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§ 83
Fastställande av föredragningslista
Barn- och utbildningsnämnden beslutar
att fastställa föredragningslistan utan ändringar.
_____

Justerares sign

Utdragsbestyrkande
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§ 84
Bu-nämndens styrkort för 2011 och inriktning mot år 2012
Enligt tidigare beslut av barn- och utbildningsnämnden tas som en början på budgetprocessen för
2011-2012 upp behandling av styrkort för år 2011 - 2014 (som en vidareutveckling från år 2010).
I den fortsatta processen planeras att vid bu-nämndens sammanträde 21 juni ska diskuteras budget
2011 – 2012 , med inledande prioritering av 2011 års budget, ev heldag. Budgetbeslut fattas på bunämndens sammanträde 30 augusti.
Förvaltningschefen går igenom gällande styrkort för 2010. Strategiska mål förutsätts vara hållbara
över tid. Styrkortet för 2011- är kopplat till prioritering inom barn- och utbildningsnämndens budget.
Förslag till styrtal med koppling till de nationella målen för de olika skolformerna har arbetats fram
av strategigruppen (rektorer m fl), vilka totalt kommer att uppgå till 35-40 st.

Barn- och utbildningsnämnden beslutar
att arbetet fortsätter på junisammanträdet efter komplettering av ingångsvärden m. m. på styrkortet
samt fortsätter med budget 2011 – 2012 , med inledande prioritering av 2011 års budget.
_____

Justerares sign

Utdragsbestyrkande
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§ 85

Dnr 061/10

Öppna jämförelser för grundskolan 2010
Förvaltningschefen informerar om Öppna jämförelser - Grundskolan 2010, som SKL (Sveriges
kommuner och landsting) nyligen publicerat, och som sammanställts för närliggande och likartade
kommuner.
Kommuner där eleverna förbättrar sina resultat kännetecknas av tydliga uppdrag från kommunens
politiska ledning till förvaltningarna om förbättrade skolresultat, bättre uppföljning av elevernas
arbete, belöning av skickliga lärare och att det finns höga förväntningar.
Förvaltningschefen informerar om ett urval av resultat- och resursindikatorer. Andelen som uppnått
målen i samtliga ämnen är för Tranås 75,5 % med ranking nr 172 av Sveriges kommuner. Enligt
SALSA blir det modellberäknade värdet med hänsyn till bakgrundsfaktorer 77 % och nr 150 i landet.
Genomsnittligt meritvärde är 204,4 mot i ett urval av jämförbara kommuner 202. Andel behöriga till
gymnasieskolan 90,9 % ger ranking 93, som pekar mot en ”treämnesskola”. Andelen som uppnått
kravnivån för ämnesproven i år 5 är för Tranås 85,6 % för matematik som ger ranking 52, 83,2 % i
engelska ger ranking 66 och 79,7% i svenska ger ranking 83 i landet. Här kan troligen skälet
avläsas till varför Skolverket inte beviljade bidrag till matematiksatsning; flertalet kommuner som
beviljats bidrag har befunnit sig bland kommuner med sämst resultat.
Nytt för i år är att rapporten redovisar indikatorer från Folkhälsoinstitutets undersökning av barns
och ungdomars psykiska hälsa. Det handlar om nöjdhet med sig själv (nr 5 i landet), att tycka om att
gå i skolan, att bry sig om andra och mobbning. Tranås kommun ligger väl till i jämförelserna.

Barn- och utbildningsnämnden beslutar
att lägga informationen till handlingarna.
_____

Justerares sign

Utdragsbestyrkande
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§ 86

Dnr 062/10

Tranås kommuns kvalitetsredovisning år 2009
Kvalitetsredovisning för kommunen ska enligt förordning upprättas senast 1 maj för föregående
kalenderår, dvs. år 2009. Skolverket har utgivit Allmänna råd som är tvingande för kommunerna att
följa. SCB publicerar en del skolstatistik under maj månad, varför ambitionen att få med så aktuella
uppgifter som möjligt försenar sammanställningen.
Kommunens kvalitetsredovisning ska omfatta skolverksamhet, förskoleverksamhet och
skolbarnomsorg. Kommunens samlade redovisning ska inte bara vara en sammanläggning av
ingående enheters redovisningar, utan egna kommunövergripande insatser ska utvärderas.
Årliga kvalitetsredovisningar är ett led i kontinuerlig uppföljning och utvärdering av verksamheten, som hjälpmedel för att utveckla och förbättra verksamheten. Kvalitetsredovisningen
ska innehålla bedömning av i vilken mån de nationella målen för utbildningen uppnåtts och
en redogörelse för vilka åtgärder som avses att vidtas om målen inte har uppnåtts.
Enligt beslut av bu-nämnden har särskilt behandlats matematik. Bu-nämndens ekonomiska
årsredovisning för år 2009 har inarbetats.
Skolverket har vid utbildningsinspektion i maj 2008 påtalat att det systematiska kvalitetsarbetet
behöver utvecklas. Bu-förvaltningen har därför börjat använda dataprogrammet Skoldialogen fr o m
läsåret 2009-10. Strukturen för Tranås kommuns kvalitetsredovisning år 2009 har börjat anpassas
mot Skoldialogens upplägg. Kvalitetsredovisningen publiceras på Tranås kommuns hemsida.

Barn- och utbildningsnämnden beslutar på förslag av arbetsutskottet
att godkänna kvalitetsredovisningen för år 2009, samt
att översända den till kommunfullmäktige för kännedom.
_____

Justerares sign

Utdragsbestyrkande
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§ 87

Dnr 048/10

Uppföljning av enheternas likabehandlingsplaner
Skolverkets utbildningsinspektion har i rapport 2008-08-22 riktat kritik mot att förskoleverksamhetens, skolbarnomsorgens och skolornas likabehandlingsplaner inte uppfyller de krav som ställs
på en sådan plan.
Barn- och utbildningsnämnden har i april 2010 beslutat att uppdra till arbetsutskottet att arbeta
vidare med att ta fram en bra modell för uppföljning av händelser för barn/elever och koppling
mellan barn- och utbildningsnämnden och enheter vad avser likabehandlingsplaner.
Arbetsutskottet har tagit del av enheternas redovisning av uppföljning av likabehandlingsplanerna i
kvalitetsredovisningarna för 2008/09, vilket flertalet enheter har behandlat utförligt.
Förskolornas och skolornas likabehandlingsplaner har begärts in, efter att skälig tid funnits för
omarbetning av planerna enligt Skolverkets krav. Omarbetningar är ännu inte färdigställda för
Hagadals förskola p.g.a. utökad enhet med f. d. Skogslunds förskola, samt för Hubbarpsskolan och
Lärcentrum Västra vux. Omarbetningarna väntas bli färdigställda inom någon månad. Utskick av
enheternas likabehandlingsplaner har gjorts till barn- och utbildningsnämnden via e-post.
Ordföranden och vice ordföranden har deltagit i en konferens anordnad av Barn- och
elevombudsmannen, och synpunkter framkommer att enheternas likabehandlingsplaner upplevs
alltför olika till struktur. Vice ordföranden rekommenderar en handledning för att utforma en
likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling i skolan som utgivits av DO, BEO och
Skolinspektionen, ”Förebygga diskriminering och kränkande behandling”.

Barn- och utbildningsnämnden beslutar
att påpeka att enheternas likabehandlingsplaners struktur bör följa ovannämnda handledning, som
bör finnas på varje enhet.
_____

Justerares sign

Utdragsbestyrkande
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§ 88

Dnr 063/10

Gymnasiereformen Gy 11 – programutbud vid Holavedsgymnasiet
Förutom ändring i programutbud i gymnasiereformen Gy 11 står gymnasieskolan också inför en
demografisk förändring med minskat elevantal med 20-25 % fram till år 2015. Speciellt viker
elevantalet i omkringliggande mindre kommuner.
Strukturen för Gy 11 är 12 yrkesprogram, 6 studieförberedande program och 60 nationella
inriktningar.
Rektorerna vid gymnasieskolan har för arbetsutskottet föredragit förslag till programutbud vid
Holavedsgymnasiet fr. o. m. läsåret 2011/12. Grundtanke inför information till eleverna i år 9 är ett
brett utbud och utgångspunkten är kompetensen vid Holavedsgymnasiet. Osäkerhet råder om hur
eleverna kommer att välja, och under omvalsperioden februari – mitten av maj kan elevernas val
förändras.
Varje gymnasieprogram ska finnas tillgängligt inom närområdet, varför planering gjorts tillsammans
med Mjölby, Eksjö, Nässjö, Sävsjö och Vetlanda kommuner. Dessutom finns företagsförlagd
utbildning, nedan benämnd lärlingsutbildning. Yrkesutgångar ska definieras av Skolverket för
yrkesprogrammen, vilket inte gjorts än. Ett 4:e år på tekniskt program är under utredning.
För Holavedsgymnasiet föreslås följande utbildningsutbud läsåret 2011-12:
Program

Inriktningar

Barn- och fritidsprogrammet

Fritid och hälsa, Pedagogiskt arbete, Socialt arbete

Bygg- och anläggningsprogrammet

Husbyggnad, Småyrken (L=lärling)

Ekonomiprogrammet

Ekonomi, Juridik

El- och energiprogrammet

Automation, Dator o komm.teknik, Elteknik

Estetiska programmet

Dans, Musik, Teater

Fordons- och transportprogrammet

Personbil

Gymnasiesärskolan

Handels- och admin progr, individuella programmet

Handels- och administrationsprogrammet

Handel och service

Hantverksprogrammet

Finsnickeri, Övriga hantverk (L)

Humanistiska programmet

Kultur, Språk

Individuella programmet

Justerares sign

Industritekniska programmet

Driftsäkerhet o underhållsteknik, Produkt o maskinteknik, Svetsteknik

Naturvetenskapsprogrammet

Naturvetenskap, Naturvetenskap och samhälle

Restaurang- och livsmedelsprogrammet

Bageri o konditori (L), Färskvaror, delik o catering
(L), Kök och servering

Samhällsvetenskapsprogrammet

Beteendevet, Medier, information o kommunikation
Samhällsvetenskap

Teknikprogrammet

Design o produktutveckling, Teknikvetenskap

Utdragsbestyrkande
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§ 88

Dnr 063/10

Jennie Johansson (m) efterlyser uppgift om antal Tranåselever som sökt vård- och
omsorgsprogram i Eksjö.
Barn- och utbildningsnämnden beslutar på förslag av arbetsutskottet
att fastställa ovanstående utbildningsutbud för Holavedsgymnasiet att gälla inför läsåret 2011-2012.
______

Justerares sign

Utdragsbestyrkande
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§ 89

Dnr 044/10

Lokaliseringsfrågor för Parkhallen
I samband med förslag till utbildningsutbud för Holavedsgymnasiet har diskuterats profilering genom
anordnande av restaurang- och livsmedelsprogrammet. Parkhallen ägs fr.o.m. 1 januari 2010 av
Tranåsbostäder AB.
Idé om kulturskola i Parkhallen har släppts, och Kulturskolan avses finnas kvar i f d Tingshuset och i
Holavedsgymnasiet. Frågeställning för Kulturskolans musik och dans är bl. a. lösning med separata
ingångar till gymnasielokaler till ca kl. 19.30.
Förvaltningschefen informerar om 3 olika alternativ som har skisserats för Parkhallens användning
för gymnasieprogram. Arbetsutskottet besöker f d Folkets Parks kök som är i stort behov av
renovering samt lagerlokaler, kyl- och frysutrymmen, metodköket m. fl. ytor.
Arbetsutskottet ställer sig positivt till alternativ 1, innebärande större investering inom befintlig yta :
Kök för restaurang- och storköksutbildning
Tillagning för 800 elever för drift i egen regi
Separat lokal för à la carte-restaurang
Metodkök kvar
Ej mottagningskök
Personalutökning fordras med 3-4 tjänster. Förutsättningen är 16-intag av elever och minst 80 %
fyllnadsgrad motsvarande ca 40 elever. F n finns drygt 30 elever. Breddat underlag kan tillskapas
genom yrkesvuxutbildning.
Alternativ 2 innebär oförändrad användning, vilket bedöms orealistiskt och alternativ 3 innebär
nedläggning av restaurangprogrammet.
En ytterligare förutsättning är att klara spelregler i förhållande till entreprenören för publik
verksamhet måste fastläggas.
Kurre Carlsson (fp) yrkar tillägg till arbetsutskottets förslag med att en bortre tidsgräns för
kostnadsbedömning ska anges till barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts sammanträde i
augusti, dvs 16 augusti.
Barn- och utbildningsnämnden beslutar
att enligt arbetsutskottets förslag uppdra till Tranåsbostäder AB att projektera investering vid
Parkhallen inom befintlig lokalyta enligt alternativ 1, med tilläggsyrkandet att en bortre tidsgräns för
kostnadsbedömning från Tranåsbostäder AB anges till barn- och utbildningsnämndens
arbetsutskotts sammanträde 16 augusti.
_____

Justerares sign

Utdragsbestyrkande
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§ 90

Dnr 064/10

Vuxenutbildning – samlokaliseringslösningar med gymnasieskolan
Då Sommenforum kan komma att inte kvarstå som framtida lokallösning för vuxenutbildningen och
minskande elevunderlag blir en realitet för gymnasieskolan har fråga väckts om effektivt utnyttjande
av befintliga undervisningslokaler Holavedsgymnasiet – Parkhallen. Vuxenutbildningens lokaler
utmed V. Järnvägsgatan avses lämnas.
Förvaltningschefen har diskuterat förslaget i Tranås kommuns lokalgrupp samt med rektor för
vuxenutbildningen.
Barn- och utbildningsnämnden beslutar på förslag av arbetsutskottet
att uppdra till Tranåsbostäder AB att projektera för samlokaliseringslösningar för Tranås kommuns
vuxenutbildning tillsammans med Holavedsgymnasiet. I samband med denna projektering ska även
lösningar ses över som innebär att kulturskoleverksamhet kan integreras i Holavedsgymnasiet.
Kostnadsbedömning bör föreligga inför 2012 års budgetarbete.
_____

Justerares sign

Utdragsbestyrkande
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§ 91

Dnr 001/10

Anmälan av delegationsbeslut
Anmälan av delegationsbeslut läggs till handlingarna (bilaga till denna paragraf i originalprotokollet).
Specifikation av antal anmälda beslut, efter verksamhet:
Delegat
Bu Eva Bouvin
Ro 1-2 Kerstin Karlsson
Ro 5 Annelie Johansson
Britt Andersson
Gy Tomas Svensson
Gy Sven-Åke Arvidsson

Förskola

Grundskola

Skolb omsorg

5
5
6
1
3 (intagn)

_____

Justerares sign

Gymn

Utdragsbestyrkande

Övrigt
Vårdnbidrag
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§ 92
Meddelanden
Följande meddelanden föredras och läggs till handlingarna:
BEO – Anmälan om kränkande behandling vid Gripenbergs skola, Tranås kommun - yttrande av
ordföranden på bu-nämndens vägnar inom ålagd tid, senast 2010-05-21
Kulturrådets beslut om statsbidrag med 160 000 kr till Tranås kommun, med återrapport
senast 2011-09-30
Skolverkets meddelande om beslut om fördelning av bidrag för utvecklingsinsatser i
matematik: Ansökan ej beviljad.
Skolverkets beslut om statsbidrag för anordnande av sommarskola 2010, 217 tkr
Information om Skolverkets fortsatta implementering av skollagen och skolreformerna
Ordförandens beslut på bu-nämndens vägnar om yttrande över Ultra Educations AB:s
kompletteringar av överklagande inom ålagd tid, senast 2010-05-21
Protokollsutdrag KF § 73/10 med val av Jakob Bergqvist (kd) som ny ersättare i bu-nämnden
Protokollsutdrag KF § 71/10 med bifall till motion för barnens bästa
Protokollsutdrag KF § 68/10 med underrättelse om ej slutbehandlade motioner eller
medborgarförslag
KLK: Överlämnande av ärende: Fortsättning av projektet främja kvinnors företagande
Regionförbundet Östsam – minnesanteckningar 2010-03-25 samt 2010-04-29
Nyhetsbrev skola – avtal; bu-förvaltningen planerar för löneöversyn under 2010 för utbetalning av
nya löner fr. o. m. okt 2010. Ev lokala avtal hinns först inför år 2011.
Miljö- och hälsoskyddsavdelningen: Kontrollrapport för Café Bryggan och Rapport –
Hälsoskyddstillsyn för Tranås Utbildningscentrum.
I anslutning till punkten meddelar förvaltningschefen för Barn- och utbildning Lars Rehnberg att han
sagt upp tjänsten i Tranås kommun för att tillträda tjänst som utbildningsdirektör i Linköpings
kommun 1 september 2010. Rekryteringsarbete för efterträdare har påbörjats av kommunchef och
personalchef.
_____

Justerares sign

Utdragsbestyrkande
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§ 93

Nya Bu-rådsrapporter
Anders Karlsson (s) rapporterar från bu-råd på Junkaremålsskolan, som han deltagit i tillsammans
med Maria Sanfridsson (kd):
- önskemål från föräldrar i flerbarnsfamiljer om maxtaxa för kulturskolan
- genomgång av och diskussion om budget, skolavslutning, skoldialogens enkätundersökning,
rastvakter, kränkande behandling
- diskussion om plats för skolavslutning, då Folkets Park inte är ett alternativ
samt från bu-råd på Norrskolan:
- föräldrar tar upp diskussion om elevinflyttning och klassers storlekar, 45 elever börjar i f-klass
- i trivselenkät redovisas att 99 % av eleverna är nöjda
- utbildning har genomförts för föräldrar om barns Internetanvändande
- skolan har tittat på vilka kontakter man har utanför skolan, i s.k. närsamhället
- rektors redovisning av satsning på ämnet svenska
- information om skolavslutningen
Trygve Lundblad rapporterar från bu-råd på Fröafallsskolan, som han deltagit i tillsammans med
Anders Karlsson:
- för första gången deltog ingen elev i bu-rådet
- klassrapporter f-klass, år 1-2, 3-5, fritidshemmets verksamhet
- diskussioner från skoldialogens enkätundersökning: hur föräldrar får kunskap om mål och
undervisningsresultat, och hur föräldrar kan ta del av resultatet av skolans/fritidshemmets arbete
med normer och värden
- föräldrars önskemål om tid för läxläsning på eftermiddagarna med hjälp av personal
- önskemål om mer information kring insamlingar, och betoning av frivillighet
- principfrågor för anordnande av disco för år 5
samt från bu-råd vid Adelövs friskola:
- prognos för elevantal 43-45 elever ht 2010, varav f-klass med 7 elever
- behov av lokalutökning med paviljong och utbyggnad av kök
- fortsatt samarbete med behandlingshemmet Vilhemsro och utveckling av samarbetet med
Änglagårdens förskola/fritidshem
- matematikprojektpengar ej beviljade av Skolverket
- diskussion om publiceringsregler på skolans hemsida
- skolavslutning hålls torsdag kväll 10 juni i Adelövs kyrka
- synpunkter på att riktat stöd inte beviljats detta läsår
Justerares sign

Utdragsbestyrkande
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§ 93

Forts.
Maywor Hansson (kd) rapporterar från bu-råd i Linderås skola:
- elevantalet är nu 49 elever, men ht 2010 43 elever
- förfrågan till Kulturskolan har lett till undervisning i fiol och piano
- samarbete mellan Gripenbergs och Linderås fritidshem om sommaröppethållande
- Svenska kyrkan håller på att ta fram prisuppgift för tillagning av skollunch till Linderås skola
- redovisning av elevarbeten
- studieresa till Göteborg för år 3-5, till Linköping för år 1-2
Marie Thiele (s) rapporterar från Bu-råd vid Hubbarpsskolan som hon och Jennie Johansson (m)
deltagit i:
- 3 paralleller i f-klass till ht 2010, möte med föräldrar har hållits av ordföranden och förvaltningschef
- matråd av elever och personal anser att skollunchen blivit bättre efter expertstöd
- rektor tillskriver tekniska nämnden angående in-/utfart till skolan
Jennie Johansson (m) rapporterar från Bu-råd på Ängarydsskolan:
- beröm framfört att år 8 var väl förberedda vid diskusdagen i Stadshuset
- lärare är bekymrade över slitna läromedel då personaltäthet prioriterats
- många inställda lektioner, p.g a. svårigheter att skaffa vikarier som t. ex. i spanska
- nya ordningsregler och sanktioner är framtagna i samarbete med elevrådet
- problem med mögel i arbetsrum är framfört till Tranåsbostäder AB
- innebandy och fotboll mot politiker planeras till hösten
- avslutning har anordnats för elever som ingått i de olika råden
samt från föräldraråd vid Ängarydsskolan som hon och Anders Karlsson (s) deltagit i :
- information och diskussion om likabehandlingsplanen
- uppföljning av Öppet hus en lördag, med ca 250 besökande föräldrar
- information om skolavslutningen
- bekymmer med kränkningar via Internet och mobiler, arbete sker med arbetsmaterial
Ordföranden Leif Andersson (c) rapporterar från Gripenbergs skolas bu-råd:
- förberedelser för resa till Borås djurpark
- problem med att kläder försvunnit
- mycket datorspel på fritidshemmet
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§ 93

Forts.
- lugnare skolbuss
- positivt med kulturskola förlagd till Gripenbergs skola 1 em/vecka
- skolans arbete med värdegrundsfrågor
samt från Sommens skolas bu-råd:
- önskemål om gungor, sandlåda och lagning av staket
- skolresa till Göteborg, Liseberg
- ökat antal barn på fritidshemmet, f.n. 39 inskrivna som ökar till 44 barn
- på förskolan slutar 10 barn och 10 barn börjar
- höstens organisation är inte klar
- inga rapporter om olycksfall/tillbud
Colm O´Ciarnain (mp) meddelar att han tillsammans med Kurre Carlsson (fp) träffat ordföranden
och föreståndaren för fristående Enebackens förskola.
_____
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§ 94

Dnr 011/10

Ärendebevakningslista för barn- och utbildningsnämnden
Som rutin är Ärendebevakningslista för barn- och utbildningsnämnden en stående punkt på
dagordningen. Uppdatering av listan har gjorts genom komplettering med barn- och
utbildningsnämndens beslut i april 2010.

Arbetsutskottet beslutar föreslå barn- och utbildningsnämnden
att godkänna den uppdaterade ärendebevakningslistan.
___
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§ 95

Dnr 065/10

Utomstående vuxna på skolgårdar – efterfrågad inställning
Barn- och utbildningsnämnden har i mars 2010 uppdragit till nämndsledamöterna att i bu-råden
efterhöra inställning till utomstående vuxna på skolgårdar.
Förvaltningschefen meddelar att frågan tagits upp med rektorerna, som anser att villkor endast kan
diskuteras om det drivs i föreningsorganiserad form. Skepsis finns mot att ansvar skulle läggas ut
på rektor. Synpunkter finns kring ansvarsfrågan för ej anställda, om olämplighet med anhöriga till
barnen på skolan, problem med kontinuitet etc.
Tidigare har avrapporterats från bu-råd på Norrskolan att man är skeptisk till idén, på grund av
ansvarsfrågan. Ordföranden meddelar att bu-råd vid Gripenbergs skola diskuterat frågan, och
ansett att rastvaktsystemet fungerar men problem kan uppkomma vid sjukledigheter. Anders
Karlsson (s meddelar att diskussion förts vid Junkaremålsskolan och Fröafallsskolan, och att
föräldrar inte anser att täckning sker med rastvaktsystemet. Jennie Johansson (m) meddelar att
Hubbarpsskolan gärna skulle vilja ha mer personal som kan vara ute på skolgården.
Trygve Lundblad (kd) föreslår uppdrag till arbetsutskottet att undersöka om någon förening har
intresse av att ansvara för projekt för utomstående vuxna på skolgårdar.

Barn- och utbildningsnämnden beslutar
att bifalla Trygve Lundblads (kd) förslag om uppdrag till arbetsutskottet att undersöka om någon
förening har intresse av att ansvara för projekt för utomstående vuxna på skolgårdar.
_____
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§ 96

Dnr 066/10

Ev behov av policy för sponsring – inventering
Arbetsutskottet har i mars 2010 uppdragit till barn- och utbildningsförvaltningen att inventera
läget vad avser eventuellt behov av policy för sponsring.
Notering gjordes då om att av framtagen fakta från Skolverket m. fl. kring sponsring står det klart att
det för Sommens skola varit fråga om gåvor, och inte sponsring då inget krav finns på
motprestation.
Tidigare har förekommit att barn- och utbildningsnämnden i april 2002 godkänt sponsring av
läromedel i matematik för 3 klasser i år 4 vid Hubbarpsskolan läsåret 2002/03. Bidraget var 15 000
kr och företaget hade inga krav på motprestation från skolan. Inför beslut i januari 2004 om NTA för
att stimulera arbetet med naturvetenskap och teknik finns anteckning om att intresse finns från
näringslivet för sponsring. Något intresse har dock inte noterats senare.
Förvaltningschefen framför att rektorerna meddelat att sponsring inte förekommer.

Barn- och utbildningsnämnden beslutar på förslag av arbetsutskottet
att stryka punkten från ärendebevakningslistan, då behov av policy för sponsring inte föreligger.
_____
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§ 97

Kvarstående avrapporteringar
Följande konferenser avrapporteras:
- Den orättvisa skolan 17 mars avrapporteras av Jennie Johansson (m), som hon deltagit i
tillsammans med Maria Sanfridsson (kd) och Johan Lövlin (s). Författarna till boken vill lyfta fram att
inte bara bättre resurser kan ge resultat utan att lärare kan lära av varandra. Lärare bör göra det de
är bäst på, dvs. undervisa i de ämnen de är utbildade i. Vissa elever har behov av mindre grupper
medan andra elever kan ingå i större grupper. Hjärnforskare David Ingvar anslöt sig till idéerna.
Högre förväntningar har visat sig ge bättre resultat som i New Yorks slumområden, men exempel
finns också från Haninge kommun där man efter kritik från Skolverket nu har över 90 % godkända
elever.
Fristående Kunskapsskolan med arbetstid för lärare 40 tim/vecka anser att skolarbetet blivit enklare,
med närhet till elever, gemensam lektionsplaning med bas från Internet, minimering av för- och
efterarbete för att hitta tidresurser till elever.
- Skolan förebygger 5 maj avrapporteras av Anders Karlsson (s), som besöktes främst av elevhälsopersonal som arbetar med förebyggande arbete mot alkohol och tobak. Arbetet ska fortsätta i
höst i olika steg. Avtal/kontrakt med elever och föräldrar, och t.o.m. näringslivet är ett arbetssätt,
ÖPP är ett annat. Ett bra förebyggande arbete kan ha betydelse också i arbetet mot kränkande
behandling.
- Sammanträde med socialnämndens arbetsutskott 29 mars avrapporteras av vice ordföranden
Anders Karlsson (s). Klargörande gjordes mellan alkohol/drogsamordnare och drogbehandlare. En
tjänst som drogbehandlare riktas till individuella insatser till ungdom, och bör tillhöra Familjecentralen. Resursfrågan behöver lyftas till kommunstyrelsen, och underlag för ställningstagande
behövs från Elevhälsan och socialtjänsten. Efter konferens 1 juni angående gränser mellan stöd
och service alternativt bistånd för Birgitta Ljungmark kommer ny träff att sammankallas.
- Kunskapsåterföring kring elevers psykiska hälsa och ohälsa 28 maj avrapporteras av Leif
Andersson som han deltagit i tillsammans med Maria Sanfridsson (kd), Birthe Afvander (s), AnnKristin Öhberg (s) samt Anita Hellgren (s). Folkhälsoinstitutet återförde den nationella
kartläggningen hösten 2009 bland elever i år 6 och 9 om hur de upplever sin psykiska hälsa och
ohälsa. Projektgruppen för modellområde Psykisk hälsa barn och unga Jönköping/Eksjö
redovisade sina handlingsplaner. SKL tog upp att ohälsa skapas genom nollvision att man inte får
må dåligt eller vara stressad. Det är normalt att känna stress i tonåren. Gemensamt betonades
vikten av tidig upptäckt av störningar, hos barn i 2-3 årsåldern och senare vid skolfrånvaro.

Barn- och utbildningsnämnden beslutar
att anteckna rapporterna till protokollet.
_____

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

TRANÅS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum

2010-05-31

Sida 21 (27)

f

§ 98

Dnr 012/10

Budgetuppföljning efter 4 mån 2010 - komplettering
Följande driftkostnadsförbrukning rapporteras efter 4 mån att jämföras med riktpunkten 33,3 %:
Barnomsorg och grundskola
Gymnasieskola
Vuxenutbildning
Totalt förvaltningen

32,3 %
33,0 %
33,3 %
32,0 %

Varav personalkostnader:
Barnomsorg och grundskola
Gymnasieskola
Vuxenutbildning
Totalt förvaltningen

31,9 %
32,4 %
28,9 %
31,4 %

Budgetuppföljning efter 4 mån skulle vara ekonomiavdelningen tillhanda senast 11 maj, varför
behandling av prognos skedde på extra arbetsutskott 5 maj. Prognosen för TUC är att budgetramen
ska hållas. Förvaltningens prognos för utfall av driftbudget 2010 är + 3,4 Mkr, som ombudgeterats
för balansering mot 2011 års budgetram.
Budgetbelopp för förskolorna har justerats med + 993 tkr efter antal barn efter 4 mån år 2010.
Resursfördelningssystemet visar negativ avvikelse för Sommens skola, Linderås skola,
Ängarydsskolan, Mostugans förskola m fl. Annars är enheterna i balans mot budget.

Barn- och utbildningsnämnden beslutar
att lägga rapporten till handlingarna.
_____
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§ 99

Dnr 012/10

Villkor för resultatenheter inom bu-förvaltningen – över-/underskott
Arbetsutskottet har uppdragit till barn- och utbildningskansliet att utarbeta förslag till system för
över- och underskott inom bu-förvaltningen, som avses gälla fr. o. m. budgetresultat för år 2009.
Utgångspunkten är överskott för bu-förvaltningen med 3,4 Mkr gentemot 2008 års budget, som
medgivits ombudgeteras. Förvaltningschefen har fört diskussion med rektorsgruppen, och föreslår
som en start på ett system att 25 % av överskott för förskolor och grundskolor ska få tas med till
2010 års budget, medan underskott ska medföras endast för vuxenutbildningen med -246 tkr p.g.a.
hög förbrukning. Gymnasieskolan är inte berörd av förslaget.
Följande budgetbelopp blir aktuella att ombudgetera:
Linderås skola

25 tkr

Gripenbergs skola

15 tkr

Norrskolan

131 tkr

Fröafallsskolan

115 tkr

Junkaremålsskolan

16 tkr

Ängaryds, Skogslunds, Hagadals fsk

32 tkr

Sommens förskola

28 tkr

Kungsparkens, Junkaremålens förskola

77 tkr

Mostugans, Parkens, Åsvallehults fsk

53 tkr

Fröafalls förskola

72 tkr

Nettosumma att belasta Förvaltningen gemensamt med blir 317 tkr.

Barn- och utbildningsnämnden beslutar på förslag av arbetsutskottet
att godkänna ovanstående förslag till ombudgetering av överskott för förskolor och grundskolor
samt ombudgetering av underskott för vuxenutbildningen med - 246 tkr till 2010 års driftbudget.
_____
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§ 100

Dnr 067/10

Aktualisering av organisationsöversyn i Bu-förvaltningen –
ledningsorganisation
Förvaltningschefen informerar om att fråga om organisationsöversyn för barn- och utbildningsförvaltningen har aktualiserats, då organisationen har gällt sedan år 2004 med undantag för
Elevhälsan och Kulturskolan som tillkommit.
SWOT-analys planeras genomföras av personalsamordnaren vid bu-förvaltningen för kartläggning
av vad som anses fungera bra och dåligt samt omvärldsbevakning inför alla skolreformer,
demografiska förändringar m. m. Djupintervjuer planeras förutom med rektorerna med arbetsutskottets 3 ledamöter. Översynen planeras återrapporteras till strategigruppen i september. Om
översynen föranleder förändring planeras genomförandetidpunkt till 1 januari 2011.

Barn- och utbildningsnämnden beslutar
att lägga informationen till handlingarna.
_____
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§ 101

Planering av insatser i samband med skolavslutningen 2010 –
information
Förvaltningschefen informerar om att planeringsschema för bemanning under skolavslutningsveckan har upprättats vid möte 2010-05-21 mellan bu-förvaltning, socialtjänst, vuxenvandrare och
polis. Gymnasieskolan genomför flott-race i skolans regi i stället för som tidigare i elevernas regi,
och konsert anordnas. Beredskap finns för grundskoleelevers spontanaktiviteter på lördagen efter
avslutningskvällen.
Barn- och utbildningsnämnden beslutar
att anteckna information till protokollet.
_____
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§ 102

Dnr 052/10

Medborgarförslag avseende Talpernastugan
Barn- och utbildningsnämnden har i december 2009 begärt utsträckt remisstid för yttrande till
kommunfullmäktige över medborgarförslag från Irene Käck avseende Talpernastugan vid
Junkaremålsskolan. Fakta och kostnadsuppgifter har från Tranåsbostäder AB.
I dagsläget används stugan som basstation för olika utomhusverksamheter i skola och fritidshem.
Skrivelsen utmynnar i förslaget att Tranås kommun ska besluta att behålla Talpernastugan samt att
tilldela Junkaremålsskolan pengar så att den hälsoprofilerade verksamheten kan fortsätta att
utvecklas.
Rektorerna vid Junkaremålsskolan har i yttrande instämt i att stugan är en naturlig del i arbetet.
Från F-klass till och med år 5 bedrivs utomhuspedagogik i olika former. Skolan anser dock att
kostnaderna inte kan rymmas inom befintlig budget.
Frågan har uppkommit i samband med Tranåsbostäder AB:s övertagande av skolfastigheterna, då
det uppmärksammats att Talpernastugan inte är belägen på samma fastighet som
Junkaremålsskolan.
Arbetsutskottet har vid extra sammanträde 2010-05-04 efter delegation från barn- och
utbildningsnämnden beslutat att meddela kommunstyrelsen och ekonomichefen att barn- och
utbildningsnämnden behöver Talperna-stugan och Torpet Lunden för barns och elevers
verksamhet, och i första hand föreslås att förvaltningsavtal sluts med Tranåsbostäder AB om att
handha skötseln åt Tranås kommun/barn- och utbildningsnämnden. Talperna-stugan ska oförändrat
användas som servicebyggnad, och ingen livsmedelshantering får förekomma.
På fråga av Jennie Johansson (m) meddelar förvaltningschefen att planeringsförslag inkommit för
utomhuspedagogiska aktiviteter på fritidshemmet.

Barn- och utbildningsnämnden beslutar på förslag av arbetsutskottet
att som yttrande till kommunfullmäktige föreslå bifall till medborgarförslaget i den delen att
Talperna-stugan ska behållas, med hänvisning till arbetsutskottets beslut enligt § 85/10. Det
understryks att Talperna-stugan oförändrat ska användas som servicebyggnad, och ingen
livsmedelshantering får förekomma; samt
att hyra för Talperna-stugan ska finansieras från ”Förvaltningen Gemensamt”.
_____

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

TRANÅS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum

2010-05-31

Sida 26 (27)

f

§ 103

Dnr 015/10

Aktuellt placeringsläge i barnomsorgen
Rapport från placeringsansvarig utvisar ansökningar till totalt 7 platser:
Aug 4

Okt 2

Nov 1

Inför hösten 2010 övergår 196 barn till förskoleklass. 118 barn har nyplacerats i förskolor och
familjedaghem juni - september 2010.
Lediga platser finns inför hösten på Stoeryds förskola, Kungsparkens förskola. Fröafalls förskola,
Åsvallehults förskola, Brunnsparkens förskola, Enebackens förskola, Änglagårdens förskola och
hos dagbarnvårdare.
Förvaltningschefen har beslutat om neddragning av organisationen vid Kungsparkens förskola med
en avdelning motsvarande 20 platser under hösten 2010.

Barn- och utbildningsnämnden beslutar
att lägga informationen till handlingarna.
_____

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

TRANÅS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum

2010-05-31

Sida 27 (27)

f

§ 104
Aktuella skolreformer
Förvaltningschefen vidarebefordrar information från Skolverkets konferens i Linköping 2010-05-26
om aktuella skolreformer :
- förslag till ny skollag avses beslutas av riksdagen 21 juni 2010, och den nya lagen ska börja
tillämpas den 1 juli 2011
- förändringar i grundskolans läroplan
- gymnasiereform GY 11
- Skolverkets implementeringsarbete, som når rektorerna hösten 2010 och lärarpersonal först våren
2011.

Barn- och utbildningsnämnden beslutar
att lägga informationen till handlingarna.
_____
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