Styrgruppsmöte 5.11.2015 i Grankulla

Närvarande: Johan Gulin, Niklas Wahlström, Johanna Blomstedt, Maria Ekman-Ekebom

Ärenden
1. Mer skolor vill ansluta till GNet. Virkby och Mattliden har visat intresse och representanter
ifrån skolorna kommer att delta på Åland för att bekanta sig med GNet.
2. Principen med nästa års kurser. Ärendet diskuteras bland rektorerna på Åland.
a. Förslag ifrån styrgruppen
i. Kursernas kursbeskrivningar måste förbättras och göras mer intressanta och
givande för eleverna. Vårt förslag är att alla lärare som skall ha en kurs på
GNet måste få godkännande av sin rektor. Kursbeskrivningen skall vara
innehållsrik, klara och tydliga mål.
ii. Antal kurser/skola skall vara i enlighet med antalet elever på skolan
1. Alla skolor, oavsett storlek ordnar 3 stycken kurser
eller
2. Skolorna ger antal kurser enligt storleken på skolan:
a. 0-100 elever (2 kurser)
b. 100-250 elever (3 kurser)
c. +250 elever (4 kurser)
iii. Händelseförlopp vid en situation om en kurs inte blir av
1. Om situationen uppstår att en Gnetkurs inte uppnår minimiantalet
deltagare på 8 så är det upp till anordnande skolas rektor att ta
beslut om kursen blir av eller inte. Om rektorn beslutar att inte
anordna kursen:
a. Vårt förslag är att om kursen inte går så betalar skolan in
motsvarande summa på 2530€ in på GNet:s konto.
i. Om det finns fler studerande än kursplatser så kan
man använda dessa pengar till att erbjuda
kursansvarig lärare enligt följande: 22+8 elever så
betalas 113,85 euro/elev som övergår maxantalet på
22. Är det +30 elever anmälda så erbjuds ersättning
motsvarande 2 kursen (storgruppstillägg). Tanken är
att så många elever som möjligt skall kunna ta del av
Gnets kurser.
ii. Pengarna kan även användas till fortbildningar etc i
GNet regi.
iv. Om det går med ytterligare 2 skolor, i Gnetringen, så kommer detta att
innebära ytterligare jobb för koordinatorn. Styrgruppens förslag är att betala
motsvarande 12 kurser i ersättning till projektkoordinatorn och samtidigt ge
projektkoordinatorn huvuddelen av det ekonomiska ansvaret. Det slutliga
godkännandet av ekonomin ligger fortfarande hos rektor Niklas Wahlström

