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§1

Fastställande av föredragningslista
Barn- och utbildningsnämnden beslutar
att nya bu-rådsrapporter stryks från föredragningslistan och i övrigt fastställs föredragningslistan
utan ändringar.
_____

Justerares sign

Utdragsbestyrkande
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§2

Dnr 00 /1

Anmälan av delegationsbeslut
Anmälan av delegationsbeslut läggs till handlingarna (bilaga till denna paragraf i originalprotokollet).
Specifikation av antal anmälda beslut, efter verksamhet:
Delegat
Bu Peter Tuvberger
Bu Eva Bouvin
Ro 5 Britt Andersson

Förskola

Grund-/sär
1

Skolb omsorg

Övrigt
1 (v-bidrag)

1

_____

Justerares sign

Gymn//Vux

Utdragsbestyrkande
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§3

Meddelanden
Följande meddelanden föredras och läggs till handlingarna:
- Förvaltningsrättens i Jönköping domslut 2011-12-15 med avslag på överklagande av
skolskjutsbeslut - Snällebo
- Förvaltningsrättens i Jönköping domslut 2012-01-04 med avslag på överklagande angående
inackorderingstillägg och avslag vid laglighetsprövning av barn- och utbildningsnämndens beslut 30
mars och 26 sept 2011 rörande gymnasiestudier i form av NIU-utbildning för Daniel Posch
- Skolinspektionens beslut 2011-12-20 om riktad tillsyn för svenskundervisning för invandrare (sfi) i
Tranås kommun
- Utbildningsdepartementet: Uppdrag till Skolverket att stödja skolors utveckling av ämnet idrott och
hälsa
- Skolverkets beslut om statsbidrag till Lärarlyftet hösten 2011, 986,2 tkr
- Skolverkets beslut om statsbidrag till Förskolelyftet ht 2011, 202,6 tkr
- Skolverkets beslut om statsbidrag till maxtaxa 2012, 5 120,9 tkr samt 814,3 för kvalitetssäkrande åtgärder (för ansökan)
- Skolverkets beslut om statsbidrag för yrkesinriktad gymnasial vuxenutbildning år 2012 med 405,0
tkr, för lärlingsutbildning för vuxna 188,4 tkr
- Skolinspektionen: Rapport angående huvudmännens klagomålshantering samt bilaga
- Skolverkets Information om matematiksatsning 2012
- Skolverkets information om statsbidrag till Lärarlyftet II
- Skolverkets och Skolinspektionens information om Avgifter i skolan, dec 2011
- Miljö och hälsa: kontrollrapporter livsmedelskontroll för Junkaremålens förskola, Parkens förskola,
Bergets förskola; hälsoskyddstillsyn för Parkens förskola, Kungsparkens förskola
_____

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

TRANÅS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum

2012-01-31

Sida 6 (21)

f

§4

Bu-nämndens sammanträden våren 2012 - förläggning
Barn- och utbildningsnämnden beslutar på förslag av arbetsutskottet
att nämndssammanträdet 27 februari förläggs till Lärcentrum Västra vux,
att folkhälsosamordnare inbjuds till nämndsammanträdet 26 mars angående enkät om drogvanor,
att besök görs på Junkaremålsskolan vid nämndssammanträdet 23 april, samt
att besök görs vid Gripenbergs och Linderås skolor 28 maj.
_____

Expedieras till: Rektor för Lärcentrum Västra vux, folkhälsosamordnare, rektor för Junkaremålsskolan, rektor för
Gripenbergs och Linderås skolor

Justerares sign

Utdragsbestyrkande
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§5

Förvaltningschefens informationspunkt
Förvaltningschef Peter Tuvberger informerar om följande punkter:
- Till rektorstjänsten vid Ängarydsskolan har rekryterats Pia Lindholm, Skänninge, som tillträder
tjänsten 1 mars 2012. Rektor Ann Andersson stödjer som mentor. Pedagogisk samordnare Bodil
Udell kvarstår på heltid vid Ängarydsskolan.
- Skolinspektionen har aviserat granskning av Tranås kommuns skolor hösten 2012, med start med
enkäter till elever, föräldrar och personal under våren 2012.
- Skrivelse har inkommit från lärare med uppdelad tjänstgöring i grundskola och gymnasieskola,
vilken förvaltningschefen kommer att ta upp till behandling i ledningsgrupperna
- SKL har informerat om en parallell satsning i matematik för att nå bättre resultat inför nästa PISAundersökning, vilket förvaltningschefen uppdragit till matematikutvecklaren att arbeta med.
- Introduktionsprogram håller på att tas fram för introduktionsår för nyutexaminerade förskollärare
och lärare i en arbetsgrupp genom Per Mårtensson, f.d. rektor.
- Vuxenutbildningen reformeras inför 1 juli 2012, och konferensserie anordnas av Skolverket.
- Nya lönekriterier för barn- och utbildningsförvaltningen kommer att tillämpas fr.o.m. år 2013.
- Ett första beslut om lärarlegitimation har kommit från Skolverket. Indikationen är att beslutsprocessen kommer att ta tid, varför egen kartläggning blir nödvändig.
- Avtal har tecknats med Ung Företagsamhet i Jönköpings län angående Utbildning i
entreprenörskap.
- Tranåsbostäder AB har åter aktualiserat en ombyggnad av Stoerydsskolan för användning som
förskola, genom en något enklare ombyggnad och införande av trappstegshyra.
- F.d. rektor Per Mårtensson arbetar med tömning av f.d. Lövstadskolan. Möbler, undervisningsinventarier och - materiel samt läromedel har transporterats till andra skolenheter.
- Vid skolchefsträffar diskuteras problematiken med längre ledigheter för elever, mer än 10 dagar,
som rektor beslutar med stöd av skollagen.
Kurre Carlson (fp) föreslår uppdrag till arbetsutskottet att till stöd för rektorerna ta fram ett allmänt
förhållningssätt till ansökningar om längre ledigheter, som beaktar vikten av respekt för skolplikten.

Barn- och utbildningsnämnden beslutar
att uppdra till arbetsutskottet att till stöd för rektorernas ställningstagande ta fram ett allmänt
förhållningssätt till ansökningar om längre ledigheter, som beaktar vikten av respekt för skolplikten.
_____

Expedieras till: Arbetsutskottet

Justerares sign

Utdragsbestyrkande
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§6

Bu-rådsrapporter från december 2011 – ev åtgärder
Arbetsutskottet tar upp till behandling rapporter från barn- och ungdomsråd (bu-råd) i december
2011, § 207/11.
Barn- och utbildningsnämnden beslutar på förslag av arbetsutskottet
att rapporterna inte föranleder åtgärder av barn- och utbildningsnämnden.

_____

Justerares sign

Utdragsbestyrkande
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§7

Dnr 014/12

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 utbildningsnämndens beslut i december 2011.

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

Justerares sign

Utdragsbestyrkande
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§ 8

Konferensinbjudningar
Förteckning föreligger över konferensinbjudningar, bl.a. regional mässa UF företagande i Gislaved
23-24 mars.
Personalchefen har informerat om att utbildning angående politisk organisation och tjänstemannaroller kommer att anordnas med Axel Danielsson 2012-02-28, kl.08.30-12.00 på Royalbiografen i
Tranås.

Barn- och utbildningsnämnden beslutar
att fråga om deltagande i UF-mässa återupptas på februarisammanträdet, samt
att utse ordföranden Leif Andersson (C), vice ordföranden Veronica Holmstedt (S) samt
ledamöterna Marianne Samuelsson ( M), Kurre Carlson (FP), Trygve Lundblad (KD), Birthe
Afvander (S), Frishta Asafi (S) samt ersättarna Ingegerd Hellgren (S) och Mona Pettersson (S) att
delta i utbildning angående politisk organisation och tjänstemannaroller.
_____

Expedieras: Anmälan Kommunledningskansliet

Justerares sign

Utdragsbestyrkande
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§9

Dnr 015/12

Budgetuppföljning prel efter 12 mån 2011
Förvaltningsekonomen rapporterar om preliminär budgetuppföljning efter 12 mån, att jämföras med
riktpunkten 100 % :
Barnomsorg och grundskola
Gymnasieskola
Kulturskola
Vuxenutbildning
Totalt förvaltningen

100,2 %
101,7 %
103,5 %
102,0 %
98,5 %

Därav rapporteras personalkostnadsutfall efter 12 mån efter periodisering,
Barnomsorg och grundskola
Gymnasieskola
Kulturskola
Vuxenutbildning
Totalt förvaltningen

99,6 %
100,9 %
104,4 %
111,1 %
99,2 %

Negativ avvikelse för personalkostnader finns för rektorer p.g.a. förstärkning under hösten, bunämnden p.g.a. inledande mandatår med utbildningsdagar, några förskolor, Ängaryds- och
Junkaremålsskolan. Förbrukning med 99,2 % av personalbudgeten innebär överskott med ca 2 Mkr.
Överskottet från år 2010 på 8,6 Mkr har förts över till 2011. Förvaltningsekonomen prognostiserar
preliminärt överskottet för driftbudget år 2011 till 5,3 Mkr. Förbrukningen ligger alltså 3,3 Mkr över
budgetramen för 2011. Förskolans underskott ligger på ca 1 Mkr, och gymnasieskolans underskott
blev ca 1,2 Mkr, dvs. bufferten utnyttjades i det närmaste.
Överskottet sammanhänger främst med följande:
- Vårdnadsbidrag har inte utnyttjats motsvarande ca 400 tkr
- Återbetalning gjordes vid årets slut med ca 400 tkr från kostförvaltningen
- Bufferten för resursfördelningssystemet för förskola-grundskola-fritidshem har inte använts,1,5 Mkr
- Elevhälsan gav överskott med ca 400 tkr och grundskolorna visar överskott med ca 0,5 Mkr
- Av centrala buffertar för resursfördelningssystemet för förskola – grundskola - fritidshem och
interkommunal ersättning för gymnasieskolan har ca 2 Mkr inte behövt utnyttjas.
Av investeringsbudgeten har 65 % förbrukats, och ombudgetering kommer att begäras främst för
Ängaryds idrottsplan, 1,5 Mkr.
Arbetsutskottet har fått del av bu-kansliets preliminärt upprättade textkommentar under ett antal
rubriker på max 7 000 tecken, som ska lämnas till ekonomiavdelningen senast 31 januari.
Bokslutsberedning hålls av kommunstyrelsen i mars. Bokslutsresultatet har avgörande påverkan
framåt på kommande 2-årsbudget. 2,6 Mkr har ”intecknats” vid fastställandet av 2012 års budget.
Barn- och utbildningsnämnden beslutar
att lägga rapporten till handlingarna, samt
att en mer detaljerad genomgång ska göras i februari månad då budgetutfallet är helt klarlagt.
_____

Justerares sign

Utdragsbestyrkande
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§ 10

Dnr 016/12

Kvalitetskontrollplan (Internkontrollplan) – uppföljning år 2011 samt
plan år 2012
Kommunfullmäktiges reglemente för internkontroll ålägger varje nämnd att senast i januari månad
varje år anta en särskild plan för innevarande års granskning/uppföljning av kvalitetskontrollen.
Beredningsgruppen har följt upp barn- och utbildningsnämndens internkontrollplanen för år 2011,
med kommentarer om vidtagna åtgärder under året.
Beredningsgruppen föreslår fortsatt gillighet för kvalitetskontrollplanen för år 2012:
- huvudprocess: skolpliktsbevakning, platstillgång förskola, uppföljning pedagogiska resultat
grundskola, slutbetyg grundskola år 9 och gymnasieskola
- ledningsprocess: budgetuppföljning, interkommunal ersättning gymnasieskola
- stödprocess: attestrutiner, delegationsbeslut, examensbevis och registerkontroll vid nyanställning,
information och informationssäkerhet.

Barn- och utbildningsnämnden beslutar på förslag av arbetsutskottet
att godkänna uppföljning av 2011 års kvalitetskontrollplan/internkontrollplan , samt
att fastställa oförändrad kvalitetskontrollplan/internkontrollplan år 2012 för barn- och
utbildningsnämndens verksamhet.
_____

Justerares sign

Utdragsbestyrkande
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§ 11

Dnr 017/12

Uppdrag - analys av försämrade betygsresultat i grundskolan
Barn- och utbildningsnämnden har i februari 2011 uppdragit till arbetsutskottet att tillsammans med
barn- och utbildningsförvaltningen göra en fördjupad analys av orsaker till försämrad måluppfyllelse.
Per Mårtensson, f.d. rektor, har på förvaltningschefens uppdrag arbetat med analysen och
informerar utifrån sammanställning av resultat för nationella prov för åk 3, 5 och 9 vt 2011, samt
resultatutveckling för elever födda 2001, 1999 och 1995.
Sammanställningar har gjorts på ett sådant sätt att respektive rektor kan använda dem framöver
med påfyllnad av resultat för sin skola.
Årskurs 3
Granskning har gjorts av:
- de som inte deltagit i nationella prov, på grund av sjukdom, byte av skola, ankomst nyligen till
landet etc. Delprov pågår under 3-4 veckors tid.
- av de som inte nått målen har granskats hur många delprov som klarats av varje elev.
Av 201 elever vt 2011 har 40 inte nått godkänt på proven i matematik, därav är 31 nära godkänt och
9 elever har större problem.
I svenska/svenska som andraspråk har totalt 51 eller 25 % inte klarat proven, det stora flertalet är
nära godkänt och bara 6 elever är långt ifrån, vilket sammanhänger med ankomst nyligen till landet.
Årskurs 5
Elevantalet 166 elever utgör en förhållandevis liten årskull.
Engelska tillkommer, 19 elever eller 12 % har inte klarat proven, varav mer än hälften är nära och 8
elever har långt kvar till godkänt och tillhör gruppen relativt nyanlända elever som inte läst engelska.
I matematik hade 9 elever inte klarat proven, varav 7 var nära godkänt och endast 2 elever har
stora problem. Samverkande faktorer bedöms ligga bakom förbättrade resultat: Matematiksatsningen i kommunen sedan 2002/03, redan från förskolan, samt stort deltagande i Lärarlyftet
under tre års tid med inriktning på matematik och specialpedagogik.
Årskurs 9
I no-ämnen har Skolverket tilldelat Junkaremålsskolan nationellt prov i biologi och Ängarydsskolan i
fysik. Tur/otur råder för hur pass aktuellt ämnet har varit vid provtillfällena. Inför planering av noundervisningen i åk 6-9 visste lärarna inte vilket ämne som nationella prov skulle avse.
I fysik har många elever inte deltagit; 14 st har haft anpassad studiegång. Ofta tas fysik eller kemi
bort och biologi anses vara tillräckligt som no-ämne för mycket tid ska kunna läggas på matematik,
svenska, engelska.
I engelska är de elever som ligger långt ifrån godkänt resultat sent anlända, 13 elever har haft
problem.
I matematik nådde 46 elever av 229 inte godkänt, eller 20 %, och därav var 26 elever nära att klara
godkänt och 8 elever hade riktigt stora bekymmer. Gapet växte trots stöd och hjälp. Svårigheter
fanns med minnesfunktioner m. m. Det finns exempel på elever som utvecklats, men ändå inte nått
godkända resultat. Gymnasieskolan arbetar med att skräddarsy lösningar, och det är önskvärt att
Justerares sign

Utdragsbestyrkande
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§ 11

Dnr 017/12

följa elevernas utveckling i gymnasieskolan.
I svenska var det färre elever som inte nådde godkänt (11 elever). Rättningar av friare delprov i
svenska och engelska har gjorts av andra än undervisande lärare vid båda skolorna.
F.d. rektors analys för Ängarydsskolans åk 6-9 är att skolan förra året hade elever som var på
lågstadienivå, mellanstadienivå och högstadienivå. Det fanns inte resurser till lärare med alla de
olika kompetenserna. Höjning av ribban till att alla ska klara målen innebär en kraftig skärpning mot
förr.
Resultatutveckling för elever födda 2001, 1999, 1995
Sammanställning har gjorts för elever födda 2001 av utvecklingen i matematik och svenska/sva,
genom: Bedömning ht åk 2, bedömning ht åk 3 samt nationella prov åk 3 vt.
För elever födda 1999 har sammanställts utvecklingen i engelska, matematik och svenska/sva,
genom: Bedömning ht åk 4, bedömning ht åk 5 samt nationella prov åk 5 vt.
För elever födda 1995 har sammanställts utvecklingen i engelska, matematik och svenska/sva
genom: Betyg åk 8 ht, betyg åk 9 ht, nationella prov åk 9 vt samt slutbetyg åk 9.
Bedömning av grundskolornas pedagogiska resultat begärs numera in varje termin för varje ämne i
årskurs 1-7 samt terminsbetyg för årskurs 8- 9. Bedömning är gjord i 3 nivåer: ”Ja med god
marginal, ja, respektive osäkert.” Bedömningen syns fungera bra.
Utveckling kan avläsas främst i matematik och svenska/sva för elever f.1999 i åk 5. Resultat i
svenska som andraspråk har förbättrats. Samverkande orsaker kan vara att ett antal lärare har
deltagit i fortbildning och undervisningen organiseras så att eleverna får draghjälp av andra elever.
För elever f.1995 i åk 9 kan utveckling avläsas i engelska.
Sommarskolan gav påtagligt resultat för 2 elever från Junkaremålsskolan som nådde godkänt för
nationellt program vid gymnasieskolan. I övrigt bedöms sommarskolan främst ha en social funktion.
Mer fortlöpande studietid och läxhjälp under terminerna bedömer rektorerna som en bättre metod
än sommarskola för förbättrade kunskapsresultat.
F.d. rektor Per Mårtensson ser inga andra lösningar än fortsatt fokus på att alla elever ska nå
målen, att använda sig av åtgärdsprogram och att se utveckling över tid för varje elev .
Kurre Carlson (fp) anser att genomgångar av det pedagogiska arbetet för barn- och utbildningsnämnden har saknats och ser ett behov av utvecklingstjänst för verksamheterna.

Barn- och utbildningsnämnden beslutar
att uttala sitt tack till Per Mårtensson, och anteckna informationen till protokollet.
_____

Justerares sign

Utdragsbestyrkande
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§ 12

Dnr 045/11

Skolplanearbetet: Förslag till skolvision 2012-2014
Barn- och utbildningsnämnden har i december 2011 uppdragit till arbetsutskottet att överväga
formulering om matematik i Skolvision för 2012-2014, samt att i övrigt stämma av omarbetat
skolplaneförslag.
I arbetet har klarlagts att skolplanen ska vara riktad till brukarna, dvs. elever och föräldrar och
allmänhet. Skolplanen har också en uppgift att fylla i förhållande till kommunfullmäktige.
Arbetsutskottet har enats om att rubrik Matematik ska införas med formulering.
Christer Joelsson yrkar för S-gruppen ändringar av formuleringar under Övergripande mål, Trygghet
och studiero, Matematik samt IT-utveckling.
Information lämnas rutinmässigt i samverkansgruppen på bu-nämndsnivå. Med den utformning som
Skolvision 2012-2014 har fått som en politisk skrift kommer remissförfarande till verksamheten inte
att tillämpas, utan endast information.

Barn- och utbildningsnämnden beslutar
att enas om följande lydelser efter gemensam diskussion:
Övergripande mål: Alla elever ska nå de nationella målen och ges möjlighet till maximalt resultat
oavsett stadium. För att uppnå detta krävs personal med adekvat utbildning och en god arbets- och
studiemiljö.
Trygghet och studiero: Arbetet för detta, värdegrundsarbetet, är ett förhållningssätt med tryggheten
som mål. Alla barn/elever i Tranås kommun ska känna sig trygga och inte utsättas för kränkande
behandling i verksamheten. Hur personalen arbetar med detta ska återrapporteras till barn- och
utbildningsnämnden. För att uppnå nolltolerans mot kränkande behandling krävs att likabehandlingsplanerna hålls aktuella och att varje enskilt fall följs upp.
Matematik: Matematik ska också fortsatt ges stor vikt, genom att skapa och bibehålla en positiv
attityd till ämnet och göra det intressant och stimulerande för att väcka och behålla barns/elevers
lust att lära.
Uppföljning och utvärdering: Uppföljning och utvärdering är prioriterat för att uppnå de nationella
målen och är ytterst ett nämndansvar. Kontinuerlig redovisning/utvärdering krävs till barn- och
utbildningsnämnden. I nya skollagen anges att om det vid uppföljning, klagomål eller på annat sätt
framkommer brister ska huvudmannen se till att åtgärder vidtas.

Barn- och utbildningsnämnden beslutar härefter
att efter gjorda ändringar fastställa Skolvision för 2012-2014, samt
att uppdra till förvaltningschefen att anlita Tranås United för lämpliga sätt för informationsspridning
av Skolvisionen utöver Tranås kommuns hemsida, som t.ex. framtagande av folder för information
till elever och föräldrar, affischformat m.m.
_____
Expedieras till: Förvaltningschefen, samtliga rektorer och enhetschefer

Justerares sign

Utdragsbestyrkande
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§ 13

Dnr 018/12

Samverkansavtal om Naturbruksutbildning i Jönköpings län
Samverkansavtal om naturbruksutbildning med Landstinget i Jönköpings län har varit uppsagt av
länets kommuner, för omförhandling. Nytt avtalsförslag omfattar tiden 2012-01-01—2016-12-31.
Barn- och utbildningsnämnden har av kostnads- och principskäl haft invändningar mot att
utbildningskostnaden ska betalas till 30 procent som en fast ersättning baserad på skatteunderlag
och resterande 70 procent som en rörlig del med elevantalet som grund.
Det partsgemensamma utvecklingsrådet fick 2011-02-28 i uppdrag att ytterligare diskutera och
föreslå principer för den ekonomiska regleringen enligt punkt 6 i avtalsförslaget. Primärkommunala
nämnden godkände 2011-05-06 även punkt 6 och rekommenderade primärkommunerna att senast
den 1 augusti 2011 anta förslaget till nytt samverkansavtal i sin helhet. Kommunfullmäktige i Tranås
kommun har 2011-08-22 beslutat att avslå förslaget till avtal.
Övriga tolv kommuner i länet har godkänt samverkansavtalet. För att undvika ett avtalslöst tillstånd
har utsedda förhandlare föreslagit att samverkansavtalet om Naturbruksutbildning i Jönköpings län
för Tranås kommun ska tecknas som ett 1-årigt avtal, i syfte att ytterligare förhandlingar ska kunna
föras.
Under läsåret 2011/12 finns fem elever från Tranås kommun i år 1 på naturbruksutbildningen vid
Tenhult, en elev i år 2 och två elever i år 3, totalt 8 elever.
Arbetsutskottet har föreslagit barn- och utbildningsnämnden att föreslå kommunfullmäktige att med
upphävande av sitt beslut enligt § 148/11 godkänna att förslaget till nytt samverkansavtal avseende
Naturbruksutbildning i Jönköpings län tecknas som ett 1-årigt avtal, 2012-01-01—12-31.
Kurre Carlson (FP) föreslår en inledande att-sats med understrykande av att ett 1-årigt avtal ger
förutsättningar för fortsatta förhandlingar i syfte att nå en mer permanent lösning.

Barn- och utbildningsnämnden beslutar
att för att undvika ett avtalslöst tillstånd ställer sig barn- och utbildningsnämnden bakom att
samverkansavtalet om Naturbruksutbildning i Jönköpings län för Tranås kommun ska tecknas som
ett 1-årigt avtal, vilket ger förutsättningar för fortsatta förhandlingar i syfte att nå en mer permanent
lösning, samt
att föreslå kommunfullmäktige att med upphävande av sitt beslut enligt § 148/11 godkänna att
förslaget till nytt samverkansavtal avseende Naturbruksutbildning i Jönköpings län tecknas som ett
1-årigt avtal, 2012-01-01—12-31.
____

Expedieras till: Kommunfullmäktige
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Utdragsbestyrkande

TRANÅS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum

2012-01-31

Sida 17 (21)

f

§ 14

Dnr 001/12

Statsbidrag läsa, skriva och räkna – ansökan 2012 och uppföljning 2011
Skolverket har informerat om att Tranås kommun har tilldelats en bidragsram på 460,6 tkr år 2012.
Ansökan för 2012 och uppföljning för år 2011 avseende 719,6 tkr ska lämnas till Skolverket senast
2012-02-08.
Satsningen på att stärka arbetet med basfärdigheterna läsa, skriva och räkna har pågått sedan
2008. Statsbidraget syftar till att stärka arbetet med basfärdigheterna läsa, skriva och räkna. I både
ansökan och uppföljning ska kostnaderna delas upp på åk 1-3 och 4-10. År 2012 får högst en
tredjedel av medlen tillfalla elever i åk 4-10 och då endast elever i behov av särskilt stöd. Fr.o.m.
2012 får statsbidrag även gå till insatser i förskoleklass.
Samordnaren i svenska Ingegerd Ennerberg och rektor för Norrskolan Ann Andersson har tillsammans med nämndssekreteraren arbetat med förslag till uppföljning för år 2011. Statsbidragsansökan för år 2012 har sammanställts efter samordnarens kontakter med matematikutvecklare och
skolrepresentanter:
1B Kompetenshöjande insatser och liknande, 198 tkr
Övriga kompetenshöjande insatser samt vikarier 52 tkr
1C Läromedel: Tekniska hjälpmedel och programvaror 80 tkr
Övriga läromedel: 130,6 tkr.

Barn- och utbildningsnämnden beslutar
att godkänna upprättad uppföljning för år 2011 och ansökan om bidrag hos Skolverket år 2012.
_____

Expedieras: Ansökan till Skolverket

Justerares sign

Utdragsbestyrkande
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§ 15

Dnr 019/12

Kultur i skolan/Skapande skola läsåret 2012/13 - ansökan
Statens Kulturråd informerar om att ansökan om statsbidrag för 2012/13 om Skapande skola kan
sökas senast 6 februari 2012.
Barns och ungas rätt till kultur är en av prioriteringarna för den nationella kulturpolitiken. Bidrag kan
sökas för att eleverna ska få uppleva professionell kultur, men även för att tillsammans med
professionella utövare skapa själva. Fr. o. m. 2011 omfattar satsningen årskurs 1-9 och utgör 150
Mkr.
Konkurrensen om medlen har ökat, och kulturrådet skärper kvalitetskraven på ansökningarna. I
årets ansökan kommer Kulturrådet att prioritera insatser som är obligatoriska för de elever som
ansökan avser. I ansökan ska anges vilka professionella kulturaktörer man planerar att arbeta med.
Elevernas röst ska finnas med i förberedelse och genomförande och uppföljning.
För år 2011/12 har barn- och utbildningsnämnden beviljats 280 tkr enligt ansökan för åk 1-9. I
genomsnitt beviljades 250 kr/elev.
Kulturskolans rektor Patrik Svanängen har sammanträffat med skolrepresentanterna 2012-01-23,
och har därefter utarbetat förslag till bidragsansökan med handlingsplan, där förankring i
grundskolans läroplan framgår. Önskemål har lämnats från grundskolorna om kulturaktiviteter samt
olika projekt och undervisningsteman. Arbetet med Kultur-i-skolan – nätverk fortsätter. Eleverna har
överlag en positiv inställning till att utöva och ta del av bild, dans, musik och teater.

Barn- och utbildningsnämnden beslutar
att godkänna av rektor för Kulturskolan upprättat förslag till ansökan hos Statens Kulturråd
om bidrag till Skapande skola med 400 000 kr läsåret 2012/13.
_____

Expedieras till: Rektor Patrik Svanängen, Ansökan till Statens Kulturråd genom Patrik Svanängen

Justerares sign

Utdragsbestyrkande
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§ 16

Dnr 020/12

Barnomsorg på obekväm arbetstid och oregelbundna tider utredningsuppdrag
Kommunfullmäktige har till barn- och utbildningsnämnden i september 2011, § 168/11, återremitterat motion från Hannah Hellgren (S) om att Tranås kommun eka erbjuda barnomsorg på obekväm
arbetstid och oregelbundna tider. Anders Wilander (M) med flera yrkade återremiss för uppdrag till
barn- och utbildningsnämnden att med hjälp av informationsavdelningen och Tranås United utreda
behovet av barnomsorg på kvälls- och nattetid.
Utredningen har gjorts genom att Tranås United lagt ut information på Tranås kommuns hemsida,
utformat anslag för förskoleenheterna samt annons och svarsformulär, Tranås United ansåg att
annons skulle införas i Tranås Tidning. Bu-kansliet har ombesörjt, med hjälp av stadshusets
vaktmästeri, framställning av utskick för anslag på varje förskoleavdelning i alla kommunens och
fristående enheters förskolor i Tranås kommun, Öppen förskola, familjedaghems anslagsplatser
samt i Stadshuset.

Föräldrar med behov av omsorg på obekväm arbetstid och oregelbundna tider kunde anmäla detta
till bu-kansliet under 2 veckor i slutet av november 2011 på ett svarsformulär som fanns påTranås
kommuns hemsida.
Till bu-kansliet har inkommit två svarsformulär med behov av omsorg för ett syskonpar, f. 07 och 09.
Tidigare har en ensamstående förälder hört av sig per telefon angående behov av omsorg för ett
barn. Ytterligare en förälder har hört av sig per telefon för ett barn efter utredningstiden.
Barn- och utbildningsnämnden beslutar på förslag av arbetsutskottet
att meddela kommunfullmäktige utredningsresultatet och att utifrån detta föreslås avslag på
motionen. Samtidigt vill barn- och utbildningsnämnden påtala nya skollagens intention om strävan
efter att erbjuda pedagogisk omsorg (f.d. familjedaghem) för barn under tid då förskola eller
fritidshem inte erbjuds i den omfattning det behövs med hänsyn till föräldrars förvärvsarbete eller
familjens situation i övrigt.
_____

Expedieras till: Kommunfullmäktige

Justerares sign

Utdragsbestyrkande
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§ 17

Dnr 003/12

Aktuellt köläge i förskola och pedagogisk omsorg
Rapport från placeringsansvarig utvisar ansökningar till totalt 32 platser:
Jan 5 Febr 2 Mars 8 April 11

Maj 6

38 barn står i kö för byte av förskola i augusti 2012.
Efter erbjudanden avseende början av året finns följande antal platser kvar: Fröafalls förskola 5 st,
Kungsparkens förskola ca 5, Linnéagårdens förskola 1 st, Stoeryds förskola 1 st, Ängaryds förskola
2, Hagadals förskola 1, totalt ca 15 platser samt 3 platser hos dagbarnvårdare. Fler platser kan
tillskapas vid ev. nyanställning av en dagbarnvårdare.

Barn- och utbildningsnämnden beslutar på förslag av arbetsutskottet
att lägga informationen till handlingarna.
_____

Justerares sign

Utdragsbestyrkande
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§ 18

Konferensrapport
Nämndens sekreterare rapporterar kort från Växjökonferensen som hon deltagit i 2012-01-25—26
tillsammans med gymnasieskolans rektorer, under temat ”Skolsverige vässar klorna” – lärandets
villkor i förändring, och belyste framtidens skola ur olika perspektiv. Konferensen inleddes av
generaldirektören för Skolinspektionen Anne-Marie Begler. Föreläsningar rörde bl.a. svensk
utbildning i internationella perspektiv, och tog upp aktuell och angelägen forskning relaterad till
svensk skola. Seminarier handlade bl.a. om:
- Vad leder till skolframgång?
- Greppa språket – om flerspråkiga elever och ämnesundervisning
Föreläsningsmaterial finns att ta del av under www.vaxjo.se/vaxjokonferensen.
_____

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

