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Barn- och utbildningsnämnden 

Öppet sammanträde 
 

   

  

 

Plats och tid  Kommunkontoret i Edsbyn, sammanträdesrum A, tisdag 24 februari 

 2015, kl. 13.00-15:40. 
   
 

 

Beslutande 

Ledamöter  Håkan Englund (S), ordförande 

 Ingrid Björklund (FP), vice ordförande, §§ 26-34 

 Pär Johansson (M) 

 Birgitta Bomark (MP) 

 Hans Jonsson (C) 

 Gun-Marie Swessar (C) 

 Claes Häggblom (KD) 

 

Tjänstgörande ersättare Per Helgesson (S), tjänstgörande ersättare för Ingrid Björklund (FP),           

  §§ 35-39 
    

 

Övriga närvarande 

Ersättare  Per Helgesson (S), §§ 26-34 

Carl Bopparmark (S) 

  Mari Vedin (C) 

Ingela Carter (KD) 

 

      
 

Tjänstemän  Barn- och utbildningschef Solveig Landar 

  Ekonom Magnus Haraldsson, § 26-27 

  Gymnasierektor Christer Andersson, §§ 26-30 

  Kvalitetsutvecklare Lars Forsblom, §§ 26-33 

  Sekreterare Elsy Espes 

   

     

 

Övriga  Monica Hedström, Lärarförbundet, personalföreträdare 

   

 

Justering   

Justerare  Gun-Marie Swessar 

 

Plats och tid  Barn- och utbildningsförvaltningen 3 mars 2015, kl. 10.00. 

 

 

Justerade paragrafer  26-39 
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Underskrifter 
 

 
 

 

Sekreterare ____________________________________________ 

 Elsy Espes 

 

 
  

Ordförande  ____________________________________________ 

  Håkan Englund 

 
 

Justerare  ____________________________________________ 

  Gun-Marie Swessar 

 

 
________________________________________________________________________________________________ 

 

Anslag på kommunens officiella anslagstavla 
 

Barn- och utbildningsnämnden i Ovanåkers kommun har haft 

sammanträde 24 februari 2015. 

 

Protokollet har justerats, d v s godkänts av ordföranden och juterare. 

 

Protokollet finns på barn- och utbildningsförvaltningen och på kommunens 

webbplats www.ovanaker.se. 

 

Överklagande 

 Anslaget sätts upp på anslagstavlan den 4 mars 2015 och tas ned den          

27 mars 2015. Mellan den 4 mars 2015 och 25 mars 2015 har du 

möjlighet att överklaga besluten. 

 

Hur man överklagar, se särskild information på anslagstavlan och på 

kommunens webbplats www.ovanaker.se. Behöver du hjälp, kontakta 

sekreteraren i nämnden. 

 

 

………………………………………………….. 

Elsy Espes 

Sekreterare 

 

Tfn 0271-570 12 

elsy.espes@ovanaker.se 
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 Bun § 26  

 

Godkännande av dagordning 
 

Beslut 

Nämnden godkänner dagordningen. 
 

Förslag under sammanträdet 

Hans Jonsson (C) vill att dagordningen kompletteras med ärende om enkät 

till föräldrar och samråd med Fria Förskolan Framtiden inför start av nya 

förskolan Stenabro. 

 

Ordföranden meddelar att ärendet inte kommer att behandlas som ett 

beslutsärende vid dagens sammanträde, eftersom ärendet inte varit föremål 

för någon beredning. Ordföranden meddelar dock att ärendet  

kan diskuteras under punkten ”Planering inför start av ny förskola”. 

 

Beslutsunderlag 

Kallelse med föredragningslista, 2015-02-17. 
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Bun § 27 Dnr 2015.5 042   

 

Bokslut 2014 för barn- och skolnämnden och gymnasie- och 

utbildnings-nämnden samt mall för framtida budget-

uppföljning 
 

Beslut 

Bokslut 

Barn- och utbildningsnämndenen godkänner bokslut 2014 för barn- och 

skolnämnden och gymnasie- och utbildningsnämnden. 

 

Budgetuppföljning, mall 

Nämnden godkänner ekonomiavdelningens förslag till mall för innehåll i 

framtida budgetuppföljningar, det vill säga vilka budgetposter man vill ha 

presenterade i uppföljningar. 

 

Bokslut 

Sammanfattning av ärendet 

Ekonom Magnus Haraldsson, kvalitetsutvecklare Lars Forsblom och 

gymnasierektor Christer Andersson deltar. 

 

Barn- och skolnämndens driftredovisning visar ett underskott mot budget på    

1 056 000 kronor. Underskottet beror till största delen på personalkostnader 

inom grundskolan och till elevstöd. Byggnation av en ny fyravdelnings-

förskola i Edsbyn har startat. Lokalbrist råder inom F-6 skolorna, inklusive 

fritidshemmen, i centrala Edsbyn. Arbetet med att öka måluppfyllelsen 

fortsätter. 

 

Gymnasie- och utbildningsnämndens resultat visar ett överskott på 

2 022 000 kr. Ett minskat elevantal på våra nationella gymnasieprogram, en 

utbyggnad av Språkintroduktion och en ökning av antalet SFI-elever kräver 

fortsatt anpassning av lokaler och organisation de närmaste åren. 

Verksamheten står fortsatt inför utmaningar som nya reformer, hård 

konkurrens, budget i balans och höga krav på måluppfyllelse. 

 

 

 

 

 

 

 
SKICKAS TILL 

För kännedom: Ekonomiavdelningen, Magnus Haraldsson 
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Bun § 27, forts 
 

Mall för framtida budgetuppföljning 

Sammanfattning av ärendet 

Ekonom Magnus Haraldsson presenterar ett förslag till mall för innehåll i 

framtida budgetuppföljningar. 

 

Beslutsunderlag 

Förvaltningsberättelser 2014. 

Styrkort 2014 -  måluppfyllelse. 

Styrkort 2014 -  analys av måluppfyllelse. 

 Budgetuppföljning för december 2014. 

Mall för framtida budgetuppföljningar, ekonomiavdelningen. 
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Bun § 28 Dnr 2015.6    

 

Arbetsplan för barn- och utbildningsnämnden 
 

Beslut 

Nämnden antar förslag till arbetsplan för 2015 med de förändringar som 

man enas om vid dagens sammanträde. 

 

Nämnden uppdrar till kvalitetsutvecklare Lars Forsblom att arbeta fram ett 

schema för verksamhetsbesök. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Gymnasierektor Christer Andersson och kvalitetsutvecklare Lars Forsblom 

deltar. 

 

Ett förslag till arbetsplan 2015 för nämnden har arbetets fram. 

 

Arbetsplan 

Ett målinriktat kvalitetsarbete ska bedrivas inom alla verksamheter och 

ansvaret för detta vilar på nämnden. 
 

Barn- utbildningsnämnden ska  

 ta del av verksamhetsplaner och kvalitetsredovisningar från 

verksamheterna genom besök i förskolor, skolor, SFI och komvux, 

representanter från verksamheten på möten samt annan uppföljning. 

 

 få kontinuerliga rapporter om skolornas kvalitetsarbete. 

 

 ha punkten kvalitetsarbete stående på dagordningen. 

 

Följande uppföljningar och utvärderingar ska genomföras: 

 Betyg årskurs 6 och 9 samt årskurs 3 i gymnasiet i samtliga ämnen. 

 

 Prognos av måluppfyllelse i årskurs 7-9, efter varje termin. 

 

 Nationella prov årskurs 3, 6 och 9 samt gymnasiet. 

 

 Behörighet till nationellt program i gymnasieskolan (högskole- och 

yrkesförberedande) samt gymnasievalet. 

 

Forts 

 
SKICKAS TILL 

För handläggning: Lars Forsblom 

För kännedom: Bun, S Landar, Förskolechefer, Grundskolerektorer, C Andersson 
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Bun § 28, forts 
 

 

 SFI, måluppfyllelse. 

 

 Elevenkät i grundskolan och gymnasiet. 

 

 Föräldraenkät i förskolan. 

 

 Attitydenkät i matematik i årskurs 3, 6 och 9. 

 

 Skolornas elevdokumentationsarbete och betygssättningsrutiner. 

 

 Uppföljning av eventuella inspektioner och revisioner. 

 

 Kontinuerlig uppföljning av målen i styrkortet. 

 

 Möten med företrädare för verksamheten 

Barn- och utbildningsnämnden vill fördjupa kontakten med de olika 

verksamheterna. Detta för att få en ökad kunskap om verksamheten, göra 

återkopplingar och bredda demokratin. 

 

Under året ska representanter för barn- och utbildningsnämnden möta 

 eleverna genom att delta i minst ett elevråd. 

 

 föräldrarna genom att delta i minst ett föräldraråd/föräldramöte inom 

förskola och skola. 

 

 verksamheten genom att göra schemalagda besök.  

 

 rektorer och förskolechefer genom att rektorer och förskolechefer deltar 

på något nämndsammanträde och informerar sin verksamhet. 

 

 UF-företag samt eventuellt åka på mässa. 

 

 Aktuella frågor som barn- och utbildningsnämnden ska arbeta med 

under året 

 Analysera utfall och resultat för att öka måluppfyllelsen. 

 

 Följa upp utvecklingsplan för kvalitetsarbete inom grundskolan. 

 

forts  
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Bun § 28, forts 
 

 

 Fortsatt samverkan med socialnämnden. 

 

 Lokalförsörjning. 

 

 Följa upp gjorda inspektioner och rapporter. 

 

 Utveckling av förskoleverksamheten. 

 

 Översyn av program och inriktningar. 

 

 Samverkan med närliggande kommuner 

Kontinuerliga möten med ordföranden och förvaltningschefer i Hälsingland 

samt presidieträffar i länet genom att ingå i den ekonomiska föreningen 

Hälsinge-utbildning. 

 

 Utvecklings- och utbildningsinsatser för politiker 

 Minst en utvecklingsdag tillsammans med ledningsgruppen, om möjligt 

inklusive lärarrepresentanter och elevråd. 

 

 Utbildning i skolans styrdokument och aktuella pedagogiska frågor inom 

verksamheten. 

 

 Orientering om vad som händer inom skolan nationellt och 

internationellt. 

 

 Övriga utbildningssatsningar ska göras inom de områden som framgår 

av punkten ”Aktuella frågor”. 

 

 Deltagande i skolriksdag och gymnasiekonferensen när den ges. 

 

Beslutsunderlag 

Förslag till arbetsplan, 2015-02-12. 
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Bun § 29 Dnr 2015.39     
 

Plan för introduktionsprogram, läsåret 2015/2016 
 

 Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden antar plan för introduktionsprogram för 

läsåret 2015/2016. 

 

 Sammanfattning av ärendet 

Gymnasierektor Christer Andersson deltar. 

 

Introduktionsprogrammen vänder sig till de elever som inte uppnått 

behörighet till nationella program i gymnasieskolan enligt de behörighets-

regler som gäller i GY2011.  

 

Introduktionsprogrammen omfattar: 

- preparandutbildning 

- programinriktat individuellt val 

- yrkesintroduktion 

- individuellt alternativ  

- språkintroduktion 

 

Samtliga utbildningar bedrivs på heltid antingen som skolförlagd eller som 

arbetsplatsförlagd dito. Innehållet kan bestå av grundskolekurser, 

gymnasiekurser samt andra insatser som främjar elevens utveckling. För 

varje elev upprättas en individuell studieplan där syfte, längd och 

huvudsakligt innehåll tydligt framgår. 

 

Språkintroduktionselever ska skyndsamt och löpande under läsåret beredas 

plats. Tyngdpunkten i undervisningen är svenska som andraspråk men 

utöver detta ska ytterligare ett flertal ämnen erbjudas. Studiehandledning på 

modersmål ska ges regelbundet. 

 

 Beslutsunderlag 

 Plan för introduktionsprogram, läsåret 2015/2016. 
 

 

 

 

 

 

 
SKICKAS TILL 

För kännedom: Christer Andersson 
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Bun § 30 Dnr 2015.2     
 

Barn- och utbildningschef och gymnasierektor informerar 

 

Barn- och utbildningschef Solveig Landar och gymnasierektor            

Christer Andersson informerar om: 

 

Gymnasierektor 

o Ansökningar till gymnasiet, preliminära siffror. 

 

o Det finns planer på att driva industritekniska programmet, svetsteknik, i 

egen regi. 

 

Barn- och utbildningschef 

Dnr 2015.3 

o Anmälan till huvudman, kränkande behandling. 

Nr 1-2/2015.
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Bun  § 31 Dnr 2015.2 

 

Kvalitetsarbete 

Grundskoleenkät, årskurs 5 och 8 - redovisning 

 

Beslut  

Barn- och utbildningsnämnden uppdrar till varje skola att analysera sina 

resultat, både negativa och positiva. 

 

En redovisning ska ske till nämndens sammanträde 20 maj enligt följande: 

 

En redovisning av de åtgärder som skolan anser behövs för att de områden 

med negativa resultat ska kunna vändas till positiva. 

 

En redovisning av de framgångsfaktorer som gett de redovisade positiva 

resultaten på skolan. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Ärendet bordlades vid nämndens sammanträde 28 januari. 

 

Vecka 48 2014 genomfördes en enkät på lektionstid i årskurs 5 och 8 på 

kommunens skolor. 

 

Samma tolv frågor som tidigare år ställdes till eleverna. 

 

Områden samt enkätfrågor till dessa 

1. Elevens utveckling 

- Jag får veta hur det går för mig i skolarbetet 

 

2. Veta vad som krävs 

Jag vet vad jag ska kunna för att nå målen i de olika ämnena 

 

3. Lust att lära 

- Skolarbetet gör mig så nyfiken att jag får lust att lära mig 

 

4. Anpassning efter elevens förmåga 1 (hjälp) 

- Lärarna i min skola hjälper mig i skolarbetet om jag behöver det 

 

 

forts 

 

 

 
SKICKAS TILL 

För handläggning: Grundskolerektorer 

För kännedom: Lars Forsblom 
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Bun § 31, forts 

 

 

5. Anpassning efter elevens förmåga 2 (utmaningen) 

- Jag kan få svårare uppgifter om jag vill 

 

6. Delaktighet och inflytande 

- Lärarna i min skola tar hänsyn till elevernas åsikter 

 

7. Ansvar eget lärande 

- Jag vill att det ska gå bra för mig i skolan 

 

8. Tillit till elevens förmåga 

- Mina lärare förväntar sig att jag ska nå målen i alla ämnen 

 

9. Trygghet 

- Jag känner mig trygg i skolan 

 

10. Studiero 

- Jag har arbetsro under lektioner och arbetspass 

 

11. Regler 

- I min skola följs trivsel och ordningsregler 

 

12. Respekt och ömsesidigt förtroende 

- I min skola bryr sig elever och lärare om varandra 

 

Svarsalternativen har ändrats från föregående år. 

2013 Svarsalternativ skala 1-5 (1. Instämmer inte alls – 5. Instämmer helt) 

 

2014 Fyra svarsalternativ 

Stämmer inte alls 

Stämmer ganska dåligt 

Stämmer ganska bra 

Stämmer helt och hållet 

 

Förändringen är en anpassning till Sveriges Kommuner och Landstings 

svarsalternativ som redovisas i ”Öppna jämförelser”. Anpassningen var 

nödvändig för att kunna redovisa och jämföra våra resultat med andra 

kommuner. 

 

forts
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Bun § 31, forts 

 

Övergripande analys 

Valda fokusområden 2012 

Jag vet vad jag ska kunna för att nå målen i de olika ämnena 

Knåda, Roteberg och Viksjöfors 

Skolarbetet gör mig nyfiken så att jag får lust att lära mig 

Alfta åk.8, Celsius åk.8 och Alfta åk.8 

Jag har arbetsro under lektioner och arbetspass 

Runemo  

Jag känner mig trygg i skolan 

Lillbo 

 

Valda fokusområden 2013 

Jag vet vad jag ska kunna för att nå målen i de olika ämnena 

Knåda, Roteberg och Runemo 

Skolarbetet gör mig nyfiken så att jag får lust att lära mig 

Celsius åk.8 och Celsius åk.5 

Jag känner mig trygg i skolan 

Alfta åk.8, Alfta åk.5 och Lillbo 

 

Området ”Lust att lära” har haft låga resultat sedan vi började med enkäten 

2012, särskilt i årskurs 8. Skolorna behöver analysera om insatta åtgärder 

har någon verkan genom att följa upp resultaten kontinuerligt under året. 

Framgångsfaktorer gällande ”Lust att lära” är att ge eleverna mer inflytande 

redan i planeringsfasen och involvera elevernas intresseområden i varje 

ämne. 

 

Beslutsunderlag 

Barn- och utbildningsnämndenen § 8/15. 

Sammanställning av enkäter, Lars Forsblom, barn- och 

utbildningsförvaltningen. 
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Bun  § 32 Dnr 2015.22     
 

Kvalitetsarbete 

Matematikenkät, årskurs 3, 6 och 9 - redovisning 

 

Beslut 

Nämnden tar del av redovisningen. 

 

 Sammanfattning av ärendet 

Attityder till matematik 

Barn- och skolnämnden antog 2013-08-29 operativa mål för PISA 2015. 

- Alla elever i årskurs 9 når minst betyget E i matematik. 

- Andelen elever som når betygen A eller B skall öka. 

- Alla elever uppnår nationella provens kunskapskraven i matematik för  

årskurs 3, 6, och 9. 

- Eleverna har nyfikenhet och lust till matematik. 

 

Attitydmålet, det sista har vi valt att ta reda på genom följande påståenden: 

o Matematik är viktigt 

o Matematik är roligt 

o Matematikundervisningen gör mig så nyfiken att jag får lust att lära mig 

mer 

 

Attitydundersökningen genomfördes i åk.3, 6 och 9. 

 

Resultat 

Elever i vår kommun tycker att matematik är viktigt. Vi har höga resultat i 

årskurs 3 och 6. Lite lägre i årskurs 9. 

 

I årskurs 3 och 6 har elever en positiv attityd till att matematik är roligt och 

att undervisningen skapar lust att lära mer. Attityden blir mer negativ ju 

äldre eleverna blir.  

 

Samtal förs på skolor och mellan skolor kring utveckling av undervisning 

som skapar lust att lära t.ex. befästa kunskaper som ger säkerhet, involvera 

elevers intresseområden i undervisningen. 

 

Kommunens matematiklärare, totalt 65 st, varav grundskolan 57 st, är 

anmälda till Skolverkets Matematiklyftet. Matematiklyftet är en fortbildning 

i didaktik för lärare som undervisar i matematik. Syftet är att stärka och  

 

forts



  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
   

  2015-02-24 15 (24) 
     

 

Barn- och utbildningsnämnden 

Öppet sammanträde 
 

   

  

Bun § 32, forts 

 

utveckla kvaliteten i undervisningen och på så sätt öka elevernas 

måluppfyllelse. Fortbildningen sker genom kollegialt lärande. Den äger rum  

lokalt på skolorna och är tätt knuten till lärarnas ordinarie arbete. Allt som 

de läser, diskuterar och planerar, prövas i den egna undervisningen. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2015-01-21, Lars Forsblom, barn- och 

utbildningsförvaltningen. 

Sammanställning av enkätsvar. 
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Bun  § 33 Dnr 2015.33     
 

Kvalitetsarbete 

Förskoleenkät - redovisning 

 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden uppdrar till varje förskola att analysera sina 

resultat, både negativa och positiva. 

 

En redovisning ska ske till nämndens sammanträde 20 maj enligt följande: 

 

En redovisning av de åtgärder som förskolan anser behövs för att de 

områden med negativa resultat ska kunna vändas till positiva. 

 

En redovisning av de framgångsfaktorer som gett de redovisade positiva 

resultaten på förskolan. 

 

Sammanfattning av ärendet 

En pappersenkät delades ut till alla föräldrar i förskolan i januari 2015. 

Enkäten hade nio påståenden att ta ställning till. I enkäten fanns det även 

möjlighet att skriva en egen kommentar. Se bifogad sammanställning. 

Svarsfrekvensen 2015 var 70 %. Svarsfrekvensen föregående år var 61 %. 

 

Resultat 

Föräldrar är nöjda med förskolan i Ovanåkers kommun. 

 

100 % av föräldrarna svarar positivt på påståendet; 

Mitt barn trivs och är trygg i förskolan 

Föregående år 99 %. 

 

99 % av föräldrarna svarar positivt på påståendet; 

Jag känner mig trygg och välkommen när jag lämnar och hämtar mitt barn 

på förskolan 

Föregående år 98 %. 

 

99 % av föräldrarna svarar positivt på påståendet; 

Jag känner förtroende för personalens sätt att ta hand om mitt barn 

Föregående år 99 %. 

 

forts 

 

 
SKICKAS TILL 

För handläggning: Förskolechefer 

För kännedom: Lars Forsblom 
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Bun § 33, forts 

 

Förbättringsområden 

Några förskolor behöver förbättra sina rutiner kring hur man informerar 

föräldrar rörande barnet och verksamheten. 

 

Inne- och utemiljön är också områden som vi kan förbättra. I 

kommentarerna finns ett underlag att arbeta med på berörda förskolor. 

Viktigt att ha med dessa frågor på föräldramöten och att även ta med 

barnens synpunkter.   

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2015-02-18, barn- och utbildningsförvaltningen  Lars 

Forsblom. 

Sammanställning av enkätsvar, kommunala förskolor. 

Sammanställning av enkätsvar, Fria Förskolan Framtiden. 
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Bun  § 34 Dnr 2015.23     
 

Planering inför start av ny förskola, Stenabro 

 
Beslut 

Nämnden tar del av fakta- och diskussionsunderlag från barn- och 

utbildningsförvaltningen för att åter ta upp ärendet den 11 mars för beslut. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Nämnden har uppdragit till barn- och utbildningsförvaltningen att 

sammanställa faktauppgifter om de förskolor som kan bli aktuella att flytta 

till den nya förskolan Stenabro hösten 2015. 

 

Det har under flera år funnits behov av förskoleplatser i centrala Edsbyn. 

 

Kommunfullmäktige beslutade i april 2014, § 32, att bevilja tekniska 

nämnden 24 950 tkr för att bygga en ny förskola, omfattande fyra 

avdelningar, inklusive installation av solceller, på Bäckområdet i Edsbyn. 

 

Målsättningen är, enligt barn- och skolnämnden, § 83, december 2013, att 

den nya förskolan i huvudsak ska finansieras inom befintlig ram för 

förskolan och framför allt genom de effektiviseringar som kan göras genom 

att samtidigt som nya förskolan öppnar, avveckla några av enavdelnings-

förskolorna. 

 

Äskanden utifrån volymökning med minst 15 platser, har beviljats genom 

utökad ram med 2 199 tkr på helårsbasis (733 tkr 2015 och ytterligare   

1 466 tkr 2016). 

 

Kalkyl för kostnader ny förskola samt kostnader som avgår i och med 

nedläggning av förskolor, räknades fram i slutet av 2013. I den kalkylen 

beräknades avyttring av enavdelningsförskolorna Sörgården, Västergården, 

Trollstugan och Viksjöfors förskola. 

 

Förhållandet har sedan dess ändrats och Viksjöfors förskola är inte längre 

aktuell för att kunna läggas ner. Dels ökar behovet av platser i Alfta-

området på grund av ändrad fördelning, antal födda och behov av platser för 

3-5-åringar på asylboendet i Alfta samt kvotflyktingar. Dessutom har det 

tidigare beslutet att lägga ner Viksjöfors skola ändrats och skolan drivs i 

dagsläget vidare. 

 

forts
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Bun  § 34, forts 
 

Det är även tveksamt att det närmaste året kunna lägga ner förskolan i 

Voxnabruk, Trollstugan. 

 

Detta gör att nya alternativ, förutom Sörgården och Västergården, behöver 

beräknas och beslutas inför starten av den nya förskolan Stenabro. 

 

Enkät till föräldrar och samråd med Fria Förskolan Framtiden - 

diskussion 

Frågan om enkät till föräldrar och samråd med Fria Förskolan framtiden 

inför start av Stenabro diskuteras. 

 

Ordföranden och barn- och utbildningschefen ska delta i ett föräldramöte 

den 25 februari och där träffa inbjudna föräldrar från Edsby-områdets 

förskolor. 

 

Barn- och utbildningschefen ska också träffa Fria Förskolan Framtiden för 

att bl.a. höra deras framtidsplaner. 

 

Efter diskussion enas man om att åter ta upp frågan om enkät vid nämndens 

beredning, onsdag 25 februari. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, barn- och utbildningschef Solveig Landar, 2015-02-10. 

Sammanställning av olika alternativ av anpassningar av förskolelokaler 

2016, förskolecheferna Marie Eriksson och Ruth Björling-Eriksson,      

2015-02-02. 

Ekonomiska beräkningar. 
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Bun § 35 Dnr 2015.4     
 

Utvecklingsplan för kvalitetsarbete inom grundskolan för 

högre måluppfyllelse och bättre resultat – lägesrapport 

 
Barn- och utbildningschef Solveig Landar informerar nämnden om 

arbetsläget vad gäller utvecklingsplan för kvalitetsarbete inom grundskolan 

för högre måluppfyllelsen och bättre resultat. 

 

Arbetet med de prioriterade områdena fortsätter 

 Fortbildning och metodutveckling  

 Rektors förutsättning att vara pedagogisk ledare 

 Resurs till elever i behov av särskilt stöd 

 

Arbetet med Reading to Learn, läsförståelse och matte-satsningen, PISA, 

fortsätter. 

 

 Workshop-dag planeras.  

 

 Fortsatt utbildning för lärare i metoden Reading to Learn. 

 

 PISA-träff den 25 februari. 

 

 En behovsinventering av speciallärare/-pedagoger inom förvaltningen 

pågår. 
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Bun § 36  
 

Information från Folkhälsorådet 
 

o Oklarheter råder om framtida finansiering av Folkhälosamordnare. 

 

o Annonsering och administrering av sommarjobb pågår. 

 

o FolkhälsoVäckan planeras till hösten. 
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Bun § 37 

 

Delegeringsbeslut – redovisning 

 
Beslut 

Nämnden godkänner redovisning av delegeringsbeslut. 

 

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 

Dnr 2015.42 

Avtal om psykologtjänster, Bollnäs kommun. 

Delegat: Barn- och utbildningschef. 

 

Dnr 2015.45 

Ersättning till förskoleverksamhet, kalenderåret 2015, beslut 2015-02-06. 

Delegat: Barn- och utbildningschef. 

 

Dnr 2015.55 

Ersättning till fristående grundskoleverksamhet 2015, Edenskolan i Bollnäs, 

beslut 2015-05-20. 

Delegat: Barn- och utbildningschef. 
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Bun § 38     
 

Meddelanden 
(pärm) 

 

Protokoll från samverkansgrupp, barn- och utbildningsförvaltningen,    

2015-01-22. 

 

Beslut om beviljad ansökan till Matematiklyftet, Skolverket, 2015-02-18. 
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Bun § 39      
 

Kurser och konferenser 

 
Det finns möjlighet för nämnden, att efter det att nämndens sammanträde 

den 11 mars avslutats, ca. kl. 11.30, delta i föreläsningen ”Tvärkulturell 

kompetens i mötet med den arabiska kulturen” på Hembygdshuset i Alfta, 

kl. 13.00. Ingen anmälan behövs. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


