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Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsutskott

2013-10-07

Stenbockskolans konferensrum, kl 13.30-16.10

Plats och tid
Beslutande

Ulf Eriksson, ordförande (s)
Annsofi Ramevik (s)
Siv Friedmann Björk (c)
Sandra Sjöberg (s), tjänstgörande ersättare
Therese Leufvén (c), tjänstgörande ersättare

Övriga deltagande

Gösta Högberg, barn- och utbildningschef
Rose-Marie Bruhn, utbildningssekreterare
Katarina Österdahl, specialpedagog/chef för elevhälsan, § 50

Utses att justera
Justeringens
plats och tid

Siv Friedmann Björk

Underskrifter

Barn- och utbildningsförvaltningen

Sekreterare

Paragrafer
Rose-Marie Bruhn

Ordförande
Ulf Eriksson
Justerande
Siv Friedmann Björk

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

Barn- och utbildningsutskott

Sammanträdesdatum

2013-10-07

Datum för
anslagsuppsättande
Förvaringsplats
för protokollet

2013-10-15

Underskrift

Datum för
anslags nedtagande

Kommunstyrelsekontoret
Rose-Marie Bruhn
Utdragsbestyrkande

2013-11-06

50-58
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Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsutskott

Buu § 50

2013-10-07

Dnr Bun 2010.078.624

Plan för elevhälsan
Katarina Österdahl, specialpedagog/chef för elevhälsan, presenterar sig.
Plan för elevhälsan i Boxholms kommun har arbetats om och kommer att
ersätta tidigare fastställd plan för elevhälsan daterad 2010-06-30 (fastställd av
barn- och utbildningsnämnden § 40/2010-12-20). Katarina redogör för förslag
till ny plan för elevhälsan som kommer att upp för beslut på barn- och
utbildningsutskottets sammanträde i november.
Ordföranden tackar för informationen.
_____

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsutskott

Buu § 51

2013-10-07

Dnr Bun 2012.009.600

Kostpolicy – handlingsplan
Kommunfullmäktige antog en kostpolicy 2012-10-29, Kf § 91, som gäller
från och med 2013-01-01. Barn- och utbildningsförvaltningen och
omsorgsverksamheten fick samtidigt i uppdrag att ta fram handlingsplaner för
sina respektive verksamheter.
Barn- och utbildningschef Gösta Högberg informerar om att arbetet med att ta
fram en handlingsplan för barn- och utbildningsverksamheten har påbörjats
med en träff för kökspersonalen den 3 oktober där kostpolicyn diskuterades.
Förslag på handlingsplan kommer att skickas ut på remiss när den är klar.
Ordförande tackar för informationen.
_____

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsutskott

2013-10-07

Buu § 52

Syskon som hämtar barn i barnomsorgen
Barn- och utbildningschef Gösta Högberg informerar om att det finns ett
tjänstemannabeslut från 1994 om att syskon måste vara minst 12 år för att få
hämta barn i barnomsorgen. Frågan om rutiner gällande när annan än
vårdnadshavare hämtar barn i barnomsorgen har aktualiserats och en blankett
för detta ändamål har därför tagits fram. Blanketten ska fyllas i av
vårdnadshavare där det framgår vilka personer som har rätt att hämta deras
barn på förskolan/fritidshemmet.
Ordförande tackar för informationen.
_____

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsutskott

Buu § 53

2013-10-07

Dnr Ks 2013.289.640

Färdigställande av Åsbogården – Investering
Sammanfattning
Verksamheten på Åsbogården har nu kommit igång med en grupp med 16
barn. De använder bara entrévåningen i nuläget. En plan för vidare åtgärder
har tagits fram. Den ska möjliggöra att grupperna i de två villorna på
Kvarnvägen flyttar till Åsbogården, förhoppningsvis till sommaren 2014.
Den första investering som behöver göras är ventilationen. Den är fungerande
och anpassad till tidigare verksamhet, men förskoleverksamhet har krav på
sig som inga vanliga lokaler klarar. Ny ventilation var något som behövde
åtgärdas vid starten av alla våra förskolor, utom Dalens förskola. Ny
ventilation uppskattas kosta mellan 400 000-500 000 kr.
En flytt av nuvarande mottagningskök för att tillskapa kapprum är också med
i den långsiktiga planen. Förhoppningsvis kan vi göra detta så fort som
möjligt vilket innebär en investering på cirka 100 000–150 000 kr.
När verksamheten utökas kommer viss ombyggnation av övervåningen vara
nödvändig. För att öppna upp och ge ljus kommer några väggar att tas bort.
Upphandlingen av ventilation pågår och eftersom kommunen är ägare av
lokalen, måste investeringen godkännas av kommunstyrelsen.
Ekonomi
Ny ventilation uppskattas kosta mellan 400 000-500 000 kr.
Nytt kök cirka 100 000-150 000 kr.
Beslut
Barn- och utbildningsutskottet beslutar att föreslå kommunstyrelsen besluta
att bevilja investeringsanslag till nya investeringar på Åsbogården.
_____
Delgivning:

Justerare

Kommunstyrelsen

Utdragsbestyrkande

För handläggning
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Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsutskott

Buu § 54

2013-10-07

Dnr Bun 2005.063.600

Uppföljning internkontroll
Barn- och utbildningschef Gösta Högberg informerar om
- meritvärde för eleverna i årskurs 9, enligt Statistiska centralbyrån (SCB)
- andelen behöriga till yrkesprogrammen på gymnasieskolan, enligt SCB
- statistik över vilka gymnasieprogram eleverna helst vill läsa och vilket
program som de sedan har valt, enligt SyvBarometerns genomförda enkätundersökning
- antalet lärare per rektor, år 2012, enligt SCB
- lärartäthet, antal elever per pedagogisk personal, år 2012, enligt SCB
- andel årsarbetare med förskollärarutbildning, år 2012, enligt SCB
- antal barn per årsarbetare på förskolorna, totalt samt per förskollärare, år
2012, enligt SCB
- antal inskrivna fritidshemsbarn år 2010-2012, enligt SCB
_____

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Barn- och utbildningsutskott

2013-10-07

Buu § 55

Information om L15
Annsofi Ramevik (s) informerar om senaste mötet i L15:
- ny regiondirektör, Carina Malmgren, presenterades
- återrapportering om årets sommarskola med temat ”Grön tillväxt”
- reviderat samverkansavtal avseende gymnasieskolan och
gymnasiesärskolan för 2014 har undertecknats
- Norrköpings kommun vill teckna samverkansavtal med Nyköping och
Katrineholm gällande gymnasieutbildningar
- L15 har skickat en skrivelse till Sveriges Kommuner och Landsting och
Utbildningsdepartementet gällande att motverka avhopp i gymnasieskolan
- lägesrapport gällande Plug In
- information om rättssäker bedömning av elever vid antagning till
gymnasieskolan
- en uppmaning att besöka Arbetets museum i Norrköpings utställning
Jobbcirkus, för elever i årskurs 8 och 9
- studie- och yrkesvägledning, SyvBarometerns enkät angående
gymnasievalet.
Ordförande tackar för informationen.
_____

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Barn- och utbildningsutskott

2013-10-07

Buu § 56

Verksamhetsinformation
Barn- och utbildningschef Gösta Högberg informerar om
-

verksamhetsplan för år 2014
kostnader på förskolan per inskrivet barn
kostnader på grundskolan per elev
betyg vårterminen 2013
att gymnasiekostnaderna ökar
pågående budgetarbete inför år 2014
pågående diskussioner gällande förstelärare
mässa på Linköpings universitet 29 oktober där skolledning samt lärare
kommer att göra reklam för Boxholms kommun

_____

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Barn- och utbildningsutskott

2013-10-07

Buu § 57

Delgivning allmänna ärenden
Diarienummer

Ärende

Avsändare

Ks 2013.160.047

Skolverkets beslut om statsbidrag
för omsorg på obekväm tid 2013

Skolverket

Ks 2013.069.612

Beslut – Ansökan om godkännande Skolinspektionen
som huvudman för gymnasieskola
vid Realgymnasiet i Linköpings
kommun

Bun 2011.002.047 Ekonomisk uppföljning av utveck- Gösta Högberg
lingsbidrag i matematik, matematiksatsningen 2011, slutredovisning
Bun 2011.002.047 Redovisning av utvecklingsarbete Gösta Högberg
för att höja kvaliteten i matematikundervisningen – Matematiksatsningen 2011
Bun 2001.019.710 Utbetalning av statsbidrag septem- Skolverket
ber 2013, till kommuner som tillämpar maxtaxa inom förskolan och
fritidshemmet
Ks 2013.070.612

Beslut – Ansökan om godkännande Skolinspektionen
som huvudman för gymnasieskola
i Linköpings kommun

Ks 2013.186.020

Policy för distansarbete/arbete
hemifrån

Ks 2013.064.612

Kf § 88/130909

Beslut – Ansökan om godkännande Skolinspektionen
som huvudman för gymnasieskola
i Linköpings kommun

_____

Justerare

Kommunfullmäktige

Utdragsbestyrkande
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2013-10-07

Buu § 58

Deltagande i seminarium
Annsofi Ramevik (s) önskar delta i ”Seminarium om barns miljö och hälsa”
som arrangeras i Linköping den 23 oktober av Arbets- och miljömedicin,
Universitetssjukhuset i Linköping och Länsstyrelsen Östergötland. Seminariet
är kostnadsfritt.
Barn- och utbildningsutskottet beslutar
att anmäla Annsofi Ramevik till ”Seminarium om barns miljö och hälsa”.
_____
Delgivning:

Justerare

Annsofi Ramevik

Utdragsbestyrkande

För kännedom

