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§162

Som mens skola - besök
Barn- och utbildningsnämnden inleder oktobersammanträdet med besök på Sommens skola,
fritidshem och förskola under ledning av tf. rektor Sofia Gärskog.
Sommens skola, F-klass till åk 5 har 65 elever och 4 heltidstjänster som lärare samt 1 resurslärare
på deltid. Beslutet om undervisning också av åk 6 i Sommens skola fr.o.m. 2012/13 utgör inget
problem. Skolan har en plan mot kränkande behandling, ett aktivt elevråd och bu-råd.
Fritidshemmet, som delar tillfällig lokallösning med förskoleklassen, innebär störst lokalproblem.
Bygglovet går ut år 2011.1 förskoleklassen finns 10 bam (nästa läsår 15 barn) och i fritidshemmet är
43 barn inskrivna. 4 deltidsanställda arbetar på fritidshemmet. Kapprum har måst förläggas till
angränsande idrottsbyggnad. Mycket utevistelse ingår i arbetssättet.
Skolbyggnadens källarutrymmen med bibliotek kan användas begränsat, då närvaro krävs aven
vuxen. Rum för skolsköterska kommer att flyttas.
Matsalsbyggnaden är välfungerande med fin miljö.
Förskolan har 2,5 avdelning med 50 barn, 8 heltidsanställda, och har hög beläggning.
I rektors uppdrag ingår också Tranås kommuns enda fritidsgård som är inrymd i Folkets Hus, som
är öppen en kväll/vecka för elever fr.o.m. åk 5 och uppåt.
Rektor erinrar om den skiss på utbyggnad av skolbyggnaden som tidigare presenterats för bu
nämnden, och som ligger till grund för budgetförslag som är under behandling i kommunstyrelsen/
kommunfullmäktige. Förslaget innebär förlängning av skolbyggnaden för lokaler för förskoleklass
och fritidshem, med arbetsplatser för lärare och klassrum på plan 2. Lösning ges också för mindre
rum för grupparbeten och specialundervisning, genom flyttning av toaletter. Tillbyggnad innebär
också anpassning för funktionshinder med hiss.
V44/11 startar åtgärder som är påkallade efter brandsyn.
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§ 163

Välkommen till uppdrag i barn- och utbildningsnämnden
I ordinarie ordförandes frånvaro hälsar Kurre Carlsson (FP) ny vice ordförande Veronica Holmstedt
(8) välkommen till uppdraget i barn- och utbildningsnämnden.
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Fastställande av föredragningslista

8arn- och utbildningsnämnden beslutar

att fastställa föredragningslistan med tillägg av
- Ansökan om statsbidrag för lärlingsutbildning för vuxna
- Avstängning av elev från gymnasieskolan
- Inbjudan till konferens och överläggning
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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
Förvaltningschef
Ro 1-2 Sofia Gärskog
Ro5 Britt Andersson
Gy Sven-Ake Arvidsson

Förskola

Grund-Isär
1
5
1

Skolb omsorg

GymnlNux
1

7 (inack)
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Meddelanden
Meddelanden enligt bu au § 170/11 föredras, kompletteras och läggs till handlingarna:
- Uppföljning till Skolverket av sommarskola, 21 elever i åk 1-6, 87 elever åk 7-9,
gymnasieskolan 26, totalt 134 elever i svenska, engelska, matematik. Därav har flest elever, 117,
undervisats i matematik.
- Skolinspektionens sammanfattning av tillsyn och kvalitetsgranskning i landet 2010/11. Anm.
Tranås kommun finns inte med i granskning våren 2012, men kan väntas preliminärt hösten 2012.
- Rektor Patrik Svanängens redovisning av bidraget till Skapande skola 2010/11
- Miljö- och hälsa: Hälsoskyddstillsyn för Kulturskolan och Fröafallsskolans idrottshall,
Kontrollrapport - offentlig livsmedelskontroll vid Sommens förskola, Sommens fritidshem,
Brunnsparkens förskola, Linderås fritidshem, inspektion på Fröafalls förskola och Fröafalls
fritidshem
- Svar till Miljö- och hälsa gällande Ekmarksberg 1:7 (Parkhallen, restaurangutbildning)
- Teknik- och griftegårdsnämnden: Protokollsutdrag angående Kostpolitiskt program
- Lärarförbundet: Bästa skolkommun 2011, med Tranås kommun som nr 173 i landet av 290 (jämför
år 2010 nr 156, år 2009 nr 81)
- Protokollsutdrag från kommunfullmäktige § 201/11 med avsägelse från Anders Karlsson (S) från
uppdraget som vice ordförande i barn- och utbildningsnämnden, samt protokollsutdrag § 204/11
med val av Veronica Holmstedt (S) till ny vice ordförande i barn- och utbildningsnämnden samt
Catarina Edman (S) till ny ersättare i barn- och utbildningsnämnden
- Protokollsutdrag från socialnämndens arbetsutskott § 339/11 angående uppföljning av
skolavslutningsveckan 2011
- Vidarebefordran av överklagande till Förvaltningsrätten i Jönköping avseende inackorderings
tiIIägg för Daniel Posch vid s.k. NIU-utbildning i Olofströms kommun.
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Förvaltningschefens informationspunkt
- Inom Östsam-samarbetet arbetas det vidare med förslag om kommunalförbund för vuxen
utbildning. Perioden för överenskommelse är förlängd till februari 2012. Antalet deltagande
kommuner är oklart. För Tranås kommun har framförts önskemål om samverkansavtal, p.g.a. det
samarbete för vuxenutbildningen som redan finns inom höglandskommunerna.
- 2 anställda inom barn- och utbildningsförvaltningen, Miriam Cratz och Daniel Berg, kommer att
genomföra tillsyn av fristående förskolor och fritidshem i höst enligt den rutin som antagits av barn
och utbildningsnämnden, med dokumentation och återrapportering.
- rektor för Ängarydsskolan Per Mårtensson har sagt upp sin anställning med frånträde 2011-10-14.
Rektor vid Norrskolan Ann Andersson utökar sitt uppdrag med Ängarydsskolan under hösten 2011,
och förstärkning görs av tid för pedagogiskt samordnaruppdrag från 40 % till heltid samt lagledar
uppdrag. Per Mårtensson har önskemål om att på sikt återgå till lärartjänst. Skrivelse har inkommit
från Ängarydsskolans personal rörande rektorstjänsten samt kommunens och bu-nämndens
resurstilldelning. Förvaltningschefen meddelar att han sammanträffat med Ängarydsskolans
personal, som uttalat sin besvikelse över rektors överraskande beslut. Rektorsrekrytering har
påbörjats för Ängarydsskolan åk 7-9.
- personalsamordnare Magnus Andersson för bu-förvaltningen kommer att övergå till ijänst som
miljöstrateg för 3-årigt projekt under Miljö- och hälsa. Till årets slut är fördelningen 50 %/50 % med
daglig närvaro på bu-kansliet. Extern annonsering har gjorts av tjänsten tillsammans med
motsvarande inom socialtjänsten; 27 sökande varav anställningsintervjuer har förts med 6.
- Tranåsbostäder AB:s önskemål en större renovering av Stoerydsskolan är av sådan omfattning att
upphandling blir nödvändig, och hyresbeloppet kommer inte att hålla sig inom av barn- och
utbildningsnämnden angiven ram på 1 Mkr/år. Tranåsbostäder AB söker nu ett jämförande projekt,
och återkommer härefter i frågan. För extra förskoleavdelning Tamburinen finns öppning för en
annan lösning.

8arn- och utbildningsnämnden beslutar i anslutning till punkten
att sammanträffande ska erbjudas Ängarydsskolans personal med deltagande av ordföranden Leif
Andersson (C ), vice ordföranden Veronica Holmstedt (S) samt kontaktpolitikerna Patrik Lindgren
(C) och Marie Thiele (S) med biträde från bu-förvatlningen rörande resurstilldelningssystemet.

Expedieras till: Ängarydsskolans personal
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§ 168

BU-rådsrapporter från sept 2011 - ev åtgärder
Arbetsutskottet tar upp till behandling rapporter från barn- och ungdomsråd (bu-råd) i september
2011, § 149111.

Barn· och utbildningsnämnden beslutar på förslag av arbetsutskottet
att rapporterna inte föranleder åtgärder av barn- och utbildningsnämnden.
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Nya bu-rådsrapporter
Ingegerd HelIgren (S) rapporterar från föräldraråd vid Fröafalls förskola kring följande punkter:
- rektors genomgång av ny skollag, ny läroplan, plan mot kränkande behandling
- kvalitetsredovisning för 2010/11; en föräldraenkät har besvaras av endast 29 av 49 möjliga
- föräldrasynpunkter på stor personalomsättning, vilken beror på föräldraledighet, fortbildning samt
sjukledigheter
- mer dokumentation önskades om barnen, utöver 1-2 ggr/år, vilket personalresurser saknas för
- digitala bilder visar förskolans verksamhet
- problem med tomgångskörning och bilkörning mot enkelriktning
- en lekstuga ska byggas som ett projekt av Holavedsgymnasiets byggprogram tillsammans med
personal och barn
Tryggve Lundblad (KO) rapporterar från brukarråd vid Adelövs friskola:
- bidrag söks för förbättring av skolgården
- bidrag söks för specialpedagogutbildning 15 p
- vid skolstart fanns totalt 56 elever
- frivillig musikundervisning utanför skoltid
- elevönskemål för skolgården
- budgetramen bedöms hållas, med marginellt överskott
- svar från Tranås kommun har begärts angående bidrag till skolskjutsar enligt tolkning av ny
skollag
- friskolans styrelse har ansvar för klagomålshantering m m. Tillsyn för friskolan har Statens
skolinspektion
samt från bu-råd vid Fröafallsskolan:
- lugn skolstart, med endast mindre konflikter, värdegrundsvecka genomförs v 42/11
- de äldre eleverna genomför ett svenskprojekt "Att läsa faktatexter"
- uppföljning av arbetet mot kränkande behandling; incidenter med kränkande behandling härrör
ofta från fritiden
- elevenkäter görs för elevinflytande och elevers nöjdhet
- elevfrånvaro har varit högst 14 %
- rektors information om ny skollag, inkl klagomålshantering samt regler för Fröafallsskolan
- nationella prov i åk 3 och 5 visade brister främst i engelska
- frivillig fruktstund fortsätter, i avvaktan på ev andra direktiv från Skolverket
Expedieras till: Arbetsutskottet
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Dnr 115/11

Barn- och utbildningsnämndens sammanträdestider år 2012
Arbetsutskottet har lagt fram förslag till sammanträdestider för barn- och utbildningsnämnden och
arbetsutskottet år 2012. Nämndens ordförande Leif Andersson (C) har framfört begäran om ändrad
samrnanträdesdag j januari från måndag 30 januari till tisdag 31 januari.

Barn· och utbildningsnämnden beslutar
att fastställa följande sammanträdestider år 2012, oförändrat i princip sista måndagen i varje mån
kl. 08.15 (undantag januari månad), juli mån sammanträdesfri.

Arbetsutskottet sammanträder 2 veckor före, i princip måndagar kl. 08.15.
jan

febr

mars

april

maj

juni

aug

sept

okt

nov

dec

BU

Må08.15

31

27

26

23

28

18

27

24

29

26

17

Au

MåOB.15

13(fr)

13

12

10(ti)

14

4

13

10

15

12

3

Expedieras till: kommunledningskansliet
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§ 171

Val av kontaktpolitiker för Elevhälsan/familiecentral inkl
resursgruppen
Anders Karlsson (8) har frånträtt sitt uppdrag som vice ordförande i barn- och utbildningsnämnden
fr.o.m.1 oktober 2011, för uppdrag som oppositionsråd. Anders Karlsson var också kontaktpolitiker
för Elevhälsan/familjecentral inkl resursgruppen, tillsammans med Emelie Emanuelsson (MP).

8arn- och utbildningsnämnden beslutar på förslag av arbetsutskottet
att utse Veronica Holmstedt (8) att vara kontaktpolitiker för Elevhälsan/familjecentral inkl
resursgruppen, tillsammans med Emelie Emanuelsson (MP).

Expedieras till: Elevhälsan
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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 september 2011.

Barn- och utbildningsnämnden beslutar på förslag av arbetsutskottet

att godkänna den reviderade ärendebevakningslistan.
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Dnr 047/11

Budgetuppfölining per 2011-09-30
Komplett budgetuppföljning efter 9 mån år 2011 har sänts ut med kallelsen.
Följande driftkostnadsförbrukning rapporteras efter 9 mån att jämföras med riktpunkten 75 %:
Barnomsorg och grundskola
74,9 %
Gymnasieskola
74,7 %
Vuxenutbildning
76,5 %
Totalt förvaltningen
73,3 %
Följande personalkostnadsförbrukning rapporteras efter 9 mån att jämföras med riktpunkten 75 %:
Barnomsorg och grundskola
Gymnasieskola
Vuxenutbildning
Totalt förvaltningen

74,1 %
76,0 %
79,6 %
73,7 %

Personalkostnaderna följer budget tämligen väl, men högre personalkostnader finns för bu
nämnden, Ängaryds, Hagadals, Bergets, Stoeryds, Kungsparkens förskola, Ängarydsskolan,
resursgruppen, Sommens och Linderås skola samt Junkaremålsskolan. Den bestående
problematiken för Ängarydsskolan ligger i det vikande elevantalet under några år med 3 klasser per
årskull i stället för det optimala för organisationen 4 klasser.
För resursgruppen (Målet) tillkommer intäkter från annan kommun. Junkaremålsskolans
neddragning av personal i höst p.g.a. färre elever håller på att slå igenom, liksom motsvarande för
gymnasieskolan.
Resursfördelningssystemets utfall är 75,3 % för grundskolan, och för förskolorna 74,8 %.
Interkommunala ersättningar från och till andra kommuner för gymnasieplatser påverkar negativt
med ca 2 Mkr. Första utbetalningen av skolskjutskostnader för 2011/12 väntas inom kort. Ökade
kostnader kring rektorsuppdraget vid Ängarydsskolan uppkommer i höst.
Prognos för driftbudgetutfall år 2011 är oförändrat överskott med 1,5 Mkr.

Barn- och utbildningsnämnden beslutar
att lägga informationen till handlingarna.
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Budgetprocessen - uppdrag
Barn- och utbildningsnämnden har i augusti 2011 beslutat att överlämna budgetförslaget för 2012
2013 till kommunstyrelsens budgetberedning med uttalande av att budgetåren 2012 och 2013 ses i
ett sammanhang så att ett budgetöverskridande år 2012 ska följas aven budget i balans år 2013.
Vidare uppdrogs till barn- och utbildningsförvaltningen att föreslå och analysera konkreta
besparingsåtgärder för behandling under september-oktober 2011.
För att mer långsiktigt få en balans mellan 2012 och 2013 skulle en besparing om 20 tjänster
behöva göras från ht 2012.
Tidplaneringen för budgetbeslut är:
- November: Kommunfullmäktiges budgetbeslut
- December: Bu-nämndens fastställande av budget för respektive verksamhetsform.
Personalsamordnare Magnus Andersson har för arbetsutskottet redogjort i korthet för bam- och
utbildningsförvaltnil1gens anställda:
- 25 anställda uppnår 65 års ålder år 2012
- 35 visstidsanstälIda, både termins- och läsårsanställda, speciellt vid gymnasieskolan
- specifika kompetensbehov är mest framträdande vid gymnasieskolans yrkesprogram
- besked om legitimation för lärare och förskollärare väntas i november/december.
Arbetsutskottet har vidarebefordrat till barn- och utbildningsnämnden att i frågan om besparings
åtgärder höstterminen 2012 görs bedömningen att uppsägning av tillvidareanställd personal på
grund av arbetsbrist inte blir nödvändig för anpassning till budgetramen, däremot kommer
visstidsanstälIda att beröras.
På bu-nämndens sammanträde klargörs att besparingen om 20 tjänster innebär kvalitetssänkning,
och därutöver ligger en minskning med 5 tjänster vid gymnasieskolan som en demografisk
anpassning till minskat elevantal.
Information har lämnats till samverkansgruppen på bu-nämndsnivå.

8arn· och utbildningsnämnden beslutar

att fråga om vilka verksamheter som konkret ska bli föremål för besparingsåtgärder återupptas
nästa sammanträde, då budgetprocessen kommit längre.

I Justerares Sign.
.\;U Nb
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Dnr 077/11

Uppdrag styrkort - information om arbetet och hemuppgifter
Från styrningsdagen nyligen för presidier och förvaltningschefer föreligger anteckningar med
hemuppgifter att redovisa senast 31 oktober 2011. Uppgifterna är:
1. Är styrkorten levande med löpande uppföljning? Hur sker den idag? Hur ska vi förbättra och
utveckla uppföljningen av styrkorten?
2. Vilka är utvecklingsmöjligheterna j användandet av styrkort?

Nämnderna: Styrtal- budget i balans. Diskussion kring om inte båda är uppfyllda ska nämnden då
få ta med överskottet till nästkommande år?
Förvaltningschefen meddelar att strategigruppens möte (rektorsgruppen m.fl.) tisdag 25 okt föreslås
ägnas åt bl.a. uppföljning av styrkortets 38 punkter.
Arbetsutskottet har för sin del ansett att kortversionen av bu-nämndens styrkort är levande med
uppföljning. Det finns problem med styrkort då både statlig och kommunal styrning råder, och det
finns problem med styrtal för verksamhet vars resultat rimligen kan avläsas och följas upp endast
läsårsvis. Hur kan styrtal väljas som stimulerar utveckling, och vilken risk finns för att för låga styrtal
sätts för att de garanterat ska uppnås?

Barn· och utbildningsnämnden beslutar
att hemuppgifterna besvaras enligt följande:

1. Barn- och utbildningsnämndens styrkort i kortversion har är levande och har följts upp i samband
med beslut om budgetförslag 2012-2013. Barn- och utbildningsnämnden ger strategigruppen
(rektorsgruppen m.fl.) i uppdrag att se över den omfattande versionen vid sammanträde 2011-10-25
i frågan om lämpliga styrtal och nivåer.
2. Barn- och utbildningsnämnden vill inte se en sammankoppling av styrkort och frågan om
budgetöverskotts behandling i systemet med tvåårsbudget.

Expedieras till: ekonomichefen
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Dnr 116/11

Elevhälsans verksamhetsredovisning
Vik. enhetschef för Elevhälsan Christina Stigenhed har inkommit med Elevhälsans verksamhets
berättelse 2010/11, med kommentarer kring centrala uppdrag och verksamhetsberättelser från
kuratorsgruppen, psykologgruppen, specialpedagogema och skolsköterskegruppen.
Vid barn- och utbildningsnämndens sammanträde deltar enhetschefen tillsammans med en
representanU yrkesgrupp från Elevhälsan: Maria Mattsson för skolpsykologerna, Anna Lingmerth för
skolsköterskorna, Lotta Lindwall för skolkuratorerna samt Inger Walleng för specialpedagogerna.
Vid barn- och utbildningsnämndens sammanträde berörs:
- Samverkan med ny familjecentral har inneburit ett lyft, men utökat kontaktnät tar tid
- I samarbetet med SUP och habiliteringen anordnas gemensamma gruppträffar 2 ggr/år i Nässjö,
och samarbetet på individnivå sker genom telefonkontakter. Det finns ett glapp i primärvården, då
det endast finns SUP för barn/ungdom och vuxna tas emot från 18 års ålder. I Mjölby finns
Ungdomshälsa. Samarbete med familjeverksamheten inom socialtjänsten fungerar bra, men
landstinget finns inte med i samarbetet. Elevhälsans uppdrag att arbeta hälsofrämjande blir inte det
primära, då personal arbetar med utredningar utanför skolans förebyggande uppdrag. Psykolog har
tagit upp att det finns behov av klargörande av uppdraget ockå inom bu-förvaltningen.
- Vad avser resurstilldelning tas upp att ny skollag, 2 kap 25 , innebär krav på tillgång, som inte
definierats, till skolläkare, skolsköterska, psykolog och kurator samt personal för specialpedago
giska insatser. Skolkuratorerna har därmed, utöver tidigare gymnasieskola och grundskolans
högstadium, tilldelats också skolenheter med F- åk 5. Prioriteringsdiskussion blir nödvändig.
Försäljning av deltidstjänst som psykolog till andra kommuner har upphört fr.o.m. 1juli 2011.
Statistik utvisar skillnader i resurser mellan yrkeskategorier, psykologtjänster har mest resurser i
jämförelse med andra kommuner.
Individinriktat stöd uppgick vid start av resurstilldelningssystemet till 17-18 tjänster, och är nu ca 20
tjänster, att ställas i relation till ansökt behov på ca 45 tjänster. Då extra resurser inte kan tilldelas
får enheten disponera om sina egna personalresurser. Smedjans personal lägger med sin överblick
förslag till fördelning. För närvarande har t.ex. Norrskolan extra behov, och inte Fröafallsskolan.
Antal ansökningar från förskolor har ökat från 3 till 10-15 st. En talpedagog arbetar övergripande
och en talpedagogtjänst är fördelad ut på skolorna för kontinuerlig språkträning. Störst behov finns
för barns beteenden som har med social problematik att göra. Specialpedagog anser att tilldelat
individinriktat stöd bedöms fungera överlag llexibelt och bra, men påtalar att extra stöd behövs
också i fritidshem, p.g.a. hård arbetsbelastning för personal. Fråga framförs från s-gruppen om
orealistiska krav ställs på elevers måluppfyllelse i förhållande till resurstilldelning.
- På fråga om elevers droganvändning ser skolsköterskorna genom hälsoenkät en mera liberal syn
på narkotikaanvändning hos gymnasieelever. Förebyggande arbete förs genom hälsosamtal i F
klass, åk 4, 8 och gymnasieskolans år 1och i livskunskap. Alkoholanvändning är i regel
inkörsporten till narkotikaanvändning .
- Skolsköterskors arbetsbelastning har ökat med ensamkommande ungdomar och invandrarelever,
och vaccinationsprogram som tar mycket tid. Motsättningar mellan invandrargrupper märks av i
konflikter och även främlingsfientlighet, och det som ungdomar har med sig och det som händer på
fritiden följer med in i skolan. Många samtal med ungdomar som mår dåligt har noterats i höst.
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Barn· och utbildningsnämnden beslutar
att uppdra till förvaltningschefen att i skolchefssamarbetet med Jönköpings läns övriga kommuner
ta upp frågan om fortsatt problem med bristande tillgänglighet/resurser hos SUP, och behov av
klargörande av landstingets respektive kommunens uppdrag,
att uttala sitt tack till Elevhälsans personal för väl utformad verksamhetsredovisning som
barn- och utbildningsnämnden tar till sig och tack för det arbete som Elevhälsans personal utför för
barn/elever, samt
att i övrigt lägga verksamhetsredovisningen till handlingarna.

Expedieras till: Elevhälsan, förvallningschefen
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Dnr 117/11

Riktlinjer för förskola. fritidshem, pedagogisk omsorg - revidering
Som en följd av ny skollag fr.o.m.1 juli 2011 har Tranås kommuns riktlinjer för barnomsorg setts
över av förskolechefer och administrativ personal. Främst har följande ändringar gjorts:
- begreppet barnomsorg har utmönstrats ur lagtexten och har ersatts av förskola och pedagogisk
omsorg, begreppet sko/barnomsorg av fritidshem och allmän förskola ersätts av avgiftsfri förskola
för barn 3-5 år
- paragrafhänvisning för barn som behöver särskilt stöd är justerad
- komplettering har gjorts med Öppen förskola.

8arn- och utbildningsnämnden beslutar på förslag av arbetsutskottet

att godkänna ändrade riktlinjer för förskola, fritidshem, pedagogisk omsorg.

Expedieras till: assistent bu-kansliet
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Dnr 014/11

Aktuellt placeringsläge i förskola och pedagogisk omsorg
Rapport från placeringsansvalig utvisar ansökningar till totalt 70 platser:
Okt 2 Nov 6 Dec 11

Jan 37

Febr 5 Mars 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 st,
Mostugans förskola 2 st, Åsvallehults förskola 3 st, Kungsparkens förskola 10-12 st, Junkaremålens
förskola 4 st, Bergets förskola 5 st, Fröafalls förskola 9 st, Enebackens förskola 3 st, totalt ca 45
platser samt ca 4 st hos dagbarnvårdare.
Förvaltningschefen har meddelat att möjligt platsantal har inventerats med förskolecheferna inför
januari 2012, och bedömningen är att ca 40 platser finns att tillgå utöver extra avdelningen
Tamburinen.

Barn- och utbildningsnämnden beslutar på förslag av arbetsutskottet
att lägga informationen till handlingarna.
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Dnr 045/11

Skolplan 2011 - fortsatt arbete
Barn- och utbildningsnämnden har i september 2011 återremitterat ett utkast från arbetsutskottet till
skolplan i syfte att ytterligare diskussioner ska föras i partigrupperna utifrån vem skolplanen är riktad
till, och konkreta förslag till ändringar ska tas upp vid barn- och utbildningsnämndens nästa
sammanträde.
Ursprungligen har barn- och utbildningsnämnden i februari 2011 beslutat att en form av skolplan
ska utarbetas som anger barn- och utbildningsnämndens prioriteringar och uppföljningsansvar och
som korresponderar mot kvalitetsarbete. Vidare har förvaltningschefen på arbetsutskottets uppdrag
formulerat ett detaljerat verksamhetsprioriterat område för vardera skolform.
Ordföranden har framfört åsikten att skolplanen ska vara riktad till brukarna, dvs. elever och
föräldrar, och mer än ett plandokument utöver styrkortet är inte önskvärt. Intentionen har varit att
förelägga bu-nämnden ett förslag för remiss till rektorerna/förskolecheferna.
Ordföranden Leif Andersson (C) har till bu-nämnden distribuerat ytterligare ett utkast till skolplan
som utarbetats inom den borgerliga gruppen.
Lars-Börje Jacobsson (8) har för s-gruppen sammanställt samtal/förslag rörande syfte och
målgrupp, resurser till att prioritera, avsaknad av särskilt stöd m.m.

8arn- och utbildningsnämnden beslutar
att ärendet återupptas på barn- och utbildningsnämndens novembersammanträde, efter arbets
utskottets beredande behandling.

Expedieras till: arbetsutskottet
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Dnr 118/11

Resultat nationella prov åk 9.5.3 samt betyg åk 9 vt 2011
Sammanställning av grundskolornas resultat i form av nationella prov och slutbetyg för åk 9 läsåret
2010/11 samt nationella prov i åk 3 och 5 har sänts ut till barn- och utbildningsnämnden.

Nationella prov och betyg i åk 9
Resultatet i åk 9 är det sämsta sedan betygssystemet infördes vt 1998, och tidigare uppföljningar av
bedömning av eleverna i åk 2 och nationella prov i åk 5 har visat tendensen. Begreppet för
behörighet till gymnasieskolan är ändrat, med olika behörighet för olika gymnasieprogram. Om för
jämförelse det tidigare begreppet skulle användas med godkända betyg i svenska, engelska och
matematik är det nästan 14 % som inte uppnått detta. Något preliminärt riksgenomsnitt föreligger
ännu inte.
Störst skillnad mellan resultat på nationella prov och betygssättning uppvisas i svenska, och avser
både Junkaremålsskolan och Ängarydsskolan.
Rektorerna har barn- och utbildningsnämndens uppdrag att göra en fördjupad analys av orsaker till
försämrad måluppfyllelse.

Nationella prov i åk 3 och åk 5
Nationella prov i åk 3 redovisas för tredje gången. Det uppvisas glädjande resultat på nationella
prov i åk 3 och 5 i matematik, som nåtts genom fokus på matematik från bu-nämnden läsåren
2002/03-2008/09 och bu-förvaltningen under ytterligare 2 läsår. Centrala prov i matematik har
klarats av 81 % i åk 3 och 95 % i åk 5, vilket är en klar förbättring och klart bättre än i svenska.

Barn- och utbildningsnämnden beslutar
att lägga informationen till handlingarna.
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Dnr 004/11

Ansökan om statsbidrag för lärlingsutbildning för vuxna 2012
Skolverket har informerat om möjligheten för kommuner att ansöka om statsbidrag för att bedriva
lärlingsutbildning för vuxna. Satsningen på lärlingsutbildning för vuxna omfattar åren 2012 - 2014.
Satsningen omfattar även gymnasial vuxenutbildning för utvecklingsstörda.
Statsbidrag för lärlingsutbildning för vuxna år 2012 har enligt direktiv inlämnats senast 14 oktober
2011 i form av webbansökan. Underskrifter samt beslut av styrelsen ska vara Skolverket tillhanda
senast 2011-10-30.
Rektors för vuxenutbildningen förslag innebär ansökan om bidrag tilllärlingsvux 2012 för följande,
efter planering i samråd med företag och organisationer inom berörda branscher:
EI- energi: 8 200 gymnasiepoäng
Handel och administration: 8 200 gymnasiepoäng
Industri: 8 200 gymnasiepoäng
Restaurang-livsmedel: 8200 gymnasiepoäng
VVS-fastighet: 8 200 gymnasiepoäng
Vård: 8 200 gymnasiepoäng
Platser för lärlingsutbildning inom gymnasial vuxenutbildning för utvecklingsstörda:
Handel och administration 1 plats
Media:

1 plats

Barn- och utbildningsnämnden beslutar

att ställa sig bakom ansökan hos Skolverket om statsbidrag tilllärlingsutbildning för vuxna år 2012,

Expedieras till: Skolverket
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§ 182

Inbjudan till konferens och överläggning
Inbjudan har inkommit från Svenskt Näringsliv, Jönköping, angående "Hur ska skolan se ut för att
rusta eleverna för framtiden" 23 november kl. 10.00-13.30. Ordföranden Leif Andersson ( C) önskar
delta.
Socialnämndens ordförande har vidarebefordrat inbjudan till träff med alkoholgruppen i Stadshuset
onsdag 23 november kl. 13.00.

8arn· och utbildningsnämnden beslutar

att godkänna deltagande i Svenskt Näringslivs konferens av ordförande Leif Andersson (C ), samt
att utse vice ordföranden Veronica Holmstedt (S) och ledamoten Kurre Carlsson (FP) att delta i träff
med alkoholgruppen.

Expedieras till: Socialnämndens ordförande, anmälan till folkhälsosamordnare
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Dnr 114/11

Avstängning av elev från gymnasieskolan
Rektor Sture Brolin föredrar beslut om avstängning aven elev från gymnasieskolan under en
veckas tid enligt skollagen 5 kap §§ 17-18.
Enligt skollagen 5 kap gäller enligt § 6 att rektor eller en lärare får vidta de omedelbara och tillfälliga
åtgärder som är befogade för att tillförsäkra eleverna trygghet och studiero eller för att komma till
rätta med en elevs ordningsstörande uppträdande. § 9 anger att rektor ska se till att saken utreds,
och samråd ska ske med elevens vårdnadshavare. Rektor ska enligt 10 § se till att åtgärder
genomförs för att eleven ska ändra sitt beteende. Efter utredning får rektorn enligt 11 § tilldela
eleven en skriftlig varning. Avstängning i de frivilliga skolformerna får beslutas av huvudmannen om
eleven
2. stör eller hindrar utbildningens bedrivande
3. eleven utsätter någon annan elev eller av utbildningen berörd person för kränkande behandling
eller
4. elevens uppförande på annat sätt inverkar negativt på andra elevers trygghet och studiero.
Rektor får enligt § 17 besluta om omedelbar avstängning som gäller till dess att huvudmannen har
prövat saken och får inte avse längre tid än en vecka.
Barn- och utbildningsnämnden har informerats om rektors beslut, som beredskap inför prövning av
sakfrågan. Rektor informerar om att tisdag 27 september en anmodan från en lärare till elever om
att vänta utanför i en korridor möttes av ifrågasättande från eleven med knuff i ryggen och spark på
ett underben. Polisanmälan har gjorts av rektor. Eleven har i samband med elevvårdskonferens
tilldelats en skriftlig varning, och har informerats om att ytterligare förseelse kan leda till
avstängning.
Vid lektion 17 oktober har eleven upprätt hotfullt i ord och med knuffar mot en annan lärare på en
lektion. Eleven och vårdnadshavare har informerats av rektor om beslutet om avstängning av
eleven under en vecka. Då eleven är under 18 år har också socialsekreterare informerats.
Vid elevvårdskonferens 20 oktober med elev, vårdnadshavare, kurator, mentor och rektor har
planerats för elevens återkomst till undervisningen i morgon 25 oktober. Under tiden har åtgärder
gjorts för att eleven ska kunna hantera aggression. Information har lämnats till berörd personal.
Täta uppföljningar planeras varje vecka. Rektor bedömer att prövning inte behövs om fortsatt
avstängning.

8arn- och utbildningsnämnden beslutar
att ställa sig bakom rektors Sture Brolin hantering av ärendet och fastställa beslutet om avstängning
av eleven från gymnasieskolan under en vecka.

Expedieras till: elev, vårdnadshavare, rektor
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