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Sammanträdesdatum

2017-03-08
Barn- och utbildningsnämnden
Plats och tid

Sammanträdesrum A, kl. 09:00 – 14:30. Ajournering 11:45 – 12:35

Beslutande

Ledamöter

Håkan Englund (S), Ordförande
Lars Göllas (M) tjänstgörande ersättare för Ingrid Björklund (L), 1:e vice ordförande
Pär Johansson (M)
Per Helgesson (S) tjänstgörande ersättare för Lindvi Forsberg (MP)
Hans Jonsson (C)
Gun-Marie Swessar (C)
Ingela Carter (KD) tjänstgörande ersättare för Claes Häggblom (KD)
Ersättare

Carl Bopparmark (S)
Karl-Gunnar Landar (C)

Övriga närvarande

Katarina Ceder Bång, barn- och utbildningschef
Magnus Haraldsson, ekonomichef §§ 26-28
Chris Sommar, rektor § 30
Thomas Nilsson, fritidspedagog § 30
Kjell Hasselkvist, rektor § 33
Monica Hedström, personalrepresentant Lärarförbundet
Lars Forsblom, kvalitetsutvecklare §§ 34 - 36
Hanna Göllas, projektledare för Samverkan bästa skola

Justerare

Ingela Carter (KD)

Justeringens plats och tid

Kommunkontoret, 2017-03-20

Underskrifter
Sekreterare

Cecilia Kronberg

Ordförande

Håkan Englund

Justerare

Ingela Carter

Paragrafer

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
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Cecilia Kronberg
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§ 22

Dnr 2017/00004

Godkännande av dagordning
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Barn- och utbildningsnämnden godkänner dagordningen.
Beslutsunderlag
Dagordning 2017-03-03

Justerandes sign
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Barn- och utbildningsnämnden

§ 23

Dnr 2017/00024

Förskolan Fölet
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Nämnden uppdrar till förvaltningen att teckna ett nytt hyresavtal
innehållande en ny förskola på nuvarande plats för förskolan Fölet och i en
byggnad som även innehåller hyreslägenheter. Förskolan ska rymma 60
barn.
Sammanfattning av ärendet
Med anledning av det föreläggande som finns avseende lokalerna på Fölets
förskola i Edsbyn har diskussioner förts mellan hyresvärden Aefab och
skolan. Aefab har meddelat att de inte har för avsikt att genomföra de
omfattande åtgärderna på befintlig byggnad.
I fortsatta diskussioner mellan skolan och Aefab har förslag lämnats på att
bygga ett nytt hus på samma plats som skulle kunna innehålla både förskola
och lägenheter.
Preliminära kalkyler har tagits fram som är rimliga för båda parter.
Förskolan Myran flyttar in i den befintliga lokalen.
Olika evakueringslösningar ses över av förskolechefen.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse
Beslut skickas till
Förskolechef Marie Eriksson och Katarina Ceder Bång

Justerandes sign
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§ 24

Dnr 2016/00015

Kartläggning av nyanlända elever Alftaskolan F-6 redovisning
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Nämnden godtar redovisningen.
Sammanfattning av ärendet
Nämnden fattade beslut på nämndsmötet den 5 oktober 2016 att
kartläggningen av nyanlända elever måste prioriteras och slutföras. Särskilda
pengar fanns avsatta för detta arbete.
Förvaltningen har varit i kontakt med ansvarig för kartläggningen på
Alftaskolan F-6. Fortfarande finns 10 elever kvar den 10 februari att
kartlägga på Alftaskolan F-6.
Allt blir klart den 15 mars enligt rektor Jörgen Edström.
Nämnden ger i uppdrag till Jörgen Edström, rektor för Alftaskolan F-6, att
påskynda arbetet med att kartlägga kvarvarande nyanlända elever. Aktuellt
kartläggningsläge ska presenteras på nämndsmötet den 8 mars.
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§ 25

Dnr 2017/00065

Styrkort 2018, utse arbetsgrupp
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Nämnden uppdrar till presidiet att arbeta fram ett förslag till styrkort, som
kan presenteras på nämndens sammanträde 23 augusti.
Sammanfattning av ärendet
Nämnden ska för varje år besluta om mål för sin verksamhet. Dessa mål
finns angivna i ett styrkort.
Presidiet består av Ingrid Björklund (L), Hans Jonsson (C) och Håkan
Englund (S).
Beslut skickas till
Presidiet

Justerandes sign
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§ 26

Dnr 2017/00061

Budgetuppföljning februari 2017
Barn- och utbildningsnämndens beslut
1. Nämnden tar del av redovisningen.
2. Nämnden uppdrar till barn- och utbildningsförvaltningen att redovisa
projektet Multilingual library.
Sammanfattning av ärendet
Budgetuppföljning fram till februari månad är grundskolans personalkostnad
- 534 000 kronor vilket beror på kostnaden för asylundervisningen som finns
i budgeten. Där ska 1,5 miljoner kronor återsökas.
Förskolan har överskott i personalkostnaden.
Gymnasiets personalkostnad är – 430 000 kronor, vilket nämnden vill få
förklaring till.
En sammanställning av sökta statsbidrag för förskola, grundskola och
gymnasiet redovisas. Intäkter statsbidrag ca 20 miljoner kronor.
Redovisning av ny uträkning av internhyror i kvadratmeter för
verksamheterna inom barn och utbildningsförvaltningen. Detta påverkar
ersättningen till Fria Förskolan Framtiden och en jämförelse visas om hur det
sett ut tidigare år.
Beslutsunderlag
Budgetuppföljning februari 2017
Statsbidrag 2017
Internhyror 2017
Historisk utbetalning till Fria Förskolan Framtiden.
Beslut skickas till
Katarina Ceder Bång
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§ 27

Dnr 2017/00066

Budget 2018, kostnadsökningar och äskanden
Barn- och utbildningsnämndens förslag till kommunstyrelsen
Barn- och utbildningsnämnden begär att kommunfullmäktige beviljar
nämnden följande volym- och kostnadsökningar vad avser budget 2018.
Sammanfattning av ärendet
Äskande för kostnadsökningar görs med 1264 kkr. Beaktats har ökningar för
extern hyra, städ, maxtaxa, lönekostnader enskild förskola, utökning av
skolskjutsar för gymnasiesärskolan, prisökningar för elevavgifter i
gymnasiesärskolan, entreprenad och licenskostnader gjorts.
Äskande för volymökningar görs med 1246 kkr. Följande volymökningar har
beaktats inom verksamheten, IT-modul och licenskostnader för förskola,
vikarieanskaffning inom förskola samt elevökning gymnasiesärskolan.
Ram BUN enligt Kf nov-16

236 169 kkr

Kostnadsökningar

1 264 kkr

Volymökningar

1 246 kkr

Förslag ram 2018

238 679 kkr

Konsekvensbeskrivning barn och unga
Om volym- och kostnadsökningar inte utgår kommer verksamheten att
påverkas negativt. Personaltätheten kan då komma att minskas och
läromedelskvaliteten urholkas, vilket leder till sämre resultat.
Konsekvensbeskrivning jämställdhet
Ökade icke finansierade kostnader torde inte påverka jämställdheten i våra
verksamheter
Konsekvensbeskrivning hållbarhet
Minskade medel kan i viss mån påverka social sammanhållning och hälsa
bland personal och elever.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse
Förslag till kostnadsökningar och äskande.
Beslut skickas till
Ekonomiavdelningen, Kommunstyrelsen

Justerandes sign
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§ 28

Dnr 2017/00067

Investeringsplan 2018-2022
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Nämnden fastställer plan för investeringsbehov för IT i skolan 2018-2022
och överlämnar den till ekonomiavdelningen.
Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige ska den 25 september besluta om investeringsplan
2018-2022 för kommunen och nämnderna ska dessförinnan fastställa sina
investeringsbehov.
Barn- och utbildningsnämndens IT investeringsbehov för perioden är
År

Summa, tkr

2018
2019
2020
2021
2022

2 320
1 972
2 044
2 056
2 274

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse
Investeringsbehov, IT i grundskolan, barn- och utbildningsförvaltningen
Investeringsbehov, gymnasiet, barn- och utbildningsförvaltningen
Sammanställning av IT-behov, barn- och utbildningsnämnden
Beslut skickas till
Ekonomiavdelningen
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§ 29

Dnr 2017/00064

Anpassningar inför budget 2019
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Barn – och utbildningsnämnden tar del av de möjliga anpassningsförslagen.
Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige gav 2016-11-21, § 83 p 5, följande uppdrag:
”Kommunfullmäktige beslutar uppdra till kommunstyrelsen att övergripande
leda och samordna nämndernas arbete med att ta fram förslag på åtgärdsplan
som leder till att budgeten kan justeras så att den ekonomiska planen för
2018 och 2019 uppnår resultatbudgetmålet. Förslaget ska kunna presenteras
vid vårens budgetberedning, preliminärt 15 mars.”
Under december till februari har barn och utbildningsförvaltningen arbetat
med uppdraget och tagit fram förslag inom följande områden som kommer
att överlämnas till budgetberedningen.
Ärendet
Förskoleverksamhet
Trollstugan
Uppdrag till: förskolechef Ruth Björling-Eriksson
Att redovisa konsekvenser av att avveckla trollstugan 1 januari 2018.
Besparing 1.3 miljoner kr
Redovisning lämnad. Fortsatt bearbetning av ärendet. Förvaltningens
bedömning är att ärendet kan kvarstå som en del av anpassningsuppdraget.
Personalresurs i förskoleverksamhet
Uppdrag till: förskolechef Anders Bastbacken
Minskad bemanning i förskoleverksamhet,
neddragning med två tjänster alternativa besparingsmöjligheter
Besparing 900 000 kr
Redovisning lämnad. Fortsatt bearbetning av ärendet. Förvaltningens
bedömning är att ärendet kan kvarstå som en del av anpassningsuppdraget
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Mottagningskök
Uppdrag till: förskolechef Marie Ericsson
Redovisa förutsättningar och konsekvenser övergång till mottagningskök på
samtliga förskolor
Besparing 500 000kr
Redovisning lämnad. Fortsatt bearbetning av ärendet. Förvaltningens
bedömning är att ärendet kan kvarstå som en del av anpassningsuppdraget
Elevhälsa
Uppdrag till: förskolechef Ruth Björling-Eriksson
Att redovisa konsekvenser och alternativ lösning av lokalfråga.
Besparing 195 000 kr
Redovisning lämnad. Fortsatt bearbetning av ärendet. Förvaltningens
bedömning är att ärendet kan kvarstå som en del av anpassningsuppdraget.
Grund och gymnasieverksamhet
Celsiusskolan F-9
Uppdrag till: rektorerna Britt-Marie Byström och Magnus Elfving
Att redovisa möjliga besparingar vid om och tillbyggnad av Celsiusskolan.
Besparing 300 000 kr
Sista datum för redovisning 2 juni
Alftaskolan
Uppdrag till: rektorerna Jörgen Edström och Anders Liljemark
Att redovisa möjliga besparingar vid om och tillbyggd Alftaskolan.
Besparing 100 000
Sista datum för redovisning 2 juni
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Gymnasiet
Uppdrag till: rektor Christer Andersson
Att presentera anpassningar på 1.5 miljoner kr samt att redovisa
konsekvenser det kan få för gymnasiet i sin helhet.
Besparing 1.5 miljoner
Redovisning lämnad. Redovisade konsekvenser behöver analysereras
ytterligare. Tveksamhet kring om målet på 1.5 miljoner kan uppnås.
Barn och utbildningsförvaltningen
Ledningsorganisation
Uppdrag till: Barn- och utbildningschef Katarina Ceder Bång
Omfördelning och omorganisation på grund av pensionsavgångar och
om/tillbyggnad av skolor.
Besparing 500 000 kr
Sista datum för redovisning 2 juni
Lokalvård
Uppdrag till: Kjell Hasselkvist
Egen regi, konkurrensutsättning?
Olika omfattning trots relativt lika objekt. Se över hur mycket städningen
kostar per kvm på våra fastigheter. Utreda skillnader som finns i tid som
läggs ner på liknande objekt.
Besparing 1 miljon
Redovisning lämnad. Fortsatt bearbetning av ärendet. Förvaltningens
bedömning är att ärendet kan kvarstå som en del av anpassningsuppdraget.
Totalt belopp anpassning 6.2 miljoner kronor.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse
Beslut skickas till
Budgetberedningen
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§ 30

Dnr 2017/00016

Verksamhetsinformation, Fritidshemsverksamhet
Sammanfattning av ärendet
Vid dagens sammanträde deltar rektor Chris Sommar och fritidspedagog
Thomas Nilsson för att informera om deras fritidsverksamhet i Knåda.
Idag finns 48 inskrivna barn i fritidsverksamheten i Knåda.
Bristen på lokaler är stor, man har anpassat andra lokaler till
fritidsverksamheten och man drar nytta av utemiljön.
Samverkan skola/fritidshem har utvecklats till det bättre samt samverkan
med andra fritidshem i kommunen.
En enkätundersökning till barnen, från hösten 2016, gav positiva resultat.
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§ 31

Dnr 2017/00005

Barn- och utbildningschef informerar
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Nämnden ger i uppdrag till rektorerna via barn-och utbildningschefen, att till
nästa nämnd informera om;
1. Hur man använder filmer i undervisningssyfte och om det
förekommer ofta.
2. Hur många som har ansökt till Voxnadalens gymnasium inför nästa
läsår.
Sammanfattning av ärendet
Barn- och utbildningschef Katarina Ceder Bång informerar:
Årsplanen för systematiska arbetsmiljöarbetet ses över.
Stärka upp ekonomidelen då Kjell Hasselkvist snart går i pension.
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§ 32

Dnr 2017/00002

Kränkande behandling, anmälan till huvudman.
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Nämnden tar del av anmälningarna och redogörelse för uppföljning i
ärendena bun nr 5/17-7/17
Sammanfattning av ärendet
Rektorer och förskolechefer har skyldighet att anmäla till huvudman om en
elev eller barn har blivit utsatt för kränkande behandling.
Vid dagens sammanträde redogör barn- och utbildningschefen för de
anmälningar som inkommit. Ett ärende är polisanmält och det vill nämnden
ha uppföljning på till nästa nämnd.
Beslut skickas till
Katarina Ceder Bång
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§ 33

Dnr 2017/00075

Fördelning av lärarlönelyftet - redovisning
Sammanfattning av ärendet
Kjell Hasselkvist deltar under sammanträdet och redovisar fördelningen av
lärarlönelyftet.
Syftet med lärarlönelyftet är att höja lärarnas status och få flera att stanna i
kommunen samt att flera söker till lärarutbildningarna.
Barn och utbildningsförvaltningen ansökte om statsbidrag för läsåret
2016/2017 och fick totalt 3 150 000 kronor.
Lärare med legitimation och tillsvidare anställda före augusti 2015 ingick i
fördelningen.
Genomsnittligt lönelyft 2 500 kronor fördelade på 75 lärare.
Förskola/fritidshem 7 lärare.
Grundskola 45 lärare
Gymnasiet 23 lärare
Under våren 2017 ska ny ansökan inlämnas.
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§ 34

Dnr 2017/00076

Revidering av årshjulet för det systematiska kvalitetsarbetet
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Nämnden antar barn och utbildningsförvaltningens revidering av ”Årshjul i
det systematiska kvalitetsarbetet” detta börjar gälla från och med läsåret
2017/2018.
Sammanfattning av ärendet
Barn och utbildningsförvaltningen ser ett behov av att ändra tidpunkter för
huvudmannens genomgång av centrala områden i årshjulet för systematiskt
kavitetsarbete. Arbetsbelastningen för alla nivåer blir mer jämnt fördelad
under året.
Två stora områden, ”Kunskapsresultat” och att ”Normer och värden” har
legat på hösten. Förvaltningen vill flytta redovisningen för ”Normer och
värden” till maj men att redovisningen för ”Kunskapsresultat” ligger kvar i
oktober.
”Förutsättningar för utbildning”, block 1 och block 2 läggs ihop och flyttas
till december och redovisas i nämnden under punkten ”Likvärdig utbildning”
Dialogsamtal läggs in som en ny punkt i september. Huvudman och
verksamhetschefer träffas för dialog om alla skolformer. Dialog behandlar
resultatbilden i relation till kraven på måluppfyllelse samt återkoppling till
enhetsnivån av huvudmannens bedömning av övergripande
utvecklingsbehov och de resurser som krävs.
Beslutsunderlag
Årshjul systematiskt kvalitetsarbete, förslag
Beslut skickas till
Rektorer, Förskolechefer, L. Forsblom
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§ 35

Dnr 2017/00063

Likvärdighet, resursfördelning, elevhälsa, särskilt stöd,
organisation, behörighet och kompetensutveckling,
redovisning och beslut om åtgärder, systematiskt
kvalitetsarbete
Barn- och utbildningsnämndens beslut
1. Nämnden tar del av redovisningen och uppdrar till barn- och
utbildningsförvaltningen att fortsätta kartläggningen för likvärdig
utbildning enligt årshjulet av det systematiska kvalitetsarbetet.
2. Nämnden ger i uppdrag till rektorer att aktivt arbeta för en ökad
behörighet hos pedagogerna.
Sammanfattning av ärendet
 Skollagen och läroplanerna


Eftersom likvärdighet är ett centralt begrepp i både skollagen och
läroplanerna, måste de som arbetar i förskola och skola förhålla sig
till detta. Nedan följer en sammanfattning av skollagens (SFS
2010:800) direktiv om likvärdighet:



Alla oavsett skolform har rätt till en likvärdig utbildning.



Tillgången till utbildning ska vara lika, oberoende av var i Sverige
man bor eller vilka sociala och ekonomiska förhållanden man lever
under.



Barns behov måste beaktas i utbildningen liksom att barn ska få stöd
för att utvecklas. För att barnen ska kunna tillgodogöra sig
utbildningen ska det finnas en ambition att kompensera olikheter i
barnens förutsättningar.



Alla barn ska ges den hjälp och stimulering i sitt lärande som de
behöver för att nå så långt som möjligt, även de barn som lätt når
kunskapsmålen.

Förvaltningen gjorde en undersökning på följande områden kring likvärdig
utbildning:
-Resursfördelning
-Elevhälsa
-Särskilt stöd
-Behörighet
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Förskola
Antal barn: 453
Totalt 98 personal varav 33 saknar legitimation
Specialpedagog (tjggr): 2,0
Grundskola
Grundskola
Antal elever
Antal lärare (personer)
Varav saknar legitimation
Specialpedagog (tjggr)
Speciallärare (tjggr)
Antal elever per heltid specped/speclär
Beslut om åtgärdsprogram (antal elever)
Andel elever med åtgärdsprogram

Alfta 7-9 Alfta F-6 Celsius 7-9 Celsius F-6 Knåda
144
25
10
0,75
1
82,3
11
7,6%

189
23
3
0,50
1,25
108
5
2,6%

212
23
9
1,75
1,8
59,7
11
5,2%

185
22
8
0,6
0
308,3
7
3,8%

83
7
1
0,1
0,9
83
5
6,0%

Lillbo

Roteberg

167
18
4
0,5
0
334
10
6,0%

131
15
1
0,25
0,75
131
6
4,6%

Runemo Viksjöfors
72
14
4
0,25
0,7
75,8
6
8,3%

51
7
3
0,25
0,45
72,9
2
3,9%

Gymnasium
Antal elever: 301
Antal heltidstjänster, undervisande lärare: 29,8
Antal behöriga undervisande lärare: 28,45
Specialpedagog (tjggr): 1,3
Centrala elevhälsan,
Ovanåkers kommun består av:
2,25 skolsköterska
0,1 skolläkare
1,75 kurator
1,0 psykolog
1,0 specialpedagog mot förskolan (även samordnare)
1,0 specialpedagog inriktning tal och kommunikation.
På respektive grundskola finns även specialpedagoger som är en del av
elevhälsan. Få av dessa personer har specialpedagogisk examen men de
flesta har specialpedagogisk kompetens.
Nedanstående tabell visar grundskolans förmåga för det kompensatoriska
uppdraget. Utifrån socioekonomiska faktorer lyckas grundskolan enligt
faktiskt värde, bättre eller sämre mot modellberäknat värde. Om restvärdet,
skillnad mellan faktiskt värde och modellberäknat värde, är negativt är det
kompensatoriska uppdraget mindre lyckosamt.
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Celsiusskolan 7-9, Alftaskolan 7-9 och Lillboskolan deltar från hösten i
Skolverkets satsning ” Specialpedagogik för lärande” med alla pedagoger.


Satsningen går kort ut på att:



Bygga på pedagogens specialpedagogiska kompetens tillsammans
med dina kollegor.



Öka lärares förståelse för hur en inkluderande lärmiljö möjliggör alla
elevers utveckling.



Utveckla lärares undervisning för att möta alla elevers olika behov.

/
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse
SALSA-skolenheters resultat av slutbetyg
Likvärdighet i behörigheter i förskolan, grundskolan och gymnasiet.
Beslut skickas till
Rektorer och Förskolechefer
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§ 36

Dnr 2015/00014

Redovisning av komplettering till Skolinspektionen med
anledning av tillsyn
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Sammanfattning av kompletterande svar till Skolinspektionen med anledning
av tillsynen 2015
Sammanfattning av ärendet
Vuxenutbildningen
I Ovanåkers kommun, Voxnadalens gymnasium/komvux är
vuxenutbildningen organiserad i tre delar. Svenska för invandrare (SFI),
Grundläggande vuxenutbildning där tolv ämnen erbjuds samt den
gymnasiala vuxenutbildningen. På gymnasial vuxenutbildning erbjuds
endast enstaka ämnen och kurser. Möjligheter finns att läsa Vård och
omsorgsprogrammet i samarbete med Hälsinglands utbildningsförbund,
förbundet står som huvudman för de sk. yrkeskurserna. Kommunens
vuxenutbildning ingår också i samverkan med övriga kommuner där
gymnasiala kurser erbjuds via distans.
Elevantalet har under läsåret 2015/2016 varit något lägre än föregående läsår
undantaget SFI som har ökat.
SFI
Antal kursdeltagare:
Ht-15

145

VT-16

142

Avbrott:
Ht-15

23

Vt-16

12

Andelen kursdeltagare som fullföljer utbildningen var ht-15, 84,2 %
och vt-16, 91,5 %.
Främsta orsaken till avbrott förklaras av utflyttning från kommunen eller
annan utbildningsanordnare.
Åtgärder:
Inför läsåret 2016/2017 kommer SFI att organiseras om i tydligare spår dvs
spår 1,2 och 3 där tanken är att detta ska öka genomströmningshastigheten
för samtliga elever och att fler elever ska nå betyget D.
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Den formativa bedömningen kommer fortsatt att utvecklas alltför att
tydliggöra för elever vilka kunskapskrav som ställs och som hjälp i elever
och lärares kunskapsprogression.
Komvux
Antal kursdeltagare:
Ht-15

220

VT-16

249

Avbrott:
Ht-15

17

Vt-15

31

Andelen elever som fullföljer påbörjad kurs inom gymnasial
vuxenutbildning uppgår till
92,2 % ht-15 och 87,5 % vt-16. De avbrott som noteras beror på sjukdom,
vidarestudier eller arbete.
Åtgärder:
En fortsatt satsning på lärarnas kompetensutveckling oavsett vilka ämnen
lärare undervisar i där språkdidaktik, bedömning för lärande och en
utveckling av det kollegiala lärandet har särskilt fokus.
Fritidshem
Års-

Inskrivna

Antal

arbetare barn

personer

Celsius

3,85

101

11

Lillbo

3,85

86

7

Roteberg

3,35

70

6

Knåda

2,25

46

5

Alfta

5,00

93

6

Viksjöfors

2,00

40

3

Runemo

1,90

42

2

Summa fritidshem

22,20

478

40

Fritidshem
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Identifierade utvecklingsområden
Undervisningen i fritidshemmet
Åtgärder:
Rektorer och fritidspedagoger behöver gå igenom begreppet ”undervisning i
fritidshemmet” och vad det innebär och vilket ansvar respektive nivå har.
Begreppet undervisning ska ges en vid tolkning i fritidshemmet där omsorg,
utveckling och lärande utgör en helhet.
Förvaltningen ger i uppdrag till rektorerna för fritidshemmen säkerställa att
alla som arbetar på fritidshemmen har kunskap om den fjärde delen som
förtydligar fritidshemmets uppdrag, syftet med undervisningen och vilket
centralt innehåll eleverna ska få möta.
Förvaltningen och huvudmannen följer upp fritidshemmens förtydligade
uppdrag kring undervisning på dialogmötet mellan huvudman, förvaltning,
förskolechefer och rektorer i september.
Samverkan och kunskapsutbyte mellan fritidshem, förskola, förskoleklass
och grundskola
Åtgärder:
Förvaltningen ger i uppdrag till rektorer och förskolechefer säkerställer i sina
rutiner att fritidshemmen tar del av kommunens blanketter kring
överlämningar inom och mellan verksamheter för att stödja elevernas
mångsidiga utveckling och lärande.
Förvaltningen och huvudmannen följer upp samverkan och kunskapsutbyte
mellan fritidshem, förskola, förskoleklass och grundskola på dialogmötet
mellan huvudman, förvaltning, förskolechefer och rektorer i september varje
år.
Grundsärskolan
Ovanåkers kommun har 11 elever i grundsärskolan fördelade på 4 skolor.
Sex av dessa elever går på Celsiusskolan 7-9.
Identifierade utvecklingsområden
Forum för samverkan
Det finns organiserade tillfällen då lärare och annan personal (såsom
elevhälsopersonal och förekommande assistenter) ses och diskuterar
undervisningen för skolans integrerade elever samt strategier kring arbetet
att undervisa enligt två kursplaner i verksamheterna. Det bör dock
säkerställas att det blir kontinuitet i organiserade mötestillfällen. Detta för att
skapa en samstämmighet i såväl planering som bedömning samt att sprida
kunskap om förmågor som eleven uppvisar i olika undervisningssituationer.
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Åtgärder:
Förvaltningen ger i uppdrag till rektorerna att säkerställa att lärare och annan
personal (såsom elevhälsopersonal och förekommande assistenter)
kontinuerligt ses och diskuterar undervisningen för skolans integrerade
elever samt strategier kring arbetet att undervisa enligt två kursplaner i
verksamheterna
Förvaltningen och huvudmannen följer upp undervisningen och samverkan i
grundsärskolan på dialogmötet mellan huvudman, förvaltning och rektorer i
september.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse
Skrivelse; Huvudmannens kvalitetsarbete kring kunskapsresultat i
verksamheterna
Beslut skickas till
Rektorer, förskolechefer.
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§ 37

Dnr 2016/00052

Projekt Samverkan för Bästa Skola - lägesrapport
Barn- och utbildningsnämndens beslut
1. Nämnden tar del av informationen.
2. På nästa nämnd rapportera om hur vikarieanskaffningen fungerar då
många är borta samtidigt.
Sammanfattning av ärendet
Det statliga stödet inom Samverkan för bästa skola riktar sig till skolor med
låga kunskapsresultat eller hög andel elever som inte fullföljer sina studier.
Skolorna har eller bedöms få svåra förutsättningar att förbättra sina resultat
på egen hand. Satsningen omfattar grundskolan och motsvarande skolformer
samt gymnasiet och gymnasiesärskolan. Syftet med Samverkan bästa skola
är att förbättra elevernas kunskapsresultat och öka likvärdigheten skolor
emellan.
Vid dagens sammanträde deltar processledare Hanna Göllas för att informera
nämnden om arbetsläget i Samverkan för bästa skola.
Fortsatta aktiviteter med Högskolan Dalarna där det dels har varit
handledning för de tre olika grupperna: Barn och utbildningsförvaltning,
ledningsgrupp samt lärargrupp och dels sammankomst i helgrupp där
Systematiskt kvalitetsarbete har stått i fokus.
Kommande aktiviteter är: arbete med handlingsplanen gällande mottagandet
av nyanlända elever där förvaltningen nu måste se över hur mottagandet
skall se ut, enligt det som tidigare har framkommit i kartläggningen av hur
mottagandet ser ut idag.
Uppföljning och avstämning av läge inbokat med Skolverket den 22 mars.
Översikt, som Skolverket har begärt in, på alla planerade aktiviteter bifogas
till nämnden.
Konsekvensbeskrivning barn och unga
Syftet med Samverkan för bästa skola och ovanstående insatser är att
förbättra elevernas kunskapsresultat och måluppfyllelse samt att öka
likvärdigheten mellan och i skolorna i Ovanåkers kommun.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse
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§ 38

Dnr 2017/00068

Revidering av barn- och utbildningsnämndens
delegeringsordning, lönesättning
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Barn-och utbildningsnämnden beslutar att göra följande ändring i
delegeringsordningen vad gäller lönesättning:
Lönesättning och/eller löneförhandling mellan avtalad löneöversyn när
särskilda skäl föreligger med delegat: förvaltningschef efter hörande av
personalkonsult/personalchef vid kommunstyrelseförvaltningen.
Sammanfattning av ärendet
Nämndernas delegationsordning ser olika ut angående vem/vilka som har
rätten att sätta lön mellan ordinarie löneöversyner på redan anställd personal.
I personalpolicyn framgår att lönesättning sker vid anställning och den årliga
löneöversynen. Under 2016 och i början av 2017 har ett flertal
löneöversynsbeslut mellan de ordinarie löneöversynerna fattats.
Den text som står idag är ”Lönesättning och/eller löneförhandling vid
avtalad löneöversyn samt mellan avtalade lönerevisioner när särskilda skäl
föreligger. Delegater: Barn- och utbildningschef, förskolechef, rektor,
gymnasierektor. Centrala PA konsulteras”
För att kunna ha en samordnad lönepolitik i kommunen är det av största vikt
att löneöversyn sker vid ordinarie löneöversynstillfällen. Delegation för
lönesättning utgör en viktig faktor för chefskapet. Utövande av denna får
därför inte kunna ifrågasättas. Ibland kan det dock av olika skäl vara tvunget
att fatta beslut mellan löneöversynstillfällena. Det är då viktigt att det sker
enlig samma principer och därför bör kretsen som har denna rätt vara liten
och ha en roll som är förvaltningsövergripande.
Kommunledningsgruppen har därför enats om att nämndernas delegation ska
se lika ut oavsett organisation och att delegationen i denna fråga ska ligga på
förvaltningschef efter hörande av centrala personalavdelningen.
Beslutsunderlag
Förslag på skrivelse från personalavdelningen
Beslut skickas till
Rektorer, Förskolechefer, Katarina Ceder Bång
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§ 39

Dnr 2017/00006

Information från folkhälsorådet
Ingenting att informera om, då det inte har varit något sammanträde med
Folkhälsorådet efter rapport vid förra nämndsammanträdet 10 februari.
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§ 40

Dnr 2017/00007

Delegeringsbeslut 2017 - redovisning
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Barn- och utbildningsnämnden godkänner redovisningen av
delegeringsbesluten
Sammanfattning av ärendet
Barn- och utbildningsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till ordförande
och tjänstemän enligt delegeringsordning antagen av nämnden 28 januari
2015. Dessa beslut ska anmälas/redovisas till nämnden. Redovisningen
innebär inte att nämnden får ompröva eller fastställa delegeringsbesluten.
Däremot står det nämnden fritt att återkalla lämnad delegering.
Redovisning
Anställningsavtal nr 12/17
Dnr 2017/47
Avslagsbeslut om skolskjuts vid val av annan skola
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§ 41

Dnr 2017/00008

Meddelanden
Protokoll från samverkansgrupp, från barn-och utbildningsförvaltningen
2017-02-02
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§ 42

Dnr 2017/00009

Kurser och konferenser
Nämndens ordförande Håkan Englund berättar om konferensen där
utbildningsminister, Gustav Fridolin deltog.
Skolriksdag i april.
SETT mässa i maj.
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