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Internutbildning för barn- och utbildningsnämnden
Internutbildning genomförs under förmiddagen för nyvald nämnd utifrån sammanställt material kring
följande punkter:

Skolans stvrninglpolitiskt uppdrag på nationell och kommunal nivå
Genomgång av nämndens sekreterare Inger Nilsson av:
- Ny skollag fr. o. m. 1juli 2011
- Ansvarsfördelning mellan stat och kommun
- Planer för likabehandling
- Sekretess

Professionens roll
- Genomgång av reformer och läroplaner för gymnasieskola av förvaltningschef Peter Tuvberger,
för förskola av rektor Helene Olofsson och för grundskola av rektor Ann Andersson. Rektorerna
rapporterar att den pedagogiska personalen ser positivt på reformerna och ser fram emot arbetet.
- Samverkansavtal för gymnasieskolan
- Verksamhetsöversiktl"lathund" för verksamheterna

Ekonomi
Genomgång av förvaltningsekonom Andreas Carlsson av följande:
- Budgetprocessen/ ramtilldelning
- Fördelning av barn- och utbildningsnämndens budget
- Resursfördelningssystem i förskola/grundskola/fritidshem
Kurre Carlson informerar om centrala löneavtal för kommunal personal med avtalsperiod t.o.m. 30
april 2012.
Som en del i informationen om verksamheten intar barn- och utbildningsnämnden skolmåltid i
Parkhallen.
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Fastställande av föredragningslista
Barn- och utbildningsnämnden beslutar
att fastställa föredragningslistan efter tillägg av:
• Förvaltningschefens reflektioner efter verksamhetsbesök
• Uppsägning av hyreskontrakt för lokaler för förskolor
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Dnr 001/11

Anmälan av delegationsbeslut

Anmälan av delegationsbeslut läggs till handlingarna (bilaga till denna paragraf i originalprotokollet).
Specifikation av antal anmälda beslut, efter verksamhet:
!

Delegat
Bu Leif Andersson (ordf)
Bu Eva Bouvin
Ro 3 Fredrik Brolin

Förskola

Grund-Isär

3

Skolb omsorg

1

lUtdragSbestyrkande
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§ 31

Meddelanden
- Skolverket: Beslut om statsbidrag för yrkesinriktad gymnasial vux, 37 platser, 1 850 tkr
- bokslutstext för år 2010
- Utbildningsdepartementets pressmeddelande: En likvärdig utbildning - inte bara skolans ansvar.
Betänkandet Se, tolka och agera - allas rätt till en likvärdig utbildning har Tranås kommun möjlighet
att lämna remissvar på senast 2011-05-16.
- SKL: Samverkan stöder utsatta barn
- Socialdepartementet, proposition: En samlad strategi för alkohol- narkotika- dopings- och
tobakspolitiken
- Utbildningsdepartementets pressmeddelande: Svensk skola brister i jämställdhet
- Miljö och hälsa: Registrering av livsmedelsanläggning Öppen förskola, Hälsoskyddstillsyn enligt
miljöbalken - Öppna förskolaniFamiljecentralen
- Teknik och griftegårdsnämndens beslut § 21/11 om godkännande av handläggning av ärende om
trafiksituationen vid Hubbarpsskolan.
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Rapporter från Bu-råd (Barn- och ungdomsråd)
Anders Karlsson (8) rapporterar från föräldraråd på Fröafalls förskola, som han deltagit i
tillsammans med Trygve Lundblad (KO):
• nuläget i de 3 hemvisterna, med barn i åldrarna 1-5 år och samarbete mellan personalen
- information om läroplansreform, med krav på dokumentation, uppföljning och utvärdering
· kontinuerligt kvalitetsarbete och föräldraenkät om trygghet och bemötande; likabehandlingsplanen
håller på att revideras
- föräldrasynpunkter på dåligt fungerande vikariesystem med för mycket olika vikarier
- påminnelse om skolans ordningsregler
Tryggve Lundblad (KO) rapporterar från bu-råd på Fröafallsskolan, som han deltagit i tillsammans
med Anders Karlsson (8)
- elevrapporter om skolarbetet och rastaktiviteter, och eleverna trivs
- antalet barn på fritidshemmet börjar minska, arbete med mer ansvar för barnen
- kvalitetsredovisningens roll för politiker
- kamratstödjarfunktionen, efter TV-program
- diskussion om frågan om organisation av åk 6 har börjat
- föräldrasynpunkter på brister i städningen
- fråga om fortsatt skötsel av isbana; i år har föräldrar varit aktiva
Marie Thiele (8) rapporterar från bu-råd på Ängarvdsskolan som hon deltagit i tillsammans med
Patrik Lindgren (C ):
- talangjakt och innebandyturnering ska hållas
- matråd har tillskapats, ny personal i matsalen har inneburit förbättrad atmosfär
- skolreformen
- överfull Länstrafikbuss från 80mmen de dagar endast en buss trafikerar sträckan
- PI M-utbildning av lärare, dvs praktisk media i skolan (28 av 35 deltar)
- eleverna är datorkunniga, men har för dåliga kunskaper i program som Word och Excel
Marie Thiele (8) rapporterar vidare från bu-råd på Hubbarosskolan:
- föräldraråd anordnas 21 mars, med inbjudna politiker för diskussion om skolans framtida
organisation och lokaler. Förslag från AB Tranåsbostäder om trafiksituationen förväntas.
• utifrån ansökningar till f-klass beräknas ca 60 barn i 3 klasser nästa läsår
- 160-170 barn på fritidshemmet befaras till hösten, platsbrist upplevs på fritidshemmet och krav
reses på lösning av lokalfrågan. Nytt möte anordnas 16 mars.
lUtdragSbestyrkande
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Maywor Hansson (KO) rapporterar från gemensamt bu-råd för Gripenbergs/Linderås skolor:
För Gripenbergs skola:
- rapport från elever om arbete med rymden m.m.
- nulägesrapport från klasserna, önskemål om oförändrad personal för åk 1-2
- oro från föräldrar om personalbyte.
samt från bu-råd i Linderås skola:
- nulägesrapport från klasserna
- öppet hus en lördag med stor uppslutning, föräldraföreningen medverkade
På fritidshem finns 20 barn i Linderås och 36 i Gripenberg. Verksamheten i Linderås är förlagd
mycket utomhus, vilket är positivt. På sportlovet samarbetar fritidshemmen i Linderås och
Gripenberg, vilket upplevs positivt av både personal och barn.
Gemensamt behandlades fastighetsfrågor:
- försämrad städning på båda skolorna, men mest i Linderås skola
- fastighetsunderhåll i Gripenberg, återgång till äldre skolbänksmodell med resultatet mindre spring
- dämpning av ljudnivå genom nya bordsskivor till matsalarna
- brandsyn på båda skolorna
samt frågor om skolreformen och organisation av åk 6.
Anm.
Förvaltningschefen meddelar att arbete pågår med förändring av arbetet med vikarieanskaffning till
förskolorna, vilket tar tid.
Förvaltningschefen informerar kring städfrågan, om överläggning med AB Tranåsbostäder under
kommunchefens ledning 2011-02-09. Konkret utmynnade samtalet i att 3 städledare föreslagits
delta i olika APT-träffar på skolorna för information och dialog om vad som ingår i städningen.
Rektorerna har vid ledningsgrupper uppmanats till fundering över kravspecifikation inför
upphandling. Iledningsgruppen för förskola-grundskola fanns olika uppfattningar, Junkaremåls
skolan ansåg sig ha fungerande städning.
Lars-Börje Jacobsson(S)efterfrågar hur registerkontrollen fungerar med städpersonal från AB
Tranåsbostäder, och påtalar vikten av den faktorn inför upphandling.
Marie Thiele (S) poängterar att städning är viktig i sjukdomsperioder som nu, för minskning av
smittspridning.

Barn- och utbildningsnämnden beslutar

att tidigare rutin fortsätter, dvs bu-rådsrapporterna tas upp i nästa arbetsutskott för urskiljande av
verksamhetsfrågor, och för förslag i de frågor som nämnden har att hantera.
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Reglemente för barn- och utbildningsnämnden - översyn
Barn- och utbildnillgskansliet arbetar med förslag till översyn av reglementet för barn- och
utbildningsnämnden. Nämnden har beslutat att partigrupperna ska överväga fråga om fortsatt
skolplan, som slopas som ett krav i ny skollag fr.o.m. 1juli 2011. I propositionen framhävs att
borttagande av kravet på skolplan inte innebär att huvudmän och verksamheter fritas från ansvaret
att ha en planering för sin verksamhet. En bestämmelse införs om huvudmannens ansvar för att
systematiskt planera, följa upp och utveckla verksamheten.
Frågan om rätten för icke tjänstgörande ersättare att få sin åsikt antecknad i protokollet är
återremitterad och kommer att behandlas av kommunfullmäktige i mars. Arbetsutskottet har beslutat
att återuppta frågan om förslag till reglemente efter kommunfullmäktiges sammanträde 7 mars.

Barn- och utbildningsnämnden beslutar

att, enligt diskussion i partigrupperna, ska en form av skolplan utarbetas som anger barn- och
utbildningsnämndens prioriteringar och uppföljningsansvar och som korresponderar mot
kvalitetsarbete, men begreppet skolplan behöver inte finnas reglerat i nämndens reglemente, samt
att uppdra till arbetsutskottet att överväga arbetssätt för utarbetande aven skolplan.

Expedieras till: samtliga rektorer, Elevhälsan
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Dnr 010/11

Ärendebevakningslista för bu-nämnden - uppdrag till au
Som rutin är Ärendebevakningslista för barn- och utbildningsnämnden en stående punkt på
dagordningen. Uppdatering av listan har gjorts genom komplettering med barn- och utbildnings
nämndens beslut i januari 2011.
Barn- och utbildningsnämnden har i januari beslutat att uppdra till arbetsutskottet att föreslå
förändringar i ärendebevakningslistans utförande, som tidsplan, ansvarig etc.
Ordföranden har rapporterat till arbetsutskottet beträffande följande punkter:
- "Närproducerad mat till Linderås skola": En arbetsgrupp är tillsatt av Svenska kyrkan. Ny
kostutredning har kommit på remiss till bu-nämnden med begäran om svar senast 2011-05-01.
- "Bu-rådsrapporter i febr 2010 - åtgärder: 3 nekande besked har lämnats från föreningar på
förfrågan om intresse för att delta i projekt med vuxna på skolgårdar.
Förvaltningschefen har meddelat arbetsutskottet:
- Tranark har varit i kontakt med vuxenutbildningen och gymnasieskolan och påbörjat delrapport
angående samordning av lokaler.
Förvaltningschefen rapporterar på barn- och utbildningsnämndens sammanträde om lokalgruppens
sammanträde tisdag 15 februari, bl. a. om uppdragen till AB Tranåsbostäder:
- centralkökItillagningskök är en stor fråga; ny kostutredning är remitterad till bl.a. bu-nämnden,
varav restaurangprogrammet är en del
- tillbyggnad av kök vid Åsvallehults förskola, och utökning med en avdelning, förutsätter ändrad
detaljplan
- åtgärder till följd av brandsyn vid Sommens skola, och konsulthjälp för lokalfrågornas lösning i
Sommen
- utbyggnad av glasvägg vid Junkaremålsskolan sammanförs nu med eventuellt frigörande av ytor
till följd av nytt centralkök
- för Parkhallen finns planerat utvändigt underhåll år 2011
- trafiksituationen vid Hubbarpsskolan, som innefattar också parkeringplats för idrott kvällstid vid
Ängarydsskolan
- alternativ lösning för förskoleavdelning Tamburinen vid Kungsparkens förskola kan finnas
- barack på Ängarydsskolans skolgård kommer att tas bort våren 2011.

Barn- och utbildningsnämnden beslutar på förslag av arbetsutskottet
att punkten med uppdrag angående utomstående vuxna på skolgårdar anses avrapporterad och
stryks,
att frågor om tidsangivelse och ansvarig anses bli lösta genom koncernledningssystemet Konled,
som avses genomföras under 2011.
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Dnr 025/10

Läsårstider för elever 2011/12 - ändring
Elevernas läsårstider 2011/2012 fastställdes i augusti 2010 av barn- och utbildningsnämnden, efter
förslag från skolchefsgruppen i länet, med anpassning till Tranås kommun.
Det har uppmärksammats att beslutet innebär 179 läsårsdagar, och eleverna ska enligt tidigare
nämndsbeslut ha 178 läsårsdagar. Enligt GrF och GyF ska läggas ut minst 12 lovdagar.
• I skolchefsförslaget är hela vecka 44 utlagd som lowecka, i Tranås kommun vill rektorerna ha
kompetensutveckling med 3 dagar i v 44 ( samt 2 lovdagar)
• Lärarna börjar vårterminen en dag före eleverna
• Rektorerna för de senare skolåren avråder för avslutningsdagar torsdag - fredag· lördag.
Anm. Gymnasieskolans/gymnasiesärskolans årskurs 3-4 avslutas i Tranås kommun enligt tradition
på en lördag. För gymnasieskolans årskurs 3 gäller att betyg ska vara Högskoleverket tillhanda 15
juni.
Bu-förvaltningen har föreslagit avkortning av höstterminen med en dag, till följande:

Ändrad läsårstid 2011/12
må 22/8  ti 20/12

85 dgr (- (1+3) komp utv qgr) 81 dgr (1 komp utv dag ej utlagd)

ti

98 dgr (. 1 komp utv dag)

10/1 - fr 15/6

183

(- 5 komp utv dgr)

97 dgr (27 jan utlagd!)
178

Lovdagar
3-4 nov
v7
v14

30 april
18 maj
Kompetensutvecklingsdagar: 31 okt, 1-2 nov. Gemensam länsstudiedag (främst för
gymnasieskolan) enligt skolchefernas förslag sista fredagen i januari, 27 januari.
Dvs 1 kompetensutvecklingsdag kvarstår att lägga ut, och för grundskolan ytterligare
1 dag om inte 27 januari gäller.
Samverkansgruppen på bu-nämndsnivå har informerats.

Barn- och utbildningsnämnden beslutar på förslag av arbetsutskottet
att fastställa ovanstående ändrade läsårstider för elever 2011/2012.

Expedieras till: samtliga rektorer, Elevhälsan, Kulturskolan, handläggare områdena, växeln, kostavdelningen, kultur o
fritid, tekniska kontoret, AB Tranåsbostäder, fristående förskolor o grundskolor i kommunen
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Dnr 026/10

Lokala programråd vid gymnasieskolan 2011-2014
Genom ändring i gymnasieförordningen 2010-07-01 har införts bl.a. en ny paragraf, 5 kap.16 b §
"För yrkesprogrammen ska det finnas ett lokalt programråd för samverkan mellan skola och
arbetsliv", Enligt förarbetena ska formerna för samrådet inte regleras. Uppgifter är t. ex. att bistå
huvudmannan när det gäller APL (arbetsplatsförlagd utbildning) och utformning och bedömning av
gymnasiearbeten.
Tidigare har funnits lokala yrkesråd för yrkesförberedande program. Motsvarande yrkesprogram
kommer att finnas efter gymnasiereform GY 11 2011-07-01.
Sammansättningen av yrkesråden har varit i princip:

1-2 arbetsgivafTepresentanter, 1-2 arbetstagafTepresentanter
1 representant från barn- och utbildningsnämnden samt ersättare
2 elevrepresentanter
lärare i karaktärsämnen
ansvarig rektor

Barn- och utbildningsnämnden beslutar på förslag av arbetsutskottet
att utse en ordinarie representant i vardera lokalt programråd 2011 - 2014, varav 4 ordinarie
representanter från fempartigruppen och 3 från S-gruppen. Följande utses på förslag av respektive
partigrupp:

Byggprogrammet / Bygg- och anläggningsprogrammet : Kurre Carlson (FP)
Elprogrammetl EI- och energiprogrammet: Johan Lövlin (S)
FordonsprogrammetI Fordons- och transportprogrammet: Trygve Lundblad (KO)
Industriprogr / Industritekniska programmet, Hantverksprogrammet: Marianne Samuelsson (M)
Handels- och adm programmet / Handels- och administrationsprogrammet: Johanna Dahlgren (M)
Barn- och fritidsprogrammetI Barn- och fritidsprogrammet: Lars-Börje Jacobsson (S)
Hotell- och restaurangprogrammetI Restaurang- och livsmedelsprogrammet: Birthe Afvander (S)
att ordföranden och vice ordföranden ska vara ständiga ersättare vid förhinder för utsedda
representanter inom respektive partigrupp, samt
att ordförande utses inom respektive yrkesråd. Kopia av yrkesrådens protokoll sänds till barn- och
utbildningsnämnden.

Expedieras till: rektorer gymnasieskolan
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Dnr 004/11

Statsbidrag för basfärdigheterna läsa. skriva och räkna - ansökan 2011
och uppföljning 2010
Skolverket har informerat om att Tranås kommun har tilldelats en bidragsram på 719 600 kr år
2011, och ansökan för 2011 och uppföljning för år 2010 avseende 893,9 tkr ska lämnas via
Skolverkets databas SIRIS senast 2011-02-25.
Satsningen på att stärka arbetet med basfärdigheterna läsa, skriva och räkna har pågått sedan
2008 och förlängs nu med ytterligare 2 år.
Statsbidrag ska användas för åtgärder som syftar till att stärka arbetet med basfärdigheterna läsa,
skriva och räkna för elever i år 1-3 i syfte att öka elevernas måluppfyllelse. I begränsad omfattning
får bidraget även användas till elever i år 4-10 som är i behov av särskilt stöd. Statsbidraget kan
användas till personalförstärkningar, kompetenshöjande insatser, övriga stöd- och utvecklings
insatser, läromedel samt kompetenshöjande insatser för lärare som syftar till att stödja och utveckla
arbetet med individuella utvecklingsplaner med skriftliga omdömen.
Uppföljning för år 2010 har lämnats enligt Skolverkets anvisningar, och rektor för Norrskolan har
tillsammans med samordnare i svenska och matematik lagt förslag till statsbidragsansökan, som
korrigerats något:
1. Personalförstärkningar för fortsatt förbättring av undervisning i svenska som andraspråk, 166,6
tkr
2. Kompetenshöjande insatser för förbättrad måluppfyllelse, 125,0 tkr
3. Övriga stöd- och utvecklingsinsatser, riktad satsning i svenska, matematikutvecklingsprojekt
200,0 tkr
4. Läromedel, dataprogram och litteratur, 228 tkr
Av tidsskäl har arbetsutskottet beslutat godkänna förslaget till statsbidragsansökan för läsa, skriva,
räkna år 2011.

Barn- och utbildningsnämnden beslutar
att godkänna ansökan.
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Dnr 027/11

Bedömning av pedagogiska resultat i grundskolan ht 2010
Skolverkets utbildningsinspektion påtalade i beslut 2008-08-22 som brist att Tranås kommun inte
gjorde någon systematisk uppföljning och utvärdering av elevernas kunskapsresultat i förhållande
till nationella mål i årskurs 5. Kvalitetsarbetet bedrivs inte tillräckligt systematiskt på skolorna och
kvalitetsredovisningarna har inte utvecklats till vara ett reellt verktyg i verksamheternas utvecklings
arbeten. Brister i kunskapsuppföljningarna är ett problem och såväl grundskolor som gymnasie
skolan saknar en övergripande bild av elevernas kunskapsutveckling.
Kommunen bör ta ansvar för att måluppfyllelsen kontinuerligt följs upp och analyseras såväl på
elevnivå, verksamhetsnivå som kommunnivå. Skolverket ser det som angeläget att kommunen ökar
sina ansträngningar att finna åtgärder för att elevernas möjlighet att nå målen ska öka.
Grundskolornas pedagogiska resultat begärdes in höstterminen 2009 för varje ämne i årskurs 1-7
samt terminsbetyg för årskurs 8- 9. Samma insamling av resultat har nu gjorts för höstterminen
2010. Bedömning är gjord i 3 nivåer: "Ja med god marginal, ja, respektive osäkert."
I likhet med förra året redovisas från grundskolorna för de praktisktestetiska ämnena bedömningen
att det är osäkert för ett mindre antal elever att uppnå de nationella målen. Följande bedömning gör
grundskolorna av andel elever som riskerar att inte uppnå målen i de teoretiska ämnena:
(Siffrorna inom parantes avser höstterminen 2009)
Amne

Arskurs 3 -osäkerhet

Arskurs 5 - osäkerhet

Arskurs 9 - ej godkänd

Engelska

13,2 %(7,7 %)

17,8% (18,6 %)

13,5 %(10,4 %)

Matematik

25,9 %( 22,4 %)

14,8 %(15,4 %)

15,1 %(10,9 %)

Svenska

27,9 %(20,2 %)

11,2 %( 21,8 %)

6,8 %(8,0 %)

No-ämnen

8,5 %(5,5 %)

1,8 %(8,5 %)

Ej enhetliga betyg

So-ämnen

10,4 %(4,9 %)

7,7 %(9,6 %)

"

Arbetsutskottet har i sin diskussion sett allvarligt på att betygsresultaten I åk 9 I engelska och
matematik har försämrats. I åk 3 bedöms det osäkert för ett fyrtiotal elever om de ska uppnå målen i
matematik och svenska.
I Pisa-rapporten nyligen har visats försämrad läsförståelse för svenska elever, varav en högre andel
pojkar. Diskussion om resultat kommer att föras vidare genom lagd motion om Nossebros
arbetsmetodik.
Kurre Carlson (FP) föreslår uppdrag till arbetsutskottet att tillsammans med förvaltningen göra en
fördjupad analys av orsaker till försämrad måluppfyllelse, inom några månaders tid.
Barn- och utbildningsnämnden beslutar
att enligt Kurre Carlsons (FP) förslag uppdra till arbetsutskottet att tillsammans med förvaltningen
göra en fördjupad analys av orsaker till försämrad måluppfyllelse, inom några månaders tid.

Expedieras 1111: arbetsutskottet, rektorer grundskolan
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Dnr 028/11

Drogvaneundersökning - fråga från Elevhälsan
Chefen för Elevhälsan Malin Henriksson har tagit upp fråga om den drogvaneundersökning som
genomförs i Jönköpings läns kommuner varje år. För Tranås kommun är Malin Henriksson
kontaktperson.
Senaste undersökningen genomfördes i november 2010 i åk 2 på gymnasieskolan. Tidigare har det
varit Luppens Kunskapscentrum som genomfört undersökningen och den har då genomförts
vartannat år i åk 9 och vartannat år i åk 2 på gymnasieskolan. Fr.o.m. nu är det Landstingets
folkhälsoavdelning som ansvarar för detta.
I och med byte av utförare gäller förändringar. BI. a. erbjuds kommunerna möjlighet att genomföra
undersökningen i alla åk 6-9 på grundskolan och i åk 1-3 på gymnasieskolan, vilket är omfattande.
En annan förändring är att landstinget kommer att ta ut en kostnad för de kommuner som vill ha ett
bearbetat material på kommunnivå. Kostnaden beror på hur många årskurser vi väljer att ha med i
undersökningen, 5000-10000 kr.
Strategigruppen (rektorsgruppen) bedömer att grundskolans åk 6 är för tidigt för elevenkät. Det är
en annan sak att information behöver riktas tidigt till föräldrarna. Risk finns för enkättrötthet, varför
vartannat år är att föredra. Rektorerna förordar enkäter i åk 8, gymnasieskolans åk 1 och 3,
därigenom blir det samma elever (merparten) som kan följas.

Barn- och utbildningsnämnden beslutar på förslag av arbetsutskottet
att enligt strategigruppens förslag ska drogvaneundersökning i Tranås kommun genomföras i
grundskolans åk 8, gymnasieskolans åk 1 och 3.

Expedieras till: Elevhälsochefen
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Dnr 014/10

Aktuellt köläge 'j barnomsorgen
Rapport från placeringsansvarig utvisar ansökningar till totalt 28 platser:
Jan 4

Febr 2 Mars 2

April? Maj 10 Juni 3

Därav finns 4 ansökningar till Sommens förskola.
Erbjudanden om platser har inte besvarats för 3 barn. 32 barn står i kö för byte av förskola i augusti
2011.
F.n. finns 3 lediga platser på Fröafalls förskola, 2på Ängaryds förskola och 1 på Kungsparkens
förskola samt 4-5 platser hos dagbarnvårdare. Placeringsansvarig meddelar att flera förskolor kan
ta emot barn i maj-juni, för att få färre inskolningar i augusti.
Ordföranden har meddelat att från Svenska kyrkan kan väntas beslut i mars-april 2011 angående
start av fristående förskola i församlingsgården i Sommen.
Barn- och utbildningsnämnden beslutar
att lägga informationen till handlingarna.
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Förvaltningschefens reflektioner efter verksamhetsbesök
Förvaltningschef Peter Tuvberger informerar om intryck från verksamhetsbesök, som han gjort för
att som ny chef lära känna verksamheterna. Bu-förvaltningens fastighetskostnader är ca 50 msek/år
varav städning ca 8 msek/år.
Överlag anser han att lokalerna är väl underhållna och bra. Undantag är lokalerna för Västra vux
som inte håller måttet, där planer också finns för samlokalisering med gymnasieskolan.
Bedömningen är att det finns potential för det genom nybyggd del av gymnasieskolan och
tillsammans med Parkhallen. Frågetecken kan uppkomma också för Parkens förskola.
För Brunnsparkens förskola är underhållet eftersatt, och lekyta i direkt anslutning är liten, men
möjlighet finns till användning av park. För långsiktighet behöver hyreskontrakt övervägas.
Tranåsbostäder AB har avsatt 150 kr/m2 och år för underhåll. Glapp finns för underhållet för vissa
övertagna fastigheter.
Översyn av flöden och organisation syns nödvändig. Andra frågeställningar är trånga lokaler på
Hubbarpsskolan, l'Jorrskolan har liten lokalyta per elev, men är mera modernt byggd.
Junkaremålsskolan har stora ytor som borde kunna användas bättre.
Förvaltningsekonomen påtalar att ombyggnation innebär högre hyreskostnad, som inte ger
ramförstärkning utan måste bekostas inom nämndens egen ram.
Förvaltningschefen anser efter besöken hos enhetscheferna att det är en väl fungerande
verksamhet, med god atmosfär, det är lugnt på skolorna och Elevhälsan är välfungerande.
Enhetschefernas uppdrag skiljer sig en del, mellan antal skolformer och verksamheter. Det finns
skäl till övervägande om organisation som för åk 6, och som för studie- och yrkesvägledning.
Barn- och utbildningsnämnden beslutar
att anteckna informationen till protokollet.
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Uppsägning av hyreskontrakt för lokaler för förskolor
Förvaltningschefen har vid information om verksamhetsbesök föreslagit uppsägning av
hyreskontrakt för Stoeryds förskola och Brunnsparkens förskola för omförhandling.
Kontraktstiden upphör för båda förskolorna 2011-12-31, och uppsägning ska ske senast 9 månader
före den avtalade hyrestidens utgång, i annat fall är kontrakten förlängda med 3 år. Uppsägning ska
alltså ske före 2011-03-31.
Lars-Börje Jacobsson (S) föreslår nämnden att ge arbetsutskottet i uppdrag att utse en arbetsgrupp
för framtida lokalfrågor.

Barn- och utbildningsnämnden beslutar
att uppsägning för omförhandling ska ske av hyreskontrakt för Stoeryds förskola och

Brunnsparkens förskola, samt
att enligt Lars-Börje Anderssons (S) föreslqg ge arbetsutskottet i uppdrag att utse en arbetsgrupp

för framtida lokalfrågor.

Expedieras till: arbetsutskottet, förvaltningschefen
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Rapport från presidieträff
Kurre Carlson (fp) rapporterar från presidieträff i Sävsjö 2011-02-25, med politiska diskussioner om
- Skolskjutsproblem I länets kommuner
- PISA-undersökningen och bekymmer med försämrade elevresultat
- Jönköpings kommuns målsättning att minska antalet barn I förskolans småbarnsgrupper och
Habo kommuns kostnader för en ung befolkning
Inger Nilsson rapporterar som ersättare för förvaltningschefen om skolchefsträffens behandling av:
- Avtalet om naturbruksutbildning och dess utformning vad avser finansiering.
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