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Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsutskott

2014-11-10

Stenbockskolans konferensrum, kl 13.30-15.10

Plats och tid
Beslutande

Siv Friedmann Björk (c), Ordförande
Sandra Sjöberg (s)
Ronny Samuelsson (s), tjänstgörande ersättare

Övriga deltagande

Gösta Högberg, barn- och utbildningschef
Göran Lundström, kommunchef, § 74-80
Sune Philipsson, kommunrevisor
Ylwa Söderström, kommunrevisor
Per-Arne Löving, kommunrevisor
Hans Sjögren, studie- och yrkesvägledare, § 74, samt del av § 75
Rose-Marie Bruhn, utbildningssekreterare

Utses att justera
Justeringens
plats och tid

Sandra Sjöberg

Underskrifter

Barn- och utbildningsförvaltningen

Sekreterare

Paragrafer
Rose-Marie Bruhn

Ordförande
Siv Friedmann Björk
Justerande
Sandra Sjöberg

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

Barn- och utbildningsutskott

Sammanträdesdatum

2014-11-10

Datum för
anslagsuppsättande
Förvaringsplats
för protokollet

2014-11-17

Underskrift

Datum för
anslags nedtagande

Kommunstyrelsekontoret
Rose-Marie Bruhn
Utdragsbestyrkande

2014-12-09

74-84
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Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsutskott

2014-11-10

Buu § 74

Ordförande för sammanträdet
På grund av att både ordförande, förste vice ordförande samt andre vice ordförande avsagt sig som ledamöter i barn- och utbildningsutskottet tjänstgör
Siv Friedmann Björk som ordförande på sammanträdet, enligt kommunens
gällande reglemente.
_____

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsutskott

Buu § 75

2014-11-10

Dnr Ks 2014.357.600

Plan för studie- och yrkesvägledning
Sammanfattning
Kommunernas studie- och yrkesvägledning regleras i Skollagen, i förordningarna, i läroplanerna samt i Skolverkets Allmänna råd för studie- och
yrkesvägledning 2013. Boxholms kommuns studie- och yrkesvägledning
ansluter också till regionala rekommendationer för en likvärdig studie- och
yrkesvägledning utarbetat i samråd med Regionförbundet Östsam 2014.
Studie- och yrkesvägledare Hans Sjögren informerar om förslag till plan för
studie- och yrkesvägledning.
Beslut
Barn- och utbildningsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
att anta framarbetad plan för studie- och yrkesvägledning.
_____
Delgivning:

Justerare

Kommunstyrelsen

Utdragsbestyrkande

För handläggning
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Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsutskott

2014-11-10

Buu § 76

Dnr Ks 2014.355.600

Barn- och utbildningsutskottets mål för verksamheten i förskoleklass, grundskola och fritidshem
Sammanfattning
Kommunstyrelsen har beslutat att barn- och utbildningsutskottet ska ha tre
mätbara mål för verksamheten. Dessa mål ska ersätta de nuvarande i budgetdokumentet.
Mål för verksamheten i förskoleklass och grundskola
Förslag på mätbara mål:
1. Alla elever ska känna sig trygga och ha arbetsro.
2. Alla elever ska kunna läsa, skriva och räkna när de lämnar årskurs 3.
3. Alla elever i grundskolan ska komma in på ett nationellt program på
gymnasieskolan.
Mätning av måluppfyllelse:
1. Den årliga brukarenkäten.
2. Nationella prov årskurs 3 och i skriftliga omdömen.
3. Årlig sammanställning, slutlig antagning till gymnasieskolan.
Meningsfullt är också att förtydliga eventuellt tillåtna avsteg från målen, till
exempel gällande nyanlända elever.
Mål för verksamheten på fritidshemmen
Förslag på mätbara mål:
1. Alla elever på fritidshemmen ska ha en meningsfull och trygg verksamhet.
Mätning av måluppfyllelse:
1. Den årliga brukarenkäten.
Barn- och utbildningschef Gösta Högberg redogör för verksamheternas mål.
Beslut
Barn- och utbildningsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
att fastställa mål för verksamheterna förskoleklass, grundskola och fritidshem.
_____
Delgivning:

Justerare

Kommunstyrelsen

Utdragsbestyrkande

För handläggning
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Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsutskott

Buu § 77

2014-11-10

Dnr Ks 2014.342.600

Förhållningssätt i Boxholms skolor
Sammanfattning
För att nå framgång i arbetet med värdegrund och förhållningssätt behövs ett
gemensamt agerande av alla anställda. Samtliga medarbetare kommer ha ett
ansvar att arbeta utifrån de förhållningssätt som kommunstyrelsen fattat beslut om:
Förslag till förhållningssätt:
- 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.
Barn- och utbildningschef Gösta Högberg redogör för förslag till förhållningssätt i Boxholms skolor.
Beslut
Barn- och utbildningsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
att fastställa de förhållningssätt som ska gälla i Boxholms skolor.
_____
Delgivning:

Justerare

Kommunstyrelsen

Utdragsbestyrkande

För handläggning
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Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsutskott

Buu § 78

2014-11-10

Dnr Ks 2014.356.600

Barnchecklista
Sammanfattning
Sverige har tillsammans med nästan 200 länder anslutit sig till Förenta Nationernas konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen). Barnkonventionen slår fast att alla barn och ungdomar under 18 år har samma rättigheter.
Rätt att leva och utvecklas. Rätt att växa upp i trygghet och skyddas mot övergrepp. Rätt att respekteras för vad de tycker och tänker. Barnets bästa ska alltid komma i första hand. Barnkonventionen består av 54 artiklar.
Barnchecklistan skall ingå som underlag vid alla beslut där nedanstående
frågeställningar är relevanta.
Följande frågor skall ställas innan beslut fattas. Om någon fråga besvaras
med ”Nej” bör en noggrann analys av vad detta får för konsekvenser för
barn och ungdomar göras. Möjliga alternativ bör utredas ytterligare.
1. Innebär beslutet att barns och ungdomars bästa sätts i främsta rummet?
2. Innebär beslutet att barns och ungdomars sociala, ekonomiska och
kulturella rättigheter beaktas?
3. Innebär beslutet att barns och ungdomars rätt till en god hälsa beaktas?
4. Har barn och ungdomar fått möjlighet att uttrycka sin mening?
5. Har särskild hänsyn tagits till fysiskt och psykiskt handikappade barns och
ungdomars behov?
Barn- och utbildningschef Gösta Högberg redogör för barnchecklistan.
Beslutsunderlag
Barnombudsmannens faktablad ”Uppnå kvalitet i beslut som rör barn och
unga”.
Beslut
Barn- och utbildningsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
att anta barnchecklistan i enlighet med Barnkonventionen.
_____
Delgivning:

Justerare

Kommunstyrelsen

Utdragsbestyrkande

För handläggning
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Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsutskott

Buu § 79

2014-11-10

Ks 2014.358.600

Vidareutbildning av barnskötare till förskollärare
Sammanfattning
Gemensamt mellan Östergötlands kommuner pågår en förberedelse för en
eventuell EU-ansökan om kompetensutveckling för barnskötare. För närvarande görs en kartläggning av behov och intresse bland länets kommuner, innan slutlig ställning tas till EU-ansökan.
Kompetensutvecklingen är tänkt att bestå av tre delar:
A. Förskollärarutbildning på distans utlagd på 7 terminer, det vill säga
3,5 år
B. Generell kompetensutveckling
C. Inläsning av högskolekompetens
Syftet med kompetensutvecklingen är att säkerställa tillgång på personal
med tillräcklig kompetens i förskolorna och minska risken för övertalighet bland barnskötare. Målgrupp är tillsvidareanställda barnskötare i förskolan. Projektet genomförs som ett regionalt samarbetsprojekt. De deltagande barnskötarna förutsätts ta 20 % tjänstledigt utan lön under
studietiden.
Under förutsättning att EU-medel beviljas, beräknas projektet starta
april/maj 2015 och pågå under 2-2,5 år. För del A ovan, det vill säga förskollärarutbildningen, behöver kommunala medel tillskjutas för att finansiera de sista 2-3 terminerna, eftersom den utbildningen är på 3,5 år och
EU-projektet, om det beviljas, endast bekostar 2 eller möjligen 2,5 år.
Kostnaden för del A, förskollärarutbildningen, uppskattas till cirka 30 000
kronor/person och termin.
Ekonomi
Räkneexempel för kommunal egeninsats för att genomföra
del A:

4 deltagare 1,5 år
4 deltagare 1 år

Justerare

2017 eventuellt,
beror på hur
länge EU-medel
beviljas
120 tkr
0 tkr

Utdragsbestyrkande

2018

240 tkr
240 tkr

Totalt max (förutsatt att kostnaden blir 30
tkr/termin/person
360 tkr
240 tkr
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Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsutskott

2014-11-10

Buu § 79 fortsättning
Barn- och utbildningschef Gösta Högberg redogör för ärendet.
Beslut
Barn- och utbildningsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
att under förutsättning att EU-medel beviljas för utbildning av barnskötare
till förskollärare, bidra med en kommunal kostnad på maximalt 360 000
kronor år 2017-2018.
_____
Delgivning:

Justerare

Kommunstyrelsen

Utdragsbestyrkande

För handläggning
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Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsutskott

Buu § 80

2014-11-10

Dnr Ks 2014.112.600

Uppföljning internkontrollplan 2014
Barn- och utbildningschef Gösta Högberg redogör för aktuell uppföljning
enligt internkontrollplan 2014 avseende rutinen/systemet
- erbjudande om förskoleplats
I nuläget är det 21 barn i barnomsorgskö fram till april 2015.
- arbetsmetoder
Antalet aktuella åtgärdsplaner redovisas.
- skolfrånvaro
Informerar om aktuell elevfrånvaro.
_____

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsutskott

2014-11-10

Buu § 81

Verksamhetsinformation
Barn- och utbildningschef Gösta Högberg informerar om att
- diskussioner pågår gällande lokaler för en förskoleavdelning i Rinna
- en dagbarnvårdartjänst i Strålsnäs är utannonserad på grund av stort behov
av barnomsorgsplatser i Strålsnäs
- diskussioner pågår gällande besparingar i budget för år 2015, beslut om
budget förväntas fattas av kommunfullmäktige i december
- han slutar som barn- och utbildningschef vid årets slut, men att han kommer att vara behjälplig vid Skolinspektionens inspektion under våren 2015
- problemet med legionella i sporthallens duschar fortsätter. Från och med
idag är duscharna i sporthallen återigen avstängda och eleverna hänvisas
till duscharna i simhallen.
Ordföranden tackar för informationen.
_____

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsutskott

2014-11-10

Buu § 82

Delgivning allmänna ärenden
Diarienummer

Ärende

Avsändare

Ks 2014.114.047

Maxtaxa inom förskolan, fritidshemmet och annan pedagogisk
verksamhet, utbetalning av
statsbidrag september 2014

Skolverket

Ks 2014.066.612

Beslut avseende ansökan om godkännande som huvudman för
gymnasieskola i Linköpings
kommun

Skolinspektionen

Ks 2013.114.047

Rekvisition av statsbidrag för
karriärtjänster avseende julidecember 2014

Skolverket

Ks 2014.196.047

Beslut gällande statsbidrag för
höstlovskola 2014

Skolverket

Bun 2009.069.610 Redovisning av projektmedel,
Carl Tryggers Stipendiestiftelse

Gösta Högberg

Bun 2009.069.610 Beslut angående slutredovisning
skolprojekt för 2013

Carl Tryggers
Stipendiestiftelse

_____

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsutskott

2014-11-10

Buu § 83

Delgivning delegationsärenden
Delegat

Delegationsbeslut

Avseende tiden

Gösta Högberg

Beviljat arbete hemifrån

September 2014

Gösta Högberg

Beviljat arbete hemifrån

Oktober 2014

_____

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsutskott

2014-11-10

Buu § 84

Inbjudan till Holavedens salonger
Inbjudan till Holavedens salonger den 10 december har inkommit från barnoch utbildningsförvaltningen i Tranås kommun. Två representanter är inbjudna. Anmälan ska ske senast den 13 november. Inte någon av de närvarande i barn- och utbildningsutskottet anmälde sitt intresse. Inbjudan kommer
därför att skickas till de ledamöter och ersättare som inte var närvarande på
sammanträdet.

_____

Justerare

Utdragsbestyrkande

