
Föredragningslista  

 

Virkby 14.3 kl 09.00 

 

Närvarande: Anders Nordström, Niklas Wahkström, Ulrika Hollsten, Monika Lemberg, 

Maria Ekman-Ekebom, Johanna Blomstedt, Monica Johansson, Johan Gulin, Ronny 

Holmqvist (via Facetime), Ann-Britt Niemi, Anna Quagraine, Sussie Björksten 

 

Ärenden 

1. Statistik (förra året samt innevarande år) 

Genomgång och jämförelser med tidigare år. Noterbart är det stora antalet deltagare 

ifrån Virkby kontra det märkbart mindre antalet ifrån Helsinge. Siffrorna nedan är 

antalet valda kurser och antalet avlagda kurser inom parentes. Staplarna utgör åren 

2013-2014, 2014-2015,2015-2016 samt innevarande låsår 2016-2017 
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Diskussion kring ovanstående siffror och konkreta förslag att underlätta för eleverna: 

- Grundproblemet är att de inte vet vad de anmält sig till 

- Tydliga listor på anmälda 

- Utskick av uppdaterade listor inför varje period till studiehandledarna 

- Finns det möjlighet att lägga in Gnetkurser på de olika skolornas 

Wilmasystem. Detta skulle utredas och GNet skulle utkomma med en 

rekommendation angående detta. 

2. FBA-dagen i Lovisa (utvärdering och önskemål) 

Det allmänna intrycket var positivt både med upplägg och workshopar. Endel röster 

hade hörts angående workshoparna där det framgick att det inte helt hade 

överensstämt med workshopsbeskrivningarna. Många av deltagarna var väldigt 

nöjda med fortbildningsdagen som helhet. 



Det som framkommit, ifrån enkäter och feedback, som framförts: 

- Ämnesworkshopar 

- Enskilda lärarträffar och ämnesspecifikt 

- Mer tid för ämneslärare 

3. Kommande FBA dagen 2017/2018 

Rektorsmötet diskuterade sig fram till att det skulle vara bäst att lärarna själva skulle 

komma med programförslag fortbildningsidéer för att tillgodose så många som 

möjligt. Lärarna kontaktas under våren för att konkret kunna komma med förslag. 

Förslag, som bifölls av rektorsmötet, är att fortbildningsdagen skulle bestå av 2 dagar 

där man skulle kunna ha en verklig inspiratör och längre lärarträffar där processen att 

skapa en konkret produkt är ett viktigt tema. 

Tammerfors som plats den 10-11 november. Skolorna ordnar dagsverksdag 

fredagen den 10 november och fortbildning lördagen den 11 november. Tänkbara 

fortbildningsförslag: 

- Kursplan 

- Matriser 

- Samla material för abitti 

- Fenomenbaserad undervisning 

- Ämnesövergripande 

- Projektbaserat och projekttänkande 

- Jämföra och diskutera egna kurser och arbetsmetoder 

- Lesson studies 

o Teori och arbetsmetod under dag 1 

o Praktisk övning under dag 2 

- Lärverkstäder 

Pojektkoordinator kolla rumstillgängligheten på Cumulus (60-70) dubbelrum. 

Samkväm på svenska klubben på fredagskvällen 

Ansökning av bidrag ifrån Svenska folkskolans vänner, UBS, Pro Juventute Nostra 



4. Kursbrickan 2017-2018 

Björneborg Kyrkslätt Helsinge Lovisa Borgå Grankulla 

Fysik (Cern) 
(höst) LK2 (vår)  

Östersjöns 
ekologi (höst) 

gBI7 Inför 
realprovet i biologi, 
vinter 

Psykologi 2 
(vår) gFIA 8 (hösten) 

 

MO17 -
litteratur 
under 
sommaren 

Mellanösterns 
moderna historia 
(vinter) 

IKT01 Abitti-
programmen, 
hösten  

Hälsokunskap 
2 (vinter) gSL 4 (höst) 

    

HI (Prep) 
(vinter) N-FI 3 (vår) 

      

      

Kotka Sibbo Mattliden Tammerfors Virkby Ekenäs 

BI5 
Bioteknologi, 
hösten  

Eng Writing 
(vinter)  Hi (Militär) (höst) 

SL (Prep) 
(vinter) FinB1 (vinter) 

 

TyB (Prep) 
(vinter)    FinB2 (vår) 

   

Eng 
(Marknadsföring)  

Hälsokunskap 
(prepkurs) 
(vinter) 

 FraB (Prep)  Hä (Prep)   

De skolor där det fortfarande finns frågetecken är Ekenäs där rektorsgruppen helst 

vill ålägga Ekenäs FiB 1-2 och HÄ prep. Tammerfors ville man ålägga HI 

(Militärhistoria). Mattliden tvekar fortfarande inför kommande läsår om de deltat i 

GNet eller inte. 

5. Val av medlemmar till styrgruppen 

Sittande styrgrupp återvalde. Förslag om att Ekenäs rektor Mikael Eriksson skulle gå 

med i styrgruppen och som kommer att tillfrågas. 

6. Budget 

Kursbricka har krymp i och med att varje skola tappar en kurs och diskussion kring 

projektkoordinatorn och dennes lön. Rektorsmötet kom fram till att styrgruppen skall 

ha ett utvecklingssamtal med koordinatorn för att ta fram en ny arbetsbild. Lönen 

bestämdes skulle vara 1 kurs/skola. 

 



Budgeten för 2016  

Utgifter 
Personalkostnad  28199,54 
Köp av tjänster       2731,88 
Köp av varor            445,31 
Servering                 432,50 
Totalt                    31809,23 
 
Intäkter 
Medlemsavgift       29073,77 
Bidrag SFV              2500,00 
Totalt                      31573,77 
 
Resultat                  -235,46 

7. GNets ämneslärarträff/gemensam dagsverksdag  

Rektorsmötet konstaterade att det finns ett behov av att lärarna ges möjlighet att 

komma bort och diskutera/jobba med likasinnade ämneskollegor. Det skulle ges 

möjlighet att ha ett fritt samarbete där man skulle träffas på olika orter både fysiskt 

och via teknisk apparatur. Till detta skulle det kunna användas de tillkommande 

samplaneringstimmarna där man skulle ha 3h på hösten och 3h på våren. 

Ett tema som rektorsmötet enades om var skuggning som antingen kunde ske inom 

den egna skolan eller annan skola som läraren valt. Detta skulle ses som ett 

pedagogiskt projekt över skolgränserna. Lärarna själva tar ansvar att man genomför 

skuggningarna och det finns möjlighet att sammanslå de två tillfällena till ett långt 

besök på 6h. Detta betyder inte 6 lektioner utan 6 timmar att insupa atmosfären i 

skolan man besöker. 

Kohur eller Kunnig skulle även tillfrågas om de kunde anordna en kurs men temat 

handledning. 

8. Elektronisk provbank 

Förfrågan har kommit om det skulle finnas möjlighet att skapa en provbank där man 

kunde dela med sig av prov och elektroniska prov som GNet skulle tillhandahålla. Via 

google drive skulle en sådan bank byggas upp och projektkoordinatorn skall varje år 

tillhandahålla ett lösenord som skall delas med alla deltagande skolor. 



Denna provbank och skuggningsinförande kommer att introduceras under höstens 

ämneslärarträffar (regionala träffar). 

5 september 15.00 – 18.00 (höstträffen) 

24 april 15.00 – 18.00 (vårträffen) 

9. Övriga ärenden: 

Åland har tillfrågats och valt att ytterligare stå över ett år 

Alla fakturor för fortbildningsdagen i Lovisa är nu utskickade och kommer inom kort 

att dyka upp i skolorna. 

UBS har hört av sig och har ifrågasatt de budgetförändringar som gjorts angående 

deras medel vid uppstarten av GNet. Rektor Niklas Wahlström har varit i kontakt med 

UBS och utreder detta. Mellanrapport är inskickad, och då reagerade ingen från UBS 

så vi hoppas på att ingen återbetalning krävs. Vi avvaktar UBS (ekonomernas) beslut 

i ärendet. 

 


