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§ 144

Stoeryds förskola och Stoerydsskolan - besök och lokalförändring
Stoeryds förskola
Barn- och utbildningsnämnden inleder septembersammanträdet med besök på Stoeryds förskola
med information av nyti11trädd förskolechef Maria Mowitz fr.o.m. 1 augusti 2011. Maria Mowitz är
också är förskolechef för Brunnsparkens förskola och Bergets förskola.
Stoeryds förskola som är Tranås kommuns första förskola har funnits sedan år 1968 i förhyrda
lokaler. Hyresavtalet är uppsagt. Förskolan har f.n. 54 bam och ytterligare 2tillkommer i höst, varav
de flesta från närområdet. Antal anställda är 12. Förskolan arbetar mot mål för språk, matematik,
trygghet, lek för de mindre samt rörelse och hälsa för de större barnen. Många språk är en särskild
utmaning vid förskolan, och problemet är att tolkar inte finns på alla språk.
Förskolans lokaler är inte anpassade för förskola. Lokalerna är belägna i markplan i ett hyreshus.
Lokalerna är långsmala, har många små utrymmen, flertalet rum är genomgångsrum och trängsel
råder vid på- och avklädning.

Lillaryd • avlösarlägenhet
Bu-nämnden besöker också Lillaryds avlösarlägenhet på Beckhemsvägen 8 c, som under 4 år
använts vid dagbarnvårdares ledigheter och sjukdom för barn i Tranås. Det finns f.n. 2,75 personal,
och antalet barn hos dagbarnvårdare är f.n. 66. Ett rullande schema innebär 5-10 barn ständigt och
maximalt kan tas emot 15-17 barn. Personalens uppfattning är att barns dagliga vistelsetider ökat,
med längst tider för de minsta barnen.
Vissa problem finns fortfarande med ventilation och brist på lekmöjligheter utomhus. Ny arbetsplan
har arbetats fram.

Stoerydsskolan
Slutligen besöker nämnden Stoerydsskolan, som varit lokal för fristående Lövstadskolan under fem
år, men som nu är ledig efter konkurs. Skolan är byggd år 1975, och är i behov av underhåll särskilt
vad avser golv.
Maria Mowitz presenterar preliminär inredningside för förskolelokaler, med skiss upprättad av
Tranark AB. Iden utgår ifrån att det är viktigt för området med en välfungerande förskola, och
säkerhetsaspekter och miljöaspekter kan vägas in. Maria Mowitz har erfarenheter från "ur- och
skur"-förskola, och tillämpning av utomhuspedagogik.
Fördelar finns i utemiljö och i separata ingångar till avdelningar. Inredningen utgår från en färgskala
från de fyra elementen jord, luft, eld och vatten. Bedömningen är utrymme för 75-80 förskolebarn
samt personal, och utrymme finns för atelje/snickarverkstad, bibehållande av särskild matsal,
ombyggnad från mottagningskök till tillagningskök, samtalsrum /också för samarbete med
socialjänsten.
Förvaltningschefen meddelar att fastighetsägaren Tranåsbostäder AB har önskemål om att göra en
större renovering, då behov föreligger av dels underhåll och dels anpassning till användning som
förskola. Kostnadsnivån för barn- och utbildningsförvaltningen begränsas till hyresnivån för
nuvarande Stoeryds förskola och extra avdelningen Tamburinen vid Kungsparkens förskola, totalt
ca 1 Mkr/år. För att få fram hyreskostnadsnivå från fastighetsägaren krävs inriktningsbeslut av barn
och utbildningsnämnden. Ramavtal finns för att påbörja renoveringsarbete för färdigställande
preliminärt till årsskiftet av fyra avdelningar och förändring från mottagnings- till tillagningskök.
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8arn· och utbildningsnämnden beslutar
att uppdra till förvaltningschefen att förhandla vidare med Tranåsbostäder AB, och under
förutsättning av att kostnadsnivån hålls inom befintlig hyreskostnadsram ca 1 Mkr/år ges klartecken
för drift av fyra förskoleavdelningar i Stoerydsskolan, som ersätter Stoeryds förskolas tre
avdelningar samt extra avdelning Tamburinen.

Expedieras till: förvaltningschefen
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Fastställande av föredragningslista
8arn· och utbildningsnämnden beslutar
att fastställa föredragningslistan med tillägg av

- Konferensinbjudningar
- Uppföljning av elevantal för gymnasieskolan 2011/12
- Jämförelsetal för huvudmän - kommunblad från SkolverketlSCB avseende år 2010
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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
Ro3 Per Mårtensson
Ro5 Britt Andersson
Gy Sven-Ake Arvidsson

"'~

Förskola

Grund-Isär
6
4

Skolb omsorg

Gymn/Nux

11 (inack)
1 (antagn)
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§147

Meddelanden
Meddelanden enligt bu au § 155/11 föredras, kompletteras och läggs till handlingarna:
- Skolverkets beslut om statsbidrag för lärlingsutbildning 2011/12 för vuxna 476,5 tkr
- Skolverkets beslut om ytterligare statsbidrag för yrkesinriktad gymnasial vuxenutbildning 2011,
12 platser a50 tkr, dvs. 600 tkr
- Skolverkets beslut om statsbidrag för maxtaxa 2 640,4 tkr samt 417,4 tkr för kvalitetssäkrande
åtgärder inom förskolan
- KF-protokoll § 148/11 med avslag på samverkansavtal Naturbruk i Jönköpings län. Besök från
länsdelegation är aviserad
- KF-protokoll § 155/11 med val av Gunnar Skoglund (S) till ny ledamot i bu-nämnden
- KF-protokoll § 166/11 med information från kommunrevisionen angående bifalls- och
avslagsbeslut
- KF-protokoll § 168/11 med återremiss av motion till barn- och utbildningsnämnden för uppdrag att
utreda behovet av barnomsorg på kvälls- och nattetid
- KF-protokoll § 171/11 med avslag på motion om Nossebros arbetsmetodik
- Kommunrevisionens ansvarsområden: Stefan Gustafson för bu-nämnden
- Överklagande angående inackorderingsbidrag avseende NIU-utbildning vidarebefordrat med
yttrande till förvaltningsrätten i Jönköping
- Utbildningsdepartementet: Kommuners fördelning av pengar till skolan granskas
- Utbildningsdepartementet: Mattelyftet - 2,6 miljarder ska höja resultaten
- SKL: Förändrade bidragsregler ökade kommunernas kostnader
- Lärarnas Nyheter: Datorer till alla ändrar lärarrollen, Computer Sweden: Datorregn i skolorna
- Lärarnas Nyheter: Mindre barngrupp dämpar buller bäst
- Miljö- och hälsoskyddsförvaltningens beslut 2011-09-12 om att utreda buller på Lillaryd
- Kommunalrådets svar till klass 8 A Ängarydsskolan på önskemål om elevdatorer
- Utdrag ur SKL:s cirkulär 11 :37 om budgetpropositionen 2012 för barn- och utbildning
- Upprop i kortform från Lärarförbundets medlemmar angående avtalsrörelsen lämnas vidare till
kommunstyrelsen.
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§ 148

Förvaltningschefens inforrnationspunkt
Förvaltningschef Peter Tuvberger informerar om följande punkter:
- Informationsmöte har hållits 19 september för all bu-personal som avslutning på kompetens
utvecklingsdag med presentationer, information om budget/resurser, projekt m.m. Informationen har
fått positiva reaktioner.
- Arbete pågår med gymnasieskolans utbud i samverkan med höglandskommunerna och Östsam,
utgångspunkten är oförändrat utbud av gymnasieprogram nästa läsår.
- Adelövs friskola har begärt övel1äggning angående ersättning för skolskjutsar. Olika tolkningar
finns av ny skollag, och rättsläget är inte klarlagt. F.n. är Tranås kommuns kostnader för skolskjuts
ca 10 Mkr/år.
- Uppdrag har lämnats till nämnderna att revidera styrkorten.
- Gruppen av ensamkommande f1lyktingbarn till Tranås kommun har anlänt med sju barn från
Afganistan och ett barn från Mongoliet, och undervisning har startat vid Holavedsgymnasiet. Aneby
kommun har gjort förfrågan om köp av utbildning för ensamkommande flyktingbarn, 7 elever.
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BU-rådsrapporter
Marianne Samuelsson(M) rapporterar från bu-råd på Junkaremålsskolans åk 6-9 som hon deltagit i
tillsammans med Anders Karlsson (S):
- nystart för elevrådet genom rekrytering av elever från åk 6, med stöd av lärare
- funderingar kring elevrepresentation till olika uppdrag
- Gambiaprojektet avslutas nästa år, 3 lärare åker dit för uppföljning
- 2 pedagoger deltar i kurs om likabehandlingsplan
- byte av namn från antimobbningsteam till trygghetsteam, ett stort elevintresse finns för att vara
kamratstödjare
- nytt förebyggande program DISA (din inre styrka), rastvaktsschema ska stärkas
- förslag till organisation för åk 6 innebär för Junkaremålsskolan att elever kommer från
Fröafallsskolan och Norrskolan inklusive lärare
- höstterminen har bö~at bra; färre elever och nya mindre elevskåp innebär mindre trängsel.
Patrik Lindgren ( C) rapporterar från bu-råd vid Hubbarpsskolan, som han deltagit i tillsammans
med Marie Thiele (S) :
- ombyggnad i sommar för förbättring främst för fritidshemmet har blivit bra
- trafiksituationen - önskemål om bättre av- och påstigningsfickor samt fler parkeringsplatser
- elevfJödet till Hubbarpsskolan nästa läsår - skolan kan max ta emot 2 klasser
- hur ser organisationen ut för åk 6?
- kök och tillagning - beslut under hösten 2011 ?

Expedieras till: arbetsutskottet
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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 augusti 2011.
I anslutning till punkten meddelas att kommunledningskansliet planerar utbildning för bu-nämnden
om Konled ärendehanteringssystem vid sammanträdet 28 november.

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

I~:

) Utdragsbestyrkande

TRANAs KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum

2011-09-26

Sida 11 (21)

§ 151

Konferensinbjudningar
Socialljänsten inbjuder till föreläsning "Att växa upp med våld i hemmet" i Brunnsparkskyrkan 17
oktober 2011, heldag. Ingen avgift tas ut.

Barn- och utbildningsnämnden beslutar
att utse Marianne Samuelsson (M) och Birthe Afvander (S) att delta vid föreläsningen,

Konferensanmälan till socialtjänsten
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Dnr 047/11

Delårsbokslut per 2011-08-31
Delårsbokslut per 2011-08-31 skulle vara ekonomiavdelningen tillhanda senast 2011-09-09.
Följande driftkostnadsförbrukning rapporteras efter 8 mån att jämföras med riktpunkten 66,7 %:
Barnomsorg och grundskola
Gymnasieskola
Vuxenutbildning
Totalt förvaltningen

66,7 %
66,4 %
62,3 %
64,9 %

Varav personalkostnader.
Barnomsorg och grundskola
Gymnasieskola
Vuxenutbildning
Totalt förvaltningen

66,1 %
68,2 %
71,4 %
65,7 %

Personalkostnaderna följer budget något bättre, men högre personalkostnader finns fortfarande för
bu-nämnden, Ängaryds, Hagadals, Bergets, Stoeryds, Brunnsparkens, Kungsparkens,
Junkaremålens förskola, Ängarydsskolan, resursgruppen samt Junkaremålsskolan.
Resursfördelningssystemets utfall är 67,0 % för grundskolan, och för förskolorna 66,5 %.
Totalt är driftkostnadsutfallet efter periodisering 64,9 %. Förvaltningens prognos för budgetutfall är
1,5 Mkr i överskott.
Den stora osäkerhetsfaktorn som avser gymnasieskolans elevantal hösten 2011 efter gymnasie
reform GY 11 har klarlagts, och innebär kostnadsökning med ca 2 Mkr och förbrukning av bufferten
på 1,5 Mkr. Elevantalet vid Holavedsgymnasiet per 2011-09-15 innebär 830 elever mot förra läsåret
872 elever, dvs. en minskning med 42 elever. Förändringen beror delvis på att tidigare andel
Tranåselever vid Holavedsgymnasiet i år 1nu pekar mot 70 % efter att i många år varit 80 %, vilket
i sin tur antas ha samband med att elever lättare kommer in på attraktiva gymnasieprogram hos
andra anordnare genom de mindre årskullarna. T.ex. har 13 Tranåselever börjat på fordons!
transportsprogrammet vid Nifsarps gymnasieskola. Vidare har antalet elever från närliggande
mindre kommuner minskat totalt från 301 till 259. Därav kan en minskning i andel sökande till år 1
noteras främst från Ydre kommun.
Av investeringsbudgeten har endast förbrukats 31,2 %. Det är osäkert hur mycket av anslaget för
Ängaryds idrottsplan som hinner belasta år 2011.
Arbetsutskottet har överlämnat delårsbokslutet till ekonomiavdelningen.
Barn- och utbildningsnämnden beslutar

att lägga informationen till handlingarna.
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Dnr 045/11

Skolplan 2011 - fortsatt arbete
Barn- och utbildningsnämnden har i februari 2011 beslutat att en form av skolplan ska utarbetas
som anger bam- och utbildningsnämndens prioriteringar och uppföljningsansvar och som
korresponderar mot kvalitetsarbete.
Ett utkast till skolplan är sammanställt av sekreteraren baserat på arbetsutskottets diskussioner vid
extra sammanträde 2011-08-19. Vidare har förvaltningschefen på arbetsutskottets uppdrag
formulerat ett detaljerat verksamhetsprioriterat område för vardera skolform. Som underlag har legat
anteckningar från gemensam dag strategigrupp/bu-nämnden i Vadstena angående områden för
prioriteringar m.m.
Ordföranden Leif Andersson (C) påpekar frivilligheten i att ha en skolplan. Arbetsutskottet har
uttryckt vad man vid Vadstenadagen uppfattat vara prioriterat för barn- och utbildning, och
intentionen har varit att förelägga bu-nämnden ett förslag för remiss till rektorema/förskolechefema.
Lars-Börje Jacobsson (S) föreslår återremiss till arbetsutskottet i syfte att ytterligare diskussioner
ska föras i partigrupper utifrån vem skolplanen är riktad till. Ordföranden anser att skolplanen ska
vara riktad till brukarna, dvs. elever och föräldrar, och mer än ett plandokument utöver styrkortet är
inte önskvärt.

8arn· och utbildningsnämnden beslutar
att bifalla förslaget om återremiss till arbetsutskottet i syfte att ytterligare diskussioner ska föras i
partigrupperna, och konkreta förslag till ändringar tas upp vid barn- och utbildningsnämndens nästa
sammanträde.

Expedieras till: Arbetsutskottet
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Dnr 034/11

Förnyad ansökan om inackorderingstillägg avseende Olofströms
kommun
Skrivelse ställd till barn- och utbildningsnämnden har på nytt inkommit från vårdnadshavarna
Thomas Posch och Pia Rosenlöw Posch avseende inackorderingstillägg för sonen Daniel Posch
som antagits som elev vid samhällsvetenskapligt program i Olofströms kommun. Programmet är
förenat med orientering i form av NIU-utbildning (nationell idrottsutbildning).
Begäran har tidigare avslagits av barn- och utbildningsnämnden i mars och april 2011.
Föräldrarna har genom protokollsutdrag och genom upplysning av ordföranden i barn- och
utbildningsnämnden informerats om att beslut efter enskild ansökan om inackorderingstillägg i
anslutning till gymnasieantagningen kan överklagas hos allmän förvaltningsdomstol.
Bam- och utbildningsnämnden har i maj 2011 fattat principbeslut om samverkansavtal. Genom
samverkansavtalet med Östsam ges Tranås kommuns elever möjlighet att bli mottagna som
förstahandssökande till NIU-utbildning i anslutning till gymnasieprogram i Östergötlands kommuner,
varför barn- och utbildningsnämnden anser det skäligt att samma möjlighet ska råda för Tranås
kommuns elever inom Jönköpings län. N/U-utbildning vänder sig i första hand till ett lokalt och
regionalt upptagningsområde.

Barn- och utbildningsnämnden beslutar på förslag av arbetsutskottet
att vidhålla tidigare beslut om samverkansavtal som innebär avslag på inackorderingstillägg för
gymnasieutbildning i Olofströms kommun, då något nytt i sak angående s. k. NIU-utbildning inte
tillkommit som förändrar bam- och utbildningsnämndens ställningstagande.

Expedieras till: vårdnadshavarna, antagningskansliet
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Dnr 100/11

Trafiksituationen vid Hubbarpsskolan
Barn- och utbildningsnämnden har i januari 2011 översänt fråga till Tranåsbostäder AB, med
begäran om översyn av om det finns åtgärder att göra för att förbättra trafiksituationen vid
Hubbarpsskolan.
Frågan är väckt av föräldrarådet vid Hubbarpsskolan. Läget beskrevs som kaos vid avlämning av
skolbarn vid Hubbarpsskolan, p.g.a. för liten bussficka. Parkeringen är för smal och trång, speciellt
vintertid, vilket föranleder kaos och en farlig trafiksituation med backande bilar och gående skolbarn.
Rektor har anslutit sig i yttrande till att trafiksituationen inte är bra och att farliga situationer ofta
uppstår.
Tranåsbostäder AB har översänt förslag på mer genomgripande förändring av parkerings- och
trafiklösning. Investeringskostnaden bedöms till drygt 3 Mkr, och driftkostnaden blir 324 000 kr/år.
Arbetsutskottet har föreslagit avslag på förslaget om parkerings- och trafiklösning vid Hubbarps
skolan, då det inte finns utrymme i budgeten för ökad kostnad i den omfattningen.
Förvaltningsekonomen har påtalat de kostnader som uppkommer för utredning och anlitande av
konsult vid uppdrag till Tranåsbostäder AB, i förhållande till tidigare hantering inom Tranås
kommuns förvaltningar.
Trafiksituationen har diskuterats på Hubbarpsskolans bu-råd i närvaro av Marie Thiele (S) och
Patrik Lindgren (C). Utifrån föräldrarnas begäran om åtgärder föreslår Marie Thiele (S) att av
kostnadsskäl annan lösning söks genom enkelriktning och förbud mot tung trafik på Skyttegatan i
varje fall vid hög trafikbelastning vid skolstart på morgnarna. Vidare föreslår Marie Thiele att
elevernas önskemål om lösning av cykelställ närmare skolbyggnaden ska tillgodoses, för överblick
över cyklarna och motverkande av skadegörelse som nu sker.

Barn· och utbildningsnämnden beslutar på förslag av arbetsutskottet
att avslå förslaget om parkerings- och trafiklösning vid Hubbarpsskolan, då det inte finns utrymme i
budgeten för ökad kostnad i den omfattningen.
Barn· och utbildningsnämnden beslutar dessutom
att rikta förfrågan till teknik- och griftegårdsnämnden om åtgärder för ökad trafiksäkerhet vid
Hubbarpsskolan i form av enkelriktning och förbud mot tung trafik vissa tider på Skyttegatan kring
skolstart på morgonen, samt
att rikta förfrågan till Tranåsbostäder AB om kostnad för endast enklare åtgärd med cykelställ
närmare skolbyggnaden.

Expedieras till: Tranåsbostäder AB, teknik- och griftegårdsnämnden
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Dnr 043/11

Medborgarförslag angående fackutbildade skolbibliotekarier vid
grundskolorna i Tranås - återremiss
Barn- och utbildningsnämnden har i maj 2011 till barn- och utbildningsförvaltningen återremitterat
rnedborgarförslag från Lars Saxholm, för uppgift om antal timmar som ingår i lärartjänster för
skolbibliotek, samt uppgift om hur stadsbiblioteket arbetar mot barn och ungdom.
Medborgarförslaget från Lars Saxholm har 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.
Sekreteraren har sammanställt begärda uppgifter från grundskolorna som angivit, i vissa fall
uppskattat, antal timmar som ingår i lärartjänster/pedagogtjänster för uppgifter inom
skolbiblioteksverksamheten. Totalt uppgår nedlagd tid inom grundskolorna för närvarande till ca en
halvtidstjänst. Vid gymnasieskolan finns totalt två heltidstjänster för biblioteksverksamheten.
Förvaltningschefen har inhämtat följC\nde från stadsbiblioteket, som anger en neddragen insats: För
grundskolan erbjuds biblioteksvisningar, då eleverna också har möjlighet att låna, en i åk 2 och en i
åk 5. Barnbibliotekarien deltar också oftast i svenskambassadörernas träffar som hittills har skett
på biblioteket. En litteraturpresentation hölls en gång i våras på försök. Stadsbiblioteket förmedlar
också medel från Kulturrådet tillläsprojekt på grundskolorna. För förskolan hjälper biblioteket till att
plocka ihop material till temastudier till förskolepersonal om de ber om det och vissa perioder har
biblioteket haft sagostund, eller rytmik - men det riktar sig till allmänheten. Däremot kommer ofta
förskolegrupper och dagbarnvårdare och lånar böcker.
Ledningsgruppen för förskola-grundskola har behandlat förslaget 2011-04-27, och främst är
invändningen att finansiering av föreslagna två heltidstjänster är oklar.
Arbetsutskottet har föreslagit barn- och utbildningsnämnden att med hänvisning till oklarhet i
finansiering föreslås kommunfullmäktige avslå medborgarförslaget om fackutbildade skolbiblio
tekarier i Tranås kommuns grundskolor.
Lars-Börje Jacobsson (S) yrkar återremiss till arbetsutskottet för avvaktande av påbörjat arbete med
Tranås kommuns biblioteksplan, innan ställning tas till medborgarförslaget. I arbetet deltar Lars
Börje Jacobsson (S) och Bo Falkenström (M).

Barn- och utbildningsnämnden beslutar

att bifalla Lars-Bö~e Jacobssons (S) återremissyrkande till arbetsutskottet för avvaktande av
påbö~at

arbete med Tranås kommuns biblioteksplan, innan ställning tas till medborgarförslaget.

Expedieras till: Arbetsutskottet
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Dnr 101/11

Grundskolans och förskoleklassens organisation 2012/13 tills vidare
Som en följd av skolreformer har barn- och utbildningsnämnden i november 2010 beslutat att
organisationen för grundskolans åk 6 läsåret 2011/12 ska förbli oförändrad, samt att uppdrag
lämnas till rektorerna att fortsätta ett långsiktigt utredningsarbete kring konsekvenser, som behovet
av lokalutökningar på sikt, för en annan organisation av grundskolan.
Ny skollag, nya läroplaner och kursplaner har trätt i kraft 1juli 2011. Nationella prov kommer inte
längre att genomföras i åk 5. I åk 6 kommer de första betygen att ges.
Nationella mål finns formulerade för åk 3 (matematik, svenska, No och So) samt för åk 6 (ej
moderna språk) och åk 9 i samtliga ämnen. Nationella prov kommer att genomföras i matematik och
svenska i åk 3-6-9, och i engelska i åk 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- åk 5 samt
åk 6-9.
Förvaltningschefen framlägger efter rektorsarbetsgruppens arbete förslag till grundskolans
organisation särskilt med inriktning på åk 6 och flödena i F-klass - åk 9,. Direktivet har varit att det
totala elevantalet i grundskolan inte föranleder behov av utbyggnad, utan befintliga skollokaler ska
användas.
I förhållande till nuläget läsåret 2011/12 innebär förslaget följande förändringar:
- Det bildas nya klasser i åk 7
- Åk 6 blir kvar i Sommen, Gripenberg och Linderås
- Åk 6 i Tranås skolor flyttar med sin klasslärare till Junkaremålsskolan respektive Ängarydsskolan
- Söder och Åsvallehult bildar förskoleklass mot Junkaremålsskolan
- På sikt år 2017 kommer en klass från Norrskolan att i åk 6 erbjudas Junkaremålsskolan och en
klass Ängarydsskolan.
Förslaget är framlagt efter följande konstaterande: Organisation av åk 6 på Fröafallsskolan skulle
kräva utflyttning av förskolan inför 2012/13. Utrymme för åk 6 finns inte på Hubbarpsskolan och
Norrskolan.
Vid behandling i samverkansgrupp har Lärarförbundet begärt konsekvensanalys av beslutet för
lärarpersonal som följer med sin klass till annan enhet, och att personalen ska informeras nu i ett
tidigt skede. Vårdförbundet påpekar att Elevhälsans organisation också måste diskuteras.

Barn· och utbildningsnämnden beslutar på förslag av arbetsutskottet
att fastställa av rektorsarbetsgruppen och förvaltningschefen framlagt förslag till organisation av
grundskolan, särskilt med inriktning på åk 6och flödena i F-klass - åk 9.

Barn· och utbildningsnämnden beslutar dessutom
att som en följd av att Fröafallsskolan frångår åldersblandad undervisning ändras kapacitetstalet för
Fröafallsskolan från 30 till 25 elever i förskoleklass/åk 1.
Expedieras till: grundskolans rektorer, handläggare, elevregister
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Dnr 031/11

Skrivelse angående förskola i Sommens försarnlingsgård
Hans Gustafsson, Sommen, har via e-post till barn- och utbildningsförvaltningen inkommit med
skrivelse med invändning mot försämrad trafiksäkerhet som grannfastigheternas ägare anser
uppkommer vid etablering av förskola i Sommens församlingsgård.
Skrivelsen utmynnar i att grannfastigheternas ägare vill veta vad Tranås kommun har för en konkret
plan för att skapa en säker trafiksituation om förskolan kommer i gång vid Sommens församlings
gård.
Sedan 1juli 2006 gäller etableringsfrihet för fristående förskolor. Kommunen är skyldig att ge
tillstånd till de verksamheter som uppfyller krav på god kvalitet och säkerhet samt skollagens krav i
övrigt på motsvarande offentlig verksamhet. Villkoren för godkännande av fristående förskola ska
vara att verksamheten har god kvalitet och säkerhet samt uppfyller krav på personalens utbildning
eller erfarenhet, lokalernas ändamålsenlighet samt barngruppernas sammansättning och storlek.
Godkännandet är en förutsättning för att den enskilda huvudmannen ska ha rätt till bidrag.

8arn- och utbildningsnämnden beslutar på föreslag av arbetsutskottet
att besvara skrivelsen med följande: Etableringsfrihet gäller för fristående förskolor. Trafiksäkerhet
är angeläget och följs av bam- och utbildningsnämnden, men de nämnder som har huvudansvar
och tar ställning i frågan är teknik- och griftegårdsnämnden och bygg- och miljönämnden inför
bygglovsbesllJt.

Expedieras till: Hans Gustafsson
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Dnr 014/11

Aktuellt köläge i barnomsorgen
Rapport från placeringsansvarig utvisar ansökningar till totalt 61 platser:
Sept 3 Okt 4 Nov 10 Dec 8 Jan 32 Febr 4
25 barn står i kö för byte av förskola i augusti 2012.
Lediga platser finns för närvarande på Stoeryds förskola 6 st, Brunnsparkens förskola 2-3 st,
Mostugans förskola 2 st, Åsvallehults förskola 6 st, Kungsparkens förskola 10-12 st, Junkaremålens
förskola 4-6 st, Bergets förskola 2 st, Fröafalls förskola 4 st, Enebackens förskola 5-6 st, Lukas
förskola 1 st i november samt Mariagårdens förskola 1 st i december, totalt ca 45 platser samt ca 4
st hos dagbamvårdare.
Barn- och utbildningsnämnden noterar att det av pressuppgifter har framgått att vidare
överklagande har gjorts av beviljat bygglov för förskola i Sommens församlingsgård. Slutsatsen är
att Svenska kyrkan kan ta förskolan i bruk tidigast hösten 2012. Följden är att platsbrist befaras
uppkomma i början av år 2012. Åtgärder har behandlats av barn- och utbildningsnämnden under §
144/11.

Barn· och utbildningsnämnden beslutar på förslag av arbetsutskottet
att lägga informationen till handlingarna.
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Uppföljning av elevantal för gymnasieskolan 201112012
Avstämning av elevantal vid gymnasieskolan görs årligen. Följande aktuellt elevantal rapporteras
från Holavedsgymnasiet per 15 september, vilket i en del fall utgör grund för debitering av
elevkostnader mellan kommuner läsåret 2011/12:
År1

År2

År3

År4

S:a

Tranås

227

168

174

2

571

Övriga

§L

86

87

4

259

254

261

6

830

309

Jämför med läsåret 2010/11 då motsvarande siffror var:
Åk 1

Åk 2

Åk3

Åk4

S:a

Tranås

201

179

187

4

571

Övriga

104

93

103

1

301

305

272

290

5

872

Antalet Tranåselever på andra gymnasieskolor:
Åk 1

Åk 2

Åk 3

Åk4

S:a

läsåret 11-12

64

52

60

2

178

läsåret 10-11

53

71

61

2

187

läsåret 09-10

76

61

63

O

200

Antalet elever vid Holavedsgymnasiet har totalt minskat med 42 elever jämfört med förra läsåret,
från 872 till 830. Minskningen utgörs helt av elever från andra kommuner. En ökning noteras av
Tranåselever på andra gymnasieskolor i år 1, men är totalt sett färre genom de mindre årskullarna.
Följande noteras i diskussionen:
- restaurang- och livsmedelsprogrammet har 7 elever i åk 1, och ytterligare 2 knutna till programmet
- antal elever i fem nya introduktionsprogram har ökat i förhållande till tidigare individuellt program
- behov av ökade marknadsföringsinsatser för naturvetenskapliga och tekniska programmet
- för möjligheten att hålla en bra balans i utbudet är det angeläget med en samordning i lokaler för
gymnasieutbildning och vuxenutbildning i Holavedsgymnasiet och Parkhallen. Förvaltningschefen
meddelar att förslag kan väntas i oktober/november i det arbete som drivs under kommunstyrelsen.

8arn· och utbildningsnämnden beslutar
att lägga rapporten till handlingarna.
I
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Dnr 102/11

Jämförelsetal för huvudmän - kommunblad från Skolverket/SCB
avseende 2010
Skolverket översänder årligen kommunblad med jämförelsetal, som underlag för diskussion och
reflektion om den lokala verksamheten. Organisationstal är tidigare använda och publicerade bl.a. i
kvalitetsredovisningen för år 2010, medan kostnadsjämförelserna med andra kommuner för 2010
nyredovisas. För de vanligast förekommande jämförelsetalen noteras:
Antalet inskrivna barn per årsarbetare i förskolan har i Tranås kommun ökat till 5,9 från 5,7.
Genomsnittet i landet har ökat något från 5,3 till 5,4. Kostnaden per barn i Tranås kommun har
därmed minskat något från 115 200 kr till 114 500 kr.
Antalet lärare per 100 elever för grundskolan har ökat något från 7,9 till 8,1, som främst har sin
grund i utökad undervisning för nyanlända elever. Riksgenomsnittet är oförändrat 8,3Iärare/100
elever. Andelen lärare med pedagogisk utbildning är som tidigare högre än riksgenomsnittet, 92 %
mot 88 %. Differensen i kostnader mot andra kommuner har inte fortsatt att öka, och är nu 13,5
tkr/elev, 72 400 kr/elev mot rikets 85 900 kr/elev. Drygt hälften av avvikelsen hänförs till kostnaden
för undervisning och mindre än hälften tilllokalkostnader, där en ökad kostnad dock kan skönjas
efter bolagisering:
Tranås

Samtl knr

Differens

Undervisning

37600

43700

- 6 100

oförändrad differens

Lokaler

13300

17400

- 4 100

minskad differens med 700 kr/elev

Andelen elever i åk 9 som ej uppnått målen i ett eller flera ämnen har förbättrats från 23 %till 19 %,
klart bättre än genomsnittet på 24 %. Andelen elever i åk 9 som var behöriga till gymnasieskola har
dock minskat från 91 %till 88 %, lika med riksgenomsnittet.
Antalet lärare i gymnasieskolan per 100 elever har åter ökat från 8,3 till 9,1, nära kommungruppen
på 9,0 men klart högre än riksgenomsnittet på 8,4. Andel lärare med pedagogisk utbildning har åter
minskat från 70% till 68 %och den positiva trenden är bruten, vilket inte är till fördel i konkurrens
situationen.
Tillkomsten av yrkesvux med statlig finansiering och EU-projekt förändrar statistiken helt i komvux:
Andelen kursdeltagare hos annan utbildningsanordnare har ökat från 8% till 57 %, och kostnaden
har ökat från 37 700 kr till 68 300 kr/heltidsstuderande.
Kostnaden per invånare för förskoleverksamhet och skolbarnomsorg är i princip oförändrad i Tranås
kommun, 6 520 kr, vilket är högre än kommungruppen men klart lägre än riksgenomsnittet.
Utbildningskostnaden har i Tranås fortsatt att minska från 14665 kr till 14 437, vilket är i nivå med
riksgenomsnittet men klart lägre än kommungruppen.

Barn- och utbildningsnämnden beslutar
att anteckna informationen till protokollet.
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