		
Språkförhållande:
			
			

200055
Svenska: 2,9 %
Finska: 88 %
Övriga: 9,1 %

33.1 Bildningsväsendet
33.1.1 Verksamhet som underlyder bildningsväsendet

•
•
•
•
•
•
•
•

Småbarnsfostran
Förskola
Grundläggande utbildning
Morgon- och eftermiddagsverksamhet
Gymnasium
Yrkesutbildning
Fri bildning
Biblioteksverksamhet

33.1.2 Ledningsstruktur för svenskspråkig utbildning och dagvård

• Stadsdirektör
• Biträdande stadsdirektör för bildningsväsendet
– Direktören för det svenskspråkiga resultatområdet
33.1.3 Ledande tjänstemän
Verksamhet				Ledande tjänsteman
Dagvård, förskola, grundläggande utbildning, Direktören för det svenskspråkiga resultatområdet
morgon- och eftermiddagsverksamhet,
gymnasium				
Kulturverksamhet			

Kulturdirektör (gemensam för båda språkgrupperna)

Idrottsverksamhet			

Idrottsdirektör (gemensam för båda språkgrupperna)

Ungdomsverksamhet			

Direktören för ungdomsverksamhet

Svensk ungdomsverksamhet		

Områdesansvarig ungdomssekreterare

Biblioteksverksamhet			Biblioteksdirektör
Svensk biblioteksverksamhet		

Svenskspråkig bibliotekarie

Folkhälsan sköter morgon- och eftermiddagsverksamheten i Vanda.
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33.1.4 Nämnder och sektioner
Nämnd/sektion

Föredragande

Ansvarsområde

Undervisningsnämnd

Vuxeninstitutets rektor,
biblioteksdirektören eller
biträdande stadsdirektör för
bildningsväsendet
		

Fri bildning och bibliotek samt dagvård,
förskola, grundläggande utbildning,
morgon- och eftermiddagsverksamhet,
gymnasium när det gäller båda språkgrupperna

Svensk sektion

Direktören för det svenskspråkiga resultatområdet
		

Dagvård, förskola, grundläggande
utbildning, morgon- och eftermiddagsverksamhet, gymnasium

Fritids- och invånarservice- Ungdomsdirektören, idrottsnämnden
direktör, kulturdirektör eller
direktören för verksamhetsområdet

Ungdomsverksamhet,
idrottsverksamhet och
kulturverksamhet

Beredande är direktören för det svenskspråkiga resultatområdet eller svenska resultatområdets planerare. Alla svenskspråkiga skolor i Vanda har egna direktioner.
Nämnden och sektionens uppgift och beslutanderätt
Bildningsnämnd
-

Svensk sektion

leda, utveckla och samordna bildnings- den svenska sektionen har samma
väsendets verksamheter		 befogenheter som nämnden i fråga om
utse medlemmar till grundskolornas 		 svenska ärenden
direktioner
besluta om elevantagningsområden
besluta om läsårets arbets- och lovtider
besluta om särskilt stöd för elev då
vårdnadshavare motsätter sig beslutet
godkänna läroplaner
besluta om nybörjarplatser i gymnasiet
besluta om skolskjuts
besluta om avstängning av elev/studerande
för viss tid
godkänna gymnasiets ordningsstadga
godkänna verksamhetsplan för morgonoch eftermiddagsverksamhet

33.1.5 Direktion

Direktionernas uppgifter
• delta i utvecklandet av skolan
• godkänna skolans läsårsplan och delta i utvärderingen av hur den lyckats
• ge förslag och utlåtande i ärenden som gäller skolan
• fungera som förbindelselänk mellan skolan och hemmet
• besluta om avstängning av elev för viss tid
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33.1.6 Bildningsväsendets psykosociala stödtjänster
Bildningsväsendets psykosociala stödtjänster

Verksamhetsområde

Skolpsykolog					Bildningsväsendet
Skolkurator					Social- och hälsovårdsväsendet
Skolhälsovårdare				Social- och hälsovårdsväsendet
Olika slag av terapeuter (ex. tal-, ergoterapeut)

Social- och hälsovårdsväsendet

33.1.7 Statistik
Statistik över antalet barn och ungdomar inom olika svenska verksamhetsområden
Dagvård			387
Förskola			86
Morgon-, eftermiddagsvård

118

Grundläggande utbildning		

642

Gymnasium			142
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34 Esbo
Invånarantal:		
Språkförhållande:
			
			

250000
Svenska: 8,3 %
Finska: 83 %
Övriga: 8,7 %

34.1 Bildningsväsendet
34.1.1 Verksamheter på svenska som lyder under bildningsväsendet

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Dagvård
Förskola
Morgon-, eftermiddagsverksamhet
Grundläggande utbildning
Gymnasium
Fri bildning
Kulturverksamhet
Idrottsverksamhet
Ungdomsverksamhet
Biblioteksverksamhet

34.1.2 Ledningsstruktur

• Stadsdirektör
• Bildningsdirektör (över språkgränserna)
– Svensk utbildningsdirektör - Resultatenhetschef
Undervisningschef
Utvecklingschef
Hela bildningssektorn leds av bildningsdirektören och bildningssektorn är sedan uppdelad i
olika resultatenheter, med egna direktörer.
Resultatenhet					Resultatenhetschef
Resultatenheten för svensk dagvård och utbildning

Svenska utbildningsdirektören

Resultatenheten för fritt bildningsarbete 		
(över språkgränserna)			

Direktören för fritt bildningsarbete

Resultatenheten för stadskultur 			
(över språkgränserna)			

Kulturdirektören

Resultatenheten för idrottstjänster 			
(över språkgränserna)			

Idrottsdirektören

Resultatenheten för ungdomstjänster 		
(över språkgränserna)			

Ungdomsdirektören

Resultatenheterna för finsk dagvård och finska utbildning ansvarar för respektive verksamhet på finska.
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34.1.3 Ledande tjänstemän
Verksamhet				Ledande tjänsteman
Dagvård, förskola, grundläggande utbildning, Svenska utbildningsdirektören
morgon- och eftermiddagsverksamhet,
gymnasium på svenska			
Biblioteksverksamhet, fri bildning		

Direktören för fri bildning

Kulturverksamhet			Kulturdirektören
Idrottsverksamhet			Idrottsdirektören
Ungdomsverksamhet			Ungdomsdirektören

Inom det svenska bildningsväsendet i Esbo är det utbildningsdirektören, undervisningschefen och utvecklingschefen som ansvarar för dagvård och utbildning på svenska för barn i
åldern 0–18.
34.1.4 Nämnder och sektioner
Nämnd/sektion		Föredragande			Ansvarsområde
Svenska dagvårds- och
Svenska utbildningsdirektören
Dagvård, förskola, grundläggande
utbildningsnämnden
eller bildningsdirektören		
utbildning, morgon- och eftermid							dagsverksamhet, gymnasium
Kulturdirektören eller direktören
Kulturverksamhet, biblioteksKulturnämnden		
			för fri bildning			verksamhet, arbetarinstitutet,
							kulturtjänsterna och samservice
Svenska kultursektionen Direktören för fri bildning		
Arbetarinstitutets svenska
							verksamhet
Idrottsnämnden		Idrottsdirektören			Idrottsverksamhet
Ungdomsnämnden

		

Ungdomsdirektören		 Ungdomsverksamhet

Ärendena till den svenska dagvårds- och utbildningsnämnden bereds av planerare eller chefer inom bildningssektorn. Utbildningsdirektören är föredragande i svenska dagvårds- och
utbildningsnämnden. Bildningsdirektören föredrar ärenden som behandlas i flera nämnder.
34.1.5 Nämndens uppgift och beslutanderätt

Svenska dagvårds- och utbildningsnämnden
• leda och övervaka verksamheten
• förslag till ekonomiplan
• godkänna behovsutredningar
• besluta om att grunda, lägga ner och sammanslå skolor
• besluta om skolskjuts
• besluta om elevupptagningsområde
• besluta om beviljande av understöd
• godkänna kommunens läroplaner och verksamhetsplan för morgon- och eftermiddagsverksamhet
• besluta om särskilt stöd för elev då vårdnadshavare motsätter sig
• besluta om grundskolornas och gymnasiernas profilering
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34.1.6 Direktioner

Alla skolor i Esbo har egna direktioner. Föredragande i direktionerna är respektive skolas
rektor. Svenska dagvårds- och utbildningsnämnden väljer ledamöter i direktionen. Representanter för lärarkåren, övrig personal och vårdnadshavare ska finnas i direktionen.
Uppgift

Beslutanderätt

Stöda:
- Godkänner kriterier, som preciserar de av
- skolans interna samarbete		 nämnden godkända grunderna för elev- samarbetet mellan skolan, hemmet och 		 antagning, för val av elever till skolans specialsamhället		 inriktade undervisning
- skapandet av ett stimulerande arbetsklimat - Avstänger elev i grundskolan för högst tre
- upprätthållande av arbetsron i skolan		 månader, studerande i gymnasiet för högst
- skapandet och upprätthållandet av en 		 ett år
trygg studiemiljö
- Avhåller en studerande vid gymnasiet rätten
Följa upp:		 att studera medan brottsutredning pågår
- skolfastighetens och studiemiljöns skick,
säkerhet och funktionsduglighet
Godkänner, följer upp och utvärderar tillsammans
- skolvägens trygghet
med lärar- och elevkår:
- Framställa förslag till utveckling och förbätt- - Läroplanens skolvisa andelar
ring av skolfastigheten, studiemiljön och
- Läsårsplan
skolvägens trygghet
- Verksamhetsplan
		
- Skolans ordningsregler
		
- Gymnasiets läsårsplan

34.1.8 Elevvårdstjänster
Bildningsväsendets elevvårdstjänster

Verksamhetsområde

Skolpsykolog				

Resultatenheten för svensk dagvård och utbildning

Skolkurator				

Resultatenheten för svensk dagvård och utbildning

Tal- och ergoterapeut 			

Resultatenheten för svensk dagvård och utbildning

Skolhälsovårdare			

Social- och hälsovårdssektorn

34.1.9 Statistik
Statistik över antalet svenska barn och ungdomar inom olika verksamhetsformer
Dagvård			1229
Förskola			334
Eftermiddagsverksamhet		

511

Grundläggande utbildning		

2622

Gymnasium			518
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35 Grankulla
Invånarantal:		
Språkförhållande:
			
			

8500
Svenska: 39 %
Finska: 58 %
Övriga: 3 %

35.1 Bildningsväsendet
35.1.1 Verksamheter som underlyder bildningsväsendet

•
•
•
•
•
•
•
•

Grundläggande utbildning
Gymnasium
Fri bildning
Biblioteksverksamhet
Kulturverksamhet
Ungdomsverksamhet
Idrottsverksamhet
Förvaltning- och ekonomienhet

Dagvård och förskola hör till social- och hälsovårdssektorn. Chefen för småbarnsfostran är
ledande tjänsteman för dagvård och förskola. Den svenska skoldirektören är ledande tjänsteman för den grundläggande utbildningen och gymnasiet. Ledande tjänsteman för den fria
bildningen är rektorn för Medborgarinstitutet.
35.1.2 Ledningsstruktur för svenskspråkig utbildning och dagvård

• Stadsdirektör
• Skoldirektör (gemensam för båda språkgrupperna)
• Chef för småbarnsfostran (socialväsendet, gemensam för båda språkgrupperna)
Till bildningsväsendets ledningsstruktur hör även Kultur- och fritidsdirektören och Ekonomichefen.
35.1.3 Nämnder och sektioner
Verksamhet			Nämnd			Föredragande
Fri bildning, biblioteks- och
Bildningsnämnd		
kulturverksamhet		

Kultur- och fritidsdirektör

Grundläggande utbildning,
Svenskspråkig		
gymnasium			skolnämnd

Svenska skoldirektören

Idrottsverksamhet		

Idrottsnämnd		

Kultur- och fritidsdirektör

Ungdomsverksamhet		

Ungdomsnämnd		

Kultur- och fritidsdirektör

Dagvård och förskola		
Svenskspråkig förskoleChefen för småbarnsfostran
				
sektion (lyder under social				och hälsovårdsnämnden)
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Folkhälsan sköter eftermiddagsverksamheten i Grankulla och skoldirektören är ledande
tjänsteman för verksamheten.
Nämndens uppgift och beslutanderätt

Svenskspråkig skolnämnd
• besluta om beviljande av verksamhetsbidrag och andra bidrag samt övervaka användningen av dessa
• leda och övervaka verksamheten
• anvisa en utbildningsplats för eleverna
• godkänna skolornas läroplaner
• besluta om läsårets arbets- och lovtider
• besluta om skolskjuts
• besluta om skolkommittéernas sammansättning och uppgift
• anställning av ordinarie personal
• ger förslag till budget
35.1.4 Skolkommitté

Skolkommittén består av representanter av elever/studerande, lärare, rektor, övrig personal
samt en representant från svenska skolnämnden. Rektorn är föredragande i skolkommittén.
Skolkommitté
Uppgifter
Avge utlåtanden och ta initiativ i följande frågor:
- samarbete mellan hem och skola
- undervisningen och fostran i skolan
Godkänna:
- skolans läsårsplan
- skolans ordningsregler
- utvärdering av läsåret

35.1.5 Bildningsväsendets psykosociala stödtjänster
Bildningsväsendets psykosociala stödtjänster

Verksamhetsområde

Skolpsykolog					Bildningsväsendet
Skolkurator					Bildningsväsendet
Skolhälsovårdare				Social- och hälsovårdsväsendet
Olika slag av terapeuter (ex. tal- och ergoterapeut)

Köpavtal med Helsingfors och Esbo

35.1.6 Statistik
Statistik över antalet svenska barn och ungdomar inom olika verksamhetsområden
Dagvård			237
Förskola			59
Eftermiddagsverksamhet		

90

Grundläggande utbildning		

639

Gymnasium			280
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36 Helsingfors
Invånarantal:		
Språkförhållande:
			
			

588549
Svenska: 6 %
Finska: 83,2 %
Övriga: 10,8 %

36.1 Bildnings- och personalväsendet
36.1.1 Verksamheter som underlyder bildningsväsendet

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Dagvård
Förskola
Morgon- och eftermiddagsverksamhet
Grundläggande utbildning
Gymnasieutbildning
Fri bildning
Kulturverksamhet
Idrottsverksamhet
Ungdomsverksamhet
Biblioteksverksamhet

36.1.2 Ledningsstruktur

• Överborgmästare
• Biträdande stadsdirektör för bildnings- och personalväsendet (över språkgränserna)
Utbildningsdirektör (över språkgränserna)
Linjedirektör vid linjen för svensk dagvård och utbildning
Dagvårdschef
		 Undervisningschef
36.1.3 Ledande tjänstemän för svensk dagvård och utbildning
Verksamhet				Ledande tjänsteman
Dagvård				Linjedirektör/Dagvårdschef
Förskola				Linjedirektör/Dagvårdschef/Undervisningschef
Grundläggande utbildning och 		
gymnasieutbildning			

Linjedirektör/Undervisningschef
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36.1.4 Nämnder och sektioner
Nämnd/sektion			Föredragande		Ansvarsområde
Utbildningsnämnd		
Utbildningsdirektören/
Helhetsansvar för utbildning och
				linjedirektören 		svensk dagvård
				(svenska frågor)		
Utbildningsnämndens 		
Linjedirektören		
Ansvar för den svenska dagvården
svenska sektion						och utbildningen

I den svenska sektionen föredras ärendena av linjedirektören, utom ifråga om direkta undervisningsärenden som föredras av undervisningschefen. Ärendena bereds av sakkunniga
tjänstemän inom respektive område.
36.1.5 Nämndens och sektionens uppgift och beslutanderätt (bland annat)
Utbildningsnämnd
-

-

-

Utbildningsnämndens svenska sektion

att övervaka att verket arbetare inom
ramen för den fastställda budgeten och de mål som stadsfullmäktige och stadsstyrelsen godkänt		
att på förslag av sektionerna godkänna
behovsutredningar för lokalprojekt
att på förslag från sektionerna göra fram-		
ställningar hos stadsstyrelsen om totaldimensionering i fråga om gymnasie- och
yrkesutbildning
att besluta om stöd för elevers skolresor		
att besluta om antalet platser och öppettider 		
för verksamhetsplatser inom den svenska
barndagvården		

att godkänna läroplan
att godkänna språkprogram
att godkänna verksamhetsplaner för
morgon- och eftermiddagsverksamhet
att besluta om avstängning av elev för viss tid
att besluta om grunderna för antagning av
elever
att besluta om läsårets arbetstider och lov
att besluta om lärarkåren och dess uppgifter
att besluta hur den grundläggande utbildningen
och gymnasieutbildningen ska organiseras och
dimensioneras vid enskilda skolor
att hos nämnden göra en framställning
om förslag till budget

36.1.6 Direktioner

Skolorna i Helsingfors har egna direktioner. Det är sektionen som utser ledamöterna till direktionerna. Direktionen består dels av representanter för föräldrarna, dels av representanter
för elever/studerande, lärare och övrig personal. Rektorn är föredragande i direktionen.
Uppgift och beslutanderätt
-
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att anställa ordinarie lärare till grundskolor, gymnasier och vuxengymnasier		
att utveckla och stödja undervisningen och fostran vid skolan 		
att främja samarbete mellan skolan och
samhället		
att godkänna ordningsstadga
att hos sektionen göra en framställning 		
om läroplan
att årligen godkänna en plan som baserar
sig på läroplanen

att godkänna en dispositionsplan för skolans
budget
att på förslag av elevkåren förordna en lärare
till handledare för elevkåren
att avstänga en elev i grundskolan eller
studerande i gymnasiet för högst en månad
att utföra uppgifter föreskrivna av nämnden
eller sektionen

36.1.7 Psykosociala stödtjänster
Bildningsväsendets psykosociala stödtjänster

Verksamhetsområde

Skolpsykolog					Bildningsväsendet
Skolkurator					Bildningsväsendet
Skolhälsovårdare				Social- och hälsovårdsväsendet
Olika slag av terapeuter (t.ex. tal- och ergoterapeut)

Social- och hälsovårdsväsendet

36.1.8 Statistik
Statistik över antalet svenska barn och ungdomar inom olika verksamhetsområden
Dagvård			1466
Förskola			294
Eftermiddagsverksamhet		

604

Grundläggande utbildning		

3174

Gymnasium			1196

36.1.9 Kultur, idrott, ungdom och bibliotek
Verksamhet		

Ledande tjänsteman

Nämnd

Idrottsverket		Idrottsdirektör		Idrottsnämnd
Kulturcentralen		

Kulturdirektör		

Biblioteks- och kulturnämnd

Biblioteksverksamhet

Bibliotekdirektör		

Biblioteks- och kulturnämnd

Ungdomscentral		Ungdomsdirektör		Ungdomsnämnd
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37 Kyrkslätt
Invånarantal:		
Språkförhållande:
			
			

36942
Svenska: 18,5 %
Finska: 77,9 %
Övriga: 3,6 %

37.1 Bildningsväsendet
37.1.1 Verksamheter som underlyder bildningsväsendet

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Dagvård
Förskola
Grundläggande utbildning
Eftermiddagsverksamhet
Gymnasium
Fri bildning
Kulturverksamhet
Idrottsverksamhet
Ungdomsverksamhet
Biblioteksverksamhet

37.1.2 Ledningsstruktur för svenskspråkig utbildning och dagvård

• Kommundirektör
• Bildningsdirektör (gemensam för båda språkgrupperna)
– Chef för svensk dagvård och utbildning
– Direktör för småbarnsfostran (gemensam för båda språkgrupperna)
37.1.3 Ledande tjänstemän
Verksamhet					Ledande tjänsteman
Dagvård					Dagvårdschef
Förskola, grundläggande utbildning, morgon- och
eftermiddagsverksamhet samt gymnasium		

Chefen för svensk dagvård och utbildning

Fri bildning					Rektor
Kulturverksamhet				Kulturdirektör
Idrottsverksamhet				Idrottsdirektör
Ungdomsverksamhet				Ungdomsdirektör
Biblioteksverksamhet				Biblioteksdirektör
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37.1.4 Nämnder, sektioner och direktioner
Nämnd/sektion		Föredragande		Ansvarsområde
Bildningsnämnd		
Bildningsdirektör och
Dagvård, bildning, fri bildning, bibliotek			kulturdirektör		och kulturverksamhet
Chefen för svensk		
Förskola, grundläggande utbildning och
Svensk förskolverkdagvård och utbildning
gymnasium
samhets- och 		
utbildningsnämnd				
Ungdomsnämnd		Ungdomsdirektör		Ungdomsverksamhet
Idrottsnämnd		Idrottsdirektör		Idrottsverksamhet
Nämndernas och direktionernas uppgift och beslutanderätt
Bildningsnämnd
		

Svensk förskolverksamhets- och
utbildningsnämnd

-

besluta om skolskjuts
besluta om läsårets arbets- och tider
besluta om ärenden gällande kommunens
kultur, biblioteksverksamhet och den 		
fria bildningen
		
-

godkänna läroplan, plan för småbarnsfostran
utvärdera utbildningen
besluta om överföring av elev till särskilt stöd
vid vårdnadshavares motsättning
besluta om avstängning av elev
välja medlemmar till skolornas direktioner

Direktioner
Besluta om:
-

på läroplanen baserad läsårsvis uppgjord plan
skolans ordningsregler
antagande av elever till gymnasiets nybörjarklass
besluta om avstängning för viss tid samt avhållande från studier av
gymnasieelev för den tid som brottsrannsakan pågår

I direktionen skall ingå föräldrarepresentanter och i årskurserna 7–9 samt gymnasiet skall ha
elevrepresentanter. Rektorn är föredragande i direktionen. Det är den svenska förskolverksamhets- och utbildningsnämnden som väljer representanter till direktionen.
37.1.5 Bildningsväsendets psykosociala stödtjänster
Bildningsväsendets psykosociala stödtjänster

Verksamhetsområde

Skolpsykolog					Bildningsväsendet
Skolkurator					Bildningsväsendet
Skolhälsovårdare				Social- och hälsovårdsväsendet
Olika slag av terapeuter (ex. tal- och ergoterapeut)

Köpes

37.1.6 Statistik
Statistik över antalet svenska barn och ungdomar inom olika verksamhetsområden
Dagvård				491
Förskola				110
Eftermiddagsverksamhet			150
Grundläggande utbildning			1036
Gymnasium				226
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38 Sibbo
Invånarantal:		
Språkförhållande:
			
			

18526
Svenska: 37 %
Finska: 61 %
Övriga: 2 %

38.1 Bildningsväsendet
38.1.1 Verksamheter som underlyder bildningsväsendet

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Dagvård
Förskola
Morgon- och eftermiddagsverksamhet
Grundläggande utbildning
Andra stadiets utbildning
Kulturverksamhet
Ungdomsverksamhet
Idrottsverksamhet
Biblioteksverksamhet

38.1.2 Ledningsstruktur för svenskspråkig utbildning och dagvård

• Kommundirektör
• Undervisningsdirektör (gemensam för båda språkgrupperna)
• Dagvårdschef (gemensam för båda språkgrupperna)
38.1.3 Ledande tjänstemän
Verksamhet					Ledande tjänsteman
Dagvård, förskola				Dagvårdschef
Förskola, grundläggande utbildning, gymnasium

Undervisningsdirektör

Kultur-, idrotts-, ungdoms- och biblioteksverksamhet

Kulturdirektör

Dagvårdschefen och undervisningsdirektören delar på ansvaret för förskolan.
38.1.4 Nämnder och sektioner
Nämnd/sektion		Föredragande		Ansvarsområde
Bildningsutskottet

Bildningsdirektören

Helhetsansvar för bildnings-väsendet

Svensk utbildningsSvensk undervisningsGrundläggande utbildning och gymnasium
sektion		direktör			
Fritidssektion		
Kulturdirektör		
Kultur-, idrotts-, ungdoms- och biblioteks						verksamheten
Dagvårdsektion		
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Dagvårdschef		

Dagvård och förskola

Nämndens och sektionernas uppgift
Bildningsutskott
-

-

-

Svensk utbildningssektion

Dagvårdssektion

besluta om de principer som - besluta om de uppgifter
- ansvara för ordnande av
skall följas inom bildnings-		 som hör till det svenska		 dagvårdsservice och
väsendet		 undervisningsväsendet		förskoleundervisning
avge förslag till budget
- godkänna kommunens
- styra, övervaka och utveckla
och ekonomiplan		 läroplaner		 dagvården
övervaka att budgeten följs - godkänna läsårets arbets- - avge utlåtande om läroplanen
besluta om läsårets arbets- 		 plan för grundskola och		 för förskoleundervisning
och lovtider		 gymnasium
- besluta om inledande, ändring
besluta om inledning,
- besluta om grundskolornas		 eller upphörande av
ändring eller upphörande 		 elevupptagningsområde		 verksamhet
av verksamhet
- besluta om inledande,
fördela timresurser för 		 ändring eller upphörande		
grundskolan och gymnasiet
av verksamhet

38.1.5 Bildningsväsendets psykosociala stödtjänster
Bildningsväsendets psykosociala stödtjänster

Verksamhetsområde

Skolpsykolog					Bildningsväsendet
Skolkurator					Bildningsväsendet
Skolhälsovårdare				Social- och hälsovårdsväsendet
Olika slag av terapeuter (ex. tal- och ergoterapeut)

Social- och hälsovårdsväsendet

38.1.6 Statistik
Statistik över antalet svenska barn och ungdomar inom olika verksamhetsområden
Dagvård				396
Förskola				76
Eftermiddagsverksamhet			147
Grundläggande utbildning			980
Gymnasium				148
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39 Norra Österbotten
Kommuner:
Nykarleby, Jakobstad, Pedersöre, Kronoby, Larsmo och Karleby

Larsmo är en enspråkigt svensk kommun medan de övriga kommunerna i regionen är
tvåspråkiga. I Larsmo finns verksamhet från dagvård till grundläggande utbildningens
årskurs nio. Gymnasiet går de flesta elever från Larsmo i Jakobstad eller Kronoby. Övriga
kommuner i regionen har gymnasieutbildning i den egna kommunen. Alla kommunerna
samarbetar kring social- och hälsovårdsväsendet. Karleby och Kronoby har ett social- och
hälsovårdssamarbete. Social- och hälsovårdsverket upprätthåller all social- och hälsovård i
Larsmo, Pedersöre, Nykarleby och Jakobstad.

39.1 Bildningsväsendet
I alla kommuner i Norra Österbotten underlyder följande verksamheter bildningsväsendet:
• Dagvård
• Förskola
• Morgon- och eftermiddagsverksamhet (i Kronoby som köptjänst i övriga kommuner
är det kommunalt)
• Grundläggande utbildning
• Gymnasium (Larsmo har inte eget gymnasium)
I alla kommuner utom Pedersöre hör följande verksamheter även till bildningsväsendet:
• Kulturverksamhet
• Idrottsverksamhet
• Biblioteksverksamhet
• Ungdomsverksamhet
• Fri bildning (Larsmo har en filial som underlyder Jakobstad)
39.1.1 Ledningsstruktur för svenskspråkig dagvård och utbildning

Dagvårdschefen är gemensam för båda språkgrupperna i samtliga kommuner. Nedan en
förteckning över ledningsstukturen i regionens kommuner.
Jakobstad
• Bildningsdirektör (gemensam för båda språkgrupperna)
• Skoldirektör
• Dagvårdschef
Karleby
• Bildningsdirektör (gemensam för båda språkgrupperna)
• Svensk skoldirektör
• Servicedirektör för barndagvård
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Larsmo
• Bildningschef (80 %) - Kulturansvarig (20 %)
• Barnomsorgschef
Kronoby
• Bildningschef (gemensam för båda språkgrupperna)
• Dagvårdschef
Nykarleby
• Direktör för bildningsväsendet (gemensam för båda språkgrupperna)
• Dagvårdschef
Pedersöre
• Utbildningsdirektör (gemensam för båda språkgrupperna)
• Dagvårdschef
39.1.2 Nämnder och sektioner

Alla tvåspråkiga kommuner i regionen har en bildningsnämnd och därtill en svensk sektion.
I Larsmo som är enspråkigt svenskt finns endast en bildningsnämnd. Nykarleby har även
en dagvårdssektion. Nämndernas och sektionernas uppgifter och beslutanderätt varierar.
Nedan en förteckning över de uppgifter och den beslutanderätt som de flesta kommuners
nämnder och sektioner har i regionen. En utförligare förteckning över nämndernas och
sektionernas uppgift och beslutanderätt finns i kommunkorten.
Nämnd
-

Sektion

utveckla verksamhet, ekonomi och
organisation
skolskjuts
arbets- och lovtider
övervaka, följa upp och ge förslag på budget
fördela anslag till resultat- och
verksamhetsområdena

leda den svenska bildningsverksamheten
godkänna läroplan
besluta om elevupptagningsområden
utveckla utbildning

Arbets- och lovtider bestäms i sektionen i Nykarleby. I Kronoby är nämnden och sektionen
jämbördiga. Nämnden i Jakobstad beslutar om inrättande, indragande och omorganisering
av gemensamma tjänster och befattningar inom nämndens verksamhetsområde.
39.1.3 Direktioner

I regionen har tre kommuner, Pedersöre, Larsmo och Karleby, direktioner i skolorna. I
Jakobstad har två av kommunens skolor en direktion. Uppgifterna i direktionerna varierar
mellan kommunerna. I Larsmo har direktionen ingen beslutanderätt utan arbetar främst
för att utveckla samarbetet mellan skolan, hemmet och samhället. Därtill är direktionen i
Larsmo med och utvecklar arbetsron, fostran och undervisning i skolan samt skolans verksamhetsidé.
Direktionernas uppgifter i Pedersöre och Karleby
• godkänna skolans ordningsregler
• följa upp och utvärdera fostran och undervisning i skolan
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• stödja skolans samarbete med hemmet och samhället
• arbeta för att upprätthålla arbetsro och en trygg studiemiljö
• göra upp en budget- och ekonomiplan för skolan
Därtill har direktionerna i Pedersöre rätt att ge förslag och utlåtande om val av ordinarielärare och rektor om det är möjligt. I Karleby gör direktionen en framställning och utvärderar
läroplanen och läsårsplanen samt godkänner gymnasiets jämställdhetsplan.
39.1.4 Tillsvidareanställning av personal

?

Tillsvidareanställning av personal

Politiskt organ
Tjänsteman

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

I Jakobstad och Karleby är det bildningsdirektören som tillsvidareanställer personal. I
Larsmo och Pedersöre är det bildningsnämnden och i Kronoby är det sektionen som tillsvidareanställer personal. Sektionen eller direktören för bildningsväsendet tillsvidareanställer
personal i Nykarleby.
39.1.5 Bildningsväsendets psykosociala stödtjänster

Terapeuter (ex. ergo‐, talterapeut

Skolhälsovårdare

Köpavtal
Social‐ och hälsovårdssamarbete
Social‐ och hälsovårdsväsendet

Skolkurator

Bildningsväsendet
Skolpsykolog
0
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1

2

3

4

5

6

7

I samtliga kommuner hör skolkuratorn till bildningsväsendet och skolhälsovårdaren till ett
social- och hälsovårdssamarbete. Skolpsykologen hör till bildningsväsendet i tre kommuner,
Karleby, Nykarleby och Kronoby. Olika slag av terapeuter fungerar med köpavtal i Kronoby
medan det i de övriga kommunerna hör till ett social- och hälsovårdssamarbete.
39.1.6 Kultur-, ungdoms-, idrotts- och biblioteksverksamhet
Kommun

Nämnd/sektion		

Tjänstemän

Larsmo		

Bildningsnämnd		

Bildningschef är även kulturansvarig

Kultursektion,		
Kultursekreterare, Idrottssekreterare,
Jakobstad
		Idrottssektion		Biblioteksdirektör
Nykarleby

Kultur- och fritidssektion

Karleby
Nämnd för kultur- och
		 ungdomsväsendet,
		
Idrottsnämnd		

Bibliotekschef, Kultur- och fritidschef
Idrottsdirektör, Kulturdirektör, Ungdomsdirektör,
Biblioteksdirektör

Pedersöre
		

Kulturnämnd (hör inte
till bildningsväsendet)

Bibliotekschef, Idrottssekreterare,
Ungdomssekreterare, Kultursekreterare

Kronoby

Kultur- och fritidsnämnd

Fritidskoordinator

39.1.7 Statistik
Totala mängden svenska barn och unga i olika verksamheter i regionen
Dagvård				1927
Förskola				677
Morgon- och eftermiddagsverksamhet

775

Grundläggande utbildning			5817
Gymnasium				931
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40 Jakobstad
Invånarantal:		
Språkförhållande:
			
			

19623
Svenska: 56,1 %
Finska: 38,5 %
Övriga: 5,4 %

40.1 Bildningsväsendet
40.1.1 Verksamheter som underlyder bildningsväsendet

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Dagvård
Förskola
Grundläggande utbildning
Morgon- och eftermiddagsverksamhet
Gymnasium
Fri bildning
Kulturverksamhet
Ungdomsverksamhet
Idrottsverksamhet
Biblioteksverksamhet

40.1.2 Ledningsstruktur för svenskspråkig utbildning och dagvård

• Stadsdirektör
• Bildningsdirektör (gemensam för båda språkgrupperna)
Skoldirektör
Dagvårdschef (gemensam för båda språkgrupperna)
40.1.3 Ledande tjänstemän
Verksamhet					Ledande tjänsteman
Dagvård					Dagvårdschef
Förskola, morgon-, eftermiddagsverksamhet,
grundläggande utbildning och gymnasium		

Svensk skoldirektör

Kultur- och ungdomsverksamhet			

Kultursekreterare

Idrottsverksamhet				Idrottssekreterare
Biblioteksverksamhet				Biblioteksdirektör
Fri bildning					Rektor

I Jakobstad är det samma person som sköter tjänsten som bildningsdirektör och svensk
skoldirektör. Ordinarie personal anställs av bildningsdirektören. Bildningsdirektören har
helhetsansvar för bildningsväsendet och är ansvarig för bildningsväsendets förvaltning.
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40.1.4 Nämnder och sektioner
Nämnd/sektion		Föredragande		Ansvarsområde
Bildningsnämnd		
Bildningsdirektör		
Övergripande ansvar för bildningsväsendet,
						dagvård, fri bildning
Bildningsnämndens
Svenska			
Förskola, morgon- och eftermiddagsverksvenska sektion		
skoldirektören		
samhet, grundläggande utbildning och
						gymnasieutbildning
Kultursektion		
Roterar mellan de 		
			ledande tjänstemännen
			för respektive verksamhet

Kultur, ungdom och bibliotek

Idrottssektion		Idrottssekreterare		Idrott

Beredande i bildningsnämnden är dagvårdschefen, rektor, skoldirektör eller andra sakkunniga. I bildningsnämndens svenska sektion är den svenska skoldirektören beredande. Beredande i kultursektionen är kultursekreterare eller biblioteksdirektör, beroende på ärende. I
idrottssektionen är idrottssekreteraren beredande. Två av skolorna och den fria bildningen i
Jakobstad har direktioner.
40.1.5 Nämndens och sektionens uppgift och beslutanderätt
Bildningsnämnd

Bildningsnämndens svenska sektion

- ansvara för att de mål, principer och anslag som fullmäktige godkänt följs		
- uppgöra och godkänna projekt- och 		
verkställighetsplaner		
- besluta om ärenden som gäller inrättande,
indragande och omorganisering av
gemensamma tjänster och befattningar
- ansvara för utvecklingen av verksamheten
- besluta om skolskjuts
- besluta om läsårets arbets- och lovtider
- besluta om skolplacering

ordna undervisningstjänster i staden för sin egen
språkgrupp enligt stadgandena och
bestämmelserna i lagen om den grundläggande
utbildningen och gymnasielagen

40.1.6 Bildningsväsendets psykosociala stödtjänster
Bildningsväsendets psykosociala stödtjänster

Verksamhetsområde

Skolpsykolog					Social - och hälsovårdsverket
Skolkurator					Bildningsväsendet
Skolhälsovårdare				

Social - och hälsovårdsverket

Olika slag av terapeuter (ex. tal- och ergoterapeut)

Social - och hälsovårdsverket

Social- och hälsovårdsverket upprätthåller all social- och hälsovård i Larsmo, Pedersöre,
Nykarleby och Jakobstad.
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40.1.7 Statistik
Statistik över antalet svenska barn och ungdomar inom olika verksamhetsområden
Dagvård				589
Förskola				172
Eftermiddagsverksamhet			190
Grundläggande utbildning			1278
Gymnasium				317

Jakobstad har till största delen kommunal eftermiddagsvård med några undantag.
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41 Karleby
Invånarantal:		
Språkförhållande:
			
			

46585
Svenska: 13,5 %
Finska: 84,2 %
Övriga: 2,3 %

41.1 Bildningsväsendet
41.1.1 Verksamheter som underlyder bildningsväsendet

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Dagvård
Förskola
Morgon- och eftermiddagsverksamhet
Grundläggande utbildning
Gymnasium
Fri bildning
Kulturverksamhet
Idrottsverksamhet
Biblioteksverksamhet
Ungdomsverksamhet

41.1.2 Ledningsstruktur för svenskspråkig utbildning och dagvård

• Stadsdirektör
• Bildningsdirektör (verkschef )
Skoldirektör
Servicedirektör för barndagvård (gemensam för båda språkgrupperna)
41.1.3 Ledande tjänstemän
Verksamhet			Ledande tjänsteman
Dagvård			
Servicedirektör för barndagvård (gemensam för båda
				språkgrupperna)
Förskola, grundläggande 		
utbildning och gymnasium

Svenska skoldirektören

Idrottsverksamhet		

Idrottsdirektör (gemensam för båda språkgrupperna)

Kulturverksamhet		

Kulturdirektör (gemensam för båda språkgrupperna)

Ungdomsverksamhet		

Ungdomsdirektör (gemensam för båda språkgrupperna)

Biblioteksverksamhet		

Biblioteksdirektör
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41.1.4 Nämnder och sektioner
Nämnd/sektion		Föredragande		Ansvarsområde
Nämnden för utbildning Bildningsdirektör		
Småbarnsfostran, grundläggande utbildning,
och fostran					
utbildning på andra stadiet/gymnasiet och
						den fria bildningen
Svensk avdelning
Svensk skoldirektör
Förskola, grundläggande utbildning och
						gymnasieutbildning
Nämnden för kultur- och Kulturdirektör		
Kultur- musei-, biblioteks- och
ungdomsväsendet				ungdomsväsendet
Idrottsnämnden		Idrottsdirektör		Idrottsväsendet

Beredande i bildningsnämnden är för dagvårdsärenden servicedirektören, för barndagvård
och för skolfrågor varierar det beroende på ärende.
Nämndens och avdelningens uppgift
Nämnden för utbildning och fostran

Svensk avdelning

- ansvara för utvecklandet av verksamheten
ekonomin och organisationen
- avge förslag till budget 		
- övervaka att budgeten följs
- ställa upp mål och övervaka planeringen,
förverkligandet och utvärderingen
- fördela anslag till resultat- och
verksamhetsområdena

leda den svenska verksamheten
ansvara för produktionen för sin egen
språkgrupp
ansvara för skoldirektionerna

41.1.5 Direktioner
Direktionernas uppgift och beslutanderätt
		
-

Direktion för samarbetsområde inom grundläggande utbildning, uppgift och beslutanderätt

stödja utvecklingen av skolans interna
samarbete, fostran och undervisning		
stödja skolans samarbete med hemmen 		
och samhället
främja ett gott arbetsklimat i skolan		
gör framställning och utvärderar läroplanen
och läsårsplanen		
godkänna ordningsregler
följa budgetutfall och gör framställningar
med anknytning till budgetberedning
godkänna jämställdhetsplan för gymnasiet		

behandla läsårsplaner för samarbetsområdets
skolenheter och sänder dem till nämnden för
utbildning och fostran för godkännande
göra framställningar om hur samarbetsområdet
kan utvecklas och dess enhetlighet stärkas
göra framställningar om ändringa i läroplan
för samarbetsområdet

Rektorn för respektive skola är föredragande i direktionen. I samarbetsområden (gemensam
direktion för flera skolor) fungerar läsårsvis en av skolornas rektorer som föredragande. I
direktionen är rektor, skolpersonal, politiskt valda personer representerade. I årskurserna 7-9
i den grundläggande utbildningen och i gymnasiet skall även eleverna vara representerade. I
mån av möjlighet och intresse är även vårdnadshavarna representerade.
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41.1.6 Bildningsväsendets psykosociala stödtjänster
Bildningsväsendets psykosociala stödtjänster

Verksamhetsområde

Skolpsykolog					Bildningsväsendet
Skolkurator					Bildningsväsendet
Skolhälsovårdare				Social- och hälsovårdsväsendet
						(samarbete med Kronoby)
Olika slag av terapeuter (ex. tal- och ergoterapeut)
Social- och hälsovårdsväsendet
						(samarbete med Kronoby)

41.1.7 Statistik
Statistik över antalet svenska barn och ungdomar inom olika verksamhetsområden
Dagvård			250
Förskola			94
Eftermiddagsverksamhet		

200

Grundläggande utbildning		

850

Gymnasium			167
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42 Kronoby
Invånarantal:		
Språkförhållande:
			
			

6681
Svenska: 81,9 %
Finska: 16,4 %
Övriga: 1,7 %

42.1 Bildningsväsendet
42.1.1 Verksamheter som underlyder bildningsväsendet

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Dagvård
Förskola
Grundläggande utbildning
Gymnasieutbildning
Fri bildning
Kulturverksamhet
Idrottsverksamhet
Ungdomsverksamhet
Biblioteksverksamhet
Eftermiddagsverksamhet, fungerar som köptjänst med en förening

42.1.2 Ledningsstruktur för svenskspråkig utbildning och dagvård

• Kommundirektör
• Bildningschef (gemensam för båda språkgrupperna)
Dagvårdschef (gemensam för båda språkgrupperna)
42.1.3 Ledande tjänstemän
Verksamhet				Ledande tjänsteman
Dagvård och förskola			

Dagvårdschef

Grundläggande utbildning, gymnasium,
biblioteksverksamhet och fri bildning

Bildningschef

Kultur-, idrotts- och ungdomsverksamhet

Fritidskoordinator (underlyder bildningschefen)

42.1.4 Nämnder och sektioner
Nämnd/sektion		

Föredragande

Ansvarsområde

Bildningsnämnd		
Bildningschef
Övergripande ansvar för bildningen, dagvård, förskola,
					biblioteksverksamhet, fri bildning, eftermiddags					verksamhet
Svensk skolsektion

Bildningschef

Grundläggande utbildning, gymnasieutbildning

Kultur- och fritidsnämnd Fritidskoordinator Kultur-, idrotts- och ungdomsverksamhet
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Skolorna i kommunen har inga direktioner. Den svenska skolsektionen är jämbördig med
bildningsnämnden.
Nämnden och sektionens uppgift och beslutanderätt
Bildningsnämnd

Svenskspråkig sektion

-

- godkänna läroplan och arbetsplan
- överföra av elev till särskilt stöd
- tillsvidareanställning av personal

-

ansvara för utveckling av verksamhet,
ekonomi och organisation
planera och övervaka verkställigheten
besluta om nybyggnad och renovering
besluta om arbets- och lovtider
besluta om skolskjuts

42.1.6 Bildningsväsendets psykosociala stödtjänster
Bildningsväsendets psykosociala stödtjänster

Verksamhetsområde

Skolpsykolog					Bildningsväsendet
Skolkurator					Bildningsväsendet
Skolhälsovårdare				Social- och hälsovårdsväsendet
Olika slag av terapeuter (ex. tal- och ergoterapeut)

Köptjäst

Kronoby samarbetar med Karleby inom social- och hälsovårdssektorn.
42.1.7 Statistik
Statistik över antalet svenska barn och ungdomar inom olika svenska verksamhetsområden
Dagvård			196
Förskola			59
Eftermiddagsverksamhet		

50

Grundläggande utbildning		

713

Gymnasium			190
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43 Larsmo
Invånarantal:		
Språkförhållande:
			
			

4921
Svenska: 92,2 %
Finska: 6,3 %
Övriga: 1,5 %

43.1 Bildningsväsendet
43.1.1 Verksamheter som underlyder bildningsväsendet

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Dagvård
Förskola
Grundläggande utbildningen
Morgon- och eftermiddagsverksamhet
Kulturverksamhet
Idrottsverksamhet
Biblioteksverksamhet
Ungdomsverksamhet
Filial till den fria bildningen som finns i Jakobstad.

43.1.2 Ledningsstruktur för svenskspråkig utbildning och dagvård

• Kommundirektör
• Bildningschef (80 %) - Kulturansvarig (20 %)
• Barnomsorgschef
43.1.3 Ledande tjänstemän
Verksamhet						Ledande tjänsteman
Dagvård, morgon- och eftermiddagsverksamhet		

Barnomsorgschef

Förskola, grundläggande utbildning och kulturverksamhet

Bildningschef

Idrotts- och ungdomsverksamhet				Fritidssekreterare
Biblioteksverksamhet					Bibliotekschef

43.1.4 Nämnder, sektioner och direktioner

Nämnden för barnomsorg och bildning har ansvar för alla verksamheter som hör till bildningsväsendet. Bildningschefen och barnomsorgschefen är föredragande i nämnden. Bildningschefen föredrar ärenden som gäller skolväsendet, fritidssektorn, bibliotek och kultur.
Barnomsorgschefen föredrar ärenden gällande barnomsorg.
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Nämndens och direktionens uppgift och beslutanderätt
Nämnden för barnomsorg och bildning
- ansvara för grundläggande utbildning, förskola, fri bildning, övrig utbildning, bibliotek,
kulturverksamhet och barnomsorg
- handha fritidstjänster
- fastställa läroplan
- godkänna skolornas planer för undervisning
- besluta om skolskjuts
- besluta om elevupptagningsområden
- besluta om läsårets arbets- och lovtider
- tillsvidareanställning av personal
- besluta om elevers inledande av skolgång vid annan tid än läroplikten förutsätter
- besluta om överföring av elev till särskilt stöd
- besluta om avstängning av elev
- besluta om elevupptagningsområden
- förordna rektor för skolorna för högst fyra år åt gången samt beslutar om indragning
av förordnandet
Skoldirektionen
- utveckla det interna samarbetet mellan skolan, hemmet och samhället
Medverka till utvecklandet av:
- fostran och undervisning i skolorna
- skolans verksamhetsidé
- arbetsron i skolan

Skoldirektionerna har inte någon beslutanderätt.
43.1.5 Bildningsväsendets psykosociala stödtjänster
Bildningsväsendets psykosociala stödtjänster

Verksamhetsområde

Skolpsykolog					Social- och hälsovårdsverket
Skolkurator					Bildningsväsendet
Skolhälsovårdare				Social- och hälsovårdsverket
Olika slag av terapeuter (ex. tal- och ergoterapeut)

Social- och hälsovårdsverket

Social- och hälsovårdsverket upprätthåller all social- och hälsovård i Larsmo, Pedersöre,
Nykarleby och Jakobstad.
43.1.6 Statistik
Statistik över antalet svenska barn och ungdomar inom olika verksamhetsområden
Dagvård			165
Förskola			93
Eftermiddagsverksamhet		

90

Grundläggande utbildning		

798

Larsmo har inte ett eget gymnasium utan de flesta går i gymnasiet i Jakobstad eller i Kronoby.
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44 Nykarleby
Invånarantal:		
Språkförhållande:
			
			

7516
Svenska: 88,1 %
Finska: 7,7 %
Övriga: 4,2 %

44.1 Bildningsväsendet
44.1.1 Verksamheter som underlyder bildningsväsendet

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Dagvård
Förskola
Morgon- och eftermiddagsverksamhet
Grundläggande utbildning
Gymnasium
Kulturverksamhet
Idrottsverksamhet
Ungdomsverksamhet
Biblioteksverksamhet
Fri bildning

44.1.2 Ledningsstruktur för svenskspråkig utbildning och dagvård

• Stadsdirektör
• Direktör för bildningsväsendet(gemensam för båda språkgrupperna)
Dagvårdschef (gemensam för båda språkgrupperna)
Kultur- och fritidschefen samt Bibliotekschefen underlyder Direktören för bildningsväsendet
44.1.3 Ledande tjänstemän
Verksamhet					Ledande tjänsteman
Dagvård					Dagvårdschef
Förskola, grundläggande utbildning och gymnasium

Direktören för bildningsväsendet

Fri bildning					Rektorn för arbetarinstitutet
Bibliotek					Bibliotekschef
Kultur, idrott och ungdom				
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Kultur- och fritidschef

44.1.4 Nämnder och sektioner
Nämnd/sektion			Föredragande			Ansvarsområde
Bildningsnämnd			

Direktör för bildningsväsendet

Sektion för småbarnsfostran

Dagvårdschef		

Dagvård

Svensk skolsektion		
Direktör för 		
Förskola, grundläggande
				bildningsväsendet		utbildning, gymnasium, fri bildning
Kultur- och fritidssektion		
Bibliotekschefen eller
Kultur- och fritidssektionen hör
				
kultur- och fritidschefen
kultur-, idrotts-, ungdoms- och
							biblioteksverksamheten

Direktören för bildningsväsendet är chef för hela bildningssektorn.
Nämnden och sektionernas uppgift och beslutanderätt
Bildningsnämnd

Svensk skolsektion

Sektion för småbarnsfostran

-

besluta om bildnings- godkänna läroplan
- övervaka dagvårdsväsendets avgifter
- godkänna årlig plan		 verksamheten
- besluta om fördelning av 		 baserad på läroplan
- ansvara att dagvård erbjuds
årsbudgeten till verksam- utvärdera utbildningen		 på barnets modersmål (finska,
heter
- utveckla undervisning		 svenska, samiska)
- se till att det finns tillgång - besluta om elev-/
- ansvara för köp av tjänster från
till specialbarnträdgårdslärare studerandeantagning		 privat barndagvårdsservice
som avses i lagen
- besluta om elevupp- godkänna säkerhetsplan
			 tagningsområde
- ansvara för den allmänna
		
- besluta om elevs från-		 säkerheten inom barndagvården
			 varo över en månad
- ansvara för morgon- och
		
- besluta om avstängning 		 eftermiddagsverksamhetens
			av elev		avgift
		
- besluta om 11-årig läroplikt - godkänna verksamhetsplan
		
- besluta om läsårets 		 för morgon- och eftermiddags			 arbets- och lovtider		 verksamhet
		
- godkänna ordningsstadga - besluta om hur många barn
		
- godkänna timresurs		 och i vilken utsträckning
		
- övervakar köpta tjänster		 verksamhet tillhandahålls för
		
- behandling av budget		 respektive elevgrupp
		
- tillsvidareanställning av
			personal

44.1.5 Bildningsväsendets psykosociala stödtjänster
Bildningsväsendets psykosociala stödtjänster

Verksamhetsområde

Skolpsykolog					Bildningsväsendet
Skolkurator					Bildningsväsendet
Skolhälsovårdare				Social- och hälsovårdsverket
Olika slag av terapeuter (ex. tal- och ergoterapeut)

Social- och hälsovårdsverket
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Social- och hälsovårdsverket upprätthåller all social- och hälsovård i Larsmo, Pedersöre,
Nykarleby och Jakobstad.
44.1.6 Statistik
Statistik över antalet svenska barn och ungdomar inom olika verksamhetsområden
Dagvård			307
Förskola			87
Eftermiddagsverksamhet		

105

Grundläggande utbildning		

691

Gymnasium			114

Eftermiddagsverksamheten sköts kommunalt i Nykarleby.
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45 Pedersöre
Invånarantal:		
Språkförhållande:
			
			

10937
Svenska: 89,8 %
Finska: 10,2 %
Övriga: 0 %

45.1 Bildningsväsendet
45.1.1 Verksamheter som underlyder bildningsväsendet

•
•
•
•
•

Dagvård
Förskola
Morgon- och eftermiddagsverksamhet
Grundläggande utbildning
Gymnasium

45.1.2 Ledningsstruktur för svenskspråkig utbildning och dagvård

• Kommundirektör
• Utbildningsdirektör (gemensam för båda språkgrupperna)
• Dagvårdschef (gemensam för båda språkgrupperna)
45.1.3 Ledande tjänsteman

Utbildningsdirektören är ledande tjänsteman för den grundläggande utbildningen och för
gymnasiet. Ledande tjänsteman för dagvården och förskolan är dagvårdschefen.
45.1.4 Nämnder och sektioner
Nämnd/sektion		Föredragande		Ansvarsområde
Bildningsnämnd		

Utbildningsdirektören

Helhetsansvar för bildningsväsendet, dagvård

Bildningsnämndens
Utbildningsdirektör		
Förskola, grundläggande utbildning och
svenska sektion					gymnasium

Utbildningsdirektören är beredande i sektionen. I bildningsnämnden är dagvårdschefen eller utbildningsdirektören beredande.
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Nämndens, sektionens och direktionens uppgift och beslutanderätt
Bildningsnämnd

Bildningsnämndens svenska sektion

- behandla budget
- godkänna läroplan
- fördela årsbudget till skolorna
- fastställa plan baserad på läroplan för förskola
- besluta om skolskjuts		 och grundläggande utbildning
- besluta om läsårets arbets- och lovtider
- utveckla utbildningen
- övervaka köptjänster
- besluta om elevantagning
- tillsvidareanställer personal till dagvården
- besluta om elevupptagningsområde
		
- besluta om avgifter för studerande i gymnasiet
		
- godkänna skolornas ordningsstadga
		
- besluta om 11-årig läroplikt
		
- besluta om överföring till särskilt stöd när
			 vårdnadshavare godkänner och icke godkänner
			överföringen
		
- fördela timresurser
		
- behandla budget
		
- tillsvidareanställer personal
Direktion
Godkänna:
- en på läroplanen baserad arbetsplan
- skolans ordningsregler
Följa upp och utvärdera:
- fostran och undervisningen i skolan
- det interna samarbetet i skolan och samarbetet mellan skolan, hemmet och samhället
- skolans arbete tillsammans med tjänste- och befattningsinnehavare och elevkåren
Arbeta för:
- upprätthållandet av arbetsron och en trygg studiemiljö
Ge förslag och utlåtande om:
- val av ordinarie lärare eller rektor om möjligt
- till skolsektionen om budget och ekonomiplan för skolan
- skolfastighet, skolområde och studiemiljön och möjliga förbättringsförslag
Handha
- skolornas stipendie- och gåvofonder om ej annorlunda är bestämt

Alla skolor i kommunen har direktioner där rektorn för skolan är föredragande. Kommunfullmäktige väljer medlemmar till direktionen. Representerade skall vara lärare och övrig
personal samt i årskurserna 7-9 och gymnasiet skall även eleverna vara representerade.
45.1.4 Bildningsväsendets psykosociala stödtjänster
Bildningsväsendets psykosociala stödtjänster

Verksamhetsområde

Skolpsykolog					Social- och hälsovårdsverket
Skolkurator					Bildningsväsendet
Skolhälsovårdare				Social- och hälsovårdsverket
Olika slag av terapeuter (ex. tal- och ergoterapeut)
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Social- och hälsovårdsverket

Social- och hälsovårdsverket upprätthåller all social- och hälsovård i Larsmo, Pedersöre,
Nykarleby och Jakobstad.
45.1.6 Statistik
Statistik över antalet svenska barn och ungdomar inom olika verksamhetsområden
Dagvård			420
Förskola			172
Eftermiddagsverksamhet		

140

Grundläggande utbildning		

1487

Gymnasium			143

45.1.7 Kulturbyrån

Den fria bildningen, kultur-, idrotts-, ungdoms- och biblioteksverksamheten hör inte till
bildningsväsendet utan till kulturbyrån. Ledande tjänsteman för den fria bildningen är rektorn för medborgarinstitutet. Kultursekreterare, ungdomssekreterare och idrottssekreterare
är ledande tjänstemän för respektive verksamhet. Bibliotekschefen är ledande tjänsteman för
biblioteksverksamheten. Kultursekreteraren är föredragande i kulturnämnden och beredande är respektive tjänsteman för sin verksamhet.
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46 Södra Österbotten
Kommuner:
Kristinestad, Närpes, Kaskö, Korsnäs, Malax, Vasa, Korsholm och Vörå

Korsnäs och Närpes är enspråkigt svenska kommuner medan de övriga kommunerna är
tvåspråkiga. Kommunerna samarbetar till viss del över kommungränserna. Korsnäs och
Malax har en gemensam bildningsdirektör och Kaskö och Närpes samarbetar kring den
svenskspråkiga utbildningen från årskurs 7 till gymnasiet. Flera av kommunerna samarbetar
även kring de psykosociala stödtjänster som erbjuds i skolorna.

46.1 Bildningsväsendet
Strukturen för bildningsväsendet ser väldigt olika ut i regionen. Nedan en förteckning över
hur bildningsväsendets strukturer ser ut i regionens kommuner. I Kaskö, Korsholm och
Korsnäs hör barndagvården till social- och hälsovårdsväsendet. Förskolan hör till social- och
hälsovårdsväsendet i Kaskö och Korsholm. I Korsnäs hör morgon- och eftermiddagsverksamheten till social- och hälsovårdsväsendet.
Kristinestad
• Förskola
• Grundläggande utbildning
• Gymnasium
Kaskö
• Morgon- och eftermiddagsverksamhet
• Grundläggande utbildning 1-6
• Fri bildning
• Idrotts, ungdoms-, kultur- och biblioteksverksamhet
Korsholm
• Morgon- och eftermiddagsverksamhet
• Grundläggande utbildning
• Gymnasium
• Fri bildning
• Idrotts, ungdoms-, kultur- och biblioteksverksamhet
Korsnäs
• Morgon- och eftermiddagsverksamhet
• Grundläggande utbildning 1-6
• Fri bildning (gemensam med Malax)
• Idrotts, ungdoms-, kultur- och biblioteksverksamhet
Malax
• Dagvård
• Förskola
• Morgon- och eftermiddagsverksamhet
• Grundläggande utbildning
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• Gymnasium
• Fri bildning
• Idrotts, ungdoms-, kultur- och biblioteksverksamhet
Närpes
• Dagvård
• Förskola
• Morgon- och eftermiddagsverksamhet
• Grundläggande utbildning
• Gymnasium
• Fri bildning
• Musikinstitut
• Idrotts, ungdoms-, kultur- och biblioteksverksamhet
Vasa
• Dagvård
• Förskola
• Morgon- och eftermiddagsverksamhet
• Grundläggande utbildning
• Gymnasium
• Fri bildning
• Yrkesinstitut
• Museer
• Teater- och stadsorkester
• Idrotts, ungdoms-, kultur- och biblioteksverksamhet
Vörå
• Dagvård
• Förskola
• Morgon- och eftermiddagsverksamhet
• Grundläggande utbildning
• Gymnasium
• Fri bildning
• Idrotts, ungdoms-, kultur- och biblioteksverksamhet
46.1.1 Ledningsstruktur för svenskspråkig dagvård och utbildning

De flesta kommuner har en barndagvårdschef som är underställd bildningsdirektören/-chefen eller i vissa kommuner är dagvårdschefen och utbildningschefen jämbördiga. Nedan en
förteckning över hur strukturen ser ut för dagvårds- och utbildningstjänstemännen.
Kristinestad
• Chef för utbildningscentralen
• Svenskspråkig skoldirektör
Närpes
• Bildningsdirektör
• Barnomsorgschef
Kaskö
• Bildningschef
• Rektor - ledande tjänsteman för den svenska utbildningen
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Korsnäs
• Bildningsdirektör
Malax
• Bildningsdirektör
• Barnomsorgsledare
Korsholm
• Skoldirektör
• Dagvårdschef
Vasa
• Sektorchef för bildning och småbarnsfostran
• Ämbetsverkschef, verket för fostran och utbildning
Svensk skoldirektör
Direktör för småbarnsfostran
• Ledande rektor för gymnasieutbildning
Vörå
• Bildningschef
• Barnomsorgsledare
46.1.2 Nämnder och sektioner

I Malax, Korsnäs och Närpes finns endast en bildningsnämnd. Vörå och Kristinestad har en
svensk bildningsnämnd. I Kaskö och Korsholm finns en bildningsnämnd och en svensk sektion. Vasa har en nämnd för småbarnsfostran och grundläggande utbildning och en till den
hörande svensk sektion. Vasa har även en utbildningsnämnd för andra stadiet och till den
hör en svensk sektion. Nämndernas och sektionernas uppgifter och beslutanderätt varierar
mellan kommunerna. Nedan finns exempel på uppgifter och beslutanderätt som de flesta
nämnder och sektioner har gemensamt samt uppgifter och beslutanderätt som är unikt för
en kommun i regionen.
Nämnder

Sektioner

styra, leda och övervaka hela verksamheten övervaka att budgeten följs och avge 		
förslag till budget		
- besluta om skolskjuts
- godkänna läroplan
- besluta om fördelning av resurser
			

-

besluta om de svenskspråkiga uppgifter som
enligt skollagstiftningen ankommer på
kommunen
godkänna skolvisa läroplaner
besluta om avstängning av elev
besluta om överföring av elev till särskilt
stöd då vårdnadshavare motsätter sig

I Korsholm har bildningsnämnden rätt att besluta om inledande, ändring eller upphörande
av verksamhet inom sitt område. Nämnderna inom bildningen i Vasa har rätt att inrätta och
dra in tjänster inom det egna området, om det är fråga om enspråkiga tjänster skall det vara
på förslag av sektionen.
46.1.3 Direktioner

Fem av kommunerna, Vasa, Närpes, Kristinestad, Malax och Korsholm, har direktioner
i skolorna. I Korsholm finns direktioner endast i gymnasiet och i årskurserna 7-9 i den
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grundläggande utbildningen.
Direktionernas uppgifter varierar mycket mellan kommunerna. Nedan en förteckning
över de uppgifter som de flesta av direktionerna har gemensamt och några saker som skiljer
åt. En utförligare förteckning finns i kommunkorten.
Direktionernas uppgifter
• godkänna skolans ordningsregler
• främja samarbete mellan hem, skola och samhälle
• avstänga elev för viss tid
• ansvara för skolans ekonomi
• utveckla skolans fostran, undervisning och verksamhetsidé
Direktionen i Kristinestad anställer kökspersonal, beslutar om att ge skriftlig varning till
elev/studerande. I Malax godkänner direktionen ibruktagande av nya läroböcker och undervisningsutbud samt anställer timlärare i bisyssla. I Vasa godkänner direktionen läroplanen.
46.1.4 Tillsvidareanställning av personal

Rektor/Daghemsföreståndare

Tillsvidareanställning av personal

Tjänsteman
Politiskt organ

0

1

2

3

4

5

6

7

I Korsholm är det den ansvariga för uppgiftsområdet som tillsvidareanställer personal.
Rektorer och daghemsföreståndare tillsvidareanställer personal i Vasa. I de övriga kommunerna är det ett politiskt organ som tillsvidareanställer personal. I Kaskö är det den svenska
sektionen som tillsvidareanställer personal medan i de övriga kommunerna är det bildningsnämnden.
46.1.5 Bildningsväsendets psykosociala stödtjänster
Samarbete
Skolhälsovårdare
Har ingen
Terapeuter (tal‐ och ergoterapeut)

Social‐ och
hälsovårdssamarbete
Köptjänst

Skolkurator

Social‐ och hälsovård
Skolpsykolog
Bildning
0

1

2

3

4

5

6

7
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Skolhälsovårdaren lyder under social- och hälsovårdsväsendet i sex kommuner, Vasa,
Närpes, Kaskö, Vörå, Kristinestad och Korsholm. Malax och Korsnäs har ett social- och
hälsovårdssamarbete dit skolhälsovårdaren hör. Olika slag av terapeuter fungerar som
köptjänst i Malax, Korsnäs och Kristinestad. I Korsholm, Vörå och Vasa är social- och
hälsovårdsväsendet ansvarig för olika slag av terapeuttjänster. I Kaskö och Närpes ansvarar
ett social- och hälsovårdssamarbete för terapeuttjänster. I fyra kommuner, Korsholm, Vörå,
Närpes och Vasa, hör skolkuratorn till bildningsväsendet. Kaskö samarbetar med Närpes
angående skolkuratortjänsten. Skolkuratorn i Malax och Korsnäs fungerar genom ett socialoch hälsovårdssamarbete. I Kristinestad hör skolkuratorn till social- och hälsovårdsväsendet.
Skolpsykologen lyder under bildningsväsendet i Närpes och Vasa. Kaskö samarbetar kring
skolpsykologtjänsten med Närpes. I Korsholm och Vörå hör skolpsykologen till social- och
hälsovårdsväsendet. Skolpsykologen hör till ett social- och hälsovårdssamarbete i kommunerna Malax och Korsnäs.
46.1.6 Statistik
Totala mängden svenska barn och unga i olika verksamheter i regionen
Dagvård				2622
Förskola				563
Morgon- och eftermiddagsverksamhet
764
Grundläggande utbildning			5977
Gymnasium				1361

Statistik över antalet barn i förskola, morgon- och eftermiddagsverksamhet saknas för Korsnäs och Malax.
46.1.7 Kultur- idrotts-, ungdoms- och biblioteksverksamhet
Kommun

Nämnd/sektion			Tjänstemän

Kristinestad
Bildnings- och fritidsnämnd		
Bibliotekschef, Kultursekreterare,
						Ungdomssekreterare
Närpes		
Nämnd för fri bildning, 		
Ungdomssekreterare, Idrottssekreterare,
		Fritidsnämnd			Kultursekreterare, Biblioteksdirektör
Kaskö		

Fritidssektion			

Chef för biblioteket, Ungdomssekreterare

Korsnäs

Bildningsnämnd			Bibliotekschef, Fritidssekreterare

Malax		Biblioteksnämnd, 			Bildningsdirektör, Bibliotekschef
		
Bildningsnämnd		
Vasa		
Kultur- och biblioteksnämnd,
Kultur- och biblioteksdirektör,
		Fritidsnämnd			Direktör för fritidssektorn
Korsholm
Kultur- och biblioteksnämnd,
Fritidssekreterare, Kultursekreterare,
		Fritidsnämnd			Bibliotekschef
Vörå		
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Kultur- och fritidsnämnd		

Kultur- och fritidschef

47 Kristinestad
Invånarantal:		
Språkförhållande:
			
			

7157
Svenska: 56 %
Finska: 41,8 %
Övriga: 2,2 %

47.1 Bildningsväsendet
47.1.1 Verkssamheter som underlyder utbildningscentralen

• Förskola
• Grundläggande utbildning
• Gymnasium
Dagvård, morgon- och eftermiddagsverksamheten underlyder vård- och omsorgscentralen.
47.1.2 Ledningsstruktur för svenskspråkig utbildning och dagvård

• Stadsdirektör
• Chef för utbildningscentralen (Utbildningscentral, gemensam för båda språkgrupperna)
Svenskspråkig skoldirektör (Utbildningscentral)
• Chef för vård- och omsorgscentralen (Vård och omsorgscentral, gemensam för
båda språkgrupperna)
Chef för barnomsorgen (Vård och omsorgscentralen, gemensam för båda språkgrupperna)
En av skoldirektörerna är chef för centralen enligt beslut i stadsfullmäktige turvis för två år
i gången. Ersättare för chefen för utbildnings- och fritidscentralen är den andre skoldirektören. Chefen för centralen är samtidigt chef för skolbyrån.
47.1.3 Ledande tjänstemän

Den svenska skoldirektören är ledande tjänsteman för all verksamhet som lyder under den
svenskspråkiga utbildningsnämnden.
47.1.4 Nämnder
Nämnd			Föredragande		Ansvarsområde
Svenskspråkig utbildningsnämnd Svensk skoldirektör
Förskola, grundläggande utbildning,
							gymnasium
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Nämndens och direktionernas uppgifter och beslutanderätt
Svenskspråkig utbildningsnämnd
•
•
•
•
•

ge förslag till kommunalplan och budget
•
för den egna språkgruppen
•
tillsvidareanställning av personal
•
besluta om lärartjänsters organisering
•
avge verksamhetsberättelse och ansvara
•
för utvärdering
välja sin representant till skolornas direktioner

besluta om skolskjuts
besluta om avstängning av elev/studerande
besluta om läsårets arbets- och lovtider
godkänna läroplan
fördela timresurser

Direktioner
•

leda, utveckla och övervaka skolans
• bevaka rättsskyddet för skolsamfundets
verksamhet samt fostrings- och 		 medlemmar
undervisningsarbete
• ge tillstånd att inleda skolgång ett år tidigare
• godkänna arbetsplan och uppgöra
eller senare
målsättningsplan för den egna skolan
• utveckla elevvården
• avge verksamhetsberättelse
• val av rektor med verksamhetsansvar för
• anställa kökspersonal samt kanslister
grundläggande utbildningen 1-6
till högstadiet och gymnasiet
• besluta om skriftlig varning till elev/studerande
• kontrollera skolfastigheternas skick
• besluta om särskilda undervisningsarrange• kontrollera att skolans ekonomi sköts
mang
enligt gällande stadgan
• godkänna ordningsregler
• godkänna skolans arbetsordning
• besluta om klassföreståndares/
		
grupphandledares uppgifter

Föredragande i direktionerna är respektive skolas rektor.
47.1.5 Bildningsväsendets psykosociala stödtjänster
Bildningsväsendets psykosociala stödtjänster

Verksamhetsområde

Skolpsykolog					Har ingen
Skolkurator					Hälsovårdsväsendet
Skolhälsovårdare				Hälsovårdsväsendet
Olika slag av terapeuter (ex. tal- och ergoterapeut)

Köptjänst

47.1.6 Statistik
Statistik över antalet svenska barn och ungdomar inom olika verksamhetsområden
Dagvård			207
Förskola			30
Eftermiddagsverksamhet		

56

Grundläggande utbildning		

334

Gymnasium			74
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47.1.7 Bildnings- och fritidscentralen

Till bildnings- och fritidscentralen hör fri bildning, biblioteks-, kultur-, musei-, idrotts- och
ungdomsverksamhet. Bildnings- och fritidscentralen har en bildnings- och fritidsnämnd.
Ledningsstruktur:
• Chef för bildnings- och fritidscentralen (även rektor för fri bildning)
• Bibliotekschef
• Kultursekreterare
• Chef för museiväsendet
• Ungdomssekreterare
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48 Kaskö
Invånarantal:		
Språkförhållande:
			
			

1404
Svenska: 27,6 %
Finska: 66,2 %
Övriga: 6,3 %

48.1 Bildningsväsendet
48.1.1 Verksamheter som underlyder bildningsväsendet

•
•
•
•
•
•
•

Morgon- och eftermiddagsverksamhet
Grundläggande utbildning 1–6
Fri bildning
Idrottsverksamhet
Ungdomsverksamhet
Kulturverksamhet
Biblioteksverksamhet

Grundläggande utbildning 7-9 samt gymnasieutbildning finns i Närpes, där Kaskö har egna
representanter. Dagvård och förskola hör till den sociala sektorn där dagvårdschefen är
ledande tjänsteman.
48.1.2 Ledningsstruktur för svenskspråkig utbildning och dagvård

• Kommundirektör
• Bildningschef (gemensam för båda språkgrupperna)
Rektor - ledande tjänsteman för den svenska utbildningen
48.1.3 Ledande tjänstemän
Verksamhet					Ledande tjänsteman
Fri bildning, helhetsansvar för bildningsväsendet

Bildningschef

Grundläggande utbildning				

Rektor för svenska skolan

Biblioteks- och kulturverksamhet			

Chef för biblioteket

Idrotts- och ungdomsverksamhet			

Ungdomssekreterare

48.1.4 Nämnder och sektioner
Nämnd/sektion		Föredragande		Ansvarsområde
Bildningsnämnd		

Bildningschef		

Ansvarar för hela bildningen

Svensk sektion		

Rektor för svenska skolan

Svensk utbildning

Fritidssektion		
Ungdomssekreterare eller
			
annan ansvarig för kultur			verksamhet
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Ungdom, idrott, kultur

Fritidssektionen fördelar bidrag inom idrotts-, ungdoms- och kulturväsendet och föreslår
sina uppställda mål för bildningsnämnden.
Nämndens och sektionens uppgift och beslutanderätt
Svensk sektion

Bildningsnämnd
-

besluta om bildningens och fritidens
budget och ekonomiplan
besluta om användningen av
bildningsväsendets utrymmen		
besluta om skolskjuts
besluta om läsårets arbets- och lovdagar
godkänna den kommunvisa läroplanen
besluta om ärenden gällande fri bildning
och bibliotek

tillsvidareanställning av personal
godkänna den skolvisa läroplanen
överföra elev till särskilt stöd utan
vårdnadshavares godkännande
besluta om avstängning av elev

48.1.5 Bildningsväsendets psykosociala stödtjänster
Bildningsväsendets psykosociala stödtjänster

Verksamhetsområde

Skolpsykolog					Närpes
Skolkurator					Närpes
Skolhälsovårdare				Social- och hälsovårdsväsendet
Olika slag av terapeuter (ex. tal- och ergoterapeut)

Närpes

48.1.6 Statistik
Statistik över antalet svenska barn och ungdomar inom olika verksamhetsområden
Dagvård			17
Förskola			7
Eftermiddagsverksamhet		

6

Grundläggande utbildning 1-6

28
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49 Korsholm
Invånarantal:		
Språkförhållande:
			
			

18868
Svenska: 69,6 %
Finska: 29 %
Övriga: 1,5 %

49.1 Bildningsväsendet
49.1.1 Verksamheter som underlyder bildningsväsendet

•
•
•
•
•
•
•
•

Morgon- och eftermiddagsverksamhet
Grundläggande utbildning
Gymnasium
Fri bildning
Kulturverksamhet
Idrottsverksamhet
Ungdomsverksamhet
Biblioteksverksamhet

Dagvården och förskolan hör till socialväsendet. Ledande tjänsteman för förskola och dagvård är dagvårdschefen. Socialnämnden handhar ärenden angående dagvård och förskola.
Föredragande i nämnden är socialdirektören och beredande är dagvårdschefen.
49.1.2 Ledningsstruktur för svenskspråkig utbildning och dagvård

• Kommundirektör
• Skoldirektör (gemensam för båda språkgrupperna)
• Dagvårdschef (hör till socialväsendet, gemensam för båda språkgrupperna)
49.1.3 Ledande tjänstemän
Verksamhet					Ledande tjänsteman
Morgon- och eftermiddagsverksamhet,
grundläggande utbildning, gymnasieutbildning

Skoldirektör

Idrotts- och ungdomsverksamhet			

Fritidssekreterare

Kulturverksamhet				Kultursekreterare
Biblioteksverksamhet				Bibliotekschefen
Fri bildning					Rektor

Skoldirektören tillsvidareanställer personal.
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49.1.4 Nämnder och sektioner
Nämnd/sektion		Föredragande		Ansvarsområde
Bildningsnämnd		
Skoldirektör		
Morgon- och eftermiddags-verksamhet,
						grundläggande utbildning, gymnasieutbild						ning
Svenskspråkig sektion

Grundläggande utbildningens läroplan

Skoldirektör		

Kultur- och biblioteksBibliotekschefen, rektorn
Kultur, bibliotek, museum, teater, musiknämnd			
för musikinstitutet föredrar och dansundervisning
			
i ärenden som gäller
			musikinstitutet
Fritidsnämnd		

Fritidssekreterare		

Idrotts- och ungdomsverk-samhet

Nämnd för 		
Rektor			
Fri bildning, undervisning i bild- och
vuxenutbildning					teaterkonst

Under kultur- och biblioteksnämnden finns en svensk sektion, föredragande är rektorn för
musikinstitutet. Från år 2013 kommer det att finnas två nämnder under bildningsväsendet,
den ena är bildningsnämnden medan den andra är kultur och fritidsnämnden.
Nämndens och sektionens uppgift
Bildningsnämnd
-

Svenskspråkig sektion

besluta om skolskjuts
- besluta om de svenskspråkiga uppgifter som
godkänna allmänna anvisningar		 enligt skollagstiftningen ankommer
bereda ärenden som kommunstyrelsen 		 på kommunen
eller kommunfullmäktige avgör
besluta om resursfördelning och
tyngdpunktsområden
besluta om beviljande av verksamhetsbidrag
besluta om inledande, ändring eller upphörande av verksamhet enligt vad som
bestämts i budget och ekonomiplan

49.1.5 Direktioner

I gymnasiet och i årskurserna 7-9 i den grundläggande utbildningen finns direktioner där
respektive skolas rektor är föredragande. Representerade i direktionen skall vara lärarkåren,
skolans övriga personal samt elever. Utbildningsnämnden utser direktionerna och deras
uppgifter.
49.1.6 Bildningsväsendets psykosociala stödtjänster
Bildningsväsendets psykosociala stödtjänster

Verksamhetsområde

Skolpsykolog					Socialväsendet
Skolkurator					Bildningsväsendet
Skolhälsovårdare				Hälsovårdsväsendet
Olika slag av terapeuter (ex. tal- och ergoterapeut)

Hälsovårdsväsendet
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49.1.7 Statistik
Statistik över antalet svenska barn och ungdomar inom olika verksamhetsområden
Dagvård			812
Förskola			201
Eftermiddagsverksamhet		

258

Grundläggande utbildning		

1583

Gymnasium			246
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50 Korsnäs
Invånarantal:		
2260
Språkförhållande:
Svenska: 89,8 %
			Finska:
			Övriga:

50.1 Bildningsväsendet
50.1.1 Verksamheter som underlyder bildningsväsendet

•
•
•
•
•
•
•

Förskola
Grundläggande utbildning 1-6, åk 7-9 gemensam med Malax
Fri bildning (gemensam med Malax)
Kulturverksamhet
Idrottsverksamhet
Ungdomsverksamhet
Biblioteksverksamhet

Dagvården och eftermiddagsverksamheten hör till socialväsendet, där vård- och omsorgsnämnden har hand om ärenden som hör till barndagvården. Socialchefen är föredragande i
nämnden medan barnomsorgsledaren är beredande i ärenden om dagvård. Barnomsorgsledaren är ledande tjänsteman för dagvården.
50.1.2 Ledningsstruktur för svenskspråkig utbildning och dagvård

• Kommundirektör
• Bildningsdirektör (gemensam med Malax)
50.1.3 Ledande tjänsteman
Verksamhet					Ledande tjänsteman
Förskola, grundläggande utbildning, fri bildning

Bildningsdirektör

Ungdomsverksamhet				Fritidssekreterare
Kultur- och biblioteksverksamhet			

Bibliotekschef

50.1.4 Nämnder och sektioner

Ärenden angående förskola och grundläggande utbildning åk 1-6 behandlas i bildningsnämnden där bildningsdirektören är beredande och föredragande. Grundläggande utbildning åk 7-9 och gymnasium behandlas i bildningsnämnden i Malax där Korsnäs har
representanter.
Ungdomsverksamheten sköts genom köpavtal med Svenska Österbottens Ungdomsförbund.
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Bildningsnämndens uppgift och beslutanderätt
• övervaka och leda bildningsväsendet
• avge förslag till budget och verksamhetsplan
• avge förslag till byggande av nya byggnader och sanering av gamla
• godkänna läroplan och undervisningsplan
• besluta om skolskjuts
• tillsvidareanställa personal
• besluta om överföring av elev till särskilt stöd när vårdnadshavare motsätter sig
50.1.5 Bildningsväsendets psykosociala stödtjänster
Bildningsväsendets psykosociala stödtjänster

Verksamhetsområde

Skolpsykolog					Social- och hälsovårdssamarbete
Skolkurator					Social- och hälsovårdssamarbete
Skolhälsovårdare				Social- och hälsovårdssamarbete
Olika slag av terapeuter (ex. tal- och ergoterapeut)

Köptjäst

Malax och Korsnäs samarbetar kring social- och hälsovårdsfrågor.
50.1.6 Statistik
Statistik över antalet svenska barn och ungdomar inom olika verksamhetsområden
Dagvård			95
Förskola
Eftermiddagsverksamhet
Grundläggande utbildning 1-6

118

Uppgifter om antalet barn i morgon- och eftermiddagsverksamhet samt i förskola saknas.
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51 Malax
Invånarantal:		
Språkförhållande:
			
			

5605
Svenska: 87,3 %
Finska: 9,2 %
Övriga: 3,5 %

51.1 Bildningsväsendet
51.1.1 Verksamheter som underlyder bildningsväsendet

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Dagvård
Förskola
Morgon- och eftermiddagsverksamhet
Grundläggande utbildning
Gymnasium
Fri bildning
Kulturverksamhet
Idrottsverksamhet
Ungdoms
Biblioteksverksamhet

51.1.2 Ledningsstruktur för svenskspråkig utbildning och dagvård

• Kommundirektör
• Bildningsdirektör (gemensam med Korsnäs, gemensam för båda språkgrupperna)
Barnomsorgsledare (gemensam för båda språkgrupperna)
51.1.3 Ledande tjänstemän
Verksamhet				Ledande tjänsteman
Dagvård, förskola			Barnomsorgsledare
Grundläggande utbildning, gymnasium

Bildningsdirektör

Kultur-, idrotts- och ungdomsverksamhet

Fritidssekreterare

Biblioteksverksamhet			Bibliotekschef
Fri bildning				Rektor

51.1.4 Nämnder och sektioner
Nämnd		Föredragande		Ansvarsområde
Bildningsnämnd		
Bildningsdirektör eller
Dagvård, förskola, grundläggande utbildning,
			
bibliotekschef		
gymnasium, idrotts-, ungdoms- och
						kulturverksamhet
Biblioteksnämnd		Bibliotekschef		Biblioteksverksamhet
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Korsnäs kommun har även representanter i bildningsnämnden eftersom den grundläggande
utbildningen för årskurserna 7-9 är gemensam för Malax och Korsnäs. Beredande i bildningsnämnden varierar beroende på ärende. Medborgarinstitutet har en egen direktion som
är gemensam för kommunerna Malax och Korsnäs, föredragande i direktionen är rektorn.
Bildningsnämndens uppgift och beslutanderätt
• övervaka att läroplikten uppfylls
• besluta om överföring av elev till särskilt stöd mot vårdnadshavares vilja
• ge förslag till budget och verksamhetsplan
• godkänna förskolan och skolans läroplaner
• underställa kommunens läroplan för kommunfullmäktiges godkännande
• utvärdera utbildningen
• besluta om antalet undervisningstimmar per skola
• besluta om läsårets arbets- och lovtider
• besluta om skolskjuts
• välja sin representant till direktionerna
• ge verksamhetsberättelse till kommunstyrelsen om dagvård, skolor och bibliotekens
verksamhet
• utfärda direktiv hur den verksamhet, som underlyder nämnden, skall organiseras
• besluta om förflyttning av lärare
• tillsvidareanställa personal
• föreslå för fullmäktige om indragning och inrättande av tjänst
• leda och övervaka biblioteksverksamhet
• svara för ändamålsenliga utrymmen och material för skolgång och dagvård
Direktionernas uppgift och beslutanderätt
• utse rektor för skolan bland de lärare som tjänstgör vid skolan, då ingen särskild rektorstjänst finns vid skolan
• anta timlärare i bisyssla och besluta om uppsägning av timlärare i bisyssla
• utse elevkårens handledare för högstadiet och gymnasiet
Ansvar för:
• skolans ekonomi
• utvecklandet av fostran och undervisning i skolan
• arbetsron i skolan
Besluta om:
• skolans ordningsregler
• undervisningsutbud
• disciplinära åtgärder
• antagning av elever till gymnasiet
• stadgar för elevkår och klubbar
Godkänna:
• undervisningsplan
• ibruktagande av nya läroböcker
Bevilja:
• elev lov från skolgång för 15-30 dagar
• bevilja tillstånd för användning av skolfastighet för annat än skolända¬mål
• förslag till budget och verksamhetsplan för skolan
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Kommunens skolor har direktioner där rektorn för skolan är föredragande. Vårdnadshavare,
lärare, övrig personal, elever och bildningsnämnden skall vara representerade i direktionen.
51.1.5 Bildningsnämndens psykosociala stödtjänster
Bildningsväsendets psykosociala stödtjänster

Verksamhetsområde

Skolpsykolog					Social- och hälsovårdssamarbete
Skolkurator					Social- och hälsovårdssamarbete
Skolhälsovårdare				Social- och hälsovårdssamarbete
Olika slag av terapeuter (ex. tal- och ergoterapeut)

Köptjänst

Malax och Korsnäs samarbetar kring social- och hälsovårdsfrågor.
51.1.6 Statistik
Statistik över antalet svenska barn och ungdomar inom olika verksamhetsområden
Dagvård			281
Förskola
Eftermiddagsverksamhet
Grundläggande utbildning		

537

Gymnasium			130

Uppgifter om antalet barn i morgon- och eftermiddagsverksamhet samt i förskola saknas.
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52 Närpes
Invånarantal:		
Språkförhållande:
			
			

9437
Svenska: 87,30 %
Finska: 5,60 %
Övriga: 7,10 %

52.1 Bildningsväsendet
52.1.1 Verksamheter som underlyder bildningsväsendet

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Dagvård
Förskola
Morgon- och eftermiddagsverksamhet
Grundläggande utbildning
Gymnasium
Fri bildning
Musikinstitut
Idrottsverksamhet
Ungdomsverksamhet
Kulturverksamhet
Biblioteksverksamhet

52.1.2 Ledningsstruktur för svenskspråkig utbildning och dagvård

• Stadsdirektör
• Bildningsdirektör (gemensam för båda språkgrupperna)
Barnomsorgschef (gemensam för båda språkgrupperna)
52.1.3 Ledande tjänstemän
Verksamhet					Ledande tjänsteman
Dagvård					Barnomsorgschef
Förskola, grundläggande utbildning, gymnasium

Bildningsdirektör

Kultur						Kultursekreterare
Bibliotek					Biblioteksdirektör
Kultur						Kultursekreterare
Idrott						Idrottssekreterare
Ungdom					Ungdomssekreterare
Fri bildning					Rektor för Vuxeninstitutet
Musikinstitut					Rektor för Legato
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52.1.4 Nämnder och sektioner
Nämnder/sektioner

Föredragande		

Ansvarsområde

Bildningsnämnd		
Bildningsdirektör		
Övergripande ansvar för bildningsväsendet,
						dagvård, förskola, grundläggande utbildning
						och gymnasium
Nämnden för fri bildning Biblioteksdirektör 		
			eller rektor

Fri bildning och biblioteksverksamhet

Fritidsnämnd		
Kultursekreterare, 		
			idrottssekreterare eller
			ungdomssekreterare

Kultur-, idrotts och ungdomsverksamhet

Nämnden för 		
musikinstitutet		

Musikinstitutets verksamhetsområde

Rektor för Musikinstitutet

Beredande i bildningsnämnden är bildningsdirektören, barnomsorgschefen eller ekonomichef. Till bildningsnämnden väljs även representanter från Kaskö. I nämnden för fri bildning
och i fritidsnämnden är de föredragande även beredande för sina ärenden. Närpes stad är
värdkommun för musikinstitutet och tillhörande kommuner är Närpes, Kristinestad, Korsnäs, Malax och Kaskö.
Bildningsnämndens uppgift och beslutanderätt
• godkänna förslag till budget- och ekonomiplan
• godkänna läroplan
• fastställa läsårets arbets- och lovtider
• välja direktioner för skolorna och besluter om deras uppgifter
• besluta om elevupptagningsområde
• besluta om undervisningsgruppernas storlek
• besluta om skolskjuts
• ansvara för ordnande av dagvård och förskola
• styra, övervaka och utveckla hela verksamheten
Direktionernas uppgift
Utveckla skolans:
• fostran
• undervisning
• verksamhetsidé
Skoldirektioner vid grundskolorna och i gymnasiet. Till direktionerna i gymnasiet och i den
grundläggande utbildningens årskurser 7-9 väljs representanter från Kaskö.
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52.1.5 Bildningsväsendets psykosociala stödtjänster
Bildningsväsendets psykosociala stödtjänster

Verksamhetsområde

Skolpsykolog					Bildningsväsendet
Skolkurator					Bildningsväsendet
Skolhälsovårdare				Social- och hälsovårdsväsendet
Olika slag av terapeuter (ex. tal- och ergoterapeut)

Social- och hälsovårdssamarbete K5

Till social- och hälsovårdssamarbete, K5, hör Kaskö, Korsnäs, Kristinestad, Malax och
Närpes.
52.1.6 Statistik
Statistik över antalet svenska barn och ungdomar inom olika verksamhetsområden
Dagvård			306
Förskola			74
Eftermiddagsverksamhet		

170

Grundläggande utbildning		

773

Gymnasium			165
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53 Vasa
Invånarantal:		
Språkförhållande:
			
			

60398
Svenska: 24,4 %
Finska: 68,7 %
Övriga: 6,9 %

53.1 Bildningsväsendet
53.1.1 Verksamheter som underlyder bildningsväsendet
(över språkgränserna)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Dagvård
Förskola
Morgon- och eftermiddagsverksamhet
Grundläggande utbildning
Gymnasium
Yrkesinstitut
Fri bildning.
Museer
Kultur och bibliotek
Fritid
Teater och stadsorkester

53.1.2 Ledningsstruktur för bildningsväsendet

• Stadsdirektör
• Sektorchef för bildningsväsendet (över språkgränserna), bildningsdirektör
Ämbetsverkschef (över språkgränserna), Verket för fostran och utbildning
Svensk skoldirektör/Finsk skoldirektör
Direktör för småbarnsfostran (över språkgränserna)
Rektor för Kuula institutet (över språkgränserna)
Ledande rektor för andra stadiets utbildning (över språkgränserna)
Biblioteksdirektör (bibliotek och kultur) över språkgränderna
Museidirektör, över språkgränserna
Direktör för fritidssektorn, över språkgränserna
Rektor, Vasa arbetarinstitut
Rektor, Vaasan opisto
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53.1.3 Ledande tjänstemän för bildningsväsendets svenskspråkiga
verksamheter
Verksamhet			Ledande tjänsteman
Dagvård			

Direktör för småbarnsfostran

Förskola			

Direktör för småbarnsfostran

Grundläggande utbildning		

Svensk skoldirektör

Gymnasium			

Rektor för Vasa gymnasium och Vasa aftonläroverk

Fri bildning			Rektor

Den svenska skoldirektören har som särskild uppgift att handha koordineringen av Vasa
stads svenskspråkiga grundläggande utbildning och gymnasieutbildning samt samarbetet
mellan övningsskolan och den övriga svenskspråkiga utbildningen på orten.
Här finns även Vasa Övningsskola med som en aktör, men hör till Åbo Akademi. Finns
även en svenskspråkig avdelning vid Vasa yrkesinstitut som är tvåspråkigt.
53.1.4 Nämnder och sektioner för bildningsväsendets verksamheter
Nämnd/sektion

Föredragande

Ansvarsområde

Nämnd för småbarnsfostran Ämbetsverkets direktör/
och grundläggande
Avdelningsdirektörerna
utbildning		

Dagvård, gemensamma ärenden
gällande förskola, grundläggande
utbildning och fri bildning

Nämnd för småbarnsfostran Svensk skoldirektör/direktören
och grundläggande
för småbarnsfostran
utbildning svensk sektion		

Förskola, grundläggande
utbildning

Utbildningsnämnd för
Ledande rektor/rektor för den
andra stadiet		

Andra stadiets utbildning
egna läroanstalten

Utbildningsnämnd för
andra stadiet svensk
sektion

Svenskspråkig andra stadiets
utbildning

Ledande rektor/Rektorn för
den egna läroanstalten

I nämnden för småbarnsfostran och grundläggande utbildning är skoldirektören beredande
för ärenden som gäller den svenska småbarnsfostran och den svenska grundutbildningen.
I praktiken behandlas dessa ärenden uteslutande i sektionen. I ärenden gällande småbarnsfostran är direktören för småbarnsfostran föredragande i den svenska sektionen och beredande i nämnden för ärenden gällande småbarnsfostran.
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53.1.5 Nämndernas, sektionernas och direktionernas uppgift och
beslutanderätt
Nämnd för småbarnsfostran och
grundläggande utbildning
-

-

Nämnd för småbarnsfostran och
grundläggande utbildning svensk sektion

godkänna verksamhetsberättelse, budgetoch ekonomiplaneförslag
besluta om fördelning av resurser som faller 		
inom ramen för den godkända budgeten		
inrätta och dra in tjänster inom det egna
området, på förslag från sektionen i fråga
om enspråkiga tjänster 		
organisera dagvården		
besluta om godkännande av planen för
småbarnsfostran		
besluta om arbetstiderna inom förskoleundervisningen
utveckla, leda och övervaka verksamheten
vid musikläroanstalten
har rätt att tillsätta direktioner och kommittéer
samt bestämma deras uppgifter

Utbildningsnämnd för andra stadiet
		

Utbildningsnämnd för andra stadiet svensk
sektion

styr, övervakar och utvecklar utbildningen
på andra stadiet		
- godkänna verksamhetsberättelse, budget- 		
och ekonomieplan
- framlägga förslag för stadsstyrelsen i ärenden 		
som gäller tillstånda till anordnande av
utbildning		
- inrätta och dra in tjänster inom det egna 		
området, på förslag från sektionen i fråga 		
om enspråkiga tjänster
För den till tjänsteinnehavarorganisationen
hörande ekonomi- och förvaltningsenhetens
samt de tvåspråkiga läroanstalternas del fatta
beslut om följande ärenden:
- anställa och säga upp samt bevilja avsked
för personal i tjänste- och arbetsavtalsförhållande
- besluta om delegering av beslutanderätt
till underställda organ och tjänsteinnehavare
- tillsätta direktioner, kommittéer och delegation
och vid behov fastställa deras uppgifter		

-

anställa ordinariepersonal (rektorer)
besluta inom ramen för den av nämnden
godkända specialbudgeten och andra
resurser som tilldelats sektionen
samarbeta med övriga anstalter
behandlar förskole-, musik och dansundervisningen då det gäller endast
svenskspråkiga ärenden
har rätt att tillsätta direktioner och
kommittéer samt bestämma deras uppgifter

utövar inom ramen för de resurser som
stadsfullmäktige beviljar och nämnden fattar
beslut om självständig beslutanderätt
beslutar om gymnasiernas ärenden för den
egna språkgruppens del
i de tvåspråkiga läroanstalterna behandlar
sektionerna de ärenden i anslutning till
undervisningen och dess utveckling som rör
den egna språkgruppen
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Direktion
• godkänna skolans läroplan
• fastställa de regler som reglerar skolans interna verksamhet
• behandla skolans budgetförslag
• främja samarbete mellan hem och skola
• ge utlåtande och framlägga förslag och initiativ som gäller skolans verksamhet
• avstänga elev för viss tid
Som föredragande i direktionen fungerar skolans rektor. I direktionen skall lärarkåren, skolans övriga personal och eleverna finnas representerade. Grundskolorna i Vasa har direktioner medan gymnasierna har delegationer. Delegationernas uppgifter?
53.1.6 Psykosociala stödtjänster
Bildningsväsendets psykosociala stödtjänster
Skolpsykolog			Bildningsväsendet
Skolkurator			Bildningsväsendet
Skolhälsovårdare		

Social- och hälsovårdsväsendet

Terapeuter (ex. tal- och ergo-)

Social- och hälsovårdsväsendet

53.1.7 Statistik
Statistik över antalet svenska barn och ungdomar inom olika verksamhetsområden
Dagvård				687
Förskola				163
Morgon-, eftermiddagsverksamhet		

230

Grundläggande utbildning			1567
Gymnasium				138

Kultur- och biblioteksnämnd
Ledningsstruktur för kultur- och biblioteksväsendet samt för fritidsverket
Kultur- och biblioteksväsendet - kultur- och biblioteksnämnd
Kultur- och biblioteksdirektör
a)
Kulturchef - leder kulturverksamheten
b)
Biträdande biblioteksdirektör - leder biblioteksverksamheten
Fritidsnämnd
Fritidsverket - underställt fritidsnämnden
Ämbetsverkschef
c)
Chef för idrottsverksamheten - leder idrottsverksamheten
d)
Chef för ungdomsverksamheten - leder ungdomsverksamheten
Museinämnd
Direktioner för arbetarinstituten

138

54 Vörå
Invånarantal:		
Språkförhållande:
			
			

6770
Svenska: 83,4 %
Finska: 12,5 %
Övriga: 4,1 %

54.1 Bildningsväsendet
54.1.1 Verksamheter som underlyder bildningsväsendet

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Dagvård
Förskola
Morgon- och eftermiddagsverksamhet
Grundläggande utbildning
Gymnasium
Fri bildning
Kulturverksamhet
Idrottsverksamhet
Ungdomsverksamhet
Biblioteksverksamhet

54.1.2 Ledningsstruktur för svenskspråkig utbildning och dagvård

• Kommundirektör
• Bildningschef (gemensam för båda språkgrupperna)
Barnomsorgsledare (gemensam för båda språkgrupperna)
54.1.2 Ledande tjänstemän
Verksamhet					Ledande tjänsteman
Dagvård och förskola				Barnomsorgsledare
Grundläggande utbildning och gymnasieutbildning

Bildningschef

Fri bildning, kultur-, idrotts-, ungdoms- och 		
Kultur- och fritidschefen
biblioteksverksamhet				

54.1.3 Nämnder och sektioner
Nämnd		Föredragande		Ansvarsområde
Svensk bildningsnämnd Bildningschef		
Dagvård, förskola, grundläggande utbildning
						och andra stadiets utbildning
Kultur- och fritidsnämnd Kultur- och fritidschef
Fri bildning, kultur-, idrotts-, ungdoms-,
						nykterhets och biblioteksverksamhet samt
						turismutveckling
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Beredande i bildningsnämnden är barnomsorgsledare, rektorn vi gymnasiet, rektor för
grundläggande utbildning årskurserna 7-9 eller bildningschefen. Beredande i kultur- och
fritidsnämnden är kultur- och fritidschefen eller bibliotekschefen. Kommunens skolor har
inga direktioner.
Svenska bildningsnämndens uppgift
• godkänna allmänna anvisningar för den egna verksamheten
• besluta om inledande, ändring eller upphörande av verksamhet
• fastställa läroplan och de årliga arbetsplanerna baserade på läroplanen
• fördela timresurser
• utse föreståndare och vice föreståndare för skolorna
• besluta om avstängning av elev
• besluta om skolskjuts
• läsårets arbets- och lovtider
• besluta om antagande och överföring av elev till särskilt stöd
• besluta om utvärdering av verksamhet
• tillsvidareanställning av personal
54.1.4 Bildningsväsendets psykosociala stödtjänster
Bildningsväsendets psykosociala stödtjänster

Verksamhetsområde

Skolpsykolog					Social- och hälsovårdsväsendet
Skolkurator					Bildningsväsendet
Skolhälsovårdare				Social- och hälsovårdsväsendet
Olika slag av terapeuter (ex. tal- och ergoterapeut)

Social- och hälsovårdsväsendet

54.1.5 Statistik
Statistik över antalet svenska barn och ungdomar inom olika verksamhetsområden
Dagvård			217
Förskola			74
Eftermiddagsvård		 44
Grundläggande utbildning		

613

Gymnasium			246
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55 Åboland
Kommuner:
Kimitoön, Pargas och Åbo

55.1 Bildningsväsendet
I samtliga kommuner hör följande verksamheter till bildningsväsendet:
• Dagvård
• Förskola
• Grundläggande utbildning
• Gymnasieutbildning
• Fri bildning
På Kimitoön hör även biblioteks-, fritids-, idrotts-, kultur- och ungdomsverksamhet till
bildningsväsendet. I Pargas och på Kimitoön underlyder morgon- och eftermiddagsverksamheten bildningsväsendet.
55.1.1 Ledningsstruktur för svenskspråkig utbildning och dagvård

Kimitoön
• Bildningschef
• Barnomsorgschef
Pargas
• Utbildningschef
• Barnomsorgschef
Åbo
• Direktör för sektorn för fostran och undervisning
• Direktör för svenskspråkig service
55.1.2 Nämnder och sektioner

Pargas och Kimitoön har en bildningsnämnd och en svensk sektion. Åbo har en nämnd för
fostran och undervisning och en nämnd för gymnasie- och yrkesutbildning. Båda nämnderna har en svensk sektion underställd sig.
55.1.3 Direktioner

Åbo är den enda kommun i regionen som har direktioner i skolorna.
Direktionernas uppgift är att besluta om skolans regler och arbetsplan samt att godkänna
den skolvisa läroplanen. Direktionen har även som uppgift att göra utlåtanden och framställanden gällande utveklingen av skolans verksamhet samt att avstänga elev/studerande för
viss tid.
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55.1.4 Tillsvidareanställning av personal

I Åbo och Pargas är det den svenska sektionen som tillsvidareanställer personal. På Kimitoön anställer bildningsnämnden/sektionerna personal i tjänsteförhållande, bildningschefen
anställer personal i arbetsavtalsförhållande.
55.1.5 Bildningsväsendets psykosociala stödtjänster

Hälsovårdare

Terapeut
Social‐ och hälsovårdssektorn
Bildning

Kurator

Psykolog
0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

I samtliga kommuner hör skolhälsovårdare och olika slag av terapeuter till social- och hälsovårdsväsendet. I Pargas och på Kimitoön hör även skolpsykologen till social- och hälsovårdsväsendet medan den i Åbo hör till bildningsväsendet. I samtliga kommuner hör skolkuratorn till bildningsväsendet.
55.1.6 Statistik
Totala mängden svenska barn och unga i olika verksamheter i regionen
Dagvård				1130
Förskola				251
Morgon- och eftermiddagsverksamhet

190

Grundläggande utbildning			2577
Gymnasium				780

Statistik över antalet barn i morgon- och eftermiddagsverksamhet i Åbo saknas.
55.1.7 Kultur-, idrotts-, ungdoms- och biblioteksverksamhet
Kommun

Nämnd/sektion			Tjänstemän

Kimitoön

Kultur- och fritidsnämnd		

Kulturchef, Fritidschef

Pargas		Kulturnämnd 			Kulturchef, Bibliotekschef
Åbo		
Kulturnämnd, Idrottsnämnd,
Kulturdirektör, Biblioteksdirektör,
		Ungdomsnämnd			Idrottsdirektör

På Kimitoön hör dessa verksamheter till bildningsväsendet. Pargas har en egen kultursektor.
I Åbo finns en kulturcentral, en idrottscentral och en ungdomscentral.
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56 Kimitoön
Invånarantal:		
Språkförhållande:
			
			

7191
Svenska: 73 %
Finska: 27 %
Övriga: 0 %

56.1 Bildningsväsendet
56.1.1 Verksamheter som underlyder bildningsväsendet

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Dagvård
Förskola
Morgon- och eftermiddagsverksamhet
Grundläggande utbildning
Utbildning på andra stadiet
Fri bildning
Biblioteksverksamhet
Kulturverksamhet
Fritidsverksamhet
Idrottsverksamhet
Ungdomsverksamhet

56.1.2 Ledningsstruktur för svenskspråkig utbildning och dagvård

• Kommundirektör
• Bildningschef (gemensam för båda språkgrupperna)
• Barnomsorgschef (gemensam för båda språkgrupperna)
56.1.3 Ledande tjänstemän
Verksamhet					Ledande tjänsteman
Dagvård och förskola				Barnomsorgschef
Grundläggande utbildning och gymnasieutbildning

Bildningschef

Kultur						Kulturchef
Idrotts-, ungdoms- och fritidsverksamhet		

Fritidschef
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56.1.4 Nämnder och sektioner
Nämnd/sektion		Föredragande		Ansvarsområde
Bildningsnämnd		
Bildningschef		
Dagvård, morgon- och eftermiddagsverksam						het, fri bildning, biblioteksverksamhet, frågor
						
om undervisning som är gemensamma för
						båda språkgrupperna
Svenska skolsektionen
Bildningschef		
Förskola, grundläggande utbildning och
						gymnasieutbildning
Kultur- och fritidsnämnd Kulturchef eller fritidschef Kultur-, idrotts- och biografverksamhet samt
						ungdomsarbete

Beredande i nämnderna är beroende av ärende. I den svenska sektionen är det barnomsorgschefen eller bildningschefen som är beredande. Bildningsnämnden/Sektionerna anställer
personal i tjänsteförhållande, bildningschefen anställer personal i arbetsavtalsförhållande.
Nämnden och sektionens uppgift och beslutanderätt
Bildningsnämnd
-

Svensk skolsektion

ansvara för koordinering av verksamheten
ansvara för ärenden gällande fri bildning 		
och biblioteksverksamhet
ansvara för ordnande av dagvård, morgonoch eftermiddagsvård
besluta om läsårets arbets- och lovtider
besluta om skolskjuts
-

ansvara för koordinering av den
svenskspråkiga verksamheten
besluta om elevupptagningsområden
godkänna läroplan
besluta om utvärdering av utbildning
besluta om avstängning av elev
välja och förordna rektor

56.1.5 Bildningsväsendets psykosociala stödtjänster
Bildningsväsendets psykosociala stödtjänster

Verksamhetsområde

Skolpsykolog					Social- och hälsovårdsväsendet
Skolkurator					Bildningsväsendet
Skolhälsovårdare				Social- och hälsovårdsväsendet
Olika slag av terapeuter (ex. tal- och ergoterapeut)

Social- och hälsovårdsväsendet

56.1.6 Statistik
Statistik över antalet svenska barn och ungdomar inom olika verksamhetsområden
Dagvård				249
Förskola				49
Eftermiddagsverksamhet			60
Grundläggande utbildning			515
Gymnasium				260
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57 Pargas
Invånarantal:		
Språkförhållande:
			
			

15501
Svenska:57,4 %
Finska: 42,6 %
Övriga: 0 %

57.1 Bildningsväsendet
57.1.1 Verksamheter som underlyder bildningsväsendet

•
•
•
•
•
•

Dagvård
Förskola
Morgon- och eftermiddagsverksamhet
Grundläggande utbildning
Andra stadiets utbildning
Fri bildning

Kultur-, idrotts-, biblioteks-, och ungdomsverksamhet hör till kultursektorn som har kulturnämnd där kulturchefen är föredragande. Kultursektorn har förutom en kulturchef även
en bibliotekschef.
57.1.2 Ledningsstruktur för svenskspråkig utbildning och dagvård

• Kommundirektör
• Utbildningschef (förman för bildningsväsendet, gemensam för båda språkgrupperna, förman för svensk utbildning)
– Barnomsorgschef (gemensam för båda språkgrupperna)
57.1.3 Ledande tjänstemän
Verksamhet					Ledande tjänsteman
Dagvård					Barnomsorgschef
Förskola, grundläggande utbildning, gymnasium

Utbildningschef

Fri bildning					Rektor

57.1.4 Nämnder och sektioner
Nämnd/sektion		

Föredragande

Ansvarsområde

Bildningsnämnd		
Utbildningschef
Övergripande ansvar för bildningsväsendet, dagvård
					
och utbildningsfrågor som är gemensam för båda
					språkgrupperna
Bildningsnämndens
Utbildningschef
svenskspråkiga sektion			

Förskola, grundläggande utbildning, gymnasium,
fri bildning
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Beredande i nämnden är antingen barnomsorgschefen eller utbildningschefen, i sektionen är
det utbildningschefen som är föredragande och beredande.
Nämnden och sektionens uppgift och beslutanderätt
Bildningsnämnd

Bildningsnämndens svenskspråkiga sektion

-

starta och följa upp nybyggnads- och renove- - godkänna ordningsregler
ringsprojekt som hör till bildningsnämnden
- godkänna läroplan
- göra förslag till budget och ekonomiplan
- godkänna läsårsplaner
- följa upp den fastställda budgeten
- fastställa antalet undervisningstimmar
- besluta om avgifter och inkomstgränser
- besluta om elevupptagningsområden
- besluta om timfördelning
- besluta om antagningsgrunder till den
- besluta om läsårets arbets- och lovtider		 grundläggande utbildningen och gymnasiet
- besluta om skolskjuts
- besluta om avstängning av elev högst tre
			månader
		
- godkänna medborgarinstitutets kursprogram
			 och fastställa kursavgifter

57.1.5 Bildningsväsendets psykosociala stödtjänster
Bildningsväsendets psykosociala stödtjänster

Verksamhetsområde

Skolpsykolog					Social- och hälsovårdsväsendet
Skolkurator					Bildningsväsendet
Skolhälsovårdare				Social- och hälsovårdsväsendet
Olika slag av terapeuter (ex. tal- och ergoterapeut)

Social- och hälsovårdsväsendet

57.1.6 Statistik
Statistik över antalet svenska barn och ungdomar inom olika verksamhetsområden
Dagvård			376
Förskola			109
Eftermiddagsverksamhet		

130

Grundläggande utbildning		

1070

Gymnasium			260
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58 Åbo
Invånarantal:		
Språkförhållande:
			
			

174893
Svenska: 5,3 %
Finska: 88,1 %
Övriga: 6,4 %

58.1 Bildningsväsendet
58.1.1 Verksamheter som underlyder bildningsväsendet

•
•
•
•
•

Småbarnsfostran
Förskola
Grundläggande utbildning
Andra stadiets utbildning
Fri bildning

58.1.2 Ledningsstruktur för svenskspråkig utbildning och dagvård

• Stadsdirektör
• Direktör för sektorn för fostran och undervisning
– Direktören för svenskspråkig service
58.1.3 Ledande tjänsteman

Direktören för svenskspråkig servicen är ledande tjänsteman för all svenskspråkig service
som lyder under bildningsväsendet.
58.1.4 Nämnder och sektioner
Nämnd/sektion

Föredragande

Ansvarsområde

Nämnden för fostran och
undervisning

Direktör för sektorn för
fostran och undervisning

Helhetsansvar för dagvård, förskola
och grundläggande utbildning

Svenska sektionen för
fostran och undervisning

Direktören för
svenskspråkig service

Dagvård, förskola,
grundläggande utbildning

Nämnden för gymnasieoch yrkesutbildning

Direktör för sektorn
för fostran och undervisning

Helhetsansvar för gymnasium,
yrkesutbildning, fri bildning

Svenska sektionen för gymnasie- och yrkesutbildning

Direktören för
svenskspråkig service

Gymnasium, yrkesutbildning,
fri bildning
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58.1.5 Nämndernas, sektionernas och direktionernas uppgift och
beslutanderätt
Nämnden för fostran och undervisning

Svenska sektionen för fostran och undervisning

-

styra och övervaka verksamhetsområdet
ansvara för verksamhetens, ekonomins 		
och organisationens utveckling
- besluta om läsårets arbetstider
- besluta om skolskjuts
			
		
		
		
			
			
		
			
Nämnden för gymnasie- och yrkesutbildning
		

sköta om ordnandet och utvecklandet av
verksamheten för den egna språkgruppen
besluta om elevupptagningsområde
godkänna planen för småbarnsfostran
godkänna förskolans och den grundläggande
utbildningens läroplaner
besluta om språkprogram och specialklasser
välja medlemmar till direktionerna
besluta om början, fortsättning och avslut av
särskilt stöd för elev då vårdnadshavare
motsätter sig
besluta om vilka skolenheter- och daghemsenheter som finns inom serviceområdet

Svenska sektionen för gymnasie- och
yrkesutbildning

-

styra och övervaka verksamhetsområdet
ansvara för verksamhetens, ekonomins 		
och organisationens utveckling
- besluta om läsårets arbetstider
		
-

sköta om ordnandet och utvecklandet av
verksamheten för den egna språkgruppen
godkänna de kommunala läroplanerna
välja direktioner
avge utlåtanden gällande enskilda fall

Direktion
• besluta om skolans regler
• besluta om skolans arbetsplan
• godkänna den skolvisa läroplanen
• göra utlåtanden och framställanden gällande utveckling av skolans verksamhet
• godkänna avstängning av elev för högst 3 månader
• gymnasiernas direktioner har samma uppgifter men beslutar om avstängning för
högst ett år
I direktionen är lärarkåren, övrig personal på skolan, elever och vårdnadshavare representerade.
58.1.6 Bildningsväsendets psykosociala stödtjänster
Bildningsväsendets psykosociala stödtjänster

Verksamhetsområde

Skolpsykolog					Bildningsväsendet
Skolkurator					Bildningsväsendet
Skolhälsovårdare				Social- och hälsovårdsväsendet
Olika slag av terapeuter (ex. tal- och ergoterapeut)
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Social- och hälsovårdsväsendet

58.1.7 Statistik
Statistik över antalet svenska barn och ungdomar inom olika verksamhetsområden
Dagvård				505
Förskola				93
Morgon- och eftermiddagsverksamhet
Grundläggande utbildning			992
Gymnasium				260

Uppgifter om antalet skolbarn i morgon- och eftermiddagsverksamhet saknas.
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59 Svensk- och tvåspråkig
yrkesutbildning i Finland
I Finland finns 15 skolor som ordnar yrkesutbildning på svenska i Finland. Nedan en
förteckning över yrkesskolorna samt deras ägare. I Åbo och Vasa finns yrkesskolor som ägs
helt och hållet av kommunen. De övriga yrkesskolorna ägs av samkommuner, aktiebolag
eller föreningar. Yrkesutbildningen och gymnasieutbildningen på Åland fungerar i Ålands
landskapsregerings regi.
Yrkesinstitutet Optima
Optima är en samkommun som ägs av kommunerna Jakobstad, Pedersöre, Larsmo, Nykarleby, Kronoby, Vörå och Karleby.
Yrkesakademin i Österbotten
Svenska Österbottens förbund för utbildning och kultur är ägare. Medlemskommuner är
Jakobstad, Karleby, Kaskö, Korsholm, Korsnäs, Kristinestad, Kronoby, Larsmo, Malax,
Nykarleby, Närpes, Pedersöre, Vasa och Vörå.
Yrkesinstitutet Prakticum
Ägare är Svenska Framtidsskolan i Helsingforsregionen Ab. Aktieägare är Samfundet Folkhälsan, Sydkustens landskapsförbund, Helsingfors stad, Esbo stad, Vanda stad, Grankulla
stad, Kyrkslätt kommun och Sibbo kommun.
Yrkesinstitutet Axxell
Ägare är Axxell utbildning Ab. Majoritetsägare är Svenska Folkskolans Vänner. Raseborgs
stad är enda kommun som är delägare i Axxell.
Yrkesinstitutet Inveon
Samkommunen för yrkesutbildning i Östra Nyland är ägare. Samkommunen bygger på ett
avtal mellan kommunerna Borgå, Lovisa, Lappträsk och Mörskom.
Solvalla idrottsinstitut och Norrvalla
Ägare är Folkhälsan utbildning Ab.
Fria kristliga folkhögskolan i Vasa
Fria kristliga folkhögskoleföreningen rf är ägare.
Kristliga folkhögskolan i Nykarleby
Ägare är Österbottens svenska kristliga folkhögskolesällskap rf.
Åbo yrkesinstitut (tvåspråkigt)
Ägare är Åbo stad.
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Vasa yrkesinstitut (tvåspråkigt)
Vasa stad är ägare.
Point college (tvåspråkigt)
Ägare är Oy Porvoo International College Ab
Yrkesinstitut Livia (i Pargas, tvåspråkigt)
Peimarin koulutuskuntayhtymä är ägare.
Karleby handelsinstitut (tvåspråkigt, har tillstånd, men har inte ordnat svensk utbildning de
senaste åren)
Som ägare står Keski-Pohjanmaan koulutuskuntayhtymä.
Ålands yrkesgymnasium (verkar två skolor, Ålands lyceum och Ålands yrkesgymnasium)
Ägs av Ålands landskapsregering.
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Medborgar- och arbetarinstitut
i svensk-Finland
I rapporten finns de kommunvisauppgifter vi fått om anordnandet av fritt bildningsarbete
i kommunerna. Förutom det finns här nedan listat alla finlandssvenska medborgar- och
arbetarinstitut samt länkar till deras egna hemsidor.
Borgå medborgarinstitut
Esbo stads arbetarinstitut
Grankulla stads medborgarinstitut
Hangö svenska medborgarinstitut
Helsingfors stads svenska arbetarinstitut
Ingå medborgarinstitut
Jakobstads arbis (> Utbildning > Arbis)
Karlebynejdens institut
Kaskö stads medborgarinstitut
Kimitoöns vuxeninstitut
Korsholms vuxeninstitut
Kristinestads medborgarinstitut
Kronoby medborgarinstitut
Kyrkslätts medborgarinstitut
Lovisa svenska medborgarinstitut
Malax-Korsnäs medborgarinstitut
Medborgarinstitutet i Mariehamn
Nykarleby arbis
Närpes vuxeninstitut
Pedersöre medborgarinstitut
Medborgarinstitutet Raseborg
Sibbo medborgarinstitut
Vanda arbis
Vasa arbis
Väståbolands medborgarinstitut
Vörå-Maxmo och Oravais medborgarinstitut
Åbo svenska arbetarinstitut
Källa: FAMI rf (Förbundet för arbetar och medborgarinstitut i Svenskfinland rf.)
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61 Sammandrag
Utredningen ”Hur ser det svenskspråkiga bildningsväsendets förvaltning ut” ger svar på
många, förhoppningsvis de flesta, av de frågor som ställts gällande organiseringen av dessa
tjänster i våra sammanlagt 49 svensk- eller tvåspråkiga kommuner. Av dessa kommuner
finns 16 på Åland och 33 på fastlandet, av fastlandskommunerna är 3 enspråkigt svenska
och 30 tvåspråkiga.
I kommunallagen fastslås att ”en tvåspråkig kommun skall för undervisningsförvaltningen tillsätta ett organ för vardera språkgruppen eller ett gemensamt organ med särskilda
sektioner för vardera språkgruppen”. Så är fallet i alla kommuner, men de olika organens roll
och beslutanderätt varierar beroende på kommunens instruktion. I instruktionen fastslås
hur man i kommunerna delegerat beslutanderätten i de olika ärendena, åt olika organ eller
tjänstemän. I kommunallagen sägs inget om vilka ärenden som hör till en sektion eller till
en nämnd utan delegeringsbeslutet tas självständigt i varje kommun.
I de nitton enspråkigt svenska kommunerna finns endast ett förtroendemannaorgan för
utbildningen, en nämnd. I de tvåspråkiga kommunerna är förvaltningen ordnad via:
• en nämnd för respektive språkgrupps utbildningsförvaltning (10 kommuner)
• en sektion per språkgrupp som är underställda en nämnd som är gemensam för bägge
språkgrupper (20 kommuner)
Organiseringssättet och dimensioneringen styrs främst av:
• elev- och studerandevolymerna inom den egna språkgruppen
• bildningsväsendets totalvolym -> stora kommuner har i regel större tjänstemannaorganisation och egna tjänstemän för respektive sektorer
• kommunens storlek-> i mindre kommuner finns färre tjänstemän totalt sett och
ansvarsområdena ofta bredare, i praktiken betyder det att en tjänsteman har flera
sektorer på sitt ansvarsområde.
Tjänstemännens ansvarsfördelning är i de flesta kommuner ordnad så att skolväsendets
tjänsteman är ledande tjänsteman och fungerar som förman för dagvårdschefen/ansvarige
tjänstemannen för dagvården. I några kommuner finns det dessutom en sektor/bildningsdirektör som har ansvar för bägge språkgruppers bildningsförvaltning.
Endast en kommun har organiserat sin förvaltning så att man inte har en skild dagvårdschef utan utbildningsdirektören, undervisningschefen och utvecklingschefen ansvarar
gemensamt för all bildningsverksamhet för 0-18 åringar. Många andra kommuner har i
praktiken ordnat sin verksamhet på ett liknande sätt trots att tjänstebeteckningarna fortsättningsvis är sektorvisa.
I de flesta kommunerna på fastlandet är dagvårds- och utbildningsförvaltningen organiserad inom bildningsväsendet. Åland har organiserat bildningsväsendet så att hela andra
stadiet (gymnasium och yrkesutbildning) sköts på regionnivå (Ålands landsting), dagvården
underlyder socialväsendet i tolv av sexton kommuner.
Skoldirektioner finns i ungefär hälften av fastlandskommunerna medan man på Åland
inte har skoldirektioner.
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I rapporten har vi utrett vilket organ som besluter om ändringar i skolnätet, indragning
och grundande av skolor, vilket organ som ger förslag till budget och vem eller vilka som
anställer ordinarie lärare. Oftast är det nämnden som behandlar förslag till budget, efter att
tagit del av sektionernas förslag, om sådana finns. Det är fullmäktige som i de flesta kommuner besluter om skolnätsändringar, indragning eller grundande av skolor, men i vissa fall
finns har även dessa beslut delegerats åt nämnden.
Tillsvidareanställning av personal sköts av ett organ (nämnd, sektion, direktion) i 36 av
kommunerna och av tjänsteman i 13 av kommunerna.
Gällande förtroendemannaförvaltningen av sektorerna kultur, idrott, ungdom och bibliotek existerar två huvudmodeller, med olika variationer:
• en bildningsnämnd
• nämnder/sektioner som har en eller några av sektorerna på sitt ansvar.
Tjänstemannaförvaltningen för kultur, idrott, ungdom och bibliotek ser väldigt olika ut, i
regel så att sektorerna har egna tjänstemän om volymen av verksamheten är stor och färre
tjänstemän som dessutom har flera sektorer på sitt ansvar om volymerna är mindre.
Den fria bildningens organisering har dels behandlats i ett eget kapitel men finns även i
de kommunvisa beskrivningarna beroende på om fria bildningsarbetet är underställt kommunens svenskspråkiga bildningsväsende.
Gällande organiseringen av bildningsväsendets psykosociala stödtjänster har vi konstaterat att i de flesta fallen är skolpsykologer och kuratorer anställda av bildningssektorn medan
skolhälsovårdare och terapeuter är anställda av social- och hälsovårdssektorn. I elva kommuner sköts terapeuttjänsterna via köptjänster, även då det gäller psykologer, kuratorer och
hälsovårdare används i några fall köptjänster. Köptjänster används också i de fall kommunen
inte har egen personal anställd för ändamålet.
Den svenskspråkiga bildningsförvaltningen fungerar i väldigt varierande miljöer, med
väldigt varierande språk-, och geografiska verksamhetsförhållanden. Beroende på detta och
på många andra faktorer kan vi till slut konstatera att förvaltningen av bildningsväsendet ser
just så olika ut som vi föreställt oss att den gör i Svenskfinland.
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