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§ 186

Dnr 109/10

Elevhälsans verksamhetsberättelse 2009/10
Elevhälsans verksamhetsberättelse 2009/10 har varit utsänd till arbetsutskott och nämnd och
verksamheten diskuteras med deltagande av i princip en representant/yrkesgrupp från Elevhälsan:
Elisabeth Rosenlund, psykolog, Bo von Malmborg o Åsa Lundquist, skolkuratorer, Lizzie Hagström
skolsköterska, Inger Walleng specialpedagog.
Årsredovisning från specialpedagog inom förskolorna i ro 1-2 har också bifogats till nämnden.
I sammandraget har chefen för Elevhälsan översiktligt kommenterat:
Samverkansuppdrag Barn- och utbildning - Socialtjänsten: Enhetschefer har startat implementeringsarbetet för handlingsprogram för samverkan med gymnasieskolan vt 2011.
Ny familjecentral i början av år 2011: Enhetschef, skolpsykologerna och specialpedagogerna
kommer att flytta in tillsammans med landstingspersonal. Öppna förskolan återöppnas och ingår i
elevhälsans organisation.
Riktat individuellt stöd: Behovet av särskilt stöd ökar och det blir svårare att fördela de resurser som
finns att tillgå.
Skolkomet: pågår och fortsätter.
Samverkan med BUP: Resurserna är inte tillräckliga.
Kurator vid gymnasieskolan ser en utveckling med mer stressade ungdomar, ibland deppighet och
stora problem med sömnen, ett samhällsfenomen. Skolans möjlighet att påverka skulle möjligen
vara livskunskap från förskola till gymnasieskola. Skolsköterskorna fångar upp samma problematik i
hälsoprofilerna. Det som oroar mest är ungdomarnas mera liberala inställning till droger. Dataspel
har passerat som intresse för gymnasieeleverna.
Kurator vid grundskolan ser ökat personalbehov för elevers tillgång till kurator också på låg- och
mellanstadiet. Exempel på livskunskap hela skoltiden finns i Söderköpings kommun, med betoning
av att stärka elevers självkänsla.
Skolpsykolog bedömer att flertalet barn och ungdomar trivs bra, och betonar personalens stora
engagemang. Resursskolan utvecklas, och hur riktat stöd ska organiseras behöver diskuteras med
skolledningarna. Bekymmer finns kvar med samarbete med BUP, väntetiden har dock minskat.
Varje år uppträder återkommande viss oro kring elever som börjar i år 6. Svårast är det för elever
med koncentrationssvårigheter. Mobbing på Internet och via SMS är bekymmer, och brist på koll
från vuxenvärlden. Uttryck i skrift träffar som giftiga pilar mot elever med låg självkänsla.
Skolsköterskornas vaccinationsprogram har utökats, men vaccin mot livmodershalscancer har
fördröjts. Arbetet med nyanlända tar mycket tid.
Specialpedagog tar upp problemet med stora grupper i förskolor och skolor. Elevhälsan har ca 18
tjänster att prioritera för särskilt stöd, medan begäran inkommit från enheterna om stöd omfattande
46 tjänster! Ansökningar från förskolor har ökat, och prioritering mellan olika problematik utgör stora
svårigheter.

Arbetsutskottet har noterat
- att ny skollag fr. o m 1 juli 2011 ställer krav på tillgång till skolläkare, skolsköterska, psykolog och
kurator och specialpedagogiska insatser ska kunna tillgodoses. Elevhälsan ska finnas för eleverna i
förskoleklassen – gymnasieskolan. Staten tillskjuter år 2012 250 Mkr och år 2013 400 Mkr för
ansökan från kommunerna;
- att implementeringsarbetet för handlingsprogram mellan bu-förvaltning och socialtjänst i Tranås
kommun har genomförts i förskola och grundskola och har nu startat för gymnasieskolan.
Justerares sign
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§ 186

Dnr 109/10

Upplevelsen av hur samverkan fungerar har samband med förväntningar på öppenhet, som inte
alltid kan infrias p.g.a. olika sekretess;
- att stort fokus nu och framöver ligger på start av Familjecentral i samverkan med landstinget, som
innefattar återöppnande av öppen förskola i början av år 2011;
- att utöver stressrelaterade problem hos eleverna, Elevhälsans och BUP:s knappa resurser har
tillkommit nya problem med elevers liberalare syn på droger och missbruk i form av datoranvändning.
Vice ordföranden Anders Karlsson (s) och Anita Hellgren (s) tar för s-gruppen upp ifrågasättande av
resursfördelningssystemet, och önskar en fördelning ner på närvarotimmar.
Ordföranden Leif Andersson ( c) noterar att barn- och utbildningsnämnden lyft frågan om tjänst för
drogbehandling i Tranås kommun. Ordföranden framför som avslutning barn- och utbildningsnämndens tack för informationen, som nämnden inser allvaret i.

____
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§ 187
Fastställande av föredragningslista
Barn- och utbildningsnämnden beslutar
att fastställa föredragningslistan utan ändring.
_____
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§ 188

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 3 Fredrik Brolin
Ro 4 Annelie Johansson
Britt Andersson
Gy
Tomas Svensson

Förskola

Grund-/sär

Skolb omsorg

1

Övrigt

1 (vårdnb)

6
8

3

1
4
1

_____
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§ 189

Meddelanden
Följande meddelanden föredras och läggs till handlingarna:
- Anteckningar från skolchefsträff i Tranås 22 okt: Psykisk hälsa – barn och unga, kostnad för RUC
- Ekonomisk konsekvens av samverkansavtal för naturbruksutbildning i Jönköpings län
- Anteckningar från Politisk arbetsgrupp L 15 Regionförbundet Östsam
- Anteckningar från Regionförbundet Östsam 28 okt angående samverkansavtal
- KF-beslut om Ekonomiska förmåner till förtroendevalda 2011 – 2014
- Uppföljning till Skolverket av statsbidrag för kvalitetssäkrande åtgärder barnomsorg år 2010
- Skolverket: Programfördjupningar för gymnasieskolan klara
- Skolverket: 94 gymnasieutbildningar får tillstånd som särskilda varianter och riksrekryterande
utbildningar
- Skolverkets beslut om statsbidrag till sommarskola 2010, 94 elever, 246,4 tkr
- Miljö & Hälsa: Kontrollrapporter livsmedelstillsyn Åsvallehults förskola, Brunnsparkens förskola,
Linderås fritidshem, Restaurangskolan Novisen
____

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

TRANÅS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum

2010-11-29

Sida 8 (26)

f

§ 190

Nya bu-rådsrapporter (barn- och ungdomsråd)
Birthe Afvander (s) avrapporterar bu-råd vid Junkaremålsskolan år 6-9 kring:
-

information om ny skollag fr. o. m. 1 juli 2011
återgång till låg-, mellan- och högstadium och fråga om organisation för år 6
nya betyg fr. o. m. ht 2011
positivt med ekonomiskt utrymme för halv tjänst i cafeterian
elevrådrepresentanternas information om disco för nya år 6 elever samt dagsverke för
Gambia

Jennie Johansson (m) rapporterar från bu-råd vid Ängarydsskolan:
-

matdiskussion som ansåg salladsbord bra, potatis dålig, mat som inte var varm, och frågan
om var mat ska tillagas
IKT-grupp med lärare jobbar med hur IT kan användas i undervisningen; problematik för
elevdatorer contra lärares stationära datorer
eleverna har lett egna utvecklingssamtal
elever trivs, och ”Slussen” fungerar bra
ämneslärares uppdelade tjänster, t ex i musik, är problem

Svanthe Hansson (s) rapporterar från gemensamt bu-råd vid Gripenberg och Linderås skolor, som
han deltagit i tillsammans med Ulf Clasén:
-

elevrepresentanterna vill ha matråd; kostenkät har besvarats; mat levereras 2 ggr/vecka
fastighetssyn har genomförts: rumsförändring och ommålning i Gripenberg, ommålning vid
Linderås skola
försämrad städning ökar oro för allergi; föräldraföreningar tillskriver AB Tranåsbostäder
spolning av isbana i Linderås genom föräldraföreningen
klätterställning är önskemålet i Gripenberg
sammanslaget fritidshem under julferien
gemensam friluftsdag i december på Bredstorp
arbete med ny skollag, läroplan och kursplaner gemensamt mellan skolorna

Trygve Lundbladh (kd) rapporterar från brukarråd vid Adelövs friskola, som han deltagit i
tillsammans med Svanthe Hansson (s):
-

skolan bedömer det möjligt med över 50 elever till hösten 2011
marginellt överskott med ca 20 tkr år 2011
plan att utöka samarbete med Grännaskolan vad gäller undervisning på engelska
utbyggnad av kök i början av år 2011
önskemål om större resurser från Tranås kommun till särskilt stöd
anslag sökt för upprustning av skolgården och utveckling av utomhuspedagogik
besök av Friends i samarbete med Grännaskolan kring ungdomars användning av datorer
och Internet
radonmätning av ny paviljong pågår

forts.

Justerares sign

Utdragsbestyrkande
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§ 190

Maywor Hansson (kd) rapporterar från Hagadals förskola:
-

fungerande verksamhet trots stora grupper; kräver mer planering och struktur
frukost- och mellanmålsbuffé
nyanställning av förskollärare pågår
problem med dålig lukt i det nybyggda huset
nya växter planerade som solskydd
föräldrarnas fundering om maten är anpassad för barnen

Ordföranden Leif Andersson rapporterar från bu-råd vid Fröafallsskolan, som han och Anders
Karlsson deltagit i :
-

rektorsinformation om nya skollag, läroplan, betygssystem
önskemål om hastighetsbegränsning till 30 km/tim vid skolan
önskemål om isspolning

Ordföranden rapporterar dessutom från yrkesråd för elprogrammet vid Holavedsgymnasiet:
-

inför GY 11 diskussion om inriktning data- och kommunikationsteknik; i stället utökning av
elprogrammet med kurser p.g.a. branschens invändning
rektorerna arbetar med möjliga programerbjudanden, ekonomin tillåter inte luft i
organisationen
avsikt att ansöka om att få bli konceptskola, likartat med Nyköpings kommun

På fråga angående neddragen städning meddelar förvaltningsekonomen från lokalgruppssammanträde att AB Tranåsbostäder vid övertagandet av kommunens fastigheter ansåg att
kostnaden för städning var för hög. AB Tranåsbostäder tillämpar nu Jönköpingsmodellen. Tanken är
att efter en intrimningsfas enheter ska kunna köpa till kompletterande städning.

_____

Justerares sign

Utdragsbestyrkande
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§ 191

Barn- och utbildningsnämndens sammanträdestider år 2011
Barn- och utbildningsnämnden beslutar
att fastställa följande sammanträdestider år 2011, oförändrat i princip sista måndagen i varje mån
kl. 08.15, juli mån sammanträdesfri:
Barn- och utbildningsnämnden
må 10 januari, kl. 15.00, konstituerande sammanträde
må 31 januari
må 28 februari
må 28 mars
ti 26 april
må 30 maj
må 20 juni
må 29 aug
må 26 sept
må 24 okt (må 31 okt = höstlov)
må 28 nov
må 19 dec
Arbetsutskottet sammanträder 2 veckor före, i princip måndagar kl. 08.15:
må 17 jan
må 14 febr (sportlov)
må 14 mars
må 11 april
må 16 maj
ti

7 juni

må 15 aug
må 12 sept
må 10 okt
må 14 nov
må 5 dec
_____
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§ 192

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 oktober 2010.

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

Justerares sign

Utdragsbestyrkande
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§ 193

Dnr 012/10

Budgetuppföljning efter 10 mån 2010 - prognos
Budgetuppföljning per 31oktober med prognoskommentar skulle vara ekonomiavdelningen tillhanda
senast 12 november kl.12. Följande förbrukning efter periodisering rapporteras efter 10 mån att
jämföras med riktpunkten 83,3 % :
Barnomsorg och grundskola efter periodisering 81,8 %
Gymnasieskola

82,7 %

Vuxenutbildning

84,0 %

Totalt förvaltningen

80,7 %

Därav rapporteras följande personalkostnadsutfall efter 9 mån efter periodisering:
Barnomsorg och grundskola
Gymnasieskola
Vuxenutbildning
Totalt förvaltningen

81,1 %
83,8 %
91,5 %
81,8 %

Negativ avvikelse för personalkostnader finns för barn- och utbildningsnämnden, några förskolor
och Ängarydsskolan. Nya löner fr. o. m. april och retroaktiva löner finns bokförda.
Resursfördelningssystemet uppvisar negativ avvikelse för Sommens skola och Ängarydsskolan,
samt för Bergets, Stoeryds och Brunnsparkens förskolor. I resursfördelningssystemets avstämning
per tertiär har anslag reducerats med upp emot 900 tkr p.g.a. färre barn. För vuxenutbildningen
finns avvikelser p.g.a. projekt. Hantering av positiv avvikelse för TUC pågår tillsammans med
ekonomiavdelningen.
Investeringsbudgeten följs.
Förvaltningens analys pekar mot ett positivt driftbudgetresultat med + 5,5 Mkr, varav 3,4 Mkr från år
2009 avses balansera minskad ram år 2011. Vidare har 2,0 Mkr av förvaltningens buffert för
gymnasieelevers val och befolkningstillväxt inte använts. För fritidshem och till viss del grundskola
har drygt 1 Mkr använts av buffert.
Arbetsutskottet har godkänt budgetuppföljningen med prognos för positivt driftbudgetresultat med +
5,5 Mkr med ovanstående förklaring, för överlämnande till ekonomiavdelningen.

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

TRANÅS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum

2010-11-29

Sida 13 (26)

f

§ 194

Dnr 110/10

Organisation av grundskolans årskurs 6
En arbetsgrupp av rektorer har utrett organisation av grundskolans årskurs 6, som en följd av att ny
skollag, läroplaner och kursplaner träder i kraft 1 juli 2011. En förflyttning kommer att ske av
nationella prov från årskurs 5 till årskurs 6. I årskurs 6 föreslås de första betygen ges.
Nationella mål finns formulerade för årskurs 3 (matematik, svenska, No och So) samt för årskurs 6
och 9 i samtliga ämnen. Nationella prov kommer att genomföras i matematik och svenska i årskurs
3-6-9, och i engelska i årskurs 6 och 9.
En förändrad lärarutbildning startar. Lärarbehörigheten kommer att omfatta 1-3 (lågstadiet) 4-6
(mellanstadiet) och 7-9 (högstadiet ). I Tranås kommun är eleverna nu organiserade F- år 5 samt år
6-9.
Arbetsgruppen ser två alternativ till organisation i Tranås kommun nästa läsår 2011/12. Ett tredje
alternativ kan finnas i framtiden.
Alt.1

Organisation som idag

Alt.2

Årskurs 6 blir kvar ute på enheterna och eleverna byter skola i årskurs 7

Alternativ 2 innebär att nya lokaler måste tillskapas omgående för enheterna Fröafallskolan,
Hubbarpskolan och Norrskolan.
För framtiden föreslås att Tranås kommun måste sträva efter att, på sikt, ändra sin organisation när
det gäller årskurs 6. Om 4-5 år examineras de första lärarna från den nya lärarutbildningen. Lgr 11
träder i kraft vid halvårsskiftet 2011. Detta innebär bl. a. att nationella mål och nationella prov
kommer att finnas för årskurs 3-6-9. På sikt innebär detta att en ny organisation måste tillskapas.
Under nästa läsår föreslår rektorerna att man ska titta på hur man kan justera organisationen för
årskurs 6 – kanske en återgång till låg- mellan och högstadiet.
T.f. förvaltningschefen meddelar på ordförandens förfrågan att möjligheten att lärare följer med till
årskurs 6 inte fungerar inför nästa läsår, men kan övervägas på sikt.

Barn- och utbildningsnämnden beslutar på förslag av arbetsutskottet
att bifalla rektorernas förslag om att organisationen för grundskolans årskurs 6 nästa läsår 2011/12
ska förbli oförändrad, samt
att uppdra till rektorerna att fortsätta ett långsiktigt utredningsarbete kring konsekvenser, som
behovet av lokalutökningar på sikt, för en annan organisation av grundskolan.
_____
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§ 195

Dnr 105/10

Lokalfrågan vid Sommens skola – skrivelser från rektor
T.f. rektor Sofia Gärskog tar på nytt i skrivelse upp lokalfrågan vid Sommens skola, i anledning av
brandsyn vid Sommens skola, med ett antal påpekanden.
Tidigare har t.f. rektor Sofia Gärskog tagit upp lokalfrågan vid Sommen skola, mot bakgrund av
positivt elevunderlag och den tillfälliga lösningen med barack för förskoleklassen och fritidshemmet
med bygglov som löper ut år 2011.
T.f. rektor anser att ett alternativ skulle kunna vara utbyggnad av den befintliga skolbyggnaden, Vita
huset. En annan aspekt är att det i äldre skolbyggnader finns korridorytor o.d. som inte är väl
använda, varför en möjlighet är översyn av lokalanvändning inom befintliga väggar. T.f. rektor
påtalar att ytor i källarplanet får användas endast med vuxen person närvarande.
Arbetsutskottet har i oktober beslutat att avvakta beslut i fråga om organisation i Tranås kommun av
skolår 6. Beslut i detta ärende finns i föregående paragraf.

Barn- och utbildningsnämnden beslutar på förslag av arbetsutskottet
att ge AB Tranåsbostäder i uppdrag att utarbeta byggnadsteknisk lösning av lokalfrågan vid
Sommens skola i första hand inom befintlig yta och i andra hand genom tillbyggnad, som ska
innefatta uppgift om kostnader uppdelade mellan åtgärder föranledda av brandsyn som åligger
fastighetsägaren och kostnader för ombyggnad/tillbyggnad i övrigt.
_____

Justerares sign

Utdragsbestyrkande
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§ 196

Dnr 104/10

Begäran om tillbyggnad av Hubbarpsskolan – skrivelse från
föräldrarådet
Tf förvaltningschefen har till arbetsutskottet överlämnat skrivelse från föräldrarådet vid Hubbarpsskolan som redovisar åsikter angående ökande elevantal vid Hubbarpsskolan de kommande åren.
Enligt rektorernas information utnyttjas idag alla lokaler, och ett samarbete ser inte ut att vara
möjligt. Föräldrarna väger in Tranås tillväxtmål med 20 000 invånare år 2020 och skolreformer.
Som underlag för barn- och utbildningsnämndens ställningstagande i ett antal aktuella diskussioner
med krav på utökning av skollokaler har barn- och utbildningskansliet sammanställt ett översikt över
elevantalsutvecklingen i grundskolan, en minskning med för närvarande - 385 elever som pågått
sedan år 2002. Därav har minskningen för Hubbarpsskolan och Ängarydsskolan varit totalt - 133
elever.
Lokalytan per elev var vid elevtoppen i Tranås kommun 15,1 kvm år 2002. År 2010 är lokalytan
17,2 kvm/elev, i samma nivå som genomsnittet varit i landets kommuner på senare år. Senaste
statistiken för 2009 uppvisar 18 kvm/elev i kommunala grundskolor och i fristående grundskolor 10
kvm/elev.
T.f. förvaltningschefen informerar om att Norrskolan bedöms kunna ta emot fler elever i
förskoleklass från Stoerydsområdet nästa läsår 2011/12, vilket minskar trycket på Hubbarpsskolan.
Tranås kommuns fastlagda budgetprinciper innebär att, om elevunderlaget inte ökar, ska en ökning
av lokalytor finansieras inom barn- och utbildningsnämndens budget; i praktiken en omfördelning
från den största anslagsposten undervisningskostnaden.
Barn- och utbildningsnämnden beslutar
att meddela föräldrarådet vid Hubbarpsskolan att frågan är en långsiktig strategisk fråga som ingår i
fråga om organisation av grundskolan i Tranås kommun sett mot skolreformer m.m.
_____
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§ 197

Dnr 024/10

Resultat i grundskolans år 3,5 och 9 vt 2010
Grundskolorna har som bilagor till kvalitetsredovisningar redovisat resultat av nationella prov i
skolår 3 och 5 samt nationella prov och slutbetyg för skolår 9 för läsåret 2009/10.
Nationella prov i skolår 3
Nationella prov i år 3 redovisas för andra gången. Första gången sammanföll resultatet med ett
riksgenomsnitt, att en av fyra elever inte klarat proven i matematik, medan resultatet var bättre i
svenska. Ett skäl som angavs var att alla elever inte undervisats i division. Andelen som inte klarat
proven 2009/10 är något lägre, 81 % i svenska/sva och 73 % i matematik.
Nationella prov i skolår 5
För år 5 redovisas en något högre andel i svenska som klarar alla prov (86 %), något lägre i
matematik (84 %), men störst förändring finns i engelska med lägre andel (81%)som klarat alla
prov.
Nationella prov och betyg i år 9
Sammanställning av resultat av nationella prov i skolår 9 i svenska, engelska, matematik,
biologi/kemi och betyg visar störst skillnad för betyget MVG i svenska på Ängarydsskolan.
2 elever har nått MVG på nationellt prov, medan 12 elever fått MVG i slutbetyg.
Sammanställningen utvisar att andelen elever från år 9 som inte har behörighet till gymnasieskolan
är i Tranås kommun den högsta sedan betygssystemets införande vt 1998. 12,8 % av eleverna har
inte behörighet till gymnasieskolan, jämfört med ett preliminärt riksgenomsnitt på 12 %.
Skolverket antar i sin kommentar till sjunkande behörighet i riket att diskussionen om lärares
betygssättning och Skolinspektionens dubbelrättning av nationella prov har lett till att lärare blivit
mer restriktiva i sin betygssättning. Vid Skolinspektionens dag 24 november informerades om att
kontrollrättningar av nationella prov i landet visat på minst avvikelser i år 3, och därefter i år 5.
Avvikelserna blir allt större i år 9 och störst är de i gymnasieskolans svenska B, med avvikelse för
40 % av proven. Det finns avvikelser som utgör mer än ett betygssteg, och i undantagsfall finns
exempel på MVG som vid kontrollrättning bedömts som IG.
Skolinspektionen har tryckt på kravet att följa upp nationella prov och betyg, varför Bu-förvaltningen
planerar att fortsatta med att, i likhet med förra året, följa upp resultatet i grundskolans alla ämnen
vid höstterminens utgång 2010.
Barn- och utbildningsnämnden beslutar
att lägga informationen till handlingarna.
_____
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§ 198

Dnr 024/10

Nationella prov för år 5 vt 2011– skrivelse från lärarpersonal
Skrivelse har inkommit från lärare i årskurs 5 med protest mot barn- och utbildningsnämndens
uttalande i september 2010 att utifrån Utbildningsinspektionens krav på att måluppfyllelsen
kontinuerligt ska följas upp bör skolorna genomföra ämnesprov i årskurs 5 våren 2011. Frågan togs
upp efter att Skolverket i nyhetsbrev informerat 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.
Tf förvaltningschefen meddelar att grundskolans rektorer anser att ämnesprov i år 5 ska
genomföras våren 2011, då det inte finns något alternativ framtaget för systematisk uppföljning och
utvärdering av elevernas kunskapsresultat i förhållande till nationella mål i årskurs 5. Nationella prov
innebär kvalitetssäkring av att bedömningen blir jämförbar.

Barn- och utbildningsnämnden beslutar på förslag av arbetsutskottet
att meddela att barn- och utbildningsnämndens beslut är en rekommendation till rektorerna, som
avgjort frågan utifrån ovanstående diskussion.
_____

Justerares sign

Utdragsbestyrkande
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§ 199

Dnr 111/10

Riktlinjer för elevers insamlingar på skolor – uppdrag
Barn- och utbildningsnämnden har i oktober i anslutning till bu-rådsrapporter (barn- och ungdomsråd) beslutat att uppdra till arbetsutskottet att upprätta riktlinjer för elevers insamlingar på skolor.
Förälder vid Junkaremålsskolan har invänt mot hanteringen av insamling till ett biståndsprojekt
Gambia med koppling till SIDA.
Skolinspektionen har i informationsblad 2009-03-30 behandlat bedömningar av avgifter i skolan
enligt skollagen, och bl.a. angivit följande:
”Om elever på en skola arbetar med att samla in pengar för att genomföra gemensamma aktiviteter
på skoltid får det inte förekomma någon koppling mellan hur mycket en enskild elev eller hennes
föräldrar bidrar med och elevens möjlighet att delta i aktiviteten. En skola som samlar in pengar på
detta sätt måste vinnlägga sig om att tydlig information om frivilligheten når elever och föräldrar. ”

Barn- och utbildningsnämnden beslutar på förslag av arbetsutskottet
att uttala att nämnden ser positivt på skolors engagemang med insamlingar till biståndsprojekt, men
att påtala för skolorna att Skolinspektionens riktlinjer måste följas.
_____
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§ 200

Dnr 036/10

Kostutredning under kommunstyrelsen – remiss
Kommunstyrelsen har översänt kostutredning till bl. a. barn- och utbildningsnämnden för yttrande
senast 2010-12-06. Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott har i september beslutat att
inhämta synpunkter på kostutredningen från grundskolans skolenheter samt gymnasieskolan
senast 2010-11-01.
Kostutredning under kommunstyrelsen innehåller:
- Presentation av förstudie och analys. Förslaget innebär tillagning vid varje enhet.
- Förstudie – konsekvenser vid omställning, mottagningsköken Fröafallsskolan och
Ängarydsskolan, till tillagningskök. Utgift för renovering och ombyggnad uppskattas till 2 Mkr för
Fröafallsskolan och 6,8 Mkr för Ängarydsskolan.
- Exempel på Kostpolitiskt program för Herrljunga kommun och Katrineholms kommun.
Synpunkter har inkommit från grundskolorna. Tillagning nära verksamheten anses vara bra, men
från fyra grundskolor kommer ifrågasättanden av hur kostutredningens förslag kan finansieras, och
betoning av att ökade kostnader inte får gå ut över anslagstilldelningen till undervisningen.
Arbetsutskottet har överlämnat frågan om yttrande till barn- och utbildningsnämnden utan eget
förslag.
Ordföranden Leif Andersson ( c) meddelar att efter den gemensamma fempartiöverenskommelsen
för kommande mandatperiod är inriktningen tillagningskök.
Barn- och utbildningsnämnden beslutar på förslag av fempartigruppen genom ordföranden
Leif Andersson (c)
att avge följande yttrande: Det finns brister i kostutredningen. En ny och noggrann utredning måste
pröva både alternativet tillagningskök vid varje skola och alternativet centralkök med cook & chill.
Utredningen ska bland annat titta på miljöpåverkan, energiåtgång, personalmässiga och
ekonomiska konsekvenser. En ny utredning måste bedrivas skyndsamt bland annat med tanke på
restaurang- och livsmedelsprogrammets framtid på gymnasieskolan.
_____

Justerares sign

Utdragsbestyrkande
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§ 201

Dnr 018/10

Närproducerad mat till Linderås skola
Barn- och utbildningsnämnden har i september beslutat att ställningstagande till skollunch vid
Linderås skola ska göras samtidigt med yttrande över kostutredningen.
Kostnaden för barn- och utbildningsförvaltningen är f.n. 31,40 kr/portion som innefattar alla
kostnader inklusive serveringskostnad. Svenska kyrkan har till rektor för Linderås skola 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.
Ordföranden Leif Andersson (c) har meddelat att politiskt beslut inte fattats av Svenska kyrkan om
försäljning av skollunch till Linderås skola.
Arbetsutskottet har överlämnat frågan om yttrande till barn- och utbildningsnämnden utan eget
förslag.

Barn- och utbildningsnämnden beslutar
att ställa frågan till Svenska kyrkan angående köp av skolmat till Linderås skola, samtidigt som
frågans avgörande ska vävas in i den helhet som kommunens kostutredning leder till.
_____

Justerares sign

Utdragsbestyrkande
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§ 202

Dnr 112/10

SCB-statistik – personaltäthet för förskolan 2010, m m
Följande förändringar i förskolestatistiken per 15 oktober noteras jämfört med förra året:
2009

2010

Förändring

Antal barn i förskolor

654

667

+ 13

Antal barn i enskilda förskolor

128

125

-3

68

50

- 18

Antal barn i familjedaghem
Barn med annat modersmål
i förskolor

91+2

86

- 5, -2

i familjedaghem

1

0

-1

Antal familjedaghem

13

10

-3

Förändringen av antalet barn per årskull i kommunens förskolor har följande fördelning:
2010

2009
1- åringar

- 16

+6

2-åringar

-3

- 11

3-åringar

+9

+ 13

4-åringar

- 9

+4

5-åringar

+1

0

6-åringar

- 1

+1

Det minskade antalet 1-åringar år 2009 tolkades av bu-kansliet ha samband med införandet av
vårdnadsbidrag, vilket kan utläsas ha fått fortsatt inverkan på 2-åringarna år 2010. Effekt av allmän
förskola fr. o. m. 3 års ålder avspeglar sig.
Sammanställning av SCB-statistik sedan statens personalförstärkningsbidrag infördes till förskolan
utvisar åter något ökande antal barn per tjänst i förskolan, och diifferensen har ökat till personaltätheten det sista året med specialinriktat statsbidrag år 2007:
15 okt 04 15 okt 05

15 okt 06

15 okt 07 15 okt 08 15 okt 09 15 okt 10

Tranås kn 5,86

5,62

5,43

5,31

5,81

5,66

5,86

Enskilda 5,41

5,56

5,05

5,43

5,65

5,56

6,20

Totalt

5,61

5,36

5,33

5,78

5,64

5,91

5,79

I resursfördelningssystemet har noterats att antalet barn fyllts på i förskolorna tidigare under hösten
2010, än förra hösten 2009 som utgjort modell för personaldimensioneringen.
Barn- och utbildningsnämnden får del av sammanställning över personaltäthet också per
förskoleenhet, såväl kommunala som enskilda förskolor.
Forts.
Justerares sign

Utdragsbestyrkande
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§ 202

Dnr 112/10

På kommunledningens begäran har sammanställning gjorts av placeringsansvarig för förskolorna
efter uppgifter från rektorerna för medverkan i ett antal kvalitetsnyckeltal till SKL (Sveriges
kommuner och landsting).
Förnyade värden är:
- Andel barn med plats på önskat placeringsdatum

71,4 % mot 83 % (förra årets värde)

- Genomsnittlig väntetid, antal dagar

11,5 dagar mot 9 dagar (förra årets värde)

Övriga värden avser barns och föräldrars inflytande.
Barn- och utbildningsnämnden beslutar
att lägga informationen till handlingarna.
_____

Justerares sign

Utdragsbestyrkande
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§ 203

Dnr 015/10

Aktuellt köläge i barnomsorgen
Rapport från placeringsansvarig utvisar ansökningar till totalt 66 platser:
Nov 3

Dec 0

Jan 35

Febr 13 Mars 10

April 5

Därav finns 11 ansökningar till Sommens förskola.
16 barn har placerats sedan förra köläget i början av oktober. Platser har erbjudits för 31 barn, men
platserna har ännu inte accepterats. Beroende på vilka som tackar ja till gjorda erbjudanden är det
svårt att säga om och var platser kan erbjudas. Eftersom förskolorna tar emot fler barn än organisationen motsvarar finns egentligen inga lediga platser.
Från Svenska kyrkan meddelas att det pågår utredning för ombyggnad inför start av enskild förskola
i församlingsgården i Sommen.
Anders Karlsson (s) föreslår uppdrag till arbetsutskottet för att undersöka flexibla system för platsutökning i form av utomhusverksamhet eller genom andra alternativ.

Barn- och utbildningsnämnden beslutar
att hänskjuta till arbetsutskottet att undersöka flexibla system för platsutökning i form av
utomhusverksamhet eller genom andra alternativ.

_____

Justerares sign

Utdragsbestyrkande
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§ 204

Dnr 070/10

Motion om barnomsorg på obekväm arbetstid och oregelbundna tider yttrande
Kommunfullmäktige har för yttrande remitterat motion till barn- och utbildningsnämnden från
Hannah Hellgren (s) med förslag om att Tranås kommun eka erbjuda barnomsorg på obekväm
arbetstid och oregelbundna tider. Barn- och utbildningsnämnden har i augusti återremitterat
motionen till arbetsutskottet för utredning av kapacitet och kostnader för lösning i familjedaghem
eller annan pedagogisk verksamhet.
Avslag har givits från arbetsutskottet, då lösning inte funnits i Tranås kommun för barnomsorg på
obekväm arbetstid och oregelbundna tider - inte heller i familjedaghem, i princip i fyra fall totalt
fördelat på ungefär vartannat år. Placeringsansvarig för barnomsorg kan inte uttala sig om hur stort
behovet är. Under de senaste 2 åren har ett par föräldrar ställt frågor.
Ny skollag fr.o.m. 1 juli 2011 anger under pedagogisk omsorg (motsvarar familjedaghem)att
kommunen ska sträva efter att erbjuda omsorg för barn under tid då förskola eller fritidshem inte
erbjuds i den omfattning det behövs med hänsyn till föräldrars förvärvsarbete eller familjens
situation i övrigt. Här bör dock vägas in i bedömningen om arbetsgivaren har möjligheter att förlägga
arbetet till vardagar under dagtid för de föräldrar som behöver det. Det innebär ingen rättighet att i
enskilda fall få omsorg under obekväm arbetstid. Föräldrars ansvar för att hitta lösningar på barnets
behov av omsorg kvarstår. Det är upp till kommunen att besluta i vilka former verksamheten ska
bedrivas samt tidpunkten för när kvällsomsorgen tar vid efter dagtid.
Förfrågningar har gjorts till Eksjö och Jönköpings kommuner som har erfarenhet av barnomsorg på
obekväm tid.
Kostnad för nyrekrytering av familjedaghem för att kunna erbjuda barnomsorg kvällstid samt helger
bedöms till 750 tkr/år samt för barnomsorg under nätter 450 tkr, dvs. om behov finns all obekväm
arbetstid uppkommer totalt merkostnader i nivån 1,2 Mkr.
Vid behandling i samverkansgrupp på bu-nämndsnivå har Kommunal påtalat att arbetspass inom
vård och omsorg avslutas kl. 22.00, och behovet antas vara störst kvällstid.
Arbetsutskottets förslag
Arbetsutskottet har föreslagit att som svar på motionen meddela att lösning för barnomsorg på
obekväm arbetstid och oregelbundna tider bedöms kunna finnas genom nyrekrytering av
familjedaghem om behov finns, under förutsättning att kommunfullmäktige tillskjuter medel till barnoch utbildningsnämndens budget.
Vice ordföranden Anders Karlsson (s) yrkar förtydligande med att barn- och utbildningsnämnden
bifaller motionen.
Barn- och utbildningsnämnden beslutar
att föreslå kommunfullmäktige att bifalla motionen, med hänvisning till arbetsutskottets förslag till
yttrande.
_____

Justerares sign

Utdragsbestyrkande
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§ 205

Dnr 075/10

Fråga rörande tillbyggnad av Åsvallehults förskola
Barn- och utbildningsnämnden har i juni 2010 uppdragit till Tranåsbostäder AB att genomföra
ombyggnad av kök vid Åsvallehults förskola.
Barn- och utbildningsnämnden har senare som ett alternativ för förskoleutbyggnad i budget 2012
diskuterat utbyggnad i Tranås från två till tre avdelningar vid Åsvallehults förskola, för att få ökad
ekonomisk effektivitet vid enheten. Behov av stadsplaneändring för tillbyggnad av Åsvallehults
förskola har anmälts till planberedningen.
AB Tranåsbostäder begär ställningstagande till utbyggnad inför ombyggnad av köket. Rektor har
informerats om att AB Tranåsbostäder anser att det är möjligt med utbyggnad av en avdelning,
under förutsättning att planändring kan göras och marken får köpas. Utbyggnad påverkar hur det
nya köket ska planeras, bl. a. ventilationens storlek, energiförbrukning, fönsters placering samt
behov av genomgång till eventuell ny avdelning.
Planberedningen har 2010-11-15 ansett att formell förfrågan om planuppdrag skall gå till
byggnadsnämnden, och ärendet antas komma upp nästa sammanträde.

Barn- och utbildningsnämnden beslutar på förslag av arbetsutskottet
att under förutsättning av byggnadsnämndens positiva besked ska utbyggnad av förskoleavdelning
i Tranås ske vid Åsvallehults förskola med en avdelning från två till tre avdelningar, dvs. ombyggnad
av kök ska ske med den förutsättningen.

_____

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

TRANÅS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum

2010-11-29

Sida 26 (26)

f

§ 206

Konferensrapport
Sekreteraren rapporterar från Skolinspektionens dag i Linköping 24 november:
- Generaldirektör Ann-Marie Beglers budskap: Alla elever har rätt att nå maximala resultat och minst
godkänt i alla ämnen. För att komma dit krävs att varje skola fokuserar på ledning och styrning,
undervisningens kvalitet och allas rätt att lyckas.
- Skolinspektionens aktuella kvalitetsgranskning om rektors ledarskap
- Skolornas sätt att arbeta för att alla barn ska nå målen och hur skolorna arbetar med att följa upp
och utvärdera elevernas kunskapsutveckling.
Skolinspektionens granskning år 2011 kommer i grundskolan att ges inriktning på idrott och hälsa,
no-ämnen årskurs 1-6 samt svenska årskurs 7-9. I gymnasieskolan kommer att granskas
religionskunskap A. Tranås kommun planeras att granskas år 2012.
Ytterligare information kommer att ges ny barn- och utbildningsnämnd efter årsskiftet.
_____

Justerares sign
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