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Barn- och skolnämnden
Öppet sammanträde

Plats och tid

Kommunkontoret i Edsbyn sammanträdesrum A, torsdag
22 maj 2014, kl. 9:00-12:00.

Beslutande
Ledamöter

Håkan Englund (S), ordförande
Ulla Mortimer (M)
Jennie Forsblom (KD)
Hans Jonsson (C)
Karl-Gunnar Landar (C)

Tjänstgörande ersättare

Per Helgesson (S), tjänstgörande ersättare för Ingrid Björklund (FP)
Einar Wängmark (S), tjänstgörande ersättare för Anette Mårtensson (S)

Övriga närvarande
Ersättare

Carl Bopparmark (S)

Tjänstemän

Barn- och utbildningschef Solveig Landar
Kvalitetsutvecklare Lars Forsblom
Ekonom Magnus Haraldsson, § 36
Rektor Brittmarie Byström, § 39
Sekreterare Elsy Espes

Övriga

Monica Hedström, Lärarförbundet, personalföreträdare

Justering
Justerare

Hans Jonsson

Plats och tid

Barn- och utbildningsförvaltningen 27 maj 2014, kl. 10.00.

Justerade paragrafer

35-46
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Barn- och skolnämnden
Öppet sammanträde

Underskrifter

Sekreterare

____________________________________________

Elsy Espes

Ordförande

____________________________________________

Håkan Englund
Justerare

____________________________________________

Hans Jonsson
________________________________________________________________________________________________

Anslag på kommunens officiella anslagstavla
Barn- och skolnämnden i Ovanåkers kommun har haft sammanträde
22 maj 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 27 maj 2014 och tas ned den 19 juni
2014. Mellan den 27 maj 2014 och 17 juni 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 § 35

Godkännande av dagordning
Beslut
Nämnden godkänner dagordningen.
Beslutsunderlag
Kallelse med föredragningslista, 2014-05-15.
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BOS § 36

Dnr 2014.3

042

Tertialuppföljning januari-april 2014
Beslut
Nämnden godkänner tertialuppföljning januari-april 2014.
Sammanfattning av ärendet
Barn- och skolnämndens driftredovisning visar i dagsläget prognos på ett
underskott på 220 tkr för 2014. Underskottet beror på att utfallet i
löneöversynen gällande från 1 april 2014 inte är fullt ut kompenserat i
budget. Beslut har tagits angående bygge av en ny fyravdelningsförskola i
centrala Edsbyn. Lokalbrist råder inom F-6 skolorna, inklusive fritidshemmen, i centrala Edsbyn. Arbetet med att öka måluppfyllelsen fortsätter.
Beslutsunderlag
Förvaltningsberättelse med driftredovisning januari-april 2014.
Styrkort med måluppfyllelse och analys av måluppfyllelse för barn- och
skolnämnden januari-april 2014.
Budgetuppföljning för april 2014.

SKICKAS TILL
För kännedom: Ekonomiavdelningen
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BOS § 37

Dnr 2014.74

623

Delegering av beslutanderätten i skolskjutsärenden
Beslut
Barn- och skolnämnden delegerar beslutanderätten till skolskjutshandläggaren i skolskjutsärenden, enligt skollagen 10 kap, §§ 32-33,
grundskolan och 11 kap, §§ 31-32, grundsärskolan.
Sammanfattning av ärendet
Nämnden har sedan februari 2013, då dåvarande skolskjutshandläggare
frånsade sig delegerad beslutanderätt, varit beslutande instans i
skolskjutsärenden.
Tjänsten som skolskjutshandläggare innehas nu av en annan tjänsteman,
som är villig att åta sig från nämnden delegerad beslutanderätt i
skolskjutsärenden.
Beslutsunderlag
Barn- och skolnämnden § 6/13.

Reviderade sidor i delegeringsordning för barn- och skolnämnden,
2012-04-18.

SKICKAS TILL
För handläggning: Anki Pålsgård, Elsy Espes
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BOS § 38

Dnr 2013.190 611

Kvalitetsarbete
Grundskoleenkät 2013, årskurs 5 och 8 – analys av valda
fokusområden
Beslut
Nämnden beslutar att grundskoleenkäten genomförs i november 2014.
Sammanfattning av ärendet
Eleverna i år 5 och år 8 svarade på i grundskoleenkäten 2013.
Skolorna fick i uppdrag att analysera sina egna resultat samt välja ett
fokusområde som de särskilt vill förbättra.
Redovisning
Vilka mönster i fokusområden kan vi se i kommunens skolor, utifrån
skolornas analyser och resultat?
Tre områden är valda av skolorna
Kunskapsmål
Enhetsnivå
Skolan och skolor behöver stärka samarbetet mellan pedagoger kring mål
och bedömning för att säkerställa likvärdigheten.
Lektionsnivå
Skolorna behöver förbättra tydligheten kring målsättning med lektionen,
start, genomförande och avslutning och att göra detta känt för eleverna.
Nyfikenhet och lust att lära
Skolorna behöver ge eleverna mer inflytande redan i planeringsfasen och
involvera elevernas intresseområden i varje ämne.
Trygghet, trivsel- och ordningsregler och omtänksamhet
Skolorna behöver stärka arbetet med likabehandling och arbetet mot
kränkande behandling.
Fokus bör vara på främjande och förebyggande åtgärder. Dessa får generellt
mest kritik från skolinspektionens granskningar av svenska skolor. Medan
det förebyggande arbetet siktar på att minimera risken för diskriminering,
forts

SKICKAS TILL
För handläggning: Lars Forsblom
För kännedom: Grundskolerekorer
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BOS § 38, forts
trakasserier och kränkande behandling handlar det främjande arbetet mer
om att hitta och stärka de positiva förutsättningarna för att alla elever ska ha
lika rättigheter och möjligheter.
Skolorna behöver hela tiden utveckla läraren, den gode ledaren i
klassrummet, som är den faktor som påverkar elevers resultat mest.
Pedagoger i samarbete, som utvecklar varandras arbetssätt i mötet med
varje elev skapar trygghet och arbetsro.
Beslutsunderlag
Analys grundskoleenkäten 2013, år 5 och 8 – sammanställning.
Tjänsteskrivelse 2014-05-08, barn- och utbildningsförvaltningen
Lars Forsblom.
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BOS § 39

Dnr 2014.17
Dnr 2014.88

714
291

Verksamhetsinformation, grundskolan
Utökat lokalbehov för Celsiusskolan F-6
Brittmarie Byström, rektor för Celsiusskolan F-6, informerar om sin
verksamhet samt om de diskussioner som förs om kort- och långsiktiga
lösningar på skolan lokalbehov med anledning av en ökning av antalet
elever.
Viktiga områden att utveckla är bl.a.
− Trygghet och trivsel.
− Fördjupning inom Lgr -11.
− Utveckla elevernas läsförmåga genom att bl.a. delta i Reading to Learn.
− Nyfikenhet och lusten att lära.
Föräldrarådet vid Celsiusskolan har i en skrivelse till politikerna i nämnden
och till barn- och utbildningschef Solveig Landar påtalat behovet av en
lösning på lokalbristen för skol- och fritidsverksamheten vid Celsiusskolan
F-6. Utrymmesbristen gör, enligt föråldrarådet, också att arbetsmiljön inte är
bra, varken för personal eller barn. De är oroliga för att lokalbristen kan leda
till en försämring av den goda kvalitet, som de upplever att skola har i sitt
arbete.
Skrivelsen utgör en del av den diskussion som förs vid dagens sammanträde.
Ordföranden kommer att ge ett skriftligt svar till föräldrarådet.
Beslutsunderlag
Skrivelse från föräldraråd, Celsiusskolan, 2013-05-13.

SKICKAS TILL
För kännedom: Föräldrarådet Celsiusskolan/Erika Thalén
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BOS § 40

Dnr 2014.77

609

LUPP-undersökning och Ungdomsdialog – redovisning
Sammanfattning av ärendet
Tomas Larsson, chef för utvecklingsavdelningen, informerar.
LUPP
Lupp, lokal uppföljning av ungdomspolitiken, är ett sätt att ta reda på hur
ungas situation ser ut så att kommunen kan utveckla insatser för att förbättra
ungas villkor lokalt.
Frågorna i enkäten ger svar på hur unga i kommunen uppfattar inflytande,
demokrati, arbete, hälsa, fritidsutbud, situationen i skolan och vilka
framtidsplaner de har.
Region Gävleborg har under 2013 genomfört LUPP i samtliga tio
kommuner i årskurs 8 och 2 på gymnasiet.
Ovanåkers kommun har bra resultat inom i stort sett alla områden.
Ungas inflytande och delaktighet är områden man arbetar med i kommunen,
bl.a. genom ungdomsdialogen. Mätningen visar en ökning från 10 % till
25 % av andelen ungdomar som känner att de har inflytande och möjlighet
att vara delaktiga.
Ungdomsdialog
Ungdomsdialog mellan ungdomar, tjänstemän och politiker genomfördes för
fjärde gången den 5 maj. Syftet är att öka ungdomarnas delaktighet och
inflytande i för dem viktiga frågor.
De områden man prioriterade högst var:
• Relationen mellan lärare och elever – en bra pedagog viktigast (samma
område som prioriterades högst under ungdomsdialogen 2013).
• Tidigare och mer utförlig information gällande gymnasievalet/gymnasiet.
• Underlätta stadieövergången mellan 6:an och 7:an (samma område som
prioriterades högt under ungdomsdialogen 2013).
forts
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Även andra områden prioriterades högt:
• Utbildning till elever inom elevråds-/demokratiutbildning.
• Tjej- och killgrupper skapar trygghet.
• Elever upplever att skolmaten är svår att förändra.
Beslutsunderlag
Sammanfattning av ungdomsdialog 2014-05-12.
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BOS § 41

Dnr 2014.5

611

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
Inom området fortbildning och metodutveckling arbetar man med Reading
to learn (läsförståelse), PISA 2015 (mattesatsning).
Nämndens politiker kommer på eftermiddagen att delta i en utökad
nätverksträff inom ramen för PISA-arbetet. Den handlar om att informera
och förankra PISA 2015-arbetet samt att utveckla matematikundervisningen
med fokus på ledarskap.
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BOS § 42

Dnr 2014.4

600

Barn- och utbildningschefen informerar
Barn- och utbildningschef Solveig Landar informerar om:
- Dnr 2014.16 607
Anmälan till huvudman, kränkande behandling.
Bos nr 9-13/2014.
- Fleravdelningsförskola på Bäck-området, Edsbyn.
- Rekrytering av förstelärare.
- Planerad kvällsaktivitet i Forsparken, Alfta, vid skolavslutningen den
10 juni.
- Budget 2015-2017, tidplan och uppdrag till nämnden från
kommunfullmäktige.
- Viksjöfors skola med inriktning kulturskola.
- Arbetsmiljöverkets inspektion av skolhuvudman och skolor.
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BOS § 43

Information från Folkhälsorådet
Inget att informera om, då det inte varit något folkhälsoråd efter
informationen vid förra sammanträdet.
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BOS § 44

Delegeringsbeslut – redovisning
(pärm)

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
Dnr 2014.62 609
Avslag på begäran om utlämnande av allmän handling, beslut 2014-03-24.
Delegat: Nämndsekreterare.
Dnr 2014.45 606
Muntlig redovisning.
Brådskande ärende. Yttrande 2014-03-14.
Delegat: Ordförande barn- och skolnämnden.
Anställningsavtal nr 14/2014.
Delegat: Rektor.
Placerade och uppsagda barn i förskola och skolbarnomsorg, perioden
140101—0331.
Delegat: Barnomsorgsassistent.
Dnr 2014.72 619
Ersättning till grundskoleverksamhet, Edenskolan i Bollnäs.
Delegat: Barn- och utbildningschef.
Dnr 2014.75 027
Deltagande i förskolelyftet, ht 2014 för Marie Eriksson.
Delegat: Barn- och utbildningschef.
Dnr 2014.69 027
Deltagande i rektorslyftet för Ruth Björling-Eriksson och Anders
Bastbacken.
forts
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BOS § 44, forts
Dnr 2014.81 602
Reading to Learn, kontrakt 2014-05-05.
Delegat: Barn- och utbildningschef.
Dnr 2015.76 214
Ändring av detaljplan för centrala Voxnabruk, Voxna 25:3, Voxnabruks
skola, yttrande 2014-05-06.
Delegat: Barn- och utbildningschef.
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BOS § 45

Meddelanden
(pärm)
Samverkansprotokoll, barn- och utbildningsförvaltningen, 2014-03-06.
Samverkansprotokoll, barn- och utbildningsförvaltningen, 2014-05-15.
Ansvarsfrihet 2013 för barn- och skolnämnden, kommunfullmäktige §
29/14.
Ny förskola Bäck-området, revidering av investeringsplan 2014-2018,
kommunfullmäktige § 32/14.
Fortsatt drift av Viksjöfors skola, höstterminen 2014, tilläggsbudget,
kommunfullmäktige § 39/14.
Förlängning av det koncernövergripande styrkortet 2011-2014 att gälla till
och med 2015, kommunfullmäktige § 26/14.
Dnr 2014.88 291
Utökat lokalbehov för Celsiusskolan F-6, skrivelse från föräldrarådet,
Celsiusskolan, 2014-05-13.
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Kurser och konferenser
Ingenting att meddela eller besluta om.
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