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Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsutskott

2015-08-10

Stenbockskolans konferensrum, kl 13.30-16.45

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

Rozita Hedqvist, skol- och äldreomsorgschef
Rose-Marie Bruhn, utbildningssekreterare
Peggy Gustavsson, förskolechef, § 46-47 samt del av § 48
Christina Nessvi, rektor, § 46-47 samt del av § 48
Göran Nordell, IT-strateg, del av § 48
Jonas Wass, rektor, § 46-47 samt del av § 48

Utses att justera
Justeringens
plats och tid

Siv Friedmann Björk

Underskrifter

Barn- och utbildningsförvaltningen 2015-08-17

Sekreterare

Paragrafer
Rose-Marie Bruhn

Ordförande
Hans Sjögren
Justerande
Siv Friedmann Björk

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

Barn- och utbildningsutskott

Sammanträdesdatum

2015-08-10

Datum för
anslagsuppsättande
Förvaringsplats
för protokollet

2015-08-18

Underskrift

Datum för
anslags nedtagande

Kommunstyrelsekontoret
Rose-Marie Bruhn
Utdragsbestyrkande

2015-09-09
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Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsutskott

2015-08-10

Buu § 46

Anmälan av jäv
Stig Johansson (m) undrar om ordföranden Hans Sjögren fortfarande är
anställd som studie- och yrkesvägledare med anledning av jävsfrågan.
Hans Sjögren informerar om att han har avslutat sitt arbete och överlämnat
till sin efterträdare, men att han kommer att ha semester fram till och med
2015-10-31.
Stig Johansson anser att punkten anmälan om jäv kan strykas från dagordningen. Anmälan om jäv ska anmälas vid respektive ärende istället.
_____

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsutskott

Buu § 47

2015-08-10

Dnr 2014.197.600

Skolinspektionens regelbundna tillsyn
Skol- och äldreomsorgschef Rozita Hedqvist informerar om att
Skolinspektionens beslut efter tillsyn har inkommit och avser följande
verksamheter;
- grundsärskola, Åsbo skola
- gymnasiesärskola
- gymnasieskola
- vuxenutbildningen
- grundsärskola
- förskoleklass och grundskola
- förskola
- fritidshem
- förskoleklass och grundskola, Stenbockskolan MH.
Skolinspektionen har efter tillsynen konstaterat brister i verksamheterna och
föreläggande om vite finns om inte bristerna åtgärdas senast den 17 december
2015. Åtgärderna ska även redovisas skriftligen till Skolinspektionen senast
samma datum.
Föreläggande om vite gäller i följande verksamheter;
- grundsärskola, avseende förutsättningar för utbildningen vid skolenheterna
samt utveckling av utbildningen vid skolenheterna
- förskoleklass och grundskola, avseende utveckling av utbildningen vid
skolenheterna
- förskola, avseende utveckling av utbildningen i förskolan
- fritidshem samt förskoleklass, avseende utveckling av utbildningen i fritidshemmet
- grundskola Stenbockskolan MH, avseende
- undervisning och lärande
- extra anpassningar och särskilt stöd
- trygghet, studiero och åtgärder mot kränkande behandling
- styrning och utveckling av verksamheten.
Skolinspektionen har även konstaterat ytterligare brister i verksamheterna
som ska åtgärdas och redovisas till Skolinspektionen, men där inte något
föreläggande om vite utfärdats. För verksamheterna gymnasiesärskola,
gymnasieskola samt vuxenutbildningen har inte Skolinspektionen funnit
några brister.
Rektorerna Christina Nessvi och Jonas Wass samt förskolechef Peggy
Gustavsson informerar om Skolinspektionens beslut gällande sina respektive
verksamheter och de brister som ska åtgärdas.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsutskott

2015-08-10

Buu § 47 fortsättning
Skol- och äldreomsorgschef Rozita Hedqvist informerar om att hon varit i
kontakt med en konsult vid namn Lars Thorin. Han har möjlighet att vara
skolledningen behjälplig med det stora arbetet att komma tillrätta med de
brister som Skolinspektionen funnit i verksamheterna. Lars arbetar dessutom
som utvecklingsledare i Ånge kommun. Skolinspektionen har tidigare funnit
brister i verksamheterna i Ånge kommun som de nu har kommit tillrätta med.
Offert angående konsultuppdraget har lämnats till förvaltningen, 121 600 kr,
och avser 5-6 konsulttillfällen under en tiomånadersperiod.
Barn- och utbildningsutskottet beslutar
att ställa sig bakom förslaget att anlita konsulten Lars Thorin enligt lämnad
offert, samt
att lämna ärendet vidare till utvecklingsutskottet för godkännande.
_____
Delgivning:

Justerare

Utvecklingsutskottet

Utdragsbestyrkande

För handläggning
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Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsutskott

2015-08-10

Buu § 48

Verksamhetsinformation
Förskolechef Peggy Gustavsson informerar om uppstarten av Rinnagårdens
förskola. En förskollärare och en barnskötare har anställts. Inskolning av de
12 inskrivna barnen (8 förskolebarn och 4 skolbarn) sker den här veckan och
verksamheten startar den 17 augusti. Parketten kommer att tillaga luncher
som kommer att levereras till förskolan.
Rektor Christina Nessvi informerar om uppstarten av Gullvivans fritidshem
som öppnat idag. 29 barn som går i årskurs 2 är inskrivna. Barnen kommer att
äta mellanmål på Parketten 4 dagar i veckan. Fritidshemmet stänger 16.30 då
barnen följs till Vällarens fritidshem som har en fritidsavdelningen öppen till
stängningsdags. Barnen kommer att följas till och från fritidshemmet/skolan.
Rektor Christina Nessvi informerar om att Åsbo fritidshem kommer att förstärkas med en personal några eftermiddagar i veckan på grund av det stora
antalet inskrivna barn.
Rektorerna och förskolechefen informerar om aktuell situation gällande tillgång på lärare/förskollärare. Rekrytering pågår där vakanser finns.
Skol- och äldreomsorgschef Rozita Hedqvist informerar om att möjligheten
att söka statsbidrag till skola och förskola har inkommit från Skolverket.
- Statsbidraget till skolan benämns ”Lågstadiesatsningen läsåret
2015/2016”. Regeringen har avsatt totalt 2 miljarder kronor för att höja
utbildningens kvalitet i de lägre årskurserna. Bidraget gäller för insatser i
förskoleklass och årskurs 1-3 i grundskolan och särskolan. Bidragsramen
för Boxholms kommun är 912 223 kr.
- Statsbidraget till förskolan benämns ”Statsbidrag för mindre barngrupper i
förskolan”. Statsbidrag kan sökas för insatser i förskolan som syftar till att
minska barngruppernas storlek. Grupper med barn födda 2013 eller senare
ska prioriteras. 30 000 kr för varje plats som barngruppen minskas med
kan beviljas av Skolverket.
Barn- och utbildningsutskottet ställer sig positiva till att förvaltningen ansöker
om de båda statsbidragen.
_____

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsutskott

Buu § 49

2015-08-10

Dnr 2015.044.600

Uppföljning internkontrollplan 2015
Rektor Jonas Wass redogör för aktuell uppföljning gällande måluppfyllelse
grundskolan avseende betyg årskurs 6-9 samt behörighet och meritvärde i
årskurs 9. Betygsstatistiken visar att en stor del av elever i årskurs 6 fått betygen C-E, i årskurs 7 betyget E, i årskurs 8 betygen C-E samt i årskurs 9 betyget E. Meritvärdet för eleverna årskurs 9: 150-199 (36%), 200-249 (24%),
250-299 (12%), 300-350 (12%), 100-149 (8%), 50-99 (8%) samt 0-49 (2%).
I årskurs 9 har flest antal elever i årskurs 9 fått betygen C-D i engelska, betyget E i matematik, betyget E i svenska samt betyget E i NO. Två elever blev
inte behöriga till nationellt program på gymnasieskolan, vilket innebär att
deras meritvärde är under 80 poäng.
Förskolechef Peggy Gustavsson redogör för aktuell uppföljning gällande
kösituationen till förskoleplatser. 10 barn ska placeras under hösten och platser finns tillgängliga men det är inte säkert att barnen får plats på föräldrarnas
förstahandsval då en del förskolor inte har några platser lediga. 13 barn står i
kö till plats i januari. Peggy informerar om att det fötts fler barn än prognosen
visar, till exempel 75 barn födda 2014 jämfört med prognosen på 60 barn.
Detta kan innebära att det kommer att bli brist på förskoleplatser framöver.
IT-strateg Göran Nordell redogör för aktuell uppföljning för skolfrånvaro
gällande långtids- och korttidsfrånvaro under tiden april-juni 2015. Uppföljningen visar en anmärkningsvärt hög frånvaro i ett par klasser där mer än 20
elever har över 20 % frånvaro. Rozita kommer att kontrollera anledningen till
den höga frånvaron med ansvarig rektor.
_____

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsutskott

Buu § 50

2015-08-10

Dnr 2014.160.041

Budget 2015
Skol- och äldreomsorgschef Rozita Hedqvist informerar om att kostnaderna
inom barn- och utbildningsverksamheten håller sig inom tilldelad budgetram,
men påpekar att öppnandet av de nya förskole- och fritidshemsverksamheterna kommer att påverka budgetresultatet. Efter augusti månads utgång kommer delårsbokslut att sammanställas.
Ordföranden tackar för informationen.
_____

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsutskott

Buu § 51

2015-08-10

Dnr 2015.273.023

Rekrytering av kostchef till Boxholms kommun
Sammanfattning
Äldreomsorgsverksamhetens ekonomiföreståndare har ansökt om pension och
beviljas detta från och med 2016-01-01. Behov av att rekrytera person med
ansvar att leda, samordna och utveckla kostverksamheten inom omsorgsverksamheten uppkommer. Behov finns även inom barn- och utbildningsverksamhetens ansvarsområde, som hitintills inte haft någon speciell person
avdelad för detta. Ansvar för barn- och utbildningsverksamhetens kosthållning åvilar förskolechef, rektor samt skolchef, det vill säga personer utan
adekvat utbildning för kostverksamheten. Tanken är att kostchefen ska ha
ansvar för den kommunala kostverksamheten och tjänsten ska bekostas av
äldreomsorgen och barn- och utbildningsverksamheten gemensamt.
Äldreomsorgens ekonomiföreståndare arbetar idag till cirka 60-70 % med
kostverksamheten och de övriga cirka 30-40 % med administrativa arbetsuppgifter (inköp, fakturahantering och dylikt). Detta innebär att äldreomsorgen inte kan finansiera en 100 % tjänst som kostchef.
Finansiering
Kostnader för ny tjänst som kostchef delas lika mellan äldreomsorgsverksamheten och barn- och utbildningsverksamheten, samt att kostnaderna för
tjänsten tas med i budgetarbetet inför år 2016.

Skol- och äldreomsorgschef redogör för ärendet. Rozita påpekar vikten av att
det finns en person med rätt utbildning som tar ansvar för all kost i kommunen samt framför att socialutskottet ställt sig positiva till att anställa en kostchef.
Beslut
Barn- och utbildningsutskottet beslutar att föreslå kommunstyrelsen besluta
att tillsätta en gemensam kostchef för Boxholms kommunala verksamheter,
samt
att kostnader för tjänsten tas med i budgetarbetet för år 2016.
_____
Delgivning:

Justerare

Kommunstyrelsen

Utdragsbestyrkande

För handläggning
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Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsutskott

Buu § 52

2015-08-10

Dnr Ks 2015.004.020

Anställningsprövning av kurator
Sammanfattning
En av våra två kuratorer inom elevhälsan avslutade sin anställning inom barnoch utbildningsverksamhetens ansvarsområde 24 juli. Anställningen var heltid och främst riktad till ungdomar på de högre stadierna på Stenbockskolan.
Kvarvarande kuratorstjänst är på 75 % och är främst avsedd att hjälpa och
stödja elever i de lägre stadierna.
Att spara in på kuratorsresurs i en tid när mängden sociala anmälningar är
stor, gynnar varken barnet eller den kommunala ekonomin. För att vara
mottaglig för kunskapsinhämtning är eleverna beroende av en trygg miljö,
där elevhälsan spelar en viktig roll.
Finansiering
Tjänsten ryms inom tilldelad budgetram.

Skol- och äldreomsorgschef Rozita Hedqvist redogör för behovet av att
anställa en ny kurator.
Beslut
Barn- och utbildningsutskottet beslutar att föreslå utvecklingsutskottet besluta
att godkänna rekrytering av kurator.
_____
Delgivning:

Justerare

Utvecklingsutskottet

Utdragsbestyrkande

För handläggning
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Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsutskott

Buu § 53

2015-08-10

Dnr Ks 2015.152.629

Utdelning av medel ur Stiftelsen Boxholm skolors samfond
2015
Sammanfattning
Enligt stadgar för Stiftelsen Boxholms skolors samfond delas den disponibla
avkastningen av samfonden ut efter beslut av kommunstyrelsen till förmån
för skolelever från Boxholms kommun.
Sammandrag av räkenskaperna för fonden gällande räkenskapsåret 2014 har
inkommit från ekonomienheten och visar att årets disponibla avkastning är
5 420 kr.
Information om möjligheten att ansöka om medel har 2015-04-23 delats ut till
arbetsenheterna på Stenbockskolan och Åsbo skola. Efter ansökningstidens
utgång 2015-05-25 har det inkommit två ansökningar:
- Arbetslaget Ställaren, Stenbockskolan, avseende studieresa för år 5
- Ing-Marie Andersson, Lena Wennerqvist och Marianne Johansson
avseende uppstart av projektet ”Star for Life”.
Beslutsunderlag
Stadgar för Boxholms skolors samfond.
Sammandrag av räkenskaperna för räkenskapsåret 2014, dat 2015-04-01
Ansökan från arbetslaget Ställaren, dat 2015-05-06.
Ansökan från Ing-Marie Andersson, Lena Wennerqvist och Marianne Johansson, dat 2015-05-24.

Skol- och äldreomsorgschef Rozita Hedqvist redogör för ärendet.
Beslut
Barn- och utbildningsutskottet beslutar att föreslå kommunstyrelsen besluta
att utdelningsbara medel, 5 420 kr, tilldelas Ställaren på Stenbockskolan för
studieresan i årskurs 5.
_____
Delgivning:

Justerare

Kommunstyrelsen

Utdragsbestyrkande

För handläggning
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Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsutskott

2015-08-10

Buu § 54

Delgivning allmänna ärenden

Justerare

Diarienummer

Ärende

Avsändare

2015.124.640

Information till Miljökontoret
angående återflytt till Vargstigens
förskola, avseende maten

Peggy Gustavsson

2015.124.640

Anmälan till Miljökontoret,
ändring av lokal för Vargstigens
förskola

Peggy Gustavsson

2015.243.640

Beslut om riskklassning och
beräkning av kontrolltid, Rinna
Lägergård, Rinna 4:4

Miljökontoret

2015.243.640

Registrering av livsmedelsanläggning, Rinna Lägergård, Rinna 4:4

Miljökontoret

2015.095.609

Ansökan till Carl Tryggers
Stipendiestiftelse avseende medel
till Star for Life”

Rozita Hedqvist

2015.095.609

Ansökan avseende Förberedande
besök av internationellt samarbete

Jonas Wass

2015.095.609

Beslut om beviljat bidrag inom
Atlas Förberedande besök till
Sri Lanka

Universitets- och

2015.046.600

Reviderad plan Skapande Skola

Rozita Hedqvist

2013.114.047

Rekvisition av statsbidrag för
karriärtjänster januari-juni 2015

Rozita Hedqvist

2013.114.047

Beslut om statsbidrag till skolhuvudmän som inrättar karriärsteg för lärare 2014/2015

Skolverket

2013.200.047

Redovisning av statsbidrag för
ökad undervisningstid för
nyanlända elever i grundskolan
2014

Skolverket

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsutskott

2015-08-10

Buu § 54 fortsättning

Justerare

Diarienummer

Ärende

Avsändare

2015.036.606

Svar till Skolinspektionen
gällande anmälan om kränkande
behandling vid Stenbockskolan

Hans Sjögren

2014.197.600

Beslut för grundsärskola efter
prioriterad tillsyn i Åsbo skola

Skolinspektionen

2014.197.600

Beslut för gymnasiesärskola efter
tillsyn

Skolinspektionen

2014.197.600

Beslut för gymnasieskola efter
tillsyn

Skolinspektionen

2014.197.600

Beslut för vuxenutbildning efter
tillsyn

Skolinspektionen

2014.197.600

Beslut för grundsärskola efter
tillsyn

Skolinspektionen

2014.197.600

Beslut för förskoleklass och
grundskola efter tillsyn

Skolinspektionen

2014.197.600

Beslut för förskola efter tillsyn

Skolinspektionen

2014.197.600

Beslut för fritidshem efter tillsyn

Skolinspektionen

2014.197.600

Beslut för förskoleklass och
grundskola efter tillsyn i
Stenbockskolan MH

Skolinspektionen

Delegationsordning för barn- och
utskottet, gäller från och med
2015-07-01

Rozita Hedqvist

2015.258.640

Beslut om riskklassning och
beräkning av kontrolltid,
Gullvivans fritidshem, Parken 1

Miljökontoret

2015.258.640

Registrering av livsmedelsanläggning, Gullvivans fritidshem,
Parken 1

Miljökontoret

Utdragsbestyrkande
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Barn- och utbildningsutskott

2015-08-10

Buu § 54 fortsättning
Diarienummer

Ärende

Avsändare

2014.293.640

Offentlig kontroll av livsmedelsanläggning, Mjölnarkullens
förskola, Timmerö 3:8

Miljökontoret

_____

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsutskott

2015-08-10

Buu § 55

Delgivning delegationsärenden
Delegat

Delegationsbeslut för tiden

Skol- och äldreomsorgschef Rozita Hedqvist Maj 2015
_____

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsutskott

2015-08-10

Buu § 56

Övriga frågor
Stig Johansson (m) undrar om ordföranden har läst det 10-punktsprogram
som han tidigare överlämnat. Ordföranden Hans Sjögren har tagit del av
innehållet/skrivningen.

Justerare

Utdragsbestyrkande

