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Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsutskott

2013-02-11

Stenbockskolans konferensrum, kl 13.30-15.10

Plats och tid
Beslutande

Ulf Eriksson (s), Ordförande
Annsofi Ramevik (s)
Magnus Lundquist (s)
Andreas Eriksson (m)
Therese Leufvén (c), tjänstgörande ersättare

Övriga deltagande

Gösta Högberg, Barn- och utbildningschef
Rose-Marie Bruhn, Förvaltningsassistent

Utses att justera
Justeringens
plats och tid

Magnus Lundquist

Underskrifter

Barn- och utbildningsförvaltningen

Sekreterare

Paragrafer
Rose-Marie Bruhn

Ordförande
Ulf Eriksson
Justerande
Magnus Lundquist

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

Barn- och utbildningsutskott

Sammanträdesdatum

2013-02-11

Datum för
anslagsuppsättande
Förvaringsplats
för protokollet

2013-02-18

Underskrift

Datum för
anslags nedtagande

Kommunstyrelsekontoret
Rose-Marie Bruhn
Utdragsbestyrkande

2013-03-11
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Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsutskott

Buu § 5

2013-02-11

Dnr Bun 2005.063.600

Internkontrollplan 2013
Sammanfattning
Barn- och utbildningschef Gösta Högberg redogör för förslag till
internkontrollplan för barn- och utbildningsverksamheten för 2013.
Föreslagen internkontrollplan är samma som gällt för 2012.
Föreslagen internkontrollplan innehåller följande rutiner/system med
tillhörande kontrollmoment:
Rutin/system
Måluppfyllelse för grundskolan
Måluppfyllelse för grundskolan
Måluppfyllelse för grundskolan
Arbetsmetoder
Erbjudande om förskoleplats
Bemanning – personaltäthet
Brukarnas nöjdhet
Sociala anmälningar

Kontrollmoment
Betyg, behörighet och meritvärde
Nationella prov
Måluppfyllelse i alla ämnen
Åtgärdsplaner
Kösituation
Tillgång till personal med rätt
utbildning
Brukarundersökning
Antal anmälningar till socialtjänsten

Gösta Högberg redogör även för förslag på gemensam internkontrollplan för
kommunen som kommer att fastställas av kommunstyrelsen.
Beslut
Barn- och utbildningsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
att anta internkontrollplan för barn- och utbildningsverksamheten för 2013.
_____

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Barn- och utbildningsutskott

Buu § 6

2013-02-11

Dnr Ks 2013.046.714

Behov av utökad förskoleverksamhet våren 2013
Sammanfattning
Antalet barn i förskoleåldern ökar kraftigt. Den pågående planeringen för ny
förskola är en förutsättning för att klara verksamheten i Boxholm, men i
nuläget är behovet av nya platser allra störst i Strålsnäs. Vi behöver starta en
ny förskoleavdelning i Strålsnäs och samtidigt ordna tillfällig verksamhet för
5-åringar i Boxholm. Detta för att klara vårens behov av förskoleplatser.
Barn- och utbildningschef Gösta Högberg redogör för planering av utökad
förskoleverksamhet i Strålsnäs samt tillfällig verksamhet för 5-åringar i
Boxholm.
Ekonomi
Budget för ny förskola används till de utökade verksamheterna.
Beslutsunderlag
Planeringsunderlag avseende aktuellt behov av förskoleplatser.
Beslut
Barn- och utbildningsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
att hyra lämplig lokal i Strålsnäs och att snarast starta en förskoleavdelning i
denna lokal
att under våren tillfälligt utöka verksamheten i Boxholm med en grupp för
5-åringar
att denna verksamhet bedrivs i omsorgens lokaler, samt
att ta fram en långsiktig planering gällande barnomsorgsplatser i Strålsnäs.
_____

Justerare

Utdragsbestyrkande

BOXHOLMS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida
4(4)

Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsutskott
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Buu § 7

Verksamhetsinformation
Barn- och utbildningschef Gösta Högberg informerar om
- budgetuppföljning december 2012
- preliminärt bokslut för 2012
- budget 2013
- pågående arbete med besvärliga elevärenden
- att ansökan har skickats till Carl Tryggers Stipendiestiftelse gällande
medel till särskild undervisningsverksamhet för elever som inte klarar av
skolsituationen på Stenbockskolan.
_____

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Delgivning allmänna ärenden
Diarienummer

Ärende

Avsändare

Bun 2008.069.047 Förstärkning av basfärdigheterna
Skolverket
läsa, skriva och räkna - uppföljning
bidragsåret 2012
Bun 2012.066.606 Komplettering av svar, anmälan
angående särskilt stöd för en elev
vid Stenbockskolan
_____

Justerare

Utdragsbestyrkande

Jonas Wass/
Gösta Högberg
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Buu § 9

Övriga frågor
Andreas Eriksson (m) undrar om det finns möjlighet för föräldrar att slippa
anmäla både till fritidshem och skola när barnen är sjuka, en fråga som han
fått från en förälder. Gösta Högberg kommer att undersöka om det finns
möjlighet att förändra rutinerna vid sjukanmälan av elever som även har
fritidshemsplats.
Andreas Eriksson (m) undrar om det kan utdömas vite om inte den nya
förskolan är klar 1 januari 2014 och inte kommunen har förskoleplatser att
erbjuda barn som stått i kö 4 månader. Gösta Högberg räknar med att den nya
förskolan är klar 1 januari 2014.
Andreas Eriksson (m) efterfrågar uppföljning enligt internkontrollplanen
gällande måluppfyllelse i alla ämnen. Gösta Högberg hänvisar till att inte
någon internkontrollplan för 2013 ännu fastställts och ber att få återkomma
med uppföljningen.
Annsofi Ramevik (s) informerar om det pågående arbetet med ”Ökad
skolnärvaro”, projektet Plug-In samt kommande utställning på arbetets
museum gällande ”fel” gymnasieutbildningar som eventuellt leder till
arbetslöshet för ungdomar. Dessutom informerar Annsofi Ramevik om
senaste mötet i L15.
Gösta Högberg informerar om att planering pågår gällande av invigning av
nyrenoverade Parketten.
Ordförande Ulf Eriksson (s) ber om ytterligare information gällande ett
elevärende som kommit till hans kännedom genom att förälder kontaktat
honom. Gösta Högberg informerar om elevärendet.
_____

Justerare

Utdragsbestyrkande

