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§ 147
Fastställande av föredragningslista
Barn- och utbildningsnämnden beslutar
att fastställa föredragningslistan med tillägget:
- Information från demokratikommittén.
_____

Justerares sign

Utdragsbestyrkande
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§ 148

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 Ann Andersson
Bu Eva Bouvin
Ro 1-2 Kerstin Karlsson
Ro 3 Per Mårtensson
Ro 5 Britt Andersson
Gy Sven-Åke Arvidsson
Vux Elisabeth Åman

Förskola

Grund-/sär

Skolb omsorg

Gymn//Vux

Övrigt

1
2 (vårdnb)
1
6
1
1
2 (intagn)

Dessutom anmäls från arbetsutskottet omprövning av beslut enligt Bu au § 180/10 som innebär
ändring från avslag till bifall rörande skolskjuts efter elevs skada.
_____

Justerares sign

Utdragsbestyrkande
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§ 149

Meddelanden
Följande meddelanden föredras och läggs till handlingarna:
- Protokollsutdrag KF § 130/10 med politisk organisation nästa mandatperiod
- Protokollsutdrag KF § 131/10 med arvodesbestämmelser m. m. för förtroendevalda under nästa
mandatperiod
- Protokollsutdrag KF § 136/10 med svar på medborgarförslag avseende Talpernastugan
- Utbildningsdepartementets pressmeddelande: Tydligare mål och utvärdering i ny läroplan för
förskolan, som gäller fr. o. m. 2011-07-01
- Skolverket: Prestationsbaserad stimulansersättning inom svenskundervisning för invandrare (sfibonus) fr. o. m. 2010-09-01, med högst 12 000 kr
- Uppföljning till Skolverket av sommarskola 2010 utvisar deltagande av 89 elever i företrädesvis år
7-8, varav flest elever i matematik
- Minnesanteckningar från Östsam 2010-08-26
- Skolchefsträff för Jönköpings län anordnas i Tranås 2010-10-22, med inbjudan av presidierna
- Meddelande från Norrskolan om att bu-nämndens beslut om hemundervisning enligt § 118/10 inte
tillämpas; eleverna går i Norrskolan
- Lärarförbundet rankar Tranås kommun som nr 156 (- 75 jämfört med 2009) av 290 i Bästa
skolkommun
- Svenskt Näringsliv rankar Tranås kommun som bäst i landet när det gäller skolans attityd till
företagande
- Förslag till taxor för skolornas idrottslokaler i Tranås kommun år 2011 läggs av kultur- och
fritidsnämnden.
____

Justerares sign

Utdragsbestyrkande
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§ 150

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 augusti 2010.

Barn- och utbildningsnämnden beslutar på förslag av arbetsutskottet
att godkänna den uppdaterade ärendebevakningslistan.

_____

Justerares sign

Utdragsbestyrkande
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§ 151
Konferensinbjudningar
Inbjudningar föreligger till:
- Rektor och lagen, Jönköping 13-14 oktober
- Föreläsning med Skolinspektionen 7 oktober i Värnamo
- Vad påverkar resultaten i svensk grundskola? i Linköping 23 september och 7 oktober, fm, och i
Jönköping 12 oktober
- Skolinspektionens dag 2010 i Linköping 24 november
- Förskolekonferens i Jönköping 20-21 oktober
- Aktualiseringsdag för dig som arbetar inom förskola, skola och gymnasium i Växjö 2 december
- Gymnasiekonferenser 2010 i Göteborg 9-10 november samt Stockholm 22-23, 25-26 november.
- Inbjudan till Matematikdag på Junkaremålsskolan 2010-09-30 har sänts ut via e-post.
Ordföranden meddelar att han deltagit i konferensen Vad påverkar resultaten i svensk grundskola
genom att den ingick som en del i Östsams L 15-möte 23 september.

Barn- och utbildningsnämnden beslutar
att utse Jennie Johansson (m), Trygve Lundbladh (kd) samt Johan Lövlin (s) att delta i Vad
påverkar resultaten i svensk grundskola i Jönköping 12 oktober.

____

Justerares sign

Utdragsbestyrkande
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§ 152

Dnr 012/10

Delårsbokslut efter 8 mån 2010 - prognos
Delårsbokslut för nämndernas verksamhet samt prognos för hela året ska göras av nämnderna per
31 augusti. Rapporten skulle vara ekonomiavdelningen tillhanda 10 september.
Följande förbrukning rapporteras efter 8 mån att jämföras med riktpunkten 66,7 % :
Barnomsorg och grundskola efter periodisering 65,1 %
Gymnasieskola

64,3 %

Vuxenutbildning

66,5 %

Totalt förvaltningen

64,0 %

Följande personalkostnadsutfall rapporteras efter 8 mån efter periodisering:
Barnomsorg och grundskola
Gymnasieskola
Vuxenutbildning
Totalt förvaltningen

64,6 %
67,9 %
71,2 %
65,4 %

Negativ avvikelse för personalkostnader finns för rektorer, bu-nämnden och Ängarydsskolan. Ökade
rektorskostnader beror främst på sjukskrivning. Gymnasieskolans minskning med ca 5 tjänster
fr. o. m. höstterminen ger allt större genomslag vartefter.
Resursfördelningssystemet uppvisar negativ avvikelse för Sommens skola och Ängarydsskolan. I
resursfördelningssystemet ligger förskolorna lågt, men avstämning i höst kommer att innebära
reducering av anslag p.g.a. färre barn, vilket vägts in i prognosen.
Effekten av elevernas gymnasieval är ännu inte helt klar. Förvaltningens analys pekar mot
budgetresultat med + 4,0 Mkr, som avses balansera minskad ram år 2011.
Investeringsbudgeten följer totalt riktvärdet väl.
Arbetsutskottet har överlämnat delårsbokslut till ekonomiavdelningen med prognos på överskott för
2010 års driftbudgetutfall med 4,0 Mkr.

Barn- och utbildningsnämnden beslutar
att lägga rapporten om delårsbokslut till handlingarna.
___

Justerares sign

Utdragsbestyrkande
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§ 153

Dnr 088/10

Översiksplan - yttrande
Kommunledningskontoret har översänt förslag till reviderad översiktsplan för synpunkter senast 31
oktober 2010. Planen är begränsad till fysisk planering och tar upp mark- och vattenanvändning och
hur bebyggelse och infrastruktur ska utvecklas.
I översiktsplanen anges i huvuddrag för Tranås tätort att nya bostadsområden av lite större
omfattning föreslås söder och öster om Tranås tätort, i form av fortsättningar på Hätte, Norraby och
Tostås/Fröafall samt i form av större utredningsområden ännu längre ut från tätorten mot Källås
samt på Bredstorp och Älmås. I tätorten planeras för förtätning med nya bostäder framför allt längs
Svartån. I kommunens mindre tätorter är det framförallt i Sommens samhälle som ny bebyggelse i
lite större omfattning föreslås, med nya bostadsområden på höjderna i väster samt på Lugnalandet.
För att öka befolkningen i kommunens västra delar har ett område längs norra delen av Noen
föreslagits som lämpligt.
För barnomsorg - skola i Sommen finns angivet: ”Då lokalerna för skola och barnomsorg redan i
dag är maximalt utnyttjade behöver kapaciteten byggas ut. För reservändamål finns ett höjdområde
omedelbart väster om den befintliga skolan som kan bebyggas”.

Barn- och utbildningsnämnden beslutar på förslag av arbetsutskottet
att meddela kommunledningskontoret att inga invändningar finns mot översiktsplanen.
_____

Justerares sign

Utdragsbestyrkande
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§ 154

Dnr 018/10

Närproducerad mat till Linderås skola
Barn- och utbildningsnämnden har i juni 2010 uppdragit till barn- och utbildningsförvaltningen att
utforma avtal med Svenska kyrkan om leverans av skollunch till Linderås skola efter ekonomisk
analys.
Linderås skolas föräldraförening har antagit att kostnaden för närproducerad mat skulle vara
densamma som med nuvarande leverans från centralköket, fast med bättre kvalitet och slutresultat.
Kostnaden för bu-förvaltningen är f.n. 31,40 kr/portion som innefattar alla kostnader inklusive
serveringskostnad. Svenska kyrkan har meddelat ett pris på 33 kr/portion för skollunch till Linderås
skola. Förutsättningen är att skolans personal hämtar maten vid förskolan och tar över ansvaret för
servering och disk i skolans lokaler, vilket medför kostnadsökning. Förvaltningsekonomen har i
samråd med kostavdelningen utrett de olika kostnadsslagen och totalkostnaden för förslaget för
Linderås skola utvisar en kostnadsökning med 120 000 kr/år från 225 000 kr till 345 000 kr /år, eller
med 14:30/barn och dag ( +45 %) för de 47 eleverna.
Förslag till avtal har inte upprättats p.g.a. kostnadsfördyringen.

Barn- och utbildningsnämnden beslutar på förslag av arbetsutskottet
att ställningstagande till skollunch vid Linderås skola ska göras samtidigt med yttrande över
kostutredningen.
_____

Justerares sign

Utdragsbestyrkande
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§ 155

Dnr 085/10

Medborgarförslag – pannkakor i skolbespisningen
Kommunfullmäktige har överlämnat medborgarförslag till barn- och utbildningsnämnden från Hanna
Säll och Alexander Karlsson, som vill ha pannkakor i skolan, och att istället soppa ska tas bort.
Motiveringen är att det är gott, enkelt och ingen slänger något.
Följande faktauppgifter har inhämtats från Tranås kommuns kostavdelning:
Matråd finns på de flesta skolorna, och på Junkaremålsskolan och Holavedsgymnasiet finns det
regelbundet.
Pannkakor serveras 2 gånger/under hösten, dvs. förutsätts serveras 4 gånger/läsår.
Matkostnad per portion är i genomsnitt 8,50 kr. Pannkakor kostar 9,85 per portion, vilket är betydligt
dyrare än en genomsnittsportion, och kan serveras ibland då det finns andra rätter som soppa som
är betydligt billigare med 7,47/portion.
Kostförvaltningen har också översänt en sammanställning av elevernas synpunkter på Parkhallen,
Junkaremålsskolan och Norrskolan om vilka maträtter som är bäst och sämst .
Arbetsutskottets förslag
Arbetsutskottet har föreslagit barn- och utbildningsnämnden att som svar på medborgarförslaget
meddela att diskussion om vad som ska serveras som skollunch kan tas upp på matråd på
skolorna. Pannkakor serveras redan, men det är en dyrare maträtt och kan därför inte förekomma
så ofta.
Tilläggsyrkande
Anders Karlsson (s) yrkar förtydligande tillägg till arbetsutskottets svar med att barn- och
utbildningsnämnden inte beslutar om matsedeln, och inte kan tillskjuta mer pengar till skolmåltider,
och därmed avslås medborgarförslaget.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på dels arbetsutskottets förslag och dels Anders Karlssons (s)
tilläggsyrkande och finner att barn- och utbildningsnämnden antar arbetsutskottets förslag.
Votering begärs. Följande voteringsproposition fastställs:
Ja-röst för arbetsutskottets förslag
Nej-röst för Anders Karlssons tilläggsyrkande

Barn- och utbildningsnämnden beslutar
med 6 ja-röster (Bo Falkenström (m), Jennie Johansson (m), Trygve Lundblad (kd), Maywor
Hansson (kd), Annika Bergman (fp), Leif Andersson (c) mot 5 nej-röster (Anders Karlsson (s), Birthe
Afvander (s), Ingegerd Hellgren (s), Anita Hellgren (s), Marie Thiele (s) )mot 5-nej-röster
enligt arbetsutskottets förslag.
_____

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

TRANÅS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum

2010-09-27

Sida 12 (23)

f

§ 156

Dnr 094/10

Förslag från rektor för förbättring av arbetsmiljön för eleverna vid
Junkaremålsskolan
Rektor vid Junkaremålsskolan Christer Haag påtalar i skrivelse elevernas rätt till en god arbetsmiljö,
som en förutsättning för hög måluppfyllelse.
Junkaremålsskolan är byggd för 1969 års läroplan, och en ny läroplan 2011 ska nu genomföras.
I huvudbyggnaden, C 1-huset, har eleverna blivit fler, öppna ytor minskar och trånga korridorer
skapar stress och irritation. En målstyrd skola är beroende av flexibla lösningar i mötet mellan
elever och pedagoger.
Skolans ledningsgrupp föreslår att glasytterväggen i den centrala delen av C-husets bottenplan
flyttas cirka 3 meter i östlig riktning mot skolans bollplan.
I arbetsutskottets diskussion väcks fråga om problematiken om investeringar i lokaler som ägs av
Tranåsbostäder AB och som inte direkt föranleds av ökat barn-/elevantal. Dessa investeringar leder
till hyreshöjningar som inte kompenseras, som tidigare skedde för ökade kapitalkostnader.
Arbetsutskottet känner oro för att detta i förlängningen ska leda till en urgröpning av de medel som
är avsatta för den pedagogiska verksamheten, och på sikt riskerar det att barn- och utbildningsförvaltningen inte har ändamålsenliga lokaler.

Barn- och utbildningsnämnden beslutar på förslag av arbetsutskottet
att ge Tranåsbostäder AB i uppdrag att ta fram förslag på föreslagen ombyggnad vid
Junkaremålsskolan, med kostnadsförslag.
_____

Justerares sign

Utdragsbestyrkande
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§ 157

Dnr 023/10

Ansökan om statsbidrag för yrkesvux 2011
Skolverket informerar om möjlighet att ansöka om statsbidrag för yrkesinriktad gymnasial vuxenutbildning för år 2011, senast 21 september 2010.
Webbaserad ansökan ska kompletteras med underskrift av bu-nämndens ordförande samt rektor.
Bu-kansliet har begärt anstånd hos Skolverket för att handlingarna i pappersversion kan vara
Skolverket tillhanda först 30 september 2010.
Anm. Rektor har fått meddelande om extra tilldelning för år 2010 som barn- och utbildningsnämnden ansökt om. Tranås kommun har beviljats 19,13 yrkesplatser + 1,92 orienteringskurs +1,92
yrkessvenska + 7,69 teoretiska platser, dvs. summa 30,66 platser à 50 000 kr som får användas
t. o. m. mars 2011.
Rapport till Skolverket för våren 2010 utvisar att deltagare i yrkesvux främst är mellan 20-24 år samt
35-44 år, varav ganska exakt 50 % kvinnor och 50 % män. Av deltagarna år 2009 har 1/3 eller 22
personer jobb, och av deltagarna våren 2010 har något under 1/3 eller 15 personer jobb. Många har
gått vidare i fortsatta studier.
Rektor kvarstår vid uppfattningen att det fungerar utmärkt att ansöka som enskild kommun.
Utvärdering kan ske snabbt och därmed har också utbetalningar hanterats snabbt. Aktuella
arbetslöshetssiffror och regionförbundets prognoser har införskaffats och diskuterats med AF.
Rektors förslag till Tranås kommuns ansökan omfattar följande för år 2011:
Antal

poäng

platser

-

barn- och fritid

1 100

1

-

handel o administration
media
omvårdnad

3 300
1 100
6 600

3
1
6

-

bygg

4 800

6

-

el

2 800

3,5

-

energi

3 600

4,5

-

fordon
hantverk
hotell o restaurang
industri

5 200
2 800
5 600
6 400

6,5
3,5
7
8

-

livsmedel

1 600

2

- naturbruk

2 400

3

47 300

55

- orienteringskurs allmän

6 500

5

- orient kurs– yrkessvenska

6 500

5

Teoretiska kurser

9 100

7

Totalt yrkeskurser

Justerares sign

Vhts-

Utdragsbestyrkande
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§ 157

Dnr 023/10

Forts.
Statsbidrag utgår med 50 000 kr för en årsstudieplats omfattande 800, 1 100 eller 1300 verksamhetspoäng. Ansökan för Tranås kommun innebär statsbidrag för år 2011 med högst 3,5 Mkr. För år
2010 har Skolverket i två ansökningsomgångar beviljat Tranås kommun ca 65 platser eller ca 3,2
Mkr i statsbidrag.

Barn- och utbildningsnämnden beslutar på förslag av arbetsutskottet
att godkänna ansökan hos Skolverket om statsbidrag för yrkesvux år 2011.
_____

Justerares sign

Utdragsbestyrkande
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§ 158

Dnr 013/10

Återrapport till Kulturrådet för bidrag 2009/10
Tranås kommun har av Kulturrådet beviljats statsbidrag för Skapande skola läsåret 2009/10 med
120 000 kr.
En fullständig redogörelse för insatserna och det statliga stödets användning har upprättats av
rektor för Kulturskolan. Uppföljningen omfattar ekonomisk redovisning, övergripande samordning,
planering och genomförande av insatserna, deltagande aktörer, omfattning och innehåll och
erfarenheter. Effekter är stärkt självförtroende hos eleverna, med upptäckt av nya sidor hos dem
själva och kamraterna, som märks i många ämnen.
Rektor bedömer att det har blivit stor skillnad på skolornas intresse när årskurs 4-6 tagits med detta
läsåret, där man ser möjligheter med tematiskt arbete och estetiska lärprocesser. Utbudet mot äldre
elever är dessutom mindre.

Barn- och utbildningsnämnden beslutar
att godkänna återrapporten för insändande till Kulturrådet.
_____

Justerares sign

Utdragsbestyrkande
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§ 159

Dnr 096/10

Maxtaxa för Kulturskolan – redovisning av uppdrag
Barn- och utbildningsnämnden har i maj 2010 uppdragit till förvaltningsekonomen och rektor för
Kulturskolan att kartlägga antal barn, aktiviteter och summa avgift per familj för att få underlag till
diskussion om eventuell maxtaxa för Kulturskolan, efter rapport av kontaktpolitiker från bu-råd.
Från Kulturskolan har sammanställts avgifter per familj. Merparten avser 1-barnsfamiljer med
terminsavgift 520 – 750 kr. Avgift över 2 000 kr/termin har 16 familjer och över 3 000 kr/termin har
4 familjer.
Anm. 184 elever har antagits hösten 2010, varav 81 i dans (74 flickor och 7 pojkar).
Arbetsutskottet har dragit slutsatsen att för familjer med ett antal aktiviteter och därmed högre
avgifter måste det förutsättas vara ett medvetet val, som får ställas i relation till kostnader för
familjer med aktiviteter inom föreningsliv m. m.
Barn- och utbildningsnämnden beslutar
att lägga kartläggningen till handlingarna.
_____

Justerares sign

Utdragsbestyrkande
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§ 160

Besök i Parkhallen - skolmåltidslokal för gymnasieelever
Barn- och utbildningsnämnden besöker under nämndssammanträdet Parkhallen för information av
Tranåsbostäder AB genom Göran Lorentzi, om renoverad skolmåltidslokal för gymnasieelever.
Tranåsbostäder AB är fastighetsägare fr. o. m. 1 januari 2010. Det beskrivs som en utmaning att
renovera en lokal med olika användning dag- och kvällstid.
Avsatta medel för underhåll, drygt 5 Mkr, har använts för renovering av ytskikt, nytt ekparkettgolv,
väggar, tak, höjd takdel över servering, utbyte av all belysning (för drygt 1 Mkr), brunnar för el/datauttag, utbyte av yttervägg och solstopp i fönster för bättre klimat och minskad värme.
Solavskärmning återstår att montera. Ljudabsorbenter genom perforerade plattor har minskat
efterklang och en lugnare miljö har skapats. Strömskena har monterats i kanten för el till montrar vid
mässor. Ytterligare en utrymningsväg har tillskapats innebärande att ytterligare 300 pers kan tas in.
Ljussättning har anskaffats för pelare för användning kvällstid.
Möblerna har bytts ut efter samråd med inredningsarkitekt från Nässjö och Tranark. Gardiner ska
tillkomma. Entreprenör Tranås Dans och Event från 1 maj 2010 har satsat på öppen bar och
ommålning av restauranglokaler och entré.
Renoveringen har gjorts på kort tid, i slutet av vårterminen och början av höstterminen. Ständiga
avstämningar har gjorts på byggmöten.
Rektor bedömer att det fungerat för elever och personal. En gemensam uppfattning var att det blev
lugnare i entrén med mera hänsyn mellan elever då det var trångt.
Tranåsbostäder AB avser att göra förbättringar i fastigheten vartefter kommunala beslut fattas.
Beslut om restaurangprogrammet står först på tur, vilket kommer att påverka ytor i Parkhallen.
Barn- och utbildningsnämnden har i juni 2010 uppdragit 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. Tranåsbostäder AB efterlyser för detta uppdrag underlag från rektorerna om
behov av funktioner och utrymmen från till en början vuxenutbildningen men också från gymnasieskolan, för att kunna upprätta olika alternativa förslag.

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

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

TRANÅS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum
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§ 161
Uppföljning av elevantal för gymnasieskolan 2010/2011
Avstämning av elevantal vid gymnasieskolan görs årligen per 15 september.
Följande aktuellt elevantal rapporteras från Holavedsgymnasiet, vilket i en del fall utgör grund för
debitering av elevkostnader mellan kommuner läsåret 2010/11:
Åk 1

Åk 2

Åk 3

Åk 4

S:a

Tranås

201

179

187

4

571

Övriga

104

93

103

1

301

305

272

290

5

872
S:a

Jämför med läsåret 2009/10 då motsvarande siffror var:
Åk 1

Åk 2

Åk 3

Åk 4

Tranås

209

185

196

7

597

Övriga

111

101

117

3

332

320

286

313

10

929

Antalet Tranåselever på andra gymnasieskolor:
Åk 1

Åk 2

Åk 3

Åk 4

S:a

läsåret 10-11

53

71

61

2

187

läsåret 09-10

76

61

63

0

200

läsåret 08-09

65

68

65

4

202

Antalet elever vid Holavedsgymnasiet totalt har minskat med nästan 60 elever jämfört med förra
läsåret, från 929 till 872. Minskningen utgörs av 26 Tranåselever (- 4,4 %) och 31 elever ( - 9,3 %)
från andra kommuner. De mindre årskullarna innebär också att antalet Tranåselever på andra
gymnasieskolor har minskat, ganska kraftigt i årskurs 1och också totalt från 200 till 187 elever.

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

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

TRANÅS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum

2010-09-27
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§ 162

Dnr 015/10

Aktuellt köläge i barnomsorgen
Rapport från placeringsansvarig utvisar ansökningar till totalt 62 platser:
Aug (kvarstående) 4

Sept 5

Okt 4 Nov 7

Dec 1

Jan 28

Febr 6 Mars 7

Därav finns 10 ansökningar till Sommens förskola.
Ca 20 barn, vars ansökan inkommit mellan juni och augusti har placerats eller kommer att placeras
augusti- september.
Lediga platser finns på Kungsparkens förskola, Ängaryds förskola, Fröafalls förskola, ev
Åsvallehults förskola, Enebackens förskola, Änglagårdens förskola, Bergets förskola och hos
dagbarnvårdare, totalt ett 30-tal platser.
Problematiken är att organisationen har utrymme för främst stora barn, medan flertalet ansökningar
avser små barn.
I frågan om lokalisering av ytterligare en förskoleavdelning har arbetsutskottet diskuterat föräldrars
önskemål om närhet contra ekonomisk drift av förskoleenheter. Arbetsutskottet har uppdragit till
barn- och utbildningsförvaltningen att kartlägga antalet förskolebarn 1-5 år i olika områden i
förhållande till antalet befintliga barnomsorgsplatser.

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

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

TRANÅS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum

2010-09-27
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§ 163

Dnr 097/10

Samverkansavtal för gymnasieutbildning med Regionförbundet Östsam
Barn- och utbildningsnämnden har i december 2009 godkänt samverkansavtal för gymnasieskolan
med Regionförbundet Östsam för avtalsperioden 2010-01-01—2011-06-30, som ersatte det
regionala avtalet daterat 2008-11-06.
L 15 var då också överens om att teckna ett nytt avtal inför den nya gymnasieskolans start hösten
2011. Regionförbundet Östsam har 2010-09-08 översänt förslag till nytt samverkansavtal för
gymnasieskolan, med ett antal föreslagna ändringar av förvaltningscheferna i förhållande till ett
arbetsmaterial daterat 2010-08-24.
Avtalet gäller fr.o.m. 2010-11-01 t.o.m. 2011-12-31. Det börjar dock tillämpas den 1 januari 2011.
Barn- och utbildningsnämnden beslutar
att godkänna förslaget till samverkansavtal för gymnasieskolan med regionförbundet Östsam.
_____

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

TRANÅS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum

2010-09-27

Sida 21 (23)

f

§ 164

Dnr 024/10

Fråga om uppföljning av resultat i år 5 vt 2011
Skolverket informerar i nyhetsbrev om att ämnesprov i årskurs 5 inte ska vara obligatoriska våren
2011. Helt nya ämnesprov i årskurs 6 ska genomföras våren 2012. Det är frivilligt för skolan att
använda ämnesprovet i årskurs 5 som gäller för 2009/10.
Skolverkets utbildningsinspektion påtalade i beslut 2008-08-22 som brist att Tranås kommun inte
gör någon systematisk uppföljning och utvärdering av elevernas kunskapsresultat i förhållande till
nationella mål i årskurs 5. Kommunen bör ta ansvar för att måluppfyllelsen kontinuerligt följs upp
och analyseras såväl på elevnivå, verksamhetsnivå som kommunnivå.
Tf förvaltningschefen meddelar att ledningsgruppen för grundskolan har anslutit sig till att
ämnesprov i år 5 bör genomföras våren 2011.

Barn- och utbildningsnämnden beslutar på förslag av arbetsutskottet
att utifrån Utbildningsinspektionens krav på att måluppfyllelsen kontinuerligt ska följas upp uttala att
skolorna bör genomföra ämnesprov i år 5 våren 2011.
_____

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

TRANÅS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum

2010-09-27
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§ 165

Förhandsinformation från demokratikommittén
Kurre Carlsson informerar från sitt uppdrag som sekreterare i demokratikommittén, vars uppgift är
att stimulera intresset för allmänna val. Från Holavedsgymnasiet har det varit svårt att få reaktion
på kontakter, och kritiska synpunkter finns på:
-

Planeringsschema till partier i för sent skede

-

Lärares avbrytande av partiers presentationer

-

Valdebatt med dålig funktion p.g.a. ej förberedda elever.

Politiker med erfarenheter från länets skolor har uttryckt att Holavedsgymnasiet har försämrat sitt
rykte genom att skolans arbete inför allmänna valet 2010 inte fungerat bra.
Protokollsutdrag från demokratikommittén sänds till Holavedsgymnasiet med kopia till barn- och
utbildningsnämnden.

Barn- och utbildningsnämnden beslutar
att frågan tas upp då protokollsutdrag inkommit.
_____

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

TRANÅS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum

2010-09-27
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§ 166

Tillsättning av tjänsten som förvaltningschef för barn- och utbildning
Barn- och utbildningsnämnden har begärt fortsatt information om tillsättning av tjänsten som
förvaltningschef för barn- och utbildning.
Avdelningschefen för personalavdelningen Ola Bertilsson meddelar att efter anställningsintervjuer
med 3 sökande har arbetsgivar- och arbetstagarrepresentanter förordat Peter Tuvberger, Linköping,
som är rektor för gymnasieskola i Mjölby kommun. Kommunchefen har beslutat att erbjuda Peter
Tuvberger tjänsten. Han har tackat ja och tillträde förutsätts ske kring årsskiftet 2010-11.

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

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

