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Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsutskott

Stenbockskolan, kl 13.30-16.30

Plats och tid
Beslutande

Hans Sjögren (s), Ordförande
Janet Åkesson (s)
Henrik Carlsson (s)
Siv Friedmann Björk (c)
Stig Johansson (m), tjänstgörande ersättare

Övriga deltagande

Utses att justera
Justeringens
plats och tid
Underskrifter

2016-02-08

Rozita Hedqvist, skol- och äldreomsorgschef
Pernilla Pettersson, skolassistent
Jonas Wass, rektor, § 12 och 19
Christina Nessvi, rektor, § 12 och 19
Hanna Mittjas, studie- och yrkesvägledare, § 12

Barn- och utbildningsförvaltningen 2016-02-15

Sekreterare

Paragrafer
Pernilla Pettersson

Ordförande
Hans Sjögren
Justerande
Stig Johansson

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Organ

Barn- och utbildningsutskott

Sammanträdesdatum

2016-02-08

Datum för
anslagsuppsättande
Förvaringsplats
för protokollet

2016-02-16

Underskrift

Datum för
anslags nedtagande

Kommunstyrelsekontoret
Rose-Marie Bruhn
Utdragsbestyrkande

2016-03-09

12-23
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Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsutskott

Buu § 12

2016-02-08

Dnr 2015.445.600

Uppföljning systematiskt kvalitetsarbete
Rektor Jonas Wass redogör för uppföljning/redovisning av prioriterade frågor
för årskurs 4-9 Stenbockskolan läsåret 2015-2016. Uppföljning/redovisning
avser de prioriterade frågor som fastslogs inför läsåret;
- Implementera årshjulet för det systematiska kvalitetsarbetet
- Ökad studiero
- Höja meritvärdet.
Rektor Christina Nessvi redovisar:
- huvudmannens rutiner för rapportering, utredning, åtgärder, uppföljning
samt redovisning av kränkande handlingar gällande förskola, fritidshem,
förskoleklass, grundskola och grundsärskola.
- uppföljning av fritidshemmen – verksamhetens kvalitet. Utvecklingsområden läsåret 2015/2016;
- Det pedagogiska uppdraget ska stärkas
- Kvaliteten på de olika fritidshemmens verksamhet ska bli likvärdig
- Samverkan med föräldrarna ska öka.
- uppföljning av grundsärskolan – verksamhetens kvalitet. Utvecklingsområden 2015/2016:
- Särskolans resultat behöver uppmärksammas på politisk nivå. I det årshjul som är under uppbyggnad redovisas särskolans resultat för sig.
- En rutin för uppföljning av elever placerade i annan kommun behöver
införas.
Studie- och yrkesvägledare Hanna Mittjas redovisar uppföljning av det kommunala aktivitietsansvaret för tiden 2015-07-01—12-31.
Beslut
Barn- och utbildningsutskottet beslutar
att godkänna redovisningarna.
_____

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsutskott

Buu § 13

2016-02-08

Dnr 2015.044.600

Uppföljning av internkontrollplan 2015 för barn- och utbildningsverksamheten
Bakgrund och ärendebeskrivning
Vid uppföljning av internkontrollplan för år 2015 konstateras att barn- och
utbildningsverksamheten arbetat efter beslutad internkontrollplan. Kontrollmomenten har redovisats till barn- och utbildningsutskottet enligt protokoll
från utskottets sammanträden under året.
Beslutsunderlag
Internkontrollplan för barn- och utbildningsverksamheten 2015. I övrigt se
sammanträdesprotokoll från barn- och utbildningsutskottets sammanträden år
2015.
Beslut
Barn- och utbildningsutskottet beslutar att föreslå kommunstyrelsen besluta
att godkänna uppföljningen av internkontrollplan för barn- och utbildningsverksamheten för år 2015.
_____
Delgivning:

Justerare

Kommunstyrelsen

Utdragsbestyrkande

För handläggning
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Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsutskott

Buu § 14

2016-02-08

Dnr 2014.160.041

Budgetuppföljning 2015
Skol- och äldreomsorgschef Rozita Hedqvist redogör för barn- och utbildningsverksamhetens budgetresultat för 2015 vilket visar en positiv budgetavvikelse om 2 414 tkr. En av anledningarna till detta är att flera tjänster varit
vakanta under året, bland annat inom elevhälsan. Ett förmånligare skolskjutsavtal har gjort att skolskjutskostnaderna blivit 350 tkr lägre än budgeterat och
kostnaderna för svenska för invandrare blev 670 tkr lägre än budgeterat. Förskoleverksamheten har gjort ett nollresultat. Detta trots att Rinnagårdens förskola/fritidshem öppnade under hösten. Medel fanns för vakanta dagbarnvårdartänster och blev grundplåten till denna nya förskola.
Ordföranden tackar för informationen.
_____

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsutskott

Buu § 15

2016-02-08

Dnr 2014.342.600

Förhållningssätt i Boxholms skolor
Bakgrund och ärendebeskrivning
Barn- och utbildningsutskottet beslutade 2014-11-10, § 77, att föreslå kommunstyrelsen besluta att fastställa förhållningssätt i Boxholms skolor enligt
följande;
- Elevens framgång är skolans ansvar.
- Förväntningarna är höga på elever, men också på skolledning, lärare och
andra medarbetare.
- Kunskapsutveckling ska stå i fokus i skolans arbete.
- Tiden i skolan ska fyllas med kvalitet och utmaningar.
- Skolan ska inspirera till kreativitet.
- Undervisningen ska utgå från varje elevs behov och förutsättningar.
- Styrning och uppföljning ska vara tydlig och sträva efter ständigt förbättrade resultat.
Kommunstyrelsen beslutade 2014-11-25, § 283, att återremittera ärendet till
barn- och utbildningsutskottet med anledning av att synpunkter framkommer
gällande första punkten, det vill säga ”elevens framgång är skolans ansvar”.
Barn- och utbildningsutskottet diskuterade frågan 2016-01-11, utan att fatta
något beslut om ändring av punkten ”elevens framgång är skolans ansvar”.
Nytt förslag till förhållningssätt i Boxholms skolor:
- Skolan har en viktig del i elevens framgång.
- Förväntningarna är höga på elever, men också på skolledning, lärare och
andra medarbetare.
- Kunskapsutveckling ska stå i fokus i skolans arbete.
- Tiden i skolan ska fyllas med kvalitet och utmaningar.
- Skolan ska inspirera till kreativitet.
- Undervisningen ska utgå från varje elevs behov och förutsättningar.
- Styrning och uppföljning ska vara tydlig och sträva efter ständigt förbättrade resultat.
Beslut
Barn- och utbildningsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
att fastställa de förhållningssätt som ska gälla i Boxholms skolor, enligt nytt
förslag.
_____
Delgivning:

Justerare

Kommunstyrelsen

Utdragsbestyrkande

För handläggning
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Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsutskott

Buu § 16

2016-02-08

Dnr 2016.001.020

Anställningsprövning skolsköterska
Bakgrund och ärendebeskrivning
Barn- och utbildningsverksamhetens skolsköterska om 100 % tjänstgöring har
sagt upp sig. Hon har fått tjänst i den kommun hon bor i. Rekryteringsprocessen behöver snarast påbörjas.
Förvaltningens ståndpunkt
Författningsbestämmelser med grundläggande krav på skolhälsovården finns i
skol-lagen (1985:1100). Av dessa bestämmelser framgår att ”skolhälsovården
har till ändamål att följa elevernas utveckling, bevara och förbättra deras
själsliga och kroppsliga hälsa och verka för sunda levnadsvanor hos dem”.
Vidare föreskrivs att ”skolhälsovården skall främst vara förebyggande” och
att ”den skall omfatta hälsokontroller och enkla sjukvårdsinsatser”. För skolhälsovården ”skall finnas skolläkare och skolsköterska” (jfr 14 kap. 2 §).
Finansiering
Tjänsten som skolsköterska finns i budget.
Förvaltningens förslag till beslut
att rekrytera ny befattningshavare till tjänsten som skolsköterska.
Beslut
Barn- och utbildningsutskottet beslutar
att tillstyrka tillsättning av tjänsten som skolsköterska.
_____
Delgivning:

Justerare

Utvecklingsutskottet

Utdragsbestyrkande

För kännedom
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Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsutskott

Buu § 17

2016-02-08

Dnr 2016.021.605

Fastställande av bidragsbelopp fristående skolor samt prislista
för interkommunal ersättning för år 2016
Bakgrund och ärendebeskrivning
Barn- och utbildningsutskottet har att årligen revidera och fastställa prislista
för interkommunal ersättning samt bidragsbelopp för fristående skolor.
Ekonom Britt-Marie Svensson har nu räknat ut vilka priser som gäller år
2016.
Beslutsunderlag
Bidragsbelopp fristående skolor 2016 samt prislista för interkommunal ersättning 2016.
Förvaltningens förslag till beslut
att fastställa bidragsbelopp för fristående skolor samt prislista för interkommunal ersättning för år 2016 i enlighet med förslag från ekonomienheten.
Beslut
Barn- och utbildningsutskottet beslutar
att fastställa bidragsbelopp för fristående skolor samt prislista för interkommunal ersättning för år 2016, enligt förslag från ekonomienheten.
_____
Delgivning:

Justerare

Ekonomienheten
Rektorer
Förskolechef
Skolassistent
Utbildningssekreterare

Utdragsbestyrkande

För kännedom
För kännedom
För kännedom
För kännedom
För kännedom
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Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsutskott

Buu § 18

2016-02-08

Dnr 2016.030.608

Läsårstider för elever läsåret 2016/2017
Bakgrund och ärendebeskrivning
Barn- och utbildningsutskottet ska fastställa läsårstider för elever gällande
läsåret 2016/2017.
Förvaltningens förslag till beslut
att fastställa läsårstider för 2016/2017, enligt följande:
Höstterminen 2016
Vårterminen 2017
Studiedagar

2016-08-18—12-21
2017-01-09—06-15

Totalt antal skoldagar

85 dagar
98 dagar
- 5 dagar
178 dagar

Beslut
Barn- och utbildningsutskottet beslutar
att fastställa läsårstider för elever läsåret 2016/2017, enligt förvaltningens
förslag.
_____
Delgivning:

Justerare

Rektorer
Förskolechef
Skol- och äldreomsorgschef

Utdragsbestyrkande

För kännedom
För kännedom
För kännedom
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Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsutskott

Buu § 19

2016-02-08

Dnr 2015.401.600

Rapportering av tillbud och incidenter inom barn- och utbildningsverksamheten
Rektor Christina Nessvi rapporterar om två tillbud/incidenter avseende fysiskt
våld mellan elever.
Rektor Jonas Wass rapporterar om tre tillbud/incidenter avseende muntliga
kränkningar.
_____

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsutskott

2016-02-08

Buu § 20

Verksamhetsinformation
Skol- och äldreomsorgschef Rozita Hedqvist informerar om att
- Angelina Nilsson kommer att vikariera som studie- och yrkesvägledare på
deltid, augusti-december 2016, under delar av Hanna Mittjas föräldraledighet
- tjänst som skolsköterska är utannonserad
- tjänst som kurator är utannonserad, gäller vikariat under tiden Emma
Gunnarsson är föräldraledig.
_____

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsutskott

2016-02-08

Buu § 21

Delgivning allmänna ärenden
Diarienummer

Ärende

Avsändare

Skyddsrond för elevhälsan oktober 2015 samt för kontorsmötesgruppen december 2015

Rozita Hedqvist

2015.276.640

Offentlig kontroll av livsmedelsanläggning, Dalens förskola

Miljökontoret

2016.022.609

Plan för arbete mot diskriminering Jonas Wass
och kränkande behandling, årskurs
4-6 samt årskurs 7-9 Stenbockskolan

2016.024.640

Beslut om justering och ändring av Miljökontoret
kontrolltid, Parketten

2015.166.640

Offentlig kontroll av livsmedelsanläggning, Parketten

Miljökontoret

2015.436.640

Redovisning av genomförda åtgärder efter offentlig kontroll
av livsmedelsanläggning,
Hjortens förskola

Ann Lindman

2016.008.640

Redovisning efter offentlig
kontroll av livsmedelsanläggning,
dagbarnvårdare

Peggy Gustavsson

2014.197.600

Beslut efter uppföljning för grund- Skolinspektionen
särskola efter prioriterad tillsyn i
Åsbo skola

2016.028.600

Ansökan om bidrag för Skapande
skola, läsåret 2016/2017

Bun 2012.016.624 Statsbidrag för personalförstärk-

ningar inom elevhälsan för år
2014, beslut om återkrav
_____

Justerare

Utdragsbestyrkande

Rozita Hedqvist/
Erika Horvat
Skolverket
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Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsutskott

2016-02-08

Buu § 22

Delgivning delegationsärenden
Delegat

Delegationsbeslut för tiden

Rose-Marie Bruhn, utbildningssekreterare

Januari-februari 2016

_____

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsutskott

2016-02-08

Buu § 23

Övriga frågor
Skol- och äldreomsorgschef Rozita Hedqvist informerar om att anställningsintervjuer gällande tjänsten som rektor har genomförts i tre olika intervjugrupper. Sex sökande har intervjuats, varav två inledningsvis kommer att gå
vidare till ny test. Fackliga företrädare kommer att informeras på Arenagruppen den 10 februari.
_____

Justerare

Utdragsbestyrkande

