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Barn- och skolnämnden
Öppet sammanträde

Plats och tid

Kommunkontoret i Edsbyn sammanträdesrum A, fredag 14 februari
2014, kl. 9.00-14.30. Ajournering kl. 12.30-13.15.

Beslutande
Ledamöter

Håkan Englund (S), ordförande
Ingrid Björklund (FP), vice ordförande
Jennie Forsblom (KD)
Hans Jonsson (C)
Karl-Gunnar Landar (C)

Tjänstgörande ersättare

Per Helgesson (S), tjänstgörande ersättare för Anette Mårtensson (S)
Ulla Mortimer (M), tjänstgörande ersättare för Veronica Kjellgren (MP)

Övriga närvarande
Ersättare

Tjänstemän

Barn- och utbildningschef Solveig Landar
Kvalitetsutvecklare Lars Forsblom, §§ 2-7
Förskolechef Ruth Björling-Eriksson, §§ 8-9
Fastighetsstrateg David Persson, § 9
Ekonom Magnus Haraldsson, §§ 2 och 10
Folkhälsosamordnare Ulla-Marie Nilsson, § 14
Sekreterare Elsy Espes

Övriga

Monica Hedström, Lärarförbundet, personalföreträdare

Justering
Justerare

Karl-Gunnar Landar

Plats och tid

Barn- och utbildningsförvaltningen 18 februari 2014, kl. 13.00.

Justerade paragrafer
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Öppet sammanträde

Underskrifter

Sekreterare

____________________________________________

Elsy Espes

Ordförande

____________________________________________

Håkan Englund
Justerare

____________________________________________

Karl-Gunnar Landar
________________________________________________________________________________________________

Anslag på kommunens officiella anslagstavla
Barn- och skolnämnden i Ovanåkers kommun har haft sammanträde
14 februari 2014.
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 19 februari 2014 och tas ned den
14 mars 2014. Mellan den 19 februari 2014 och 11 mars 2014 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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BOS § 1

Godkännande av dagordning
Beslut
Nämnden godkänner dagordningen.
Beslutsunderlag
Kallelse med föredragningslista, 2014-02-06.
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BOS § 2

Dnr 2013.6

042

Bokslut 2013 och budgetuppföljning januari-december 2013
Beslut
Barn- och skolnämnden godkänner bokslut 2013.
Sammanfattning av ärendet
Ekonom Magnus Haraldsson och kvalitetsutvecklare Lars Forsblom deltar.
Barn- och skolnämndens driftredovisning visar överskott mot budget på
134 000 kronor. Åtgärder som gjorts under året för att undvika underskott
har givit resultat. Arbete pågår för att skapa förskoleplatser i centrala
Edsbyn. Lokalbehovet ökar även inom grundskolan F-6 samt fritidshem på
skolorna i centrala Edsbyn. Det utmanande arbetet att öka grundskolans
måluppfyllelse fortsätter. Årets resultat visar förbättrat resultat jämfört med
föregående år.
Nämnden når målen i styrkortet för 2013 vad gäller målområdena:
medborgare/kund, miljö, ekonomi och medarbetare.
Nämnden når delvis målen inom målområdet verksamhet & utveckling.
Beslutsunderlag
Förvaltningsberättelse 2013.
Styrkort 2013 - måluppfyllelse.
Styrkort 2013 - analys av måluppfyllelse.
Budgetuppföljning för december 2013.

SKICKAS TILL
För handläggning: Ekonomiavdelningen
För kännedom: S Landar
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BOS § 3

Dnr 2013.187 600
Dnr 2013.170 600
Dnr 2013.172 619

Arbetsplan 2014 för barn- och skolnämnden
Beslut
1. Nämnden antar förslag till arbetsplan för 2014.
En utvecklingsdag planeras till hösten, enligt arbetsplanen.
2. Schemat för ledamöternas och ersättarnas verksamhetsbesök skickas ut
via e-post.
3. Nämnden bokar 17 mars och 13 maj för deltagande i PISA-träffar.
Sammanfattning av ärendet
Kvalitetsutvecklare Lars Forsblom deltar
Ett förslag till arbetsplan 2014 för nämnden finns framtagen.
Förslag till arbetsplan
Ett målinriktat kvalitetsarbete ska bedrivas inom alla verksamheter och
ansvaret för detta vilar på nämnden.
Barn- skolnämnden ska
• ta del av verksamhetsplaner och kvalitetsredovisningar från
verksamheterna genom besök i förskolor och skolor, 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 i samtliga ämnen.
• Prognos av måluppfyllelse i årskurs 7-9, en gång/mitt i varje termin.
• Nationella prov årskurs 3 och år 6.
forts

SKICKAS TILL
För handläggning: S Landar, L Forsblom
För kännedom: Rektorer och förskolechefer
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BOS § 3, forts
• Behörighet till nationellt program i gymnasieskolan (högskole- och
yrkesförberedande).
• Elevenkät i grundskolan.
• 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.
• Tillsyn, enskild förskola.
Möten med företrädare för verksamheten
Barn- och skolnämnden 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 skolnämnden möta
• eleverna genom att delta i minst ett elevråd.
• föräldrarna genom att delta i minst ett föräldraråd.
• verksamheten genom att göra schemalagda besök i såväl förskolor som
skolor under året.
• rektorer och förskolechefer genom att rektorer och förskolechefer deltar
på något nämndsammanträde och informerar sin verksamhet.
Aktuella frågor som barn- och skolnämnden ska arbeta med under året
• Arbetet för att öka måluppfyllelsen och analysera orsaker till att elever
inte blir godkända fortsätter.
• Följa upp utvecklingsplan för kvalitetsarbete inom grundskolan.
forts
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BOS § 3, forts
• Fortsatt samverkan med socialnämnden.
• Fortsatt arbete med effektivare lokalanvändning.
• Följa upp gjorda inspektioner och rapporter.
• Samverkan med gymnasie- och utbildningsnämnden.
• Utveckling av förskoleverksamheten.
Utvecklings- och utbildningsinsatser för politiker
• Minst en utvecklingsdag tillsammans med rektorer och förskolechefer,
hösten 2014.
• Utbildning i skolans styrdokument och aktuella pedagogiska frågor inom
för- och grundskolan.
• Orientering om vad som händer inom skolan nationellt och
internationellt.
• Övriga utbildningssatsningar ska göras inom de områden som framgår
av punkten ”Aktuella frågor”.
• Deltar i skolriksdag, (de år den äger rum).
• Delta i utökat PISA-nätverk, 7 jan, 17 mars och 13 maj.
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BOS § 4

Dnr 2013.190

611

Kvalitetsarbete
Grundskoleenkät 2013, årskurs 5 och 8
Sammanfattning av ärendet
Kvalitetsutvecklare Lars Forsblom deltar.
Vecka 48 2013 genomfördes en enkät på lektionstid i årskurs 5 och 8 på
kommunens skolor.
Samma enkät gjordes 2012. Skolorna valde 2012 ett fokusområde utifrån
resultaten av enkäten.
Resultaten 2013 har ökat på sex av åtta på de valda fokusområdena från
2012. På två fokusområden är resultatet lika.
Utifrån resultaten på enkäten 2013 behöver verksamheten analysera om
insatta åtgärder har haft någon verkan samt välja samma eller nytt
fokusområde.
De valda fokusområdena presenteras på nästa nämndsammanträde.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2014-02-06, barn- och utbildningsförvaltningen
Lars Forsblom.
Sammanställning av enkätsvar.

SKICKAS TILL
För handläggning: Lars Forsblom

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2014-02-14

9 (26)

Barn- och skolnämnden
Öppet sammanträde

BOS § 5

Dnr 2013.192

611

Kvalitetsarbete
Attityd till matematik, årskurs 3, 6 och 9
Sammanfattning av ärendet
Kvalitetsutvecklare Lars Forsblom deltar.
Attityder till matematik
Barn- och skolnämnden antog 29 augusti 2013 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, ”Eleverna har nyfikenhet och lust till matematik” har vi valt
att ta reda på genom följande påståenden:
- Matematik är viktigt.
- Matematik är roligt.
- Matematikundervisningen gör mig så nyfiken att jag får lust att lära mig
mer.
Attitydundersökningen genomfördes i årskurs 3, 6 och 9.
Resultat
Elever i vår kommun tycker att matematik är viktigt. Vi har höga resultat i
årskurs 3, 6 och 9.
I årskurs 3 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. Mest sjunker attityden för att undervisningen skapar lust att
lära mer.
Samtal förs på skolor kring utveckling av undervisning som skapar lust att
lära t.ex. befästa kunskaper som ger säkerhet och involvera elevers
intresseområden i undervisningen.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2014-02-05, barn- och utbildningsförvaltningen Lars
Forsblom.
Sammanställning av enkätsvar.
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BOS § 6

Dnr 2013.193 714

Kvalitetsarbete
Förskoleenkät 2013
Sammanfattning av ärendet
Kvalitetsutvecklare Lars Forsblom deltar.
Ett av barn- och skolnämndens effektmål i 2013-års styrkort är att 95 % av
alla föräldrar ska vara nöjda med sitt barns förskoleplats.
En pappersenkät delades ut till alla föräldrar i förskolan vecka 41-42.
Enkäten hade åtta påståenden att ta ställning till. I enkäten fanns det även
möjlighet att skriva en egen kommentar.
Svarsfrekvensen 2013 var 61 % (229/374), vilket är en klar förbättring mot
föregående år.
En webenkät genomfördes under veckorna 48 och 49 2012 på kommunens
hemsida. Den låga svarsfrekvensen, ca.14 %, möjliggjorde inga analyser av
resultatet på grund av för litet underlag samt att inga spärrar fanns för antal
svarsgånger.
Resultat
Föräldrar är nöjda med förskolan i Ovanåkers kommun.
99 % av föräldrarna svarar positivt på påståendet;
Mitt barn trivs och är trygg i förskolan.
98 % av föräldrarna svarar positivt på påståendet;
Jag känner mig trygg och välkommen när jag lämnar och hämtar mitt barn
på förskolan.
99 % av föräldrarna svarar positivt på påståendet;
Jag känner förtroende för personalens sätt att ta hand om mitt barn.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2014-02-05, barn- och utbildningsförvaltningen Lars
Forsblom.
Sammanställning av enkätsvar.
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BOS § 7

Dnr 2014.8

600

Kvalitetsarbete
Betygsresultat höstterminen 2013, årskurs 6 och 9
Sammanfattning av ärendet
Kvalitetsutvecklare Lars Forsblom deltar.
Betygen i årskurs 6 kan delas upp i två kategorier:
o I klasser med färre elever, 7–10 st, är betygen centrerade kring betygen
E och D. Få elever har betygen A, B och F.
o I klasser med fler elever, 17-23 st, är det en större spridning av betygen.
Få elever har betyget A.
Betygen i årskurs 9 har stor spridning mellan betygstegen. Ämnena bild,
hem- och konsumentkunskap, idrott och hälsa, musik och slöjd har den
jämnaste fördelningen mellan betygstegen.
Antalet gymnasieobehöriga elever i årskurs 7-9 (betyget - / F i ma, eng,
sv/svA)
Alftaskolan
Åk 7
31 % 17 av 54 elever
Åk 8
36 % 16 av 45 elever
Åk 9
35 % 18 av 52 elever
Celsiusskolan
Åk 7
46 % 31 av 68 elever
Åk 8
39 % 24 av 61 elever
Åk 9
37 % 22 av 60 elever
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BOS § 8

Dnr 2014.17 714
Dnr 2013.150 714

Verksamhetsinformation, förskola
Förskolechef Ruth Björling-Eriksson informerar om verksamheterna vid
förskolorna Öjestugan, Backa/Myran, Knåda, Västergården och Trollstugan.
Förskolechefen redogör bl.a. för hur man arbetar med åtgärder för
förbättringar läsåret 2013/2014 som finns dokumenterade i kvalitetsredovisningar för förskolorna.
Ruth informerar också om att Backa/Myrans förskola har gjort en förstudie i
hållbar utveckling för förskola. Förskolan arbetar med utomhuspedagogik i
olika led.
Beslutsunderlag
Åtgärder för förbättringar inför läsåret 13/14, sammanställning från
kvalitetsredovisningar.
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BOS § 9

Dnr 2014.6

714

Fleravdelningsförskola i Edsbyn – information
Inriktningsbeslut finns med uppdrag till tekniska nämnden att ta fram
underlag för ett beslut om byggnation av fleravdelningsförskola på
kommunfullmäktige i början av året.
Fastighetsstrateg David Persson informerar om arbetsläget och presenterar
ritningar på en förskola med fyra avdelningar, belägen i närheten av
hälsocentralen i Edsbyn.
Kommunfullmäktige ska besluta om projektering 24 februari.
Förskolechef Ruth Björling-Eriksson deltar.
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BOS § 10

Dnr 2013.21

041

Detaljbudget 2014
Beslut
Nämnden antar detaljbudget 2014.
Sammanfattning av ärendet
Ekonom Magnus Harladsson deltar.
Nämndens rambudget 154 941 000 kronor har nu fördelats ut på
verksamheter enligt det förslag som nämnden nu ska ta ställning till.
Verksamhet
Kontor
Nämnd
Gemensamt förskola
Förskola Edsbyn
Förskola Alfta
Gemensamt grundskola
Grundskola Edsbyn
Grundskola Alfta
Central elevhälsa
Summa

Budget, kr
6 732 000
483 000
7 093 000
29 435 000
15 496 000
12 991 000
47 450 000
32 529 000
2 732 000
154 941 000

Beslutsunderlag
Förslag till detaljbudget 2014.

SKICKAS TILL
För handläggning: Ekonomiavdelningen, M Haraldsson
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BOS § 11

Dnr 2013.178

007

Uppföljning av plan för intern kontroll 2013
Beslut
1. Barn- och skolnämnden godkänner uppföljning av plan för intern
kontroll 2013, daterad 13 januari 2013.
2. Rutinbeskrivningen för klagomålshantering kompletteras med texten:
Någon form av skriftlig information ska lämnas till elever och
vårdnadshavare inför varje nytt läsår.
3. Uppföljningen överlämnas för kännedom till kommunstyrelsen och
kommunrevisorerna.
Sammanfattning av ärendet
Plan för intern kontroll 2013 har antagits av nämnden 22 februari 2013.
Kontroller har utförts av utsedda kontrollanter.
Följande förslag till utveckling av rutinen för klagomålshantering har
noterats:
Kontrollmoment: Hur information om rutinerna för klagomålshantering ges
till barn, elever och vårdnadshavare.
Informationen finns på kommunens webbplats. Rutinen bör utvecklas vad
gäller hur informationen kan ges till barn, elever och vårdnadshavare på
annat sätt än via webb. Någon form av skriftlig information bör lämnas till
vårdnadshavare vid nytt läsår.
Nuvarande skrivning i rutinbeskrivningen lyder: Information om
klagomålshantering ska även på annat sätt göras tillgänglig för barn, elever
och vårdnadshavare. Detta kan bl.a. ske i samband med annan information,
t.ex. vid skolstart.
Beslutsunderlag
Uppföljning av plan för intern kontroll 2013, 2014-01-13.
Tjänsteskrivelse 2014-01-24, barn- och utbildningsförvaltningen
Elsy Espes.

SKICKAS TILL
För handläggning: E Espes
För kännedom: Kommunrevisorerna, Kommunstyrelsen, Ekonomichef
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BOS § 12

Dnr 2013.179

007

Plan för intern kontroll 2014
Beslut
Barn- och skolnämnden antar plan för intern kontroll 2014, daterad
8 januari 2014.
Planen överlämnas till kommunstyrelsen och kommunrevisorerna.
Sammanfattning av ärendet
Enligt reglemente och tillämpningsanvisningar för intern kontroll ska varje
nämnd årligen anta en plan för intern kontroll.
Årets plan innehåller inga nya kontrollområden jämfört med planen för
2013.
Beslutsunderlag
Förslag till plan för intern kontroll 2014, 2014-01-08.
Tjänsteskrivelse 2014-01-14, barn- och utbildningsförvaltningen
Elsy Espes.

SKICKAS TILL
För handläggning: Kontrollanter/E Espes
För kännedom: Kommunrevisorerna, Kommunstyrelsen, Ekonomichef
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BOS § 13

Dnr 2014.20

623

Skolskjuts till Rotebergs skola
Beslut
1. Barn- och skolnämnden beslutar att skolskjuts till Rotebergs skola ska
fortsätta som tidigare under upphandlad period till och med vårterminen
2016. Tanken är att detta ska underlätta för föräldrar att välja Rotebergs
skola. Elevantalet i centrala Edsbyn tenderar att öka. Kommunen strävar
efter en så jämn fördelning som möjligt i grupperna på Celsiusskolan,
Lillboskolan och Rotebergs skola.
2. I samband med ny upphandling av skolskjutsar, görs en utvärdering och
utredning om en eventuell fortsättning, beroende på bland annat intresse
och elevantal.
Sammanfattning av ärendet
Jennie Forsblom (KD) påtalar i en skrivelse behovet av att för framtiden
säkerställa skolskjuts till Rotebergs skola. ”Man kan eventuellt se det som
ett försök under några år, för att se om föräldrar då skulle välja Rotebergs
skola istället för Celsiusskolan.”.
Barn- och skolnämnden har 23 maj 2013, § 49, beslutat att upphandlad
skolskjuts till Rotebergs skola ska fortsätta som tidigare under innevarande
läsår 2013/2014.
En skrivelse har skickat till vårdnadshavare med barn inom upptagningsområdet för Celsiusskolan som fyller 6 år under 2014 med information om
att förslaget om fortsatt skolskjuts till Rotebergs skola ska behandlas av
nämnden 14 februari. Detta med anledning av att valet av skola ska ha
kommit in till barn- och utbildningsförvaltningen samma datum som
nämndsammanträdet äger rum och att skolskjuts kan vara en viktig faktor i
valet av skola.
Beslutsunderlag
Skrivelse 2014-01-24, Jennie Forsblom (KD)
Barn- och skolnämnden § 49/13.
Skrivelse till vårdnadshavare, 2014-01-31.
Tjänsteskrivelse 2014-01-31, barn- och utbildningschef Solveig Landar.

SKICKAS TILL
För kännedom: Anki Pålsgård, A Hansdotter, C Sommar, B Byström, B Hammarström,
J Forsblom
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BOS § 14

Dnr 2013.196

629

Undersökning av elevers drogvanor, CAN-undersökning –
information
Sammanfattning av ärendet
Folkhälsosamordnare Ulla-Marie Nilsson informerar om resultatet från en
enkät som genomförts i årskurs 2 på gymnasiet under 2013.
Undersökningen görs vart tredje år i årskurs 9 i grundskolan och i årskurs 2,
gymnasiet.
Om man jämför resultaten från undersökningen då dessa elever som nu går i
årskurs 2 på gymnasiet gick i årskurs 9, noteras inga stora skillnader i
resultat.
Alkoholkonsumtion
Andelen högkonsumenter (dricker motsvarande 16 burkar starköl i månaden
eller mer) av alkohol är genomsnittlig låg bland elever på Voxnadalens
gymnasium.
Andelen konsumenter av alkohol samt andelen elever som har druckit
hembränt är ungefär som genomsnittet bland länets gymnasieelever.
Det vanligaste sättet att få tag på alkohol är från pojk-/flickvän, kompis eller
kompisars syskon. Näst vanligast är att man får alkoholen från egna
föräldrar/vårdnadshavare.
Tobak – snus och rökning
För att bli klassificerad som snusare och/eller rökare ska man på frågan
”Snusar/röker du?” ha svarat: ”Ja, varje dag”, ”Ja, nästan varje dag”, ”Ja,
men bara när jag är på fest” eller ”Ja, men bara ibland”.
Andelen dagligrökare och dagligsnusare är färre än 6 personer på
Voxnadalens gymnasium och de finns därför inte med i statistiken. Andelen
snusare ligger däremot på ett medelvärde i jämförelse med övriga länet.
Narkotika
Andelen elever som använt narkotika de senaste tolv månaderna.
Lägst andelar var flickorna i Bollnäs, pojkarna i Söderhamn och det totala
antalet elever i Ovanåker som alla hade en andel på 4 %.

forts
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BOS § 14, forts
Sammanfattning
Resultatskillnaden mellan Gävleborg och hela landet är små. Den största
avvikelsen:
Andelen snusare. Gävleborg 18 %, riket 13 %.
Andelen som använt narkotika. Gävleborg 9 %, riket 12 %.
Mönster gällande enskilda kommuner inom alkoholrelaterade
kärnindikationer: Bollnäs och Ovanåker har låga värden jämfört med hela
länet och riket.
Nämnden tackar för informationen.
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Information från Folkhälsorådet
Information från Folkhälsorådets sammanträde 12 februari, bl.a.
o Familjecentral
o Verksamhetsplan 2014 för folkhälsoarbete
o Information av kostchef
o Ungdomsdialog i maj
o HälsoVäckan
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Dnr 2014.5

611

Utvecklingsplan för kvalitetsarbete för högre måluppfyllelse
och bättre resultat inom grundskolan – 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
Inom området fortbildning och metodutveckling arbetar man med Reading
to Learn (läsförståelse), PISA 2015 (mattesatsning).
Träffar med andra aktörer i projekt PISA 2015 har ägt rum 12 och
13 februari.
Rektorerna arbetar med en handlingsplan för att nå de operativa målen i
PISA.
- 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.
Utökade nätverksträffar inom PISA den 17 mars och 13 maj, (nämnden
deltar).
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Dnr 2014.4

600

Barn- och utbildningschefen informerar
Barn- och utbildningschef Solveig Landar informerar om:
Dnr 2014.18 609
Handlingsplan för gemensamma utgångspunkter för arbetet med barn och
ungdomar.
Dnr 2013.208 026
Arbetsledarenkät 2013 – resultat.
Dnr 2013.213 616
Skollokaler F-6, centrala Edsbyn.
Dnr 2014.16 607
Anmälan från rektor till huvudman, kränkande behandling.
Nr 1-2/2014.
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Delegeringsbeslut – redovisning
Beslut
Nämnden godkänner redovisning av delegeringsbeslut.
Ärendet
Barn- och skolnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till ordförande och
tjänstemän enligt delegeringsordning antagen av nämnden 14 maj 2012.
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 bos nr 1-10/2014.
Delegat: Rektor eller förskolechef.
Dnr 2013.76 043
Attest för konton avseende skolskjutsar, beslut 2013-12-18.
Delegat: Barn- och utbildningschef.
Dnr 2013.204 611
Avtal för skolplacering, 2013-11-29.
Delegat: Barn- och utbildningschef.
Dnr 2014.14 611
Avtal för skolplacering, 2014-01-20.
Delegat: Barn- och utbildningschef.
Dnr 2013.205 617
Mottagande i grundsärskola, beslut 2013-12-16.
Delegat: Barn- och utbildningschef.
Dnr 2014.12 617
Mottagande i grundsärskola, beslut 2014-01-14
Delegat: Barn- och utbildningschef.
Dnr 2013.177 026
Sammanställning av beslut om godkännande av bisysslor, 2013-12-30.
Delegat: Rektor eller förskolechef.
forts
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Placerade barn i förskola och skolbarnomsorg, 2013-10-01—12-31.
Delegat: Barnomsorgsassistent.
Uppsagda barn i förskola och skolbarnomsorg, 2013-10-01—12-31.
Delegat: Barnomsorgsassistent.
Dnr 2014.19 022
Avtal 2014-01-08, Skoljobb.se.
Delegat: Barn- och utbildningschef.
Samverkansavtal om Regionalt Utvecklingscentrum (RucX) vid Högskolan
i Gävle, 2014-01-08.
Delegat: Barn- och utbildningschef.
Dnr 2014.7 710
Ersättning till förskoleverksamhet 2014, Fria Förskolan Framtiden, beslut
2014-01-09.
Delegat: Barn- och utbildningschef.
Dnr 2014.10 609
Avtal om kopiering i skolorna, 2014-01-14.
Delegat: Barn- och utbildningschef.
Mottagande av barn från Nordanstigs kommun till Nordanängs förskola.
beslut 2014-01-08.
Delegat: Barn- och utbildningschef.
Dnr 2012.67 606
Brådskande ärende.
Delegat: Ordförande barn- och skolnämnden.
Dnr 2014.33 608
Läsårstider 2014/2015, beslut 2014-02-10.
Delegat: Barn- och utbildningschef.
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Meddelanden
(pärm)
Dnr 2014.27 629
Hänsynstagande till astma- och allergiproblematiken vid satsningar på
skolmiljö, skrivelse från Astma- och Allergiföreningen 2014-01-30.
Protokoll från samverkansgrupp, barn- och utbildningsförvaltningen,
2014-02-06.
Dnr 2014.40 627
Reviderad handlingsplan för samverkan mellan polisen och kommunen,
kommunstyrelsen § 19/14.
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Kurser och konferenser
Ingenting att meddela eller besluta om.
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