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Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsutskott

2015-05-11

Stenbockskolans konferensrum, kl 13.30-15.50

Plats och tid
Beslutande

Hans Sjögren (s), ordförande
Janet Åkesson (s)
Henrik Carlsson (s)
Siv Friedmann Björk (c), § 36-39
Stig Johansson (m), tjänstgörande ersättare

Övriga deltagande

Rozita Hedqvist, skol- och äldreomsorgschef
Rose-Marie Bruhn, utbildningssekreterare
Göran Nordell, It-strateg, § 36

Utses att justera
Justeringens
plats och tid

Janet Åkesson

Underskrifter

Barn- och utbildningsförvaltningen 2015-05-18

Sekreterare

Paragrafer
Rose-Marie Bruhn

Ordförande
Hans Sjögren
Justerande
Janet Åkesson

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

Barn- och utbildningsutskott

Sammanträdesdatum

2015-05-11

Datum för
anslagsuppsättande
Förvaringsplats
för protokollet

2015-05-19

Underskrift

Datum för
anslags nedtagande

Kommunstyrelsekontoret
Rose-Marie Bruhn
Utdragsbestyrkande

2015-06-10

36-45

BOXHOLMS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida
2(13)

Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsutskott

Buu § 36

2015-05-11

Dnr Ks 2015.044.600

Redovisning av resultat på brukarenkäten 2015
It-strateg Göran Nordell redovisar resultatet på den årliga brukarenkäten som
nyligen genomförts av elever i årskurs 2, 5 och 8 samt deras vårdnadshavare.
Redovisning av brukarenkäten ingår i internkontrollplanen 2015.
Elever och vårdnadshavare har fått svara på samma sju frågor. Vårdnadshavarna har fått svara vad de tror att deras barn har svarat på frågorna. Eleverna
i årskurs 2 fick tre smilisar som svarsalternativ (en glad, en likgiltig, en ledsen), samt frågorna formulerade på ett enklare sätt. Eleverna i årskurs 5 och 8
fick svarsalternativen: stämmer helt och hållet, stämmer ganska bra, stämmer
ganska dåligt, stämmer inte alls samt vet ej. Eleverna i årskurs 5 och 8 samt
vårdnadshavarna har besvarat frågorna i en webbenkät. Vårdnadshavarna har
haft möjlighet att skriva egna kommentarer i brukarenkäten, som redovisas.
Skol- och äldreomsorgschef Rozita Hedqvist anser att resultatet är övervägande positivt och informerar om att resultatet kommer att användas för fortsatta diskussioner tillsammans med rektorerna.
Ordföranden tackar för informationen.
_____

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsutskott

Buu § 37

2015-05-11

Dnr Ks 2015.136.714

Förskola i Rinna
Sammanfattning
I Rinna finns det för närvarande en mycket omtyckt dagbarnvårdare. Hon har
deklarerat att hon tänker sluta med pension till sommaren. Kommunen har att
lösa denna vakans.
Målsättningen är att Boxholms kommun anordnar god pedagogisk omsorg i
Rinna, så att även den västra kommundelen blir försörjd. Aktuell målgrupp är
förskolebarn samt barn som är i behov av plats på fritidshem. Alternativet för
många föräldrar blir annars att ansöka om plats i förskola och på fritidshem i
Väderstad, Mjölby kommun. Detta kan innebära att Boxholms kommun, i
många år framöver, får betala interkommunala ersättningar till annan kommun. Boxholms kommun har, efter det att ovan nämnda dagbarnvårdare gått i
pension, inte någon pedagogisk omsorg i den västra kanten av kommunen.
Troligt är också att barnen, som börjar i förskola i annan kommun, följer med
sina kamrater när de börjar skolan. Med andra ord kommer dessa barn inte
heller att börja skolan i Boxholms kommun.
Barn och utbildning ser gärna att barnen från Rinna åker till Åsbo skola, som
är den skola som bland annat har Rinna med omnejd som upptagningsområde. Åsbo skola är en omvittnat bra skola och barn och utbildning räknar in
det elevunderlag, som den västra kommundelen genererar, vid beräkning av
elevunderlaget till Åsbo skola. Det kan även påpekas att det underlättar för
föräldrarna i Rinna med omnejd, att ha sina barn i skola i den egna kommunen. Man slipper själva att ordna skolskjuts för sina barn. Om föräldrar väljer
skola utanför den egna kommunen, får föräldrarna själva tillse att eleven
kommer till skolan.
Finansiering
Den dagbarnvårdartjänst som idag finns i Rinna genererar 400 tkr. Detta är en
bra grundplåt till att starta god pedagogisk omsorg i Rinna. Det är dock nödvändigt att fylla på med ytterligare personal. I nuläget är det dock svårt att sia
om hur mycket mer personal det åtgår. Det är avhängigt det antal barn som
kommer till denna verksamhet samt vilka åldrar barnen befinner sig i.
Till denna summa tillkommer hyra om cirka 7 200 kr/månad samt iordningställande av lokalerna och utemiljön, kostnader för material och förbrukningsartiklar.
Intäkter i form av maxtaxa för barnomsorgs- och fritidshemsverksamheten
hjälper upp de utökade kostnaderna något.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Barn- och utbildningsutskott

2015-05-11

Buu § 37 fortsättning
Skol- och äldreomsorgschef Rozita Hedqvist redogör för ärendet.
Beslut
Barn- och utbildningsutskottet beslutar att föreslå kommunstyrelsen besluta
att föreslå kommunfullmäktige besluta
att öppna en förskola med integrerad fritidshemsverksamhet i Rinna, samt
att ersätta den dagbarnvårdare som går i pension genom rekrytering av en
förskollärare, samt tillsätta den personal som i övrigt kommer att krävas med
hänsyn taget till kommande placerade barns antal och åldrar, samt
att i övrigt konstatera att öppnandet av en förskola i Rinna genererar större
värden än de kostnader som uppkommer under de närmaste åren om öppnandet av förskolan inte verkställs.
_____
Delgivning:

Justerare

Kommunstyrelsen

Utdragsbestyrkande

För handläggning
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Barn- och utbildningsutskott

Buu § 38

2015-05-11

Dnr Ks 2015.156.716

Utökad verksamhet – fritidshem
Sammanfattning
Elever med behov av fritidshemsplats fortsätter att öka. På Stenbockskolan
finns i dagsläget tre avdelningar som sammanlagt har 124 barn inskrivna (49,
33, 42). På Åsbo skola finns en avdelning med 44 barn. Till hösten beräknas
antalet barn öka till 192 barn, vilket innebär att antalet barn per avdelning blir
för högt. Bedömningen är att maximalt antal barn per avdelning är mellan 2535 barn beroende på ålder och behov. Detta för att bedriva den verksamhet
som lagstiftaren kräver och som är nödvändig för att klara uppdraget på ett
säkert sätt. Trenden är också att barnens dagar på fritidshemmen blir längre,
vilket gör att öppettiderna behöver utökas till klockan 06.00-17.30.
Finansiering
Utökad fritidshemsverksamhet finns ej med i budget 2015. En preliminär
kostnad för höstens utökade verksamhet är 500 tkr.

Skol- och äldreomsorgschef Rozita Hedqvist redogör för det stora behovet av
fritidshemsplatser från och med augusti 2015. AB Boxholmshus har erbjudit
barn och utbildning att hyra lokalen på Dalgårdsgatan 10 (före detta Gullvivans förskola).
Beslut
Barn- och utbildningsutskottet beslutar att föreslå kommunstyrelsen besluta
att föreslå kommunfullmäktige besluta
att öppna en ny avdelning för fritidshemsverksamhet hösten 2015, samt
att, i möjligaste mån, finansiera ny fritidshemsavdelning genom fortsatt
effektivisering av verksamheterna inom barn och utbildning.
_____
Delgivning:

Justerare

Kommunstyrelsen

Utdragsbestyrkande

För handläggning
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2015-05-11

Buu § 39

Övriga frågor
Siv Friedmann Björk (c) undrar varför inte eleverna som fagar Pålsbo Äng på
våren får information om varför och till vilken nytta de gör det. Siv önskar
även att lärarna ser till att krattorna ställs tillbaka på rätt ställe efter fagningen. Fagningen av Pålsbo Äng görs på uppdrag av Länsstyrelsen och är en
mångårig tradition, ersättningen som betalas ut av Länsstyrelsen går till avslutningsmiddagen för eleverna i årskurs 9.
_____

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Barn- och utbildningsutskott

Buu § 40

2015-05-11

Dnr Ks 2015.151.600

Ansökan om bidrag till Lisebergsresan på skolavslutningsdagen den 12 juni 2015
Sammanfattning
Fritidsgården har sedan 2012 anordnat resor till Liseberg på skolavslutningsdagen. Resorna vänder sig till eleverna på högstadiet och har varit mycket
lyckade. De har starkt bidragit till att Boxholm numera är en betydligt lugnare
kommun i samband med skolavslutningsdagen. Förra året fick fritidsgården
med sig 105 ungdomar, som alla var väldigt nöjda. Även föräldrar gav mycket positiv kritik. För att hålla ner kostnaderna för ungdomarna ansöker fritidsgården om sponsorpengar på minst 10 000 kr, så att priset inte skall vara avgörande för om någon som vill inte kan följa med.
Finansiering
År 2014 beviljade kommunstyrelsen 10 000 kr från kontot som tillhör
Brottsförebyggande Rådet.
Beslut
Barn- och utbildningsutskottet beslutar att föreslå kommunstyrelsen besluta
att bevilja fritidsgården ett bidrag på 10 000 kr till Lisebergsresan på skolavslutningsdagen den 12 juni 2015.
_____
Delgivning:

Justerare

Kommunstyrelsen

Utdragsbestyrkande

För handläggning
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Buu § 41

2015-05-11

Dnr Ks 2015.192.605

Fastställande av bidragsbelopp fristående skolor samt prislista
för interkommunal ersättning 2015, årsbasis
Sammanfattning
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 2015 års prislistor.
Beslutsunderlag
Bidragsbelopp för fristående skolor samt prislista för interkommunal ersättning 2015 årsbasis, daterade 2015-05-05.
Beslut
Barn- och utbildningsutskottet beslutar
att fastställa bidragsbelopp för fristående skolor samt prislista för interkommunal ersättning 2015 årsbasis.
_____
Delgivning:

Justerare

Skol- och äldreomsorgschef
Rektorer
Förskolechef
Skolassistent
Utbildningssekreterare
Ekonomienheten

Utdragsbestyrkande

För kännedom
För kännedom
För kännedom
För kännedom
För kännedom
För kännedom
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Barn- och utbildningsutskott

Buu § 42

2015-05-11

Dnr Ks 2015.044.600

Uppföljning internkontrollplan 2015
Skol- och äldreomsorgschef Rozita Hedqvist redogör för aktuell uppföljning
enligt internkontrollplan 2015 avseende rutinen/systemen bemanning/personaltäthet samt erbjudande om förskoleplats.
Bemanning/personaltäthet
Rektorsområde 2 – rektor Jonas Wass (35 lärare)
Stenbockskolan årskurs 4-6
- De tre klasslärare som saknar behörighet i något ämne de undervisar i har
sökt utökad behörighet. De har alla så lång erfarenhet så detta borde gå
igenom.
Stenbockskolan årskurs 7-9
- I teknik undervisar för tillfället två lärare som inte har den formella behörigheten i ämnet. En av lärarna kan under nästa läsår ansöka om utökad
behörighet då han undervisat och satt betyg i ämnet under flera år.
- Specialundervisning – För närvarande saknas formell behörighet för de två
lärare som arbetar med specialundervisning. En av dessa kommer dock bli
behörig till sommaren och den andra avslutar sin tjänst hos oss i juni 2015.
- I musik har vi för tillfället en vikarierande lärare som har några delar kvar i
sin musiklärarutbildning för full behörighet. Ordinarie lärare, som har full
behörighet, kommer tillbaka efter höstlovet alternativt efter jullovet 2015.
- I hem- och konsumentkunskap undervisar två lärare. En av dessa saknar
formell lärarutbildning men har många års lärarerfarenhet. Betygen sätts
av den behöriga läraren.
- Skolan saknar behörig lärare i spanska.
Rektorsområde 1 och 3 – rektor Christina Nessvi (25 lärare/fritidspedagoger)
Stenbockskolan årskurs F-3 samt fritidshem
- Behöriga lärare årskurs F-3. Dock en lärare som är föräldraledig, vikarien
har lärarutbildning men saknar några poäng för att få examen.
- Fritidshem – två fritidspedagoger och en lärare med behörighet i fritidshem. Dock är två fritidspedagoger föräldralediga till augusti. Vikarierna
har ej pedagogisk utbildning.
Åsbo skola F-6 samt fritidshem
- Lärare i årskurs F-6 – Full behörighet att sätta betyg.
- Grundsärskola – Behörighet att sätta betyg utifrån erfarenhet mer än 8 år.
- Fritidshem – Ej utbildad fritidspedagog, men mycket kompetent lärare som
har arbetat som fritidspedagog i 8 år.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Barn- och utbildningsutskott

2015-05-11

Buu § 42 fortsättning
Familjedaghem/förskolor – förskolechef Peggy Gustavsson (totalt 55 personal)
22 förskollärare, varav en saknar examen.
26 barnskötare, varav tre saknar utbildning.
2 resurspersoner, utbildade barnskötare.
5 dagbarnvårdare, varav två saknar utbildning.
Erbjudande om förskoleplats
I omplaceringskö finns just nu 11 barn: 2 barn för omplacering från Mjölnarkullens förskola till Dalens förskola, samt 3 skolbarn och 6 förskolebarn från
dagbarnvårdare Monica Andersson i Rinna.
I barnomsorgskön finns just nu 27 barn varav 18 har platsbehov i augusti, 2 i
september, 2 i oktober, 3 i november och 2 i december. De som har behov av
barnomsorg efter den 1 oktober behöver inte finnas i barnomsorgskön ännu.
Ordföranden tackar för informationen.
_____

Justerare

Utdragsbestyrkande
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2015-05-11

Buu § 43

Verksamhetsinformation
Skol- och äldreomsorgschef Rozita Hedqvist informerar om
- två aktuella elevärenden som rektorerna arbetar med.
- skolavslutningen för årskurs F-6 på Stenbockskolan som är den 11 juni (på
kvällen) och för årskurs 7-9 på Stenbockskolan samt Åsbo skola den 12
juni (på förmiddagen).
_____

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Buu § 44

Delgivning allmänna ärenden
Diarienummer

Ärende

Avsändare

Ks 2015.124.640

Anmälan enligt miljöbalken
om ändring av verksamhet,
Vargstigens förskola

Miljökontoret

Ks 2015.038.024

Ersättning till förtroendevalda

Kommunstyrelsen
Ks § 75/150324

Ks 2015.083.047

Beslutsmeddelande – Statsbidrag för sommarskola eller
undervisning under andra
skollov 2015

Skolverket

Ks 2015.046.600

Beslut gällande Skapande
Skola år 2015

Statens kulturråd

Ks 2015.166.640

Offentlig kontroll av livsmedels- Miljökontoret
anläggning, Parketten

Ks 2014.293.640

Offentlig kontroll av livsmedels- Miljökontoret
anläggning, Mjölnarkullens
förskola

Ks 2015.096.047

Beslutsmeddelande – Statsbidrag för läxhjälp huvudmän
2015

Ks 2014.151.640

Offentlig kontroll av livsmedels- Miljökontoret
anläggning, Stenbockskolans
Cafeteria

Ks 2014.204.629

Tillsynsprotokoll för kommunal Miljökontoret
tillsyn över rökförbud på skolgårdar

Ks 2015.194.640

Offentlig kontroll av livsmedels- Miljökontoret
anläggning, Åsbogårdens förskola

Ks 2014.375.640

Offentlig kontroll av livsmedels- Miljökontoret
anläggning, Åsbo skola

_____
Justerare

Utdragsbestyrkande
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Buu § 45

Delgivning delegationsärenden
Delegat

Delegationsbeslut

Hans Sjögren/studie- och yrkesvägledare

Avseende mars 2015

Rozita Hedqvist/skol- och äldreomsorgschef

Avseende april 2015

Rose-Marie Bruhn/utbildningssekreterare

Avseende mars-april 2015

_____

Justerare

Utdragsbestyrkande

