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Besök på Kungsparkens förskola - information av rektor
Bam- och utbildningsnämnden besöker Kungsparkens förskola, som ett led i information till nyvald
nämnd. Rektor Marie Carlsson presenterar verksamheten med f.n. 119 barn, dvs. en helt fylld
förskola med 27 personal inklusive 3 personal i kök/städ. I "huvudbyggnaden" finns 32 barn i åldern
1-3 år på bottenvåningen, och 66 barn 4-5 år i 3 grupper på våningen över.
Personalen är organiserad i arbetsgrupper med en anställd från va~e avdelning, för utveckling/mål,
organisationsgrupp kring scheman/information, miljö och säkerhet samt en reflektionsgrupp. Ett
system med byte av avdelningar för personalen har tillämpats, som ger infallsvinklar utifrån och
öppnar för diskussioner. Arbetssätt är uppdelning av barn i mindre grupper. Material som inbjuder
till kreativitet avses utvecklas mera.
Utemiljön fungerar väl, och solskydd över lekplats ska anskaffas. Prioriterade områden är
matematik och värdegrundsarbete med kamratkulturer. Egen matlagning är uppskattad av barnen.
Den separata avdelningen Tamburinen är nu fylld med1-6 åringar, men vid lägre barnantal hösten
2010 fanns 12 barn och sänkt personaltäthet. Osäkerhetsfaktorn finns också inför hösten, men
lösning bedöms finnas på likartat sätt. Frågan om avdelningens placering hanteras nu av AB
Tranåsbostäder.
Barn- och utbildningsnämnden upplever Kungsparkens förskola som en lugn miljö, och med gott om
utrymmen för olika aktiviteter.
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Fastställande av föredragningslista
Barn· och utbildningsnämnden beslutar
att fastställa föredragningslistan

- efter strykning med: Närproducerad mat till Linderås skola.
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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 Birgitta Davidsson
Ro 1-2 Kerstin Karlsson
Ro4 Marie Carlsson
Gy Sven-Ake Arvidsson

Förskola

Grund-Isär

Skolb omsorg

GymnlNux

7
6
1 (antagn)

, Utdragsbestyrkande

Ovrigt
1

l,

TRANAs KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum

2011-05-30

§

Sida 6 (22)

87

Meddelanden
Meddelanden enligt bu au § 82/11 föredras, kompletteras och läggs till handlingarna:
- Skolinspektionen: Tillsyn av sfi-utbildning 2011-06-08 i Tranås kommun och begärda uppgifter
- Kulturrådets beslut om bidrag till Skapande skola 2011/12,280 tkr
- f=örskollärarutbildning på distans genom Karlstads Universitet, 15 platser i Tranås
- Protokollsutdrag KF § 73/11: Svar på motion om IT till elever i åk 7-9 samt gymnasieelever, med
uppdrag till bu-nämnden att utreda de ekonomiska konsekvenserna av att motionen implementeras
- Rapport från ITK-rådet vid Ängarydsskolan
- Protokollsutdrag KF § 69/11: Justeringar av budgetramar 2011
- Miljö & Hälsa: Beslut om avgift för tillsynsbesök - Kulturskolan, 2 070 kr
- Hälsoskyddstillsyn enligt miljöbalken - Öppna förskolan
- Skolverkets pressmeddelande: Allt större bamgrupper och glesare med personal i fritidshem
- Skolverket: Nytt stödmaterial avseende nolltolerans mot mobbning och diskriminering
- Skolverket: Erbjudande att ansöka om ytterligare statsbidrag för yrkesvux 2011
- JP Skolnet: Kommentarer till nya skollagen: Planering och uppföljning på huvudmannanivå,
enhetsnivå och dokumentation.
- SeB befolkningsstatistik 1:a kv 2011, - 24 för Tranås kommun
- Anteckningar från politisk arbetsgrupp L 15 2011-04-28
- Förteckning över kommunala förtroendevalda
- Antagningskonferensens i Tranås Gymnasieregion protokoll 2011-05-19 efter om- och nyval
I anslutning till punkten meddelar ordföranden att förfrågan från Enebackens förskola angående
hantering av underskott kommer att besvaras med hänvisning till riksdagsbeslut efter propositionen
"Offentliga bidrag på lika villkor".
Vidare kommer annons att införas i lokalpress inför öppet sammanträde för barn- och utbildnings
nämnden 20 juni, ca en vecka i förväg.
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Förvaltningschefens informationspunkt
Förvaltningschef Peter Tuvberger informerar om följande punkter:
- Från Östsam-samarbetet frågor om antagningssystem och ev gemensamt antagningskansli,
regional samverkan för samhällsinformation inom sfi, entreprenörskap i skolan
- Tillsyn av fristående förskolor/fritidshem i landet har aktualiserats av Skolinpektionen; konferens
anordnas av SKL14 juni 2011
- Skissritningar från AB Tranåsbostäder avseende utbyggnad av kök och en tredje avdelning vid
Åsvallehults förskola
- Förstudie/förprojektering med skissritningar och investerings- och årskostnadskalkyl från AB
Tranåsbostäder avseende ombyggnad av Sommens skola, för fritidshemsverksamhet, brandskydd
och hänsyn till framtida behov
- Investeringsanslag för Ängaryds idrottsplan år 2011; arbetsgrupp ska bildas med kultur och fritid
m.fI.
Ett första möte angående samordning av lokaler för vuxenutbildning, gymnasieskola och
Kulturskola i Parkhallen har hållits i kommunstyrelsens regi
- En mindre ombyggnad med flyttning av väggar invändigt planeras för Hubbarpsskolan inför hösten
- NTA-projekt (natur och teknik för alla) sprids också till förskoloma.
o
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Rapporter från bu-råd i april 2011
Barn- och utbildningsnämnden tar upp till behandling rapporter från barn- och ungdomsråd (bu-råd)
i april 2011, § 72/11.
Barn· och utbildningsnämnden beslutar på förslag av arbetsutskottet
att rapporterna inte föranleder åtgärder av barn- och utbildningsnämnden.
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Nya bu-rådsrapporter
Marianne Samuelsson (M) rapporterar från bu-råd på Junkaremålsskolan F-5 och Träningsskolan,
som hon deltagit i tillsammans med Birthe Afvander (S):
- elever vid träningsskolan har besökt Rås, önskar mer spännande böcker
- elever i åk 5 ska på hajk till Torpön 2 dagar, ska spela teater för förskolan, ska delvis ansvara för
skolavslutningen och har träff på Rås inför åk 6
- alla elever vill ha avskärmning mellan duschar
- matematikprojekt kommer att drivas under 2 år med Skolverkets bidrag, genom föreläsare från
Växjö universitet m m; uterum för matematik invigs idag
- odlingar på skolgården, motionsbana och äventyrsbana anlagd
- elever har deltagit i Schack- SM i Globen, och lär ut till åk 4
- skolan arbetar för 2-parallellig organisation, till hösten 120 barn på fritidshemmet
- information till alla föräldrar inför skolavslutning i Brunnsparkskyrkan
- skadegörelse i cykelställen har förekommit
- sammanfattningsvis bra anda och gott samarbete på skolan
Trygve Lundblad (KO) rapporterar från brukarråd vid Adelövs friskola sam han deltagit i tillsammans
med Gunnar Skoglund (S):
- statligt bidrag till fortsatt utbildning av lärare till specialpedagog ska sökas
- frivillig musikundervisning för elevema
- allergirond, skyddsrond, fastighetssyn, ombyggnad av kök pågår
- utbyte planeras med annan fristående skola, Tofthagaskolan i Vaggeryd
- utökad engelskundervisning planeras, för elevers möjlighet att söka Grännaskolan
- elevantal till hösten planeras bli ca 55 elever, budgeten är i balans
Anm. Önskemål om tillfälligt behov av särskilt stöd besvaras med att stöd avgörs 1 gång/termin för
jämförbarhet.
Maywor Hansson (KO) rapporterar från bu-råd i Gripenbergs skola:
- lugn miljö, 9 elever i f-klass till hösten
- nytt sopsorteringshus
- synpunkter från föräldrar på för mycket socker i fritidshemmets kost har åtgärdats, och enkät har
visat också önskemål om bättre kontaktinformation till föräldrarna. Bra samarbete med Linderås
fritidshem under lov.
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samt från bu-råd vid Linderås skola:
- lugn miljö, 9 elever i f-klass till hösten
- vårfest ordnas av föräldraföreningen, elever redovisar skolresa till Alvastra klosterruin m. m.
- luftvärmepump installerad
- mycket utevistelse för fritidshemmets barn; samarbete med Gripenbergs fritidshem på sommaren
- under 3 veckor hänvisas till Hubbarpsskolans fritidshem som har sommaröppet.
Enkät visar nöjda föräldrar och barn.
samt från Ängaryds förskola:
- lugnt och bra med både barn och personal, många små barn

bö~ar

förskolan till hösten

- sommaröppet med mer ordinarie personal och vana vikarier efter tidigare synpunkter
- samlingsplats/lägerplats uppbyggd
och Hagadals förskola:
- lugnt, bra och positivt
- föräldrasynpunkter på maten har åtgärdats genom mer husmanskost
- Arbetscentrum arbetar med utemiljön
Enkäter vid förskolorna visar överlag nöjda barn och föräldrar.

Kurre Carlson (FP) rapporterar från bu-råd i Sommen, som han och Anders Karlsson (S) deltagit i:
- förslag till utbyggnad av skolan tas emot positivt
- olika elevsynpunkter på skollunchen vid olika tillfällen
- föräldrars frågor kring organisation av åk 6
- förslag om något minskad personal vid mindre barngrupper ifrågasätts av schematekniska skäl
Gunnar Skoglund (S) rapporterar från bu-råd vid Ängarydsskolan som han deltagit i tillsammans
med Patrik Lindgren (S):
- Öppet Hus en lördag upplevdes positivt med 250 föräldrar på besök
- däremot är åhörarvecka inte lika uppskattad, och lågt deltagande på föräldramöte
- Talangjakt hålls 8 juni med jury, i elevrådets regi
- ekonomiproblem med resursfördelningssystemet kvarstår vid minskat elevantal till hösten, 89
elever slutar och 74 tillkommer
- läroplansarbete; utvecklingsarbete med att elever håller i egna utvecklingssamtal har prövats och
ska spridas till flera.
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samt från fristående Enebackens förskola:
- ny föräldrastyrelse som har önskemål om mer långsiktighet i ekonomin
Anm. Riksdagsbeslut om bidrag på lika villkor styr månadsutbetalningar av bidrag.
Marie Thiele (8) rapporterar från Hubbarpsskolans bu-råd, som hon deltagit i tillsammans med
ordföranden Leif Andersson (C):
- förslag om förbättrad trafiksituation vid skolan
- förslag om flyttning av innerväggar inför 2011/12
Leif Andersson (C ) rapporterar från bu-råd på Junkaremålsskolan, 6-9, som han och Anders
Karlsson (8) deltagit i:
- idrottsundervisning i uppdelade pojk-/f1ickgrupper contra blandade grupper
- redovisning av likabehandlingsplanen, användning av Farstametoden
- 2 färre klasser i höst
- 5 lärare deltar i Lärarlyftet
Trygve Lundblad rapporterar från föräldraråd vid Mostugans förskola:
- arbete med kretsloppet och Grön flagg.

Expedieras till: BUAu
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Dnr 010/11

Ärendebevakningslista för bu-nämnden
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 april 2011.

Barn- och utbildningsnämnden beslutar på förslag av arbetsutskottet

att stryka uppdrag under bu § 110/10 till ordföranden rörande drift av enskild förskola i Sommen,
samt att därefter godkänna ärendebevakningslistan

lUtdragSbestyrkande
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Dnr 060/11

Detaliplan för del av Norraby 3: 1 - synpunkter
Bygg- och miljönämnden har översänt förslag till ny detal.iplan del av Norraby 3: 1, som ställts ut
2011-03-14---05-15, för synpunkter. Detaljplanen har som syfte att möjliggöra ett nytt bostads
område i norra delen av Norraby. Ett område avses utformas med 42 tomter för villabebyggelse.
Områdets anslutning sker från Norrabyvägen med möjlighet för framtida anslutning mot Norraby
återvinningsanläggning eller Mjölbyvägen.
Norrabyvägen är delvis utbyggd med separat gång- och cykelväg och hela gatan ska ha utbyggd
ge-väg till både centrum och närmaste skola, Norrskolan, innan planerat bostadsområde belastas
med nya boende.
Arbetsutskottet har 2011-05-13 p.g.a. utställningstidens utgång meddelat bygg- och miljönämnden
att inga invändningar finns mot föreslagen detaljplan.
Vid information till barn- och utbildningsnämnden om arbetsutskottets beslut uppkommer fråga om
ändrat yttrande. Ordföranden Leif Andersson (C ) föreslår med hänsyn till trafiksäkerhet för elever
och ökad trafik under byggnadstiden, att hela Norrabyvägen ska ha utbyggd ge-väg till närmaste
skola, Norrskolan, innan byggstart sker för planerat bostadsområde.

Barn· och utbildningsnämnden beslutar
att enligt ordförandens förslag meddela bygg- och miljönämnden att tidigare lämnat yttrande från
arbetsutskottet ändras till att hela Norrabyvägen ska ha utbyggd ge-väg till närmaste skola,
Norrskolan, innan byggstart sker för planerat bostadsområde.

Expedieras till: Bygg och miljönämnden
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Dnr 047111

BlJdgetuppfölining per 2011-04-30 - med prognos
Budgetuppföljning skulle vara ekonomiavdelningen tillhanda 2011-05-12.
Följande drittkostnadsförbrukning rapporteras etter 4 mån att jämföras med riktpunkten 33,3 %:
Barnomsorg och grundskola
Gymnasieskola
Vuxenutbildning
Totalt förvaltningen

32,7 %
34,4 %
33,6 %
32,4 %

Varav personalkostnader.
Barnomsorg och grundskola
Gymnasieskola
Vuxenutbildning
Totalt förvaltningen

32,6 %
33,2 %
35,8 %
32,3 %

Högre personalkostnader finns för bu-nämnden, Ängarydsskolan, resursgruppen, Ängaryds,
Hagadals, Bergets, Stoeryds, Brunnsparkens, Kungsparkens, Junkaremålens samt Fröafalls
förskola. Det råder för Ängarydsskolan oförändrad problematik med 3 paralleller. Avstämning av
antal barn har gjorts etter tertial 1, och totalt har ombudgeterats 1 250 tkr till förskolorna. Störst
anslag har tillförts Kungsparkens och Brunnsparkens förskola.
Resursfördelningssystemets utfall är 32,8 % för grundskolan, och för förskolorna 33,7 % som är lite
högt. Förvaltningsekonomen aviserar genomgång med rektorerna för förskolorna inför hösten.
Överskottet från år 2010 på 8,7 Mkr är nu påfört i redovisningssystemet. Totalt är drittkostnads
utfallet etter periodisering 32,4 %. Under följande paragraf diskuteras användning av överskottet för
förbättrad måluppfyllelse, och i nuläget föreslår bu-förvaltningen nollresultat för drittbudgetutfallet
2011.
Investeringsanslag finns bl.a. för Ängaryds idrottsplan,1,5 Mkr och anslag har tillförts
gymnasieskolan för investering i spånsug.
Arbetsutskottet har översänt prognosen med nollresultat till ekonomiavdelningen.
8arn- och utbildningsnämnden beslutar
att lägga rapporten till handlingarna.
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Dnr 047/11

Disponering av 2010 års överskott
Fråga om användning av 2010 års överskott tas upp till behandling. Förvaltningsekonomen har
meddelat att det överskott som återstår att disponera är ca 3 Mkr.
Fråga är diskuterad om fortsättning på inslagen väg med tvåårsbudgeteringen. Inför år 2010 fick
enheterna i resursfördelningssystemet med sig 25 % av överskottet medan underskotten ströks.
Dessutom har diskuterats satsning avengångskaraktär för att utveckla verksamheten, som IT
satsning. Höjning av lärarnas kompetens för ökad måluppfyllelse genom PI M-satsning vid både
Ängarydsskolan och Junkaremålsskolan är en åtgärd. På arbetsutskottets uppdrag har
förvaltningsekonomen meddelat att kostnad för PI M-satsning bedöms till ca 500 tkr för Junkare
målsskolans och Ängarydsskolans årskurs 6-9. Bu-förvaltningen avser att tillsammans med
dataenheten utforma en mer långsiktig IT-strategi.
Arbetsutskottet har överlämnat frågan om disponering av 2010 års överskott till barn- och
utbildningsnämnden utan eget förslag.

Ordföranden Leif Andersson ( C) föreslår

- att enheterna i resursfördelningssystemet ska få ta med sig 50 % av överskottet till år 2011 och att
eventuella underskott stryks, en kostnad på ca 1,1 Mkr,
- att 500 tkr avsätts för inledande IT-satsning,
- att 400 tkr avsätts för projekt för ekonomiskt stöd till utvecklingsarbete i syfte att uppnå förbättrade
resultat efter ansökningar och bu-förvaltningens avgörande, samt

- att disponering av resterande överskott på 1 Mkr får anstå.
Ajournering begärs under 3 min.

Barn- och utbildningsnämnden återupptar ärendet efter ajournering.
Anders Karlsson (8) yrkar

- att enheterna i resursfördelningssystemet oförändrat ska få ta med sig 25 % av överskottet till år
2011, ca 600 tkr,

- att 500 tkr avsätts för inledande PI M-satsning, samt
- att resterande belopp ca 1,9 Mkr ska användas för prioritering av förskolan.
Vid ställd proposition på dels ordföranden förslag, och dels Anders Karlssons yrkande finner
ordföranden att barn- och utbildningsnämnden antar ordförandens förslag.
Votering begärs. Följande voteringsproposition fastställs:

Ja-röst för ordförandens förslag
Nej-röst för Anders Karlssons förslag
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Dnr 047/11

Barn- och utbildningsnämnden beslutar
med 6ja-röster ( Johanna Dahlgren (M), Marianne Samuelsson (M), Trygve Lundblad (KO), Kurre
Carlson (FP), Emilie Emanuelsson (MP), Leif Andersson (C), mot 5 nej-röster (Anders Karlsson (S),
Lars-Börje Jacobsson (S), Johan Lövlin (S), Frishta Asafi (S), Gunnar Skoglund (S) att anta
ordförandens förslag, dvs.

att enheterna i resursfördelningssystemet ska få ta med sig 50 % av överskottet till år 2011 och att
eventuella underskott stryks, en kostnad på ca 1,1 Mkr.
att 500 tkr avsätts för inledande IT-satsning
att 400 tkr avsätts för projekt för ekonomiskt stöd till utvecklingsarbete i syfte att uppnå förbättrade
resultat efter ansökningar och bu-förvaltningens avgörande, samt

att disponering av resterande överskott på 1 Mkr får anstå.
Socialdemokratiska gruppen anmäler reservation mot beslutet.

Expedieras till: rektorerna för förskola-grundskola, förvaltningsekonomen
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Dnr 065/11

Samverkansavtal med Jönköpings läns kommuner - NIU-utbildning
Magnus Flink, rektor på Sandagymnasiet i Jönköpings kommun har informerat länets skolchefer om
NIU, Nationell Idrotts Utbildning och dess målsättning, och har väckt fråga om intresse för ett
samverkansavtal mellan länets kommuner för alla NIU-elever. Frågan kommer att återupptas vid
nästa skolchefsträff i juni. Följande av Skolverket godkända NIU finns inom Jönköpings län:
- Eksjö kommun, Orientering
- Jönköpings kommun, Badminton, fotboll, friidrott, fäktning, golf, handboll, innebandy, ishockey,
konståkning, orientering och simsport
- Nässjö kommun, Bowling
- Sävsjö kommun, Handboll
- Vetianda kommun, Bandy, fotboll
- Värnamo kommun, fristående gymnasieskola, Fotboll
SKL har genom cirkulär 11 :22 informerat om möjligheten att teckna samverkansavtal kring NIU.
Genom samverkansavtalet med Östsam ges Tranås kommuns elever möjlighet att bli mottagna
som förstahandssökande till NIU-utbildning i anslutning till gymnasieprogram i Östergötlands
kommuner, och förslaget från Jönköpings kommun skulle innebära att samma möjlighet råder för
Tranås kommuns elever inom Jönköpings län.
Samverkansavtal innebär inackorderingsbidrag om kommunikationer inte ger en acceptabel
möjlighet till pendling, f.n. 12843 kr/läsår. Hemkommunen betalar interkommunal ersättning och
7 500 kr för individuella och 6 250 kr för lagidrotter/termin.
Enligt uppgift från antagningskansliet har f.n. endast en elev sökt NIU-utbildning inom länet.
Förvaltningschefen meddelar från skolchefsträff för Höglandets kommuner att kommunerna avser
att sluta samverkansavtal som innebär möjlighet till inackorderingsbidrag, men att kommunerna inte
vill betala merkostnad i interkommunal ersättning för NIU-utbildning.

Barn· och utbildningsnämnden beslutar på förslag av arbetsutskottet

att samverkansavtal ska slutas mellan Tranås kommun och Jönköpings läns kommuner om NIU
utbildning,
samt ansluter sig till Höglandskornmunernas inställning att merkostnad inte bör betalas utöver den
interkommunala ersättningen.

Expedieras till: Antagningskansliet

lUtdragSbestyrkande

TRANAs KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum

2011-05-30

§

96

Sida 18 (22)

Dnr 125/10

Motion om Nossebros arbetsmetodik - remiss
Kommunfullmäktige har begärt yttrande från barn- och utbildningsnämnden över motion från Annika
Bergman (FP) om Nossebros arbetsmetodik.
I motionen föreslås mot bakgrund av sjunkande behörighet till gymnasieskolan, att Tranås kommun
ska undersöka den metod som Nossebros skola i Essunga kommun har tillämpat. Förslaget innebär
- att en arbetsgrupp tillsätts för att se om Nossebros arbetsmetodik kan tillämpas i Tranås
högstadier
- att ett arbetslag/skola testar arbetsmetodiken
- att en skriftlig uppföljning och utvärdering görs.
Skolverkets i'Jyhetsbrev har nyligen tagit upp Nossebro skola, och menar att delaktighet ligger till
grund för förbättringen. Skolan har arbetat med inkludering och speciallärare med i klassrummen, i
stället för arbete i små grupper som inte ledde till resultat hos eleverna. Genom fokusering på
kunskapsrnålen fick skolan förbättring i värdegrund på köpet. En faktor är höga förväntningar på
personalen, som i sin tur har höga förväntningar på eleverna.
Förvaltningschefen har efter behandling i ledningsgruppen för förskola - grundskola utarbetat
förslag till remissvar, som sammanfattningsvis utmynnar i att skolorna behöver få genomföra
beskrivna skolreformer och planera för det systematiska kvalitetsarbete som ska ske på va~e
skolenhet innan skolorna tar sig an någon speciell metodik. Nossebro skola kan ändå ge impulser
till hur organisation kan ske pedagogiskt effektivt. Med detta som bakgrund förslår ledningsgruppen
för förskola-grundskola att motionen avslås.

8arn· och utbildningsnämnden beslutar på förslag av arbetsutskottet
att föreslå kommunfullmäktige att motionen om Nossebros arbetsmetodik avslås, men intentionen
utvecklingsarbete är barn- och utbildningsnämnden positiv till, och nämnden har avsatt en pott för
ekonomiskt stöd i syfte att uppnå förbättrade resultat.

Expedieras till: kommunfullmäktige
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Dnr 066/11

Matematikutvecklingsprojekt 2007 - 2011, avrapportering
Rektor Christer Haag och matematiksamordnare Margaret Peterson föredrar slutrapport från
matematikutvecklingsprojekt som drivits 2007 - 2011, och dess bakgrund med betänkandet år 2004
"Att lyfta matematiken".
Barn- och utbildningsnämnden har efter förslag från rektorer fattat följande beslut om "Riktad
insats för matematikutveckling i Tranås" :
* att under en period av fyra år prioritera utbyggnad av matematikverkstäderisalar på
samtliga enheter från förskola till gymnasium
* att ge stöd för arbete och kompetenshöjning inom detta område
* att bilda en kompetensfond för matematikutveckling, där enheter kan söka medel, för
uppbyggnad av matematikverkstadisal och kompetenshöjning inom detta område
* att ge styrgruppen i matematik uppdraget att bland inkomna förslag prioritera och bevilja
medel ur kompetensfonden
* att under en period av fyra år årligen avsätta 375 000 kr till kompetensfonden.
I rapporten finns beskrivningar för förskolan, grundskolan F-5, 6-9 samt gymnasieskolan.
Under projekttiden har nätverket med ambassadörsträffar fortsatt. På varje skola/enhet har
matematikambassadören drivit projekten. Det finns tre olika nätverk; förskola, grundskola F-5 och
grundskola 6-9 med gymnasiet. Nätverken leds av kommunens matematikutvecklare.
Det laborativa arbetssättet, studiecirklarna och nätverken har bidragit till ett annat förhållningssätt
och en större medvetenhet kring matematikundervisningen inom förskola och skola. Matematik
ämnet har under de här fyra åren varit i fokus på flera fortbildningsdagar och vissa konferenstider
vilket har medfört mer mattediskussioner i det vardagliga arbetet. Alla skolor har mer tillgång till
konkret och laborativt material och har fått större medvetenhet om hur man arbetar med det. I
utvärderingarna uttrycker lärare att de fått en större säkerhet i att variera undervisningen och att de
inte känner sig så styrda av matematikboken.
Matematiksatsningen har bidragit till att flera lärare sökt sig till vidareutbildning i matematik.
Sammanställning över beviljade anslag utvisar totalt 910 500 kr. Två utvärderingar har genomförts
2009 och 2011, med frågor till lärare.
Margaret Peterson lämnar uppdraget i och med pensionsavgång vid läsårsslutet, och ersätts som
matematikutvecklare (30 %) av Charlotte (Lotta) Källkvist.

8arn· och utbildningsnämnden beslutar

att med tack lägga rapporten till handlingarna.

Expedieras till: rektor Christer Haag, matematiksamordnare Margaret Peterson
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Dnr 043/11

Medborgarförslag angående fackutbildade skolbibliotekarier vid
grundskolorna i Tranås
Kommunfullmäktige har till bl.a. barn- och utbildningsnämnden remitterat medborgarförslag från
Lars Saxholm, med önskemål om att Tranås kommun ska inrätta två heltidstjänster med
fackutbildade skolbibliotekarier vid grundskolorna i Tranås. Lars Saxholm anser att det är
engagerad och fackkunnig personal som krävs för att i tidiga år skapa lässtimulans bland
skolelever.
Arbetsutskottet har beslutat inhämta yttrande från ledningsgruppen för förskola-grundskola över
förslaget. Ledningsgruppen som behandlat förslaget 2011-04-27anser att bibliotekarie finns på
stadsbiblioteket inriktad mot barn och ungdom, och dessutom ingår uppdrag för skolornas bibliotek
som del i lärartjänster. Staten tillför en riktad satsning till grundskolan för läsa-skriva-räkna på för
närvarande ca 700 tkr/år, som svensksamordnare med bibliotekarieutbildning håller i. Finansiering
av två heltidstjänster är oklar.
Arbetsutskottet har föreslagit att med hänvisning tillledningsgruppens ovanstående yttrande
föreslås kommunfullmäktige att avslå medborgarförslaget om fackutbildade skolbibliotekarier.
Anders Karlsson (S) yrkar återremiss till barn- och utbildningsförvaltningen för uppgift om antal
timmar som ingår i lärartjänster för skolbibliotek, samt uppgift om hur statsbiblioteket arbetar mot
barn och ungdom.

Barn· och utbildningsnämnden beslutar

att bifalla Anders Karlssons återremissyrkande.

Expedieras till: förvaltningschefen
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Dnr 070/10

Motion om barnomsorg på obekväm arbetstid och oregelbundna tider
Kommunledningskontoret har vid beredning inför kommunstyrelsens arbetsutskott för andra gången
återsänt ärendet, en motion av Hannah Heligren (8) som föreslår att Tranås kommun ska erbjuda
barnomsorg på obekväm arbetstid och oregelbundna tider.
Kommunstyrelsens ordförande önskar att barn- och utbildningsnämnden fattar ett yttrande i enlighet
med utfallet från bokslutsberedningen 2011.
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott har konstaterat att några medel inte tillförts för
motionens genomförande i bokslutsberedningen 2011. Arbetsutskottet har överlämnat ärendet till
barn- och utbildningsnämnden utan eget förslag.
Anders Karlsson (8) påtalar att en enig barn- och utbildningsnämnd har lämnat yttrande över
motionen i januari 2011, enligt § 22/11.
Ordföranden Leif Andersson ( C) föreslår barn- och utbildningsnämnden att i yttrande till
kommunfullmäktige hänvisa till föregående nämndsbeslut.

8arn· och utbildningsnämnden beslutar
att vidhålla tidigare lämnade yttrande enligt BU § 22/11 inför kommunfullmäktiges ställnings
tagande till motionen, dvs. att i korthet föreslås motionen bifallas under förutsättning att
kommunfullmäktige tillskjuter medel till barn- och utbildningsnämndens budget.
J

Expedieras till: Kommunfullmäktige
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Dnr 014/11

Aktuellt köläge i barnomsorgen
Rapport från placeringsansvarig utvisar ansökningar till totalt 37 platser:
Aug 24

Sept 7 Okt 6

Förskolorna tar inte in mer barn under våren, om det inte är akut.
Antal6-åringar som lämnar förskolor för förskoleklass hösten 2011 är 195 st. Placeringsarbetet inför
hösten 2011 visar att Hagadals, Ängaryds, Lukas, Bergets, Mariagårdens, Parkens, Linneagårdens
och Sommens förskola är fyllda.
22 barn står i kö för byte av förskola i augusti 2011.

Barn- och utbildningsnämnden beslutar
att lägga informationen till handlingarna.
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