Plats: Gymnasiet Grankulla samskola
Deltagare: Johan Gulin, Niklas Wahlström, Johanna Blomstedt, Ann-Britt Nieminen, Maria
Ekman-Ekebom
Ärenden
1. Årets kursanmälning
a. Projektkoordinatorn kunde konstatera att det inkommit 389 anmälningar till
årets GNetkurser vilket betyder en markant ökning ifrån de tidigare åren.
Orsaken till denna ökning ligger förmodligen i att antalet kurser inom GNet
har utökats till totalt 40 stycken.
2. Sammanställning av fjolårets kurser
a. Ärendet uppskjutet till nästa möte eftersom det inte inkommit alla resultat ifrån
fjolåret ännu i detta läge.
3. FBA dagen
a. Diskussion kring program finns nedanför:
Programmet med temat Nya Läroplanen ser preliminärt ut som följande:
13.11

kl. 8.15
kl. 13.35
kl. 14.00
kl. 14.30
kl. 16.00
kl. 19.00

Avfärd med M/S Galaxy (Tallink Silja) till Mariehamn
Program på båten: frukost, fri samvaro, lunch i buffétrestaurangen
Ankomst till Mariehamn
Marcus Koskinen-Hagman tar emot oss på Ålands lyceum
Vi deltar i lektioner
Marcus Koskinen-Hagman berättar om helhetsarbetstid
Middag på restaurang Nautica

14.11 förmiddagens tidtabeller ännu inte spikade, men på programmet står Liisa Ilomäkis
föreläsning om framtidens kompetenser och ämneslärarträffar
kl. 13.45
Avfärd med M/S Baltic Princess till Åbo
Program på båten: workshops med Liisa Ilomäki, middag i
buffetrestaurangen
kl. 19.15
Ankomst till Åbo

Uppskattat pris för båt och hotell per deltagare = 141,70€. I priset ingår:
- däcksplatser till och från Åland (18€)
- andel i 8 hytter för uppbevaring av resgods i båda riktningarna (5,20€)
- frukost på båten 13.11 (10,50€)
- lunch och middag på båten; stående bord i båda riktningarna (2x25€)
- övernattning i två personers rum på hotell Pommern (58€/pers.)
Till ovannämnda pris kommer skolorna avgifter för transport till Åbo och eventuell
övernattning i Åbo på torsdag.
Gällande busstransport och hotellinkvartering i Åbo finns det två förslag:
1.

Avfärd torsdag 12.11 vid 16.00 tiden. Buss från Kotka via Lovisa, Borgå,
Nickby, Helsinge, Grankulla och Kyrkslätt med riktning mot Åbo och Hostel Borea.
Kostnad för bussen ca 25€/person och för hostelet ca 33 euro/person (dubbelhytter).

2.

Avfärd fredag kl 03.00 ifrån Kotka via Lovisa, Borgå, Nickby, Helsinge,
Grankulla och Kyrkslätt med riktning mot Åbo. Kostnad för bussen ca 25€/person.

Skolorna meddelar om de vill komma med gemensamt hyrd buss eller om de tar sig till Åbo
på egen hand. Därtill om de önskar resa på torsdag eftermiddag eller fredag morgon. Exakta
priser för gemensam busstransport klarnar först senare när skolorna meddelat hur och när
de vill ta sig till Åbo.
Totalpriset för båt + hotell tidigare nämnda 141,70€/person
Totalpriset för båt, hotell och gemensam busstransport till och Åbo och tillbaka
166,70€/person
Totalpriset för båt, hotell, gemensam busstransport till och från Åbo samt hostel
199,70€/person
Till de uppskattade totalprisen tillkommer:
- middag på restaurang Nautical i Mariehamn, trerättersmiddag för ca 45 euro (Vi
bestämmer efter förfrågan om denna programpunkt skall erbjudas till egen bekostnad för
dem som anmäler intresse eller om det skall ingå i programmet för alla)
Meny på restaurangen
Förrätt:
Tryfferad vichysoise med fänkål och gulbetscrudité och äppel 8€
Huvudrätt:
Bakad röding med blåmusselsmörsås, pepparrot, rotfruktscrudité och potatispuré 26€
Eller
Timjanstekt lammrostbiff med sherryvinägersky, pumpacrème, karl johan svamp,
säsongens rotfrukter och palsternacks - potatisgratäng 26€
Vegetariskt alternativ:
Bakade betor med kantarellkräm, prostinnan - ostskum och säsongens grönsaker 22€
Efterrätt:
Hemvevad vaniljglass med ljummen kinuskisås och frost nypta tranbär 10€
- 45€ för den som vill bo i enkelrum på hotell Pommern

Skolorna delar också på arvodet för föreläsaren Liisa Ilomäki från Helsingfors universitet och
för konferensutrymmet på båten. Sammanlagt uppskattas summan i detta skede till ca. 2740.
Konferensutrymmet på båten kostar 1560 euro för hela gruppen, vi har erhållit bidrag ifrån
Svenska Folkskolans vänner på 1000 euro som är öronmärkta för konferensutrymmet så här
kvarstår 560 euro som de 9 tillresta skolorna skall dela på.
Liisa Ilomäkis omkostnader (mestadels resekostnader) uppgår till 1180 euro som alla skolor
då delar på.

Summa summarum: fastlandsskolornas andel i kostnaderna för konferensutrymme och
Ilomäki uppgår till 176 euro / skola. Ålands del är 120 euro.
4. Övriga ärenden:
Fundering och förslag ifrån styrgruppen och som skickats ut till alla GNet skolor:
Eftersom målet med GNet är att alla deltagande skolor delar lika på kostnader och har
likadana rättigheter och skyldigheter så kommer nu ett förslag ifrån styrgruppen angående
detta. Nedanstående förslag grundar sig på den diskussion som fördes den 27 februari 2015,
i Grankulla, där detta dryftades för första gången och till vilken Gnets rektorer var
sammankallade.
Varje skola erbjuder 4 stycken kurser till varje läsår, om fallet blir så att någondera skola
bestämmer att inte ge/anordna en eller flera av dessa 4 av någon anledning, kan vara
sviktande deltagarantal, svårövertalade lärare som inte vill ha nätkurser eller annan orsak så
är vårt förslag följande:
Vårt förslag
Priset för att ordna en kurs för en skola ligger på 2530 euro. För varje kurs som en skola inte
drar så åläggs man att betala 90%, av kurskostnaden, till GNet som i sin tur kompenserar de
övriga skolorna och fördelar dessa pengar så att de övriga 9 skolorna tar del av dessa. Inga
pengar tillfaller GNet utan GNet:s uppgift blir enbart att fördela medlen och handha den
ekonomiska översikten. Den resterande 10% behålls av den kursansvariga skolan som inte
anordnar kursen.
2530€ x 0,9 = 2277€
Den kursansvariga skolan behåller 253€ (10%)
En summa på 2277 euro skall då betalas in till GNet. Vårt förslag innefattar även att en
översikt görs efter varje påbörjad termin så att fakturor kan skickas och ersättningar
utbetalas i enlighet med det överenskomna.
Varför detta förslag?
När skolornas budget görs upp så tas kostnaderna i beaktande vad gäller GNet vilket borde
betyda att pengarna redan är öronmärkta för GNet. Detta gör att dessa inbetalningar inte
skall komma som någon överraskning, för skolornas totalbudget, och Gnets kursutbud hålls
intakt.
Om det är så att skolorna börja plocka bort GNet kurser och på så sätt ”spara in” kommer vi
snart att inom kort ha en minimal kursbricka och GNet kommer således även att sakteliga
försvinna och upphöra.
Detta är styrgruppens förslag och kan alla rektorer enas om detta förslag eller finns det
motförslag?
Johan Gulin, projektkoordinator
Niklas Wahlström, Rektor för Gymnasiet Grankulla samskola
Johanna Blomstedt, Rektor för Helsinge Gymnasium
Maria Ekman-Ekebom, Rektor för Kyrkslätts Gymnasium
Ann-Britt Nieminen, TF Rektor för Sibbo Gymnasium

Nästa möte: 24.9 kl 09.00 i Helsinge där huvudsakliga diskussionstemat är de kommande
ämnesvisa lärarträffarna.

