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Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsutskott

2014-01-13

Stenbockskolans konferensrum, kl 13.30-14.30

Plats och tid
Beslutande

Ulf Eriksson (s), Ordförande
Annsofi Ramevik (s)
Sandra Sjöberg (s)
Siv Friedmann Björk (c)
Åke Carlsson (m), tjänstgörande ersättare

Övriga deltagande

Gösta Högberg, barn- och utbildningschef
Rose-Marie Bruhn, utbildningssekreterare

Utses att justera
Justeringens
plats och tid

Åke Carlsson

Underskrifter

Barn- och utbildningsförvaltningen

Sekreterare

Paragrafer
Rose-Marie Bruhn

Ordförande
Ulf Eriksson
Justerande
Åke Carlsson

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

Barn- och utbildningsutskott

Sammanträdesdatum

2014-01-13

Datum för
anslagsuppsättande
Förvaringsplats
för protokollet

2013-01-21

Underskrift

Datum för
anslags nedtagande

Kommunstyrelsekontoret
Rose-Marie Bruhn
Utdragsbestyrkande

2014-02-12
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Barn- och utbildningsutskott

Buu § 1

2014-01-13

Dnr Ks 2014.001.608

Läsårstider för läsåret 2014/2015
Sammanfattning
Kommunstyrelsen ska fastställa läsårstider gällande läsåret 2014/2015.
Förslag på läsårstider:
Höstterminen 2014
Vårterminen 2015

18 augusti – 19 december
8 januari – 12 juni

90 skoldagar
108 skoldagar

Studiedagar under läsåret
Lovdagar under läsåret

5 dagar
27-31 oktober
16-20 februari
7-10 april
15 maj

Totalt antal skoldagar under läsåret

5 dagar
5 dagar
4 dagar
1 dag
178 skoldagar

Beslutsunderlag
Regionförbundet Östsams förslag på läsårstider 2014-2015, daterat
2013-11-14.
Beslut
Barn- och utbildningsutskottet beslutar att föreslå kommunstyrelsen besluta
att fastställa läsårstider för läsåret 2014/2015 enligt förslag.
_____
Delgivning:

Justerare

Kommunstyrelsen

Utdragsbestyrkande

För handläggning
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Barn- och utbildningsutskott

2014-01-13

Buu § 2

Verksamhetsinformation
Barn- och utbildningschef Gösta Högberg informerar om
- Skolinspektionens beslut efter tillsyn av elevhälsan
- Inspektionen för vård och omsorgs (IVO) beslut efter tillsyn av elevhälsans och socialtjänstens samverkan kring barn som far illa på
Stenbockskolan
- att diskussion pågår gällande organisationen i årskurs 7-9 inför läsåret
2014/2015
- att det är fullbelagt på förskolorna för tillfället, att byggandet av den nya
förskolan går som beräknat samt att diskussioner gällande organisationen
inom barnomsorgen pågår inför den stora omorganisationen i samband
med att den nya förskolan är färdigställd
- att renoveringen av Åsbogården fortsätter som planerat gällande
ventilationen och köket
- att en omorganisation kommer att ske även gällande kökspersonalen inom
barnomsorg och skola i samband med att den nya förskolan är färdigställd
- att tjänsten som vikarierande ekonomibiträde på Parketten vårterminen
2014 söktes av 59 personer
- att planering för ett ”Öppet Hus” på skolorna pågår
- att fastigheten Kvarnvägen 44 snart ska ut till försäljning
- att 12 lärare har sökt de 2 tjänster som förstelärare som kommer att
tillsättas från och med 1 februari. Ytterligare 4 tjänster som förstelärare
kommer att tillsättas från och med höstterminen 2014.
_____

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Information L15
Annsofi Ramevik informerar om senaste mötet i L15 den 28 november.
Mötets innehåll:
- återrapportering angående seminarier av barn och ungdomars introduktion
- åtgärdsförslag för ett hållbart asyl- och flyktingmottagande från SKL, L15
ställde sig bakom att skugga förslaget, beslut fattas i januari
- kommande insatsprogram ”Kompetensförsörjning”
- samråd angående gymnasieskolan
- regionfrågan, en politisk process
- industridagen den 26 november
- PlugIn, projektet har blivit förlängt till juni 2015.
_____

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Delgivning allmänna ärenden
Diarienummer

Ärende

Avsändare

Ks 2013.372.612

Samverkansavtal för gymnasieskolan och gymnasiesärskolan

Regionförbundet
Östsam

Bun 2001.019.710 Uppföljning om statsbidrag för
Gösta Högberg
kvalitetssäkrande åtgärder inom
förskolan, fritidshemmet och annan
pedagogisk verksamhet till
kommuner som tillämpar maxtaxa,
bidragsåret 2013
Bun 2011.002.047 Beslutsmeddelande - Uppföljning Skolverket
av statsbidrag för Matematiksatsningen 2011, projekt på två
läsår
Bun 2012.016.624 Ansökan om statsbidrag för
personalförstärkningar inom
elevhälsan 2014
Ks 2013.091.612

Gösta Högberg

Beslut – Ansökan om godkännande Skolinspektionen
som ny huvudman för gymnasieskola vid Klara Gymnasium,
Linköpings kommun

Bun 2011.001.600 Val av ledamot till barn- och
utbildningsutskottet

Kommunfullmäktige

Kf § 145/131104

Bun 2012.006.602 Beslutsmeddelande - Statsbidrag
Skolverket
för Lärarlyftet II höstterminen 2013
Bun 2012.075.047 Ansökan om statsbidrag i
Matematiklyftet 2014/15

Gösta Högberg

Ks 2013.368.600

Gösta Högberg/
Carolia Dufmats

Ansökan om medel ur Carl
Tryggers Stipendiestiftelse,
start av öppenvårdsgrupp i samverkan mellan barn- och utbildningsförvaltningen och socialförvaltningen

_____

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Övriga frågor
Siv Friedmann Björk (c) undrar om ”matfrågan” har avstannat. Gösta
Högberg informerar om att man inom förvaltningen tagit fram ett
handlingsprogram som utgår från den fastställda kostpolicy som gäller från
och med 2013-01-01. Handlingsprogrammet är ute på remiss just nu och
kommer därefter att tas upp i barn- och utbildningsutskottet.
Annsofi Ramevik (s) undrar vad ett kostintyg innebär. Gösta Högberg
informerar om att det krävs ett kostintyg, som fylls i av vårdnadshavarna, för
att eleverna ska serveras specialkost som till exempel laktosfri mjölk.
_____

Justerare

Utdragsbestyrkande

