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Utbildning iKonled
Som inledning på barn- och utbildningsnämndens sammanträde utbildar enhetschef Ann-Marie
Ljunggren ledamötema och ersättarna i ärendehanteringsprogrammet Konled.
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Fastställande av föredragningslista
8arn- och utbildningsnämnden beslutar
att fastställa föredragningslistan utan ändringar.
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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
Ordföranden
Bu Eva Bouvin
Gy Sven-Ake Arvidsson

Förskola

Grund-Isär

Skolb omsorg

GymnlNux
1

Ovrigt
6 (v-bidrag)

1 (in ack)
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§ 187

SCB-statistik - personaltäthet för förskolan 2011 m.m.
Följande förändringar i förskolestatistiken per 15 oktober noteras jämfört med förra året:
2010

ID

Förändring

Antal barn i kn:s förskolor
667
Antal barn i enskilda förskolor 125
Antal barn i familjedaghem
50

649
133
65

- 18
+ 15

Barn med annat modersmål:
i förskolor
i familjedaghem

86
O

97
O

+ 11
O

Antal familjedaghem

10

11

+1

+ 8

För förskolan gäller enligt skollagen 8 kap 10 att förskolan ska medverka till att barn med annat
modersmål än svenska får möjlighet att utveckla både det svenska språket och sitt modersmål.
Möjlighet finns att använda sig av äldre barns medverkan, likaså elever från Västra vux.
Förändringen av antalet barn per årskull i kommunens förskolor respektive fristående förskolor har
följande fördelning:
2010
1- åringar
2-åringar
3-åringar
4-åringar
5-åringar
6-åringar

+6
·11
+ 13
+4
O
+1

Kommun
-2
-2
- 20
+7
O
-1

Fristående
+1
+10
+1
-12
+7
+1

Införandet av vårdnadsbidrag utvisade påverkan på antal1-åringar år 2009, och antal 2-åringar år
2010. Effekt av utökning av allmän förskola till fr. o. m. 3 års ålder avspeglade sig år 2010. Är 2011
börjar effekter ses av de något lägre födelsetalen fLo.m. år 2008 i antal 3-åringar.
Sammanställning av SGB-statistik per 15 oktober sedan statens personalförstärkningsbidrag
infördes till förskolan utvisar åter något minskande antal placerade barn per tjänst i förskolan. Det
sista året med riktat statsbidrag och högst personaltäthet var år 2007:
2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Tranås kn 5,86

5,62

5,43

5,31

5,81

5,66

5,86

5,63

Enskilda 5,41

5,56

5,05

5,43

5,65

5,56

6,20

5,84

Totalt

5,61

5,36

5,33

5,78

5,64

5,91

5,66

5,79

Barn· och utbildningsnämnden beslutar
att lägga informationen till handlingarna.
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Dnr 128/11

SKL:s databas Kolada - framtagna värden för förskola hösten 2011 
information
Tranås kommun deltar i Kolada, SKL:s databas, där anvisningar från Sveriges kommuner och
landsting för Kvalitet i förskola 2011 styr inrapportering av värden. 200 kommuner deltar i det
nationella jämförelseprojektet som bedrivits sedan 2007. Sakkunniga på Utbildningsdepartementet
har lämnat synpunkter på nyckeltalen och hänsyn har tagits till skollagen och läroplanen för
förskolan.
- Förfrågan har gjorts till förskolecheferna i Tranås kommun, både de kommunala och fristående,
om kvalitetsaspekterna:
- Förskoleplatser där barnen deltar aktivt i utvecklingssamtalen
6%
- Förskoleplatser där barnen deltar vid planering av förskolans (veckans) aktiviteter
64 %
- Förskoleplatser där barnens synpunkter används vid utformning av den fysiska miljön 85 %
- Förskoleplatser där dialog med föräldrarna om förskolans mål, uppdrag och resultat
71 %
genomförs va~e termin
- Förskoleplatser där dokumentation följer med från förskolan till f-klass/skola (förut
55 %
sätter vårdnadshavares tillstånd)
- Förskoleplatser där dokumentation sker av barnens utveckling och lärande
100 %
- Förskoleplatser där föräldrar erbjuds delta vid överlämning mellan förskola/f-klass
33 %
- Förskoleplatser där individuella utvecklingsplaner upprättas för v~~e barn
100 %
- Förskoleplatser där synpunkter från barnen inhämtas systematiskt årligen
53 %
- Förskoleplatser där synpunkter från föräldrarna inhämtas systematiskt årligen
91 %
- Förskoleplatser där utvecklingssamtal erbjuds vårdnadshavare minst en gång per termin 83 %
Nyckeltalet antal närvarande barn per personal har tagits fram genom mätning av antalet
närvarande barn och personal i förskolorna (udda/jämn vecka), ett synnerligen omfattande arbete,
som visade 4,0 närvarande barn per personal i förskola.
Nyckeltalet andel barn som fått plats på förskola på önskat placeringsdatum har tagits fram från
kommunens kösystem, vilket blev 52 % (förra året 71 %)
Nyckeltalet väntetid i antal dagar för de barn som inte fått plats på förskola på önskat placerings
datum visade 26 dagar i medelvärde (förra året 11,5 dagar)
Mätningen av antalet närvarande barn har utgjort underlag också för framtagande av genomsnittlig
närvarotid per barn och förskola, som kan jämföras med senast gjord mätning hösten 2007. Barns
vistelsetider på förskolor har inte ökat i genomsnitt, utan är i princip oförändrade jämfört med år

2007:
Förskola
Berget
Brunnsparken
Fröafall
Hagadal
Junkaremålen
Kungsparken

Genomsnitt tim/v år 2007

Genomsnitt tim/v år 2011

22,3lim/v

25,3 tim/v
22,4 tim/v

25,0 tim/v
29,9 tim/v
26,8 tim/v
26,1 tim/v

27,11im/v
29,2 tim/v
29,4 timlv
27,9 tim/v
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MostuQan
Parken
Sommen
Stoeryd
Åsvallehult
Ängaryd

Summa kommunala
Enebacken
Lukas
Linneagården
Mariagården
Änglqgården
Summa fristående
Summa Tranås kommun

Sida 8 (23)

\

29,5 timlv
25,3 timlv
26,0 tim/v

28,4 timlv
28,8 timlv

27,8 timlv

25,8 timJv
20,8 tim/v
26,8 tim/v

28,4 tim/v
26,8 tim/v
27,2 tim/v
26,9 tim/v
23,1 tim/v
28,5 tim/v
27,6 tim/v
26,7tim/v
26,Stim/v

25,4 tim/v
26,6timlv
27,3 tim/v
27,3 timJv
20,6tim/v
27,1 timJv
33,3tim/v
26,7 tim/v
26,6timlv

I

I arbetsutskottets diskussion har noterats att andra faktorer än antal närvarande barn påverkar
verksamheten. Stor frånvaro av barn innebär svårigheter för planering, och familjesituationer med
oro och otrygghet påverkar förskolans verksamhet.

Barn· och utbildningsnämnden beslutar

att uppdra till förskolecheferna att inkomma med reflektioner kring framtagna värden.

Expedieras till: Förskolecheferna
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Dnr 014/11

Aktuellt köläge i förskola och pedagogisk omsorg
Rapport från placeringsansvarig utvisar ansökningar till totalt 69 platser:
Nov 2 Dec 6 Jan 37 Febr 5 Mars 5 Aptil14
32 barn står i kö för byte av förskola i augusti 2012.
Lediga platser finns för närvarande på Stoeryds förskola 4 st, Brunnsparkens förskola 6 st,
Mostugans förskola 1st, Kungsparkens förskola ca 10, Sommens förskola 5 st, Enebackens
förskola 5-6 st, Linneagårdens förskola 2 st, Junkaremålens förskola 4 st, Bergets förskola 5 st,
Fröafalls förskola 9 st, totalt drygt 50 platser samt 1 plats hos dagbarnvårdare, och ev. flera
beroende på om dagbarnvårdare återkommer efter sjukledighet.
Möjligt platsantal inför januari 2012 har åter inventerats nyligen med förskolecheferna, bl.a. kan
ytterligare 5 platser beredas i Sommen.
Placeringsansvarig Eva Bouvin meddelar att efter utsända erbjudanden till föräldrar i kö för plats i
januari 2012 har ett antal tackat nej, i awaktan på att få sitt 1:a handsalternativ eller p.g.a. ny
föräldraledighet. Ny bedömning är att ansökningar fram till april 2012 kommer att lösas med
befintliga platser, och ev. återkommer en dagbarnvårdare efter sjukledighet.
Placerare bedömer att pedagogisk omsorg söks i en litet större omfattning, sannolikt beroende på
att verksamheten upplevs fungera väl med Lillaryds avlösarlägenhet och lösning på landsbygden.
Det noteras att antal vårdnadsbidrag har minskat från en nivå över 30 till 13. Samtidigt noteras att
barnunderlaget i Tranås kommuns 1-5 åringar utifrån nuvarande förhållande kommer att minska
något år 2012 och ännu mera år 2013.

Barn· och utbildningsnämnden beslutar på förslag av arbetsutskottet
att om behov av ytterligare platser uppstår våren 2012 bör inriktningen vara utökning av
pedagogisk omsorg.

Expedieras till: Eva Bouvin, Ulla Blom
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Dnr 111/11

Begäran om yttrande gällande motion om kommunal handlingsplan
mot barnfattigdom i Tranås
Kommunfullmäktige har 2011-10-03 till bl.a. barn- och utbildningsnämnden remitterat en motion från
Svanthe Hansson (S) om barnfattigdomen i Tranås, för yttrande senast 2januari 2012.
I motionen föreslås kommunfullmäktige besluta
- att uttala att barnfattigdomen i Tranås ska minskas och på sikt avskaffas
• att uppdra till kommunstyrelsen att snarast utarbeta en handlingsplan mot bamfattigdomen i
Tranås.
I motionen berörs för skolan utflykter som kostar pengar och att barn saknar utrustning för att kunna
delta på idrottslektioner. Insatser föreslås i samarbete mellan förskola och skola, kultur och fritid,
bostadsförsörjning och socialtjänst.
Arbetsutskottet har i sin diskussion funnit skäl att vara vaksamma att skollagen följs beträffande
avgifter, näringsriktiga skolmåltider och elevers rätt till särskilt stöd:
- Ny skollag 10 kap 10 § anger: Utbildningen ska vara avgiftsfri. Eleverna ska utan kostnad ha
tillgång till böcker och andra lärverktyg som behövs för en tidsenlig utbildning samt erbjudas
näringsriktiga skolmåltider. 10 kap11 § fortsätter: Trots 10 § får det förekomma enstaka inslag som
kan medföra en obetydlig kostnad för eleverna. I samband med skolresor och liknande aktiviteter får
det, trots övriga bestämmelser i denna lag, i enstaka fall under ett läsår förekomma kostnader som
ersätts av vårdnadshavare på frivillig väg. Sådana aktiviteter ska vara öppna för alla elever. På
Skolinspektionens hemsida finns bedömning av "obetydlig kostnad".
- Särskilt stöd regleras i skollagens 3 kap 7-12 §§ för elevers utveckling mot målen i grundskola och
gymnasieskola.
- Vuxenutbildningen enligt skollagens 20 kap har betydelse för föräldrars möjlighet att stärka sin
ställning i arbets- och samhällslivet.
Birthe Afvander (S) tar upp fråga om att någon aktivitet för barn ska vara utan avgift under
sportlovsvecka och sommarlov. Vice ordföranden Veronica Holmstedt (S) tar upp exempel på
insamling för tack tilllärarpersonal.
Kurre Carlsson (FP) föreslår avslag på 1:a att-satsen, då begreppet barnfattigdom är knutet till
försörjningsstöd och motsägelsefullt och bedöms falla utanför den kommunala kompetensen, men
föreslår bifall till 2:a att- satsen om handlingsplan mot barnfattigdom. Lars-Börje Jacobsson (S)
yrkar bifall till Kurre Carlssons förslag.

8arn· och utbildningsnämnden beslutar

att i yttrande till kommunfullmäktige föreslå dels att motionens 1:a att- sats avslås, dels att 2:a att
satsen bifalles, dvs. att kommunstyrelsen ges i uppdrag att i sin samordnande roll utarbeta en
handlingsplan mot barnfattigdomen i Tranås.
Expedieras till: Kommunledningskontoret
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Meddelanden
Följande meddelanden föredras och läggs till handlingarna:
- SFS: Förordning om ändring i förordningen om statsbidrag för fortbildning av lärare (Lärartyftet II),
med sänkta statsbidrag till kommuner från ca 76 %av lärarlön till 30 000 kr/tennin för ämnet
matematik och 15000 kr/termin i övrigt, dvs. ej längre heltidsstudier
- Utbildningsdepartementet: 650 Mkr ska stärka skolhälsovård och elewård med möjlig ansökan
från kommuner med 250 tkr per tjänst under 2 år, vilket måste vara en långsiktig förstärkning
- Regeringen: Uppdrag till Livsmedelsverket om näringsriktig skolmat samt skolmåltidens utformning
- "Så tolkar Skolinspektionen nya regler för skolbibliotek" innehåller materiella krav, men inte
bemanningskrav
- Uppföljning till Skolverket av kvalitetssäkrande åtgärder i förskola m.m. 2011
- Miljö & hälsa: Kontrollrapport Offentlig livsmedelskontroll Stoeryds förskola och Cafe Bryggan
Holavedsgymnasiet, beslut om avgift för tillsynsbesök Hubbarpsskolans idrottshall, 2070 kr,
Fröafallsskolans idrottshall 2070 kr, Hälsoskyddstillsyn för Gripenbergs skolas idrottshall samt avgift
2070 kr, Junkaremålsskolans idrottshall samt avgift 2070, Norrskolans idrottshall samt avgift 2070,
Sommens skolas idrottshall samt avgift 2 070 kr, Ängarydsskolans idrottshall samt avgift 2070
- presidierna är inbjudna till förvaltningschefemas i Jönköpings län konferens 9 december i Nässjö
- Information har på kommunstyrelsens inbjudan hållits kring utvidgandet av Campus Tranås på
Royalbiografen 2011-11-22
- inkomna synpunkter angående resurser i skolan besvaras av ordföranden samt synpunkter
angående trafiksituationen vid Hubbarpsskolan besvaras av förvaltningschefen
- Protokollstutdrag KF § 240/11 med avsägelse från Mathias Karlsson (S) gällande uppdraget som
ledamot i bam- och utbildningsnämnden
- Protokollsutdrag KF § 223/11 med beslut om budget år 2013
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Förvaltningschefens informationspunkt
Förvaltningschef Peter Tuvberger informerar om följande punkter:
- Skolinspektionen har gjort en flygande inspektion 7'-8 november av hur alla kommuner hanterar de
nya reglema i skollagen om klagomål från allmänheten genom granskning av webbsida samt
telefonintervju. Barn- och utbildningsnämnden får del aven allmän redovisning från SkoIinspek
tionen av resultatet.
- Såsom återrapporterades i oktober anser Tranåsbostäder AB att behovet av upprustning av
Stoerydsskolan är av sådan omfattning att det finns skäl att söka jämförande projekt. Då
hyreskostnaden inte skulle hålla sig inom nuvarande 1 Mkr/år kommer frågan i prioritet efter om
och tillbyggnad av Sommens skola och Åsvallehults förskola. Hyreskontraktet med 9 mån
uppsägningstid för Stoeryds förskola är inte uppsagt.
- Bu-förvaltningens hela ledningsgrupp samt representanter för förskollärare och grundskollärare
deltar i implementeringsutbildning 6 dagar som anordnas av HLK i Jönköping angående ny läroplan
för förskola och grundskola, ink/. systematiskt kvalitetsarbete.
- Strategigruppen (rektorsgruppen) har i oktober arbetat med den omfattande versionen av
bu-nämndens styrkort, och sammanställning görs för planerad behandling i december.
• Ledigkungörande av rektorstjänst vid Ängarydsskolan åk 7-9 har lockat 9sökande, varav 5 har
tagits ut för fortsatt arbete, intervjuer och tester av rekryteringsföretag. Till slutintervjuer kommer att
kvarstå 2 - 5 sökande, med deltagande också av fackliga representanter.
Efter anställningsintervjuer med 6 sökande tillljänst som personalsamordnare kvarstår slutintervjuer
med 2sökande, med deltagande också av fackliga representanter.
- Bu-nämndens uppdrag med fördjupad analys av grundskolans resultat arbetar f.d. rektor Per
Mårtensson med.
- På fråga av Bo Falkenström (M) angående mässa för marknadsföring av gymnasieutbildning inom
Östsam meddelar förvaltningschefen att utökning av mässan planeras stegvis.
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BU-rådsrapporter från sept 2011 - ev åtgärder
Arbetsutskottet tar upp till behandling rapporter från barn- och ungdomsråd (bu-råd) i oktober 2011

§ 169/11.
Barn· och utbildningsnämnden beslutar på förslag av arbetsutskottet
att rapporterna inte föranleder åtgärder av barn- och utbildningsnämnden.
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Nya bu-rådsrapporter
Kurre Carlson (FP) rapporterar från bu-råd vid Sommens skola och förskola, som han deltagit i
tillsammans med Ingegerd HelIgren (S):
- elevrapporter från aktuella undervisningsområden och att det är lugnt och trevligt på rasterna; för
åk 5-elever som äter sist är det inte alltid skolmaten räcker
- skolans rapport om pågående aktiviteter och planering för Lucia och terminsavslutning
- fritidshemmet har utvecklat arbetsmetoder och rutiner, det är möjligt att få hjälp med läxläsning
- ökat antal platser på förskolan från 50 till 55 från årsskiftet, med utökning med en anställd; krav på
Tranås kommun att skapa en långsiktig lösning i Sommen
- 10-15 besökande barn på fritidsgården; för föräldraföreningens gåva har utrustning köpts in
- fler elever i förskoleklassen läsåret 2012/13 medför utökad användning av matsalens utrymmen
- arbetet med åtgärder för ökad brandsäkerhet pågår, vilket avslutas under jullovet
Birthe Afvander (S) rapporterar från bu-råd vid Junkaremålsskolan, F- åk 5:
- elevrapporter från grundsärskolan, bl.a. träning inför Göteborgsvarvet, 5 km
- information från 3 fritidshemsavdelningar, grön avdelning för de yngstas lek och struktur, gul
avdelning för drama och lek samt utefritids med 29 pojkar och 9 flickor med samarbetsövningar och
utomhuspedagogik kopplad till Lgr 11
- rektorsrapport om en lugn höst och arbete med Lgr 11, arbetsområden i olika åk, lärarnas arbete
med fysiska årskurs-lådor
- organisationen för åk 6 hösten 2012
- rapport från studieresa till Gambia
Veronica Holmstedt (S) rapporterar från föräldraråd vid Hagadals och Ängaryds förskolor, som hon
deltagit i tillsammans med Maywor Hansson (KO):
- bra arbetsmiljö, särskilt i ny del av Hagadals förskola med ljuddämpande åtgärder
- personal har utbildats i NTA, och luft och vatten är aktuella områden
- planering inför Lucia och julhelg
- föräldrar är nöjda, men frågor om foton och utemiljö, samt till bu-nämnden: Varför inte höja
maxtaxan för bättre ekonomi för verksamheten? (statligt beslut)
Ordföranden Leif Andersson återger Maywor Hanssons (KO) rapport från bu-råd vid Gripenbergs
skola/fritidshem och Linderås skola
- stabilt och lugnt i Gripenbergs skola, bra skolarbete; efter insatta resurser är klimat i åk 2-3 bättre
- frågor om ventilation, som är närvarostyrd och högt ljud i klassrum
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- föräldraförening sponsrar "Veckans grönsak" för eleverna. som är uppskattat
- viss rörighet med personal i Linderås skola p.g.a. sjukskrivning
- problem med en häck utmed gatan, p.g.a. ovisshet om vem som ansvarar för skötsel; frågan har
blivit ett medborgarförslag
- oro över skolans ekonomi 2012-2013

Expedieras till: Arbetsutskottet
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Konferensinbjudningar
Förteckning föreligger över inkomna konferensinbjudningar.
Skolverket inbjuder till konferens om yrkesvux och lärlingsutbildning i Stockholm 7 december 2011.

Barn- och utbildningsnämnden beslutar på förslag av arbetsutskottet
att utse ordföranden Leif Andersson (C) att delta i konferensen om yrkesvux och lärlingsutbildning.
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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 oktober 2011.

Barn· och utbildningsnämnden beslutar på förslag av arbetsutskottet
att godkänna den reviderade ärendebevakningslistan.
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Budgetuppfölining per 2011-10-31 med helårsprognos
BudgetlJppföljning per 31 oktober med prognoskommentar skulle sändas till ekonomiavdelningen
senast 11 november. Följande förbrukning efter periodisering rapporteras efter 10 mån att jämföras
med riktpunkten 83,3 %:
Barnomsorg och grundskola efter periodisering 83,5%
Gymnasieskola

84,6%

Vuxenutbildning

84,1 %

Totalt förvaltningen

81,5%

Därav rapporteras följande personafkostnadsutfaff efter 10 mån efter periodisering:
Barnomsorg och grundskola
Gymnasieskola
Vuxenutbildning
Totalt förvaltningen

82,8 %
84,3 %
90,0 %
82,1 %

Personalkostnaderna följer budget tämligen väl, men högre personalkostnader finns för bu
nämnden, rektorer, flertalet förskolor, Ängarydsskolan, resursgruppen samt Junkaremålsskolan. En
intäkt för Ängarydsskolan för extra stöd för elev från annan kommun är utklarad.
Resursfördelningssystemets utfall är 82,9 % för grundskolan. För förskolorna är utfallet 84,4 %,
p.g.a. att resursfördelningssystemets avstämning per tertiär har inneburit att anslag reducerats med
977,7 tkr för maj-december p.g.a. färre barn (mot förra året strax under 900 tkr). För vuxenutbild
ningen finns awikelser p.g.a. projekt.
Underlag för höstens skolskjutskostnader har ännu inte inkommit. Faktura från Tranåsbostäder AB
utvisar kostnader för ej budgeterade utredningar av ombyggnationer: Hubbarpsskolan ca 20 tkr,
Sommens skola ca 160 tkr, Junkaremålsskolan ca 60 tkr. Ökade kostnader kring rektorsuppdraget
vid Ängarydsskolan har uppkommit i höst. Kulturskolans budget har belastats i samband med
neddragning på gymnasieskolan av gemensamma tjänster. Negativt resultat för gymnasieskolan
befaras med ca 2,5 Mkr, främst beroende på lägre interkommunala ersättningar från andra
kommuner för gymnasieplatser. Ersättning för ensamkommande flyktingungdomar är inte klarlagd.
Investeringsbudgetens förbrukning ligger lågt, då kostnader för Ängaryds idrottsplan till största
delen dröjer till nästa år.
Bu-förvaltningens prognos för driftbudgetutfall år 2011 är ett överskott med 2,5 Mkr, eller 1 Mkr
högre än i delårsbokslutet. På sikt måste ställning tas till utbildningsutbudet vid Holavedsgymnasiet,
då en ökande andel av bu-nämndens budget till gymnasieskolan går ut över annan verksamhet.
Arbetsutskottet har godkänt budgetuppföljningen med prognos för positivt driftbudgetresultat år
2011 med + 2,5 Mkr, för överlämnande till ekonomiavdelningen.

Barn· och utbildningsnämnden beslutar
att lägga rapporten till handlingarna.
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Budgetprocessen 2012- 20 13
Kommunfullmäktiges beslut om budget år 2013, § 223/11, innehåller bl.a. att barn- och utbildnings
nämndens driftbudget år 2013 fastställs till 366 763 tsek samt att bam- och utbildningsnämndens
investeringsbudget för år 2013 fastställs till 2 600 tsek.
Ordföranden Leif Andersson (C) informerar om kommunfullmäktiges budgetbeslut, som höjt tillåten
kostnadsnivå från 98 % till 99 % av kommunens statsbidlC:1gs- och skatteintäkter. Beslutet är dock
baserat på en lägre totalram efter en process med nedskriven skatteprognos, minskad befolknings
ökning, minskad tomtförsäljning m.m. med totalt 18 Mkr, varav bu- nämndens andel är - 7,9 Mkr.
Konsekvensen av budgetbeslutet är ytterligare besparingskrav för bam- och utbildningsnämnden
med 3,9 Mkr, eller ytterligare ca 5 ijänster. Ordföranden påtalar att information om ändrade
budgetramar inte lämnats från ekonomiavdelningen till bam- och utbildningsförvaltningen. I mars år
2012 i samband med bokslutsberedning kommer ställning att tas till Tranås kommuns positiva
resultat för år 2011. För barn- och utbildningsnämndens verksamhet bedöms i nuläget 4 Mkr saknas
för år 2013.
Förvaltningsekonom Andreas Carlsson informerar om att lönerörelsen är största osäkerhetsfaktorn
för kommande år, lönepåslag med 1 %innebär ca 2,7 Mkr i ökade kostnader för barn- och
utbildningsförvaltningen. Vissa "ljusningar" finns för bam- och utbildningsförvaltningens ekonomi,
som innebär att kvalitetsneddragningar inte bedöms bli nödvändiga år 2012, utan endast
neddragning med 5 ijänster vid gymnasieskolan p.g.a. minskat elevunderlag. Efter ett första
medlarbud för industrifacken i lönerörelsen ändras löneuppräkningen från 3 % till 2,3 %. Andra
faktorer är tydligare ekonomisk effekt av Löfstadsskolans nedläggning, lägre utnyttjande av
vårdnadsbidrag, något positivare budgetutfall för år 2011 och inga tendenser till ökat elevantal i
grundskola/fritidshem. Förslag till åtgärder är återgång mot beslutad nivå för särskilt stöd och
restriktivitet vid återbesättande av visstidsanställningar.
Från kommunfullmäktige och kommunstyrelsen har vidarebefordras 73 st förtryckta kort från
Lärarförbundets medlemmar med bifogade argument varför det inte går att spara mer på skolan i
Tranås:
Vi vill ha kvalitet i förskolan, ska personal dras in (till alla dessa barn) går vi mot förvaring
Det kan leda till sämre undervisning för barnen och att personalen drabbas av
sjukskrivningar p.g.a. att det blir högre belastningar i arbetet.

Barn- och utbildningsnämnden beslutar

att anteckna till protokollet informationen inför nämndsbeslut i december om budgetfördelning år
2012.
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Dnr 118/11

sca-statistik för grundskolans resultat vt 2011
Skolverket har i pressmeddelande 2011-11-08 under rubnken "Fler elever obehönga till
gymnasieskolan" informerat om att 87,7 procent av eleverna i landet som gick ut årskurs 9 vt 2011
var behönga till något av de nationella programmen i gymnasieskolan. Det kan jämföras med förra
årets 88,2 procent. En förklaring är skärpta behörighetskrav i den nya gymnasieskolan.
Tidigare gällde godkänt betyg i tre ämnen, matematik, engelska och svenska eller svenska som
andraspråk, för att komma in på alla nationella program. I den nya gymnasieskolan behövs för
yrkesprogram godkänt i ytterligare fem ämnen och för högskoleförberedande program behövs
godkänt i ytterligare nio ämnen. De nio ämnena skiljer sig åt mellan de olika högskoleförberedande
programmen.
Det genomsnittliga meritvärdet i landet har ökat igen efter att förra läsåret ha minskat för första
gången på fem år. Våren 2011 var det genomsnittliga meritvärdet 210,6 vilket är en ökning med 1,7
poäng jämfört med våren 2010. Meritvärdet beräknas på de 16 bästa ämnesbetygen i elevens
slutbetyg. Godkänt räknas som 10 poäng, Väl godkänt som 15 och Mycket väl godkänt som 20
poäng. I nästan alla ämnen uppnådde en större andel elever i landet målen jämfört med våren
innan. Undantaget är matematik. Andelen godkända i matematik minskade med 0,7 procentenheter.
Ur betygsstatistik som publicerats kan utläsas:
Genomsnittligt meritvärde i åk 9
samtliga
elever
207,7
203,9

flickor
219,3
217,1
216,0

I

pojkar

Andel elever (%) som ej uppnått
målen
i ett ämne
i ett, flera el
alla ämnen
7,8
23,6
8,3
23,4
7,4
25,7
14,2
7,8
6,7
23,6
18,2
31,8

Samtliga kommuner
Jönköpings län
Tranås kommun
Junkaremålsskolan
Angarydsskolan
Lövstadskolan (frist)

201,7
206,2
194,4
175,2

Samtliga kommuner
Jönköpings län
Kommungrupp
Tranås kommun
Junkaremålsskolan
Angarydsskolan
Lövstadskolan ( frist)

Andel elever (%) som är behöriga till
yrkes
Högskoleförberedande prog ram
program
naturvetenskap
ekonom
estetisk
teknik
humanist
samhällsv
84,4
87,0
82,6
85,9
82,1
84,1
85,4
86,0
81,0
83,1
84,6
85,5
80,9
78,3
82,6
83,0
85,8
86,5
80,9
87,2
73,0
74,2
76,4
76,4
54,5
59,1
63,6
59,1

196,9
190,9
186,9
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Engelska

Matematik

Svenska

Gn
snitt
betygP

ej
uppn
mål %

Gn
snitt
betygp

ej
uppn
mål %

Gn
snitt
betygp

Svenska som
andrasoråk
Gn
ej
ej
uppn
snitt
uppn
mål % betygp mål%

14,3
13,8
14,1

6,6
6,5
9,2

12,9
12,9
13,0

9,1
10,7
13,1

13,7
13,6
14,0

3,1
3,4
3,7

n.

Samtliga kommuner
Jönköpings län
Tranås kommun

12,2
11,7
10,6

27,5
17,8
27,3

Betyg i engelska, matematik, svenska/svenska som andraspråk för eleverna i Tranås kommun har
tidigare redovisats för barn- och utbildningsnämnden i oktober med konstaterande av att resultatet i
åk 9 är det lägsta sedan betygssystemet infördes vt 1998, och tidigare uppföljningar med
bedömning av eleverna i åk 2och genomförda nationella prov i åk 5 hade visat tendensen. Barn
och utbildningsnämnden noterar stor skillnad i resultat mellan skolor.
Vid behandling i samverkansgruppen på bu-nämndsnivå har LR noterat den påtagligt större
skillnaden mellan pojkars och flickors resultat i Tranås kommun jämfört med genomsnittet, och
efterfrågar handlingsplan. Förvaltningschefen meddelar att f.d. rektor Per Mårtensson påbörjat
uppdraget som barn- och utbildningsnämnden givit om en fördjupad analys av orsaker till försämrad
måluppfyllelse.

Barn- och utbildningsnämnden beslutar
att lägga infonnationen till handlingarna.
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Dnr 045/11

Skolplan 2011 - fortsatt arbete
På fråga av Lars-Bö~e Jacobsson (S) meddelar ordföranden Leif Andersson (C) att skolplanen ska
vara riktad till brukarna, dvs. elever och föräldrar och allmänhet. Skolplanen har också en uppgift att
fylla i förhållande till kommunfullmäktige. Vidare påtalar Lars-Bö~e Jacobsson sammanställning från
S-gruppen rörande resurser till att prioritera, avsaknad av särskilt stöd m.m.
Ordföranden meddelar att diskussionen ska utgå från det utkast till skolplan som utarbetats inom
den borger1iga gruppen.

Barn· och utbildningsnämnden beslutar
att ärendet ska återupptas vid nämndens decembersammanträde.
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§ 201

Konferensrapporter
Ordföranden Leif Andersson (C) rapporterar kort från deltagande i Svenskt Näringslivs konferens i
Jönköping om utvecklingen från förmedlad kunskap, via PBL till entreprenörielIt lärande, med
verkan från Högskolan i Jönköping och Utbildningsdepartementet. Anteckningar har sänts ut till
barn- och utbildningsnämnden.
Ordföranden rapporterar vidare från Svenskt Näringslivs besök på Kristna skolor i Jönköping, med
samtal om vikten av prao som kan göras mer flexibel och kontakt mellan mindre företag och skolor
som kan bli bättre.
Vice ordföranden Veronica Holmstedt (S) rapporterar utifrån anteckningar vid möte med alkohol
gruppen 2011-11-23, som hon deltog i tillsammans med ledamoten Kurre Carlsson FP).Bakgrunden
till mötet var en föreläsning av drogsamordnare från Öckerö kommun kring "hur kan man utrota
ungdomsfylleriet?" Öckerö kommun har lyckats halvera ungdomsfylleriet. Utöver nämnds- och
förvaltningsrepresentanter deltog IOGT-NTO samt NBV. Förvaltningarna informerade om insatser
som görs i Tranås kommun. Från Elevhälsan informerades om ÖPP-metoden som riktar sig till
föräldrar. Åtgärder att jobba med är inbjudan till länsstyrelsen i Jönköpings län, Jönköpings läns
landsting samt kultur- och fritidsnämnden, kontakt med organisationen "nattvandring", fortsatt ÖPP
användning. Folkhälsosamordnare ska kallas till barn- och utbildningsnämnden för presentation av
aktuell statistik kring ungdomars drogvanor 2010.
Tryggve Lundblad (KO) rapporterar från föreläsning om hedersrelaterat våld i Brunnsparkskyrkan
2011-11-01 av utvecklingssamordnare från Länsstyrelsen i Östergötland som har regeringsuppdrag
att informera om "unga flickor/pojkar utsatta för hedersrelaterat våld", som 5 % i Sverige är utsatta
för (antal som alkoholmissbruk). Begreppet är "gift mot sin vilja". Dessa unga, främst flickor, lever i
en komplicerad situation. Alla instanser i samhället behöver samverka: skolan, socialtjänsten,
sjukvärden, polisen.
Birthe Afvander (S) meddelar att hon och Kurre Carlsson (FP) besökte Öppet Hus vid
Holavedsgymnasiet 2011-11-19, där stor aktivitet rådde.

8arn· och utbildningsnämnden beslutar

att anteckna rapporterna till protokollet.
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