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Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsutskott

2015-04-13

Åsbo skola, kl 13.30-16.05

Plats och tid
Beslutande

Hans Sjögren (s), ordförande
Henrik Carlsson (s)
Siv Karlsson (s), tjänstgörande ersättare
Stig Johansson (m), tjänstgörande ersättare

Övriga deltagande

Rozita Hedqvist, skol- och äldreomsorgschef
Rose-Marie Bruhn, utbildningssekreterare
Susanne Nilsson, lärare, Åsbo skola, § 27
Christina Nessvi, rektor, § 26-27

Utses att justera
Justeringens
plats och tid

Stig Johansson

Underskrifter

Barn- och utbildningsförvaltningen 2015-04-20

Sekreterare

Paragrafer
Rose-Marie Bruhn

Ordförande
Hans Sjögren
Justerande
Stig Johansson

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

Barn- och utbildningsutskott

Sammanträdesdatum

2015-04-13

Datum för
anslagsuppsättande
Förvaringsplats
för protokollet

2015-04-21

Underskrift

Datum för
anslags nedtagande

Kommunstyrelsekontoret
Rose-Marie Bruhn
Utdragsbestyrkande

2015-05-13
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Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsutskott

2015-04-13

Buu § 26

Dnr Ks 2015.156.716

Utökad verksamhet – fritidshem
Sammanfattning
Rektor Christina Nessvi redogör för ärendet.
Elever med behov av fritidshemsplats fortsätter att öka. På Stenbockskolan
finns i dagsläget tre avdelningar som sammanlagt har 142 barn inskrivna (49,
53, 40). På Åsbo skola finns en avdelning med 50 barn. Till hösten beräknas
antalet barn öka ytterligare, vilket innebär att antalet barn/avdelning blir för
högt. Trenden är också att barnens dagar på fritidshemmen blir längre, vilket
gör att öppettiderna behöver utökas till kl 06.00–17.30.
Förslaget diskuteras utifrån nedanstående.
Stenbockskolan
Utökning med en fritidshemsavdelning;
Årskurs F–1; två avdelningar, 69 barn, snitt: 34,5 barn/avdelning
Årskurs 2-3; två avdelningar, 59 barn + årskurs 4-5:32 barn (osäkert hur
många som behåller platsen, ett eventuellt samarbete med fritidsgården
skulle innebära att ”eftis” kan erbjudas från årskurs 4).
Konsekvenser:
Gullvivans lokaler inreds till fritidshem.
Eventuellt samarbete med fritidsgården från och med årskurs 4.
Preliminär personalutökning:
Morgon
6.30 – 8.00
en personal x 1,5h
E.m.
13.00 – 16.00
två personal x 3h
Kväll
16.00 – 17.00
en personal x 1h
17.00 – 17.30
en personal varannan vecka
Total utökning av tid i barngrupp:
8,5 h/dag + tid för planering/personalmöten
Åsbo skola:
Förstärkning av personaltäthet för att kunna dela gruppen;
Konsekvenser:
Preliminär personalutökning:
Morgon
7.00 – 8.00
Em
13.00 – 16.00

en personal x 1h
en personal x 3h

Total utökning av tid i barngrupp:
4 h/dag + tid för planering/personalmöten ca 1h/vecka

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsutskott

2015-04-13

Buu § 26 fortsättning
Finansiering
Utökad fritidshemsverksamhet finns ej i budget 2015. En ytterst preliminär
kostnad för höstens utökade verksamhet är 70 tkr/månad exklusive hyra av
Gullvivans lokaler.
Beslut
Barn- och utbildningsutskottet beslutar
att ge barn- och utbildningsförvaltningen i uppdrag att ta fram den totala
kostnaden för föreslagen utökning av fritidshemsverksamheten.
_____
Delgivning:

Justerare

Rozita Hedqvist

Utdragsbestyrkande

För handläggning
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Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsutskott

2015-04-13

Buu § 27

Information om undervisning med läsplattor
Susanne Nilsson, förstelärare/lärare på Åsbo skola, är inbjuden för att informera om hur eleverna använder läsplattor i undervisningen i hennes klass
Åsbo 2. Susanne och hennes klass deltar i en försöksverksamhet när det gäller
att använda läsplattor vid läsinlärning. Försöket kommer att pågå under tre
läsår och kommer att utvärderas efter varje läsår.
Eleverna började använda läsplattor i årskurs 1. I årskurs 2 har eleverna börjat
träna sin handstil. Susanne visar projektets koppling till läroplanen. Susanne
visar flera exempel på hur eleverna arbetar med läsplattorna och visar även
exempel på elevernas positiva skrivutveckling. Klassen har en egen blogg där
man lägger ut diverse elevmaterial samt övningsuppgifter till eleverna.
Ordföranden tackar för informationen.
_____

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsutskott

Buu § 28

2015-04-13

Dnr Ks 2015.057.600

Val av representant i gamla L15 inom Region Östergötland
Sammanfattning
Region Östergötlands samverkansgrupp för politiker inom barn och utbildning önskar att en representant från barn– och utbildningsutskottet utses.
I regionförbundet Östsams regi kallades denna politikergrupp för L15.
Region Östergötland har ännu inte något nytt namn på gruppen.

Beslut
Barn- och utbildningsutskottet beslutar
att utse ordförande Hans Sjögren som representant i Region Östergötlands
politikergrupp för barn och utbildning.
_____
Delgivning:

Justerare

Region Östergötland
Hans Sjögren

Utdragsbestyrkande

För kännedom
För kännedom
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Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsutskott

Buu § 29

2015-04-13

Dnr Ks 2015.102.612

Remiss från Skolinspektionen – Stiftelsen Waldorfpedagogik i
Vreta Kloster har ansökt om godkännande som huvudman för
en utökning av en befintlig fristående gymnasieskola vid
Björkö Fria Gymnasium i Linköpings kommun fr o m läsåret
2016/2017 – dnr 32-2015:729
Sammanfattning
Stiftelsen Waldorfpedagogik i Vreta kloster har hos Skolinspektionen ansökt
om godkännande som huvudman för en utökning av en befintlig fristående
gymnasieskola vid Björkö Fria Gymnasium i Linköpings kommun från och
med läsåret 2016/2017.
Remiss har inkommit från Skolinspektionen 2015-03-06. Remissvar ska vara
Skolinspektionen tillhanda senast 2015-05-05.
Beslutsunderlag
Remiss från Skolinspektionen, daterad 2015-03-06.
Kommunstyrelsens beslut, § 82/2014-03-18, gällande behandling av remisser
rörande etablering av gymnasieskolor.
Beslut
Barn- och utbildningsutskottet beslutar
att göra bedömningen att etableringen av de fristående gymnasieutbildningarna inte medför några direkt påtagliga konsekvenser för skolorna i just
Boxholms kommun. På sikt skulle detta kunna påverka regionens redan etablerade utbildningar både ekonomiskt och verksamhetsmässigt med avseende
på elevantalet. Skolinspektionen bör beakta att nedläggning av utbildningar i
vår närmaste omgivning skulle leda till att en geografisk snedfördelning uppstår, vilket skulle kunna tänkas påverka gymnasievalet och utbildningsnivån
negativt för ungdomar i Boxholms kommun, då våra elever får längre restid
till skolan.
_____
Delgivning:

Justerare

Skolinspektionen

Utdragsbestyrkande

För kännedom
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Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsutskott

Buu § 30

2015-04-13

Dnr Ks 2015.136.714

Förskola i Rinna
Sammanfattning
Skol- och äldreomsorgschef redogör för ärendet.
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 förskolan 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 börja 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 skola.
Lokal för verksamheten i Rinna är ännu inte klar.
Finansiering
Den dagbarnvårdartjänst som idag finns i Rinna genererar cirka 400 000 kr.
Denna summa pengar är en bra grundplåt till att starta god pedagogisk omsorg i Rinna. Till denna summa tillkommer lokaler, kostnader för material
och förbrukningsartiklar med mera samt kostnad för personal som behöver
tillsättas om antalet barn överstiger vad en personal beräknas klara av.

Justerare

Utdragsbestyrkande

BOXHOLMS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida
8(16)

Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsutskott

2015-04-13

Buu § 30 fortsättning
Beslut
Barn- och utbildningsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta
att ställa sig bakom fortsatt utredning gällande förskola i Rinna.
_____
Delgivning:

Justerare

Kommunstyrelsen

Utdragsbestyrkande

För handläggning
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Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsutskott

Buu § 31

2015-04-13

Dnr Ks 2015.130.600

Revisionsrapport ”Barn och utbildning, ledning, styrning och
uppföljning
Sammanfattning
KPMG har på uppdrag av kommunrevisionen genomfört en granskning av
ledning, styrning och uppföljning av barn och utbildning. Kommunrevisionen
önskar svar på rapporten. Resultatet av rapporten ska kunna beaktas i det fortsatta arbetet inom barn och utbildning.
Skol- och äldreomsorgschef Rozita Hedqvist redogör för förslag till svar på
revisionsrapporten:
De flesta av politikerna inom barn- och utbildningsutskottet är nya för mandatperioden. Den bild av ledning, styrning och uppföljning av barn och utbildning, som målas upp i rapporten, överensstämmer i stort med den bild
barn- och utbildningsutskottet fått, gällande föregående mandatperiod.
Det kan konstateras att de senaste årens bokslut har resulterat i budgetunderskott, så även för år 2014. Barn- och utbildningsutskottet ser emellertid positivt på 2015 års budget. Ekonomichefen har infört ett nytt resursfördelningssystem, vilket ger betydligt bättre förutsättningar att klara uppdraget inom
budgetram.
De förbättringsåtgärder som efterlyses har redan påbörjats. I dag finns en betydligt bättre dialog mellan politikerna inom kommunstyrelsen och politikerna inom barn- och utbildningsutskottet. Ordförande inom barn- och utbildningsutskottet är ordinarie ledamot i kommunstyrelsen. Detta gör att ordförande i barn- och utbildningsutskottet lyfter ärenden, redan i ett tidigt skede,
till kommunstyrelsen.
Barn- och utbildningsutskottet är noga med att föra de frågor, som skall
beslutas av kommunstyrelsen, vidare till kommunstyrelsen. Även protokollen
från barn- och utbildningsutskottet går i sin helhet till kommunstyrelsens
ledamöter. Barn- och utbildningsförvaltningen har, på ett tydligare sätt, infört
återrapportering av delegerade beslut.
Även en bättre dialog mellan politiker och tjänstemän inom barn och utbildning är en uttalad vilja och målsättning, och former för detta är diskuterade.
Stående punkter på dagordningen i barn- och utbildningsutskottet är budget,
verksamhetsinformation samt redovisning av kontrollmoment gällande internkontrollplan. Ordförande i barn- och utbildningsutskottet planerar att förlägga utskottssammanträden ute i de olika verksamheterna samt tillse att
verksamhetsansvariga, med regelbundenhet, rapporterar till politikerna.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsutskott

2015-04-13

Buu § 31 fortsättning
Barn- och utbildning arbetar 2015 efter adekvata resultatmål med bättre kontrollmoment än tidigare år. Det blir ett tydligt sätt att kontrollera måluppfyllelse och att lättare analysera resultaten och öka måluppfyllelse där man ser
att det fallerar. Ett arbete är inlett med att se över ansvarsfördelningen inom
tjänstemannaorganisationen. En väsentlig bit för att alla ska känna och ta ansvar samt få ökad arbetstillfredsställelse.
Ledningsresurserna inom barn och utbildning är begränsade och sedan januari
2015 ytterligare reducerade. En framgångsfaktor inom förvaltningen är dock
att två mycket duktiga administratörer klarar det mesta av de administrativa
arbetsuppgifterna. Det är viktigt att rektorerna känner sig trygga med att de
kan delegera de arbetsuppgifter, som går att delegera. Att slippa lägga tid på
fastigheter och lokaler är något som skolledningen varken har tid eller kompetens för.
När man jämför antalet rektorer och förskolechef med andra kommuner finns
det många aspekter som måste lyftas in. Till exempel vilka kompetenser som
finns inom elevhälsan och hur elevhälsan är organiserad. I Boxholm kommer
barn och utbildning få en utökad resurs som specialpedagog fr.o.m. hösten
2015. Den specialpedagog som anställs till hösten skall arbeta som specialpedagog till 100 % och inte vara chef till viss del, som den nuvarande tjänstlediga specialpedagogen varit.
Det mesta av arbetsuppgifterna inom barn- och utbildningsområdet vilar på
den inställning som personalen har till sitt arbete samt det förhållningssätt
som personalen har gentemot varandra och gentemot barn, elever och föräldrar. Att ständigt diskutera värdegrund och skolans uppdrag är absoluta framgångsfaktorer för att barn och elever skall lyckas inom förskola och skola.
Även lärarnas arbetssätt och sätt att organiseras påverkar skolans inre arbete.
En pedagogisk resurs är de lärare som blivit så kallade ”förste lärare”. Dessa
lärare (men även andra lärare) är utmärkta pedagoger som på olika sätt ska
användas för att hålla det pedagogiska resonemanget igång. Matematiklyftet
är också exempel på en ”lärande organisation”. Ju fler som känner sig delaktiga i förskolans och skolans utveckling ju fler känner arbetstillfredsställelse
och ju bättre blir resultaten.
Ökat fokus på barnen i förskolan, för att tidigt upptäcka de barn som är i behov av stöd, i stället för massiva stödåtgärder i årskurs 9, är något som ständigt diskuteras. En framgångsfaktor i detta avseende är intresserad och kompetent personal.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsutskott

2015-04-13

Buu § 31 fortsättning
Beslutsunderlag
Revisionsrapport från KPMG, daterad 2015-03-02.
Begäran om svar på rapporten från Boxholms kommunrevisorer, daterad
2015-03-30.
Förslag som framkommer under sammanträdet
Stig Johansson (m) yrkar att mer tid läggs på ordförande i barn- och utbildningsutskottet.
Beslut
Barn- och utbildningsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta
att ställa sig bakom ovanstående redovisat svar.
_____
Delgivning:

Justerare

Kommunstyrelsen

Utdragsbestyrkande

För handläggning
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Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsutskott

Buu § 32

2015-04-13

Dnr Ks 2015.044.600

Uppföljning internkontrollplan 2015
Skol- och äldreomsorgschef Rozita Hedqvist redogör för aktuell uppföljning
enligt internkontrollplan 2015 avseende elevfrånvaro för januari-mars 2015.
Elevfrånvaron är hög i årskurs 7-9 medan frånvaron i årskurs F-6 är normal.
Elevhälsan har tidigare tagit fram ”Plan för närvaro i grundskolan F-9
Boxholms kommun” som är en bra vägledning för personalen att följa vid
onormal frånvaro.
_____

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsutskott

2015-04-13

Buu § 33

Verksamhetsinformation
Skol- och äldreomsorgschef Rozita Hedqvist informerar om att
- Skolinspektionens inspektion pågår just nu. Skolledningen samt skolpolitiker kommer att intervjuas inom den närmaste tiden.
- en skolkurator har sagt upp sig och kommer att sluta i juli 2015. Elevhälsans organisation kommer att ses över med anledning av uppsägningen.
- anställningsintervjuer avseende tjänsten som studie- och yrkesvägledare
kommer att genomföras den 24 april. Nio ansökningar har inkommit, varav
tre sökande har adekvat utbildning. Dessa tre sökande kommer att intervjuas.
- lönerevision för 2015 pågår. Kommunen genomför en särskild satsning
avseende löner för lärare, förskollärare, socionomer och chefer.
_____

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsutskott

2015-04-13

Buu § 34

Delgivning allmänna ärenden

Justerare

Diarienummer

Ärende

Avsändare

Ks 2015.096.047

Ansökan om statsbidrag för
läxhjälp

Rozita Hedqvist

Ks 2015.124.640

Anmälan till Miljökontoret
Peggy Gustavsson
gällande tillfällig ändring
av lokal för Vargstigens förskola

Ks 2014.114.047

Utbetalningsmeddelande –
Statsbidrag för maxtaxa 2015

Skolverket

Ks 2015.036.606

Skrivelse avseende anmälan
om kränkande behandling vid
Stenbockskolan

Barn- och elevombudet/
Skolinspektionen

Ks 2015.036.606

Yttrande avseende anmälan
om kränkande behandling vid
Stenbockskolan

Rozita Hedqvist

Ks 2015.036.606

Beslut avseende anmälan
om kränkande behandling vid
Stenbockskolan

Barn- och elevombudet/
Skolinspektionen

Ks 2015.126.612

Beslut avseende ansökan om
Skolinspektionen
godkännande som huvudman
för särskild variant inom det
estetiska området av naturvetenskapsprogrammet vid Björkö
Fria Gymnasium, Linköping

Ks 2015.126.612

Beslut avseende ansökan om
godkännande som huvudman
för särskild variant inom det
estetiska området av estetiska
programmet vid Björkö Fria
Gymnasium, Linköping

Utdragsbestyrkande
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2015-04-13

Buu § 34 fortsättning
Diarienummer

Ärende

Avsändare

Ks 2013.200.047

Redovisning av statsbidrag,
Rozita Hedqvist
vårterminen och höstterminen
2014, avseende försöksverksamhet med ökad undervisningstid
för nyanlända elever

Ks 2015.097.609

Skrivelse gällande diplom

Eva Bremer/
Folkpartiet Liberalerna

Ks 2015.097.609

Utdelning av diplom i kyrkan
på skolavslutningen

Jonas Wass

Ks 2013.114.047

Beslut avseende statsbidrag till
skolhuvudmän som inrättar
Karriärsteg för lärare 2015/16

Skolverket

_____

Justerare

Utdragsbestyrkande

BOXHOLMS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsutskott

2015-04-13

Buu § 35

Delgivning delegationsärenden
Delegat

Delegationsbeslut

Avseende tiden

Rozita Hedqvist

Tecknat avtal med Strängnäs
kommun avseende elevs plats
på grundskola i Boxholm samt
kostnad för elevassistent
(dnr 2015.113.605)

Mars 2015

Rozita Hedqvist

Godkännande av ansökan om
Mars 2015
förskoleplats i Mjölby kommun

_____

Justerare

Utdragsbestyrkande
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