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Barn- och skolnämnden
Öppet sammanträde
Plats och tid

Kommunkontoret i Edsbyn sammanträdesrum A, torsdag 9 oktober
2014, kl. 9:00-12:30.

Beslutande
Ledamöter

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

Tjänstgörande ersättare

Einar Wängmark, (S), tjänstgörande ersättare för Ingrid Björklund (FP)
Carl Bopparmark (S), tjänstgörande ersättare för Anette Mårtensson (S)

Övriga närvarande
Ersättare

Tjänstemän

Barn- och utbildningschef Solveig Landar
Kvalitetsutvecklare Lars Forsblom, §§ 65-74
Ekonom Magnus Haraldsson, §§ 65-66
Kostchef Kajsa Stenlund, § 71
Lärare och administratör Lina Björklund, § 72
Sekreterare Elsy Espes

Övriga

Monica Hedström, Lärarförbundet, personalföreträdare

Justering
Justerare

Jennie Forsblom

Plats och tid

Barn- och utbildningsförvaltningen 17 oktober 2014, kl. 13:00.

Justerade paragrafer

65-79
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Underskrifter

Sekreterare

____________________________________________

Elsy Espes

Ordförande

____________________________________________

Håkan Englund
Justerare

____________________________________________

Jennie Forsblom
________________________________________________________________________________________________

Anslag på kommunens officiella anslagstavla
Barn- och skolnämnden i Ovanåkers kommun har haft sammanträde
9 oktober 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 20 oktober 2014 och tas ned den
12 november 2014. Mellan den 20 oktober 2014 och 10 november 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 § 65

Godkännande av dagordning
Beslut
Nämnden godkänner dagordningen med tillägg av följande ärenden:
- Revidering av plan för samverkan skola-arbetsliv.
- Dyslexi, hur hanterar vi detta i vår kommun? – initierat av
Karl-Gunnar Landar (C), information under punkten Barn- och
utbildningschefen informerar.
Beslutsunderlag
Kallelse med föredragningslista, 2014-10-02.
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BOS § 66

Dnr 2014.3

042

Delårsrapport januari-augusti samt delårsrapport januariseptember 2014
Beslut
Nämnden godkänner delårsrapport för januari-augusti 2014.
Sammanfattning av ärendet
Delårsrapport
Barn- och skolnämndens driftredovisning visar i dagsläget prognos på ett
underskott på 1 375 tkr för 2014. Underskottet beror tillstörsta delen på
kostnader för elevassistenter och elevplaceringar och att utfallet i
löneöversynen gällande från 1 april 2014 inte är fullt ut kompenserat i
budget. Beslut har tagits om byggnation av en ny fyravdelningsförskola i
centrala Edsbyn. Lokalbrist råder inom F-6 skolorna, inklusive
fritidshemmen, i centrala Edsbyn. Arbetet med att öka måluppfyllelsen
fortsätter
Nämnden når målen i styrkortet för 2014 för samtliga målområden
− medborgare och kund
− verksamhet och utveckling
− miljö
− ekonomi
− medarbetare
Budgetuppföljning januari-september
Nämnden har under perioden januari-september förbrukat 73 % av sin
budget. Riktpunkt är 71 %.
Kommentar
Nämnden diskuterar den elevökning som skett på kort tid i årskurserna 1-9
och ökad inskrivning på fritidshemmen. Hur ska/kan man hantera detta i
bl.a. budgetsammanhang, då läget var ett annat när budget för 2015-2017
beslutades?
Barn- och utbildningschefen ska i en skrivelse informera om och beskriva
det läge som råder angående elevantalet och inskrivning på fritidshemmen
inför kommunstyrelsens fortsatta budgetarbete.
Forts
SKICKAS TILL
För handläggning: Ekonomiavdelningen
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BOS § 66, forts
Beslutsunderlag
Budgetuppföljning för augusti och september 2014.
Förvaltningsberättelse 2014.
Styrkort 2014 - måluppfyllelse.
Styrkort 2014 - analys av måluppfyllelse.
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BOS § 67

Dnr 2014.70

600

Ny mall för likabehandlingsplan/plan mot kränkande
behandling
Beslut
Nämnden beslutar att ta upp ärendet igen vid ett kommande sammanträde.
Sammanfattning av ärendet
Nämnden har uppdragit till barn- och utbildningsförvaltningen, i samarbete
med ledningsgruppen, att ta fram en ny mall för likabehandlingsplan/plan
mot kränkande behandling.
Vid dagens sammanträde redovisar kvalitetsutvecklare Lars Forsblom hur
långt arbetet har kommit.

SKICKAS TILL
För handläggning: Barn- och utbildningsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2014-10-09

7 (20)

Barn- och skolnämnden
Öppet sammanträde
BOS § 68

Dnr 2014.132 618

Revidering av plan för samverkan skola-arbetsliv
Beslut
Nämnden gör följande revidering i plan för samverkan skola-arbetsliv:
Årskurs 4-6
Sidan 4
Ny lydelse: Elev/elever gör studiebesök.
Ersätter följande lydelse: Praktisk arbetslivsorientering, PRAO, upp till 2
dagar/läsår.
Sammanfattning av ärendet
Kvalitetsutvecklare Lars Forsblom föredrar ärendet.
Vid Arbetsmiljöverkets inspektion framkom bl.a. att det åligger skolan att
kontrollera att de personer som är utsedda handledare/instruktörer under
praktiken har god kunskap om arbetet och dess risker och att de fortlöpande
ser till att eleven arbetar på ett säkert sätt och har kunskaper om risker i
arbetet.
Rektorerna ser detta som en orimlig uppgift och föreslår därför att nämnden
ersätter praktiken med studiebesök i planen för samverkan skola-arbetsliv.

SKICKAS TILL
För handläggning: E Espes, L Forsblom
För kännedom: Grundskolerektorer
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BOS § 69

Dnr 2014.123 619

Kvalitetsarbete
Kvalitetsredovisningar från verksamheterna, läsåret
2013/2014
Sammanfattning av ärendet
Kvalitetsutvecklare Lars Forsblom lämnar en sammanfattande redovisning
av de kvalitetsredovisningar som lämnats från verksamheterna.
Inför läsåret 2013/2014 tog skolans och förskolans ledningsgrupp upp hur vi
kunde utveckla kvalitetsredovisningarna. Rektorer och förskolechefer gick
bl.a. igenom varandras kvalitetsredovisningar. Vi såg att fokus många
gånger låg på att beskriva ett görande i verksamheterna och att mallen inte
följdes alla gånger. Ledningsgruppen såg ett behov av att få ett större fokus
på analys av verksamheterna.
I kvalitetsredovisningarna läsåret 2013/2014 har analysen av verksamheten
ökat och beskrivningar av görande har minskat. Fortfarande kan analysen få
ett större fokus. Ledningsgruppen ser ett behov av att kontinuerligt analysera
insatta åtgärder om de har någon verkan på måluppfyllelsen.
Några av de insatta åtgärder som har verkan är;
Förskolan
Förskollärare har ökat sin kompetens genom förskolelyftet i NO och teknik i
samarbete med Högskolan Gävle. Förskolecheferna har sett att detta har höjt
medvetenheten och kvalitén på undervisningen.
Skolan
Reading to learn, R2L, höjer elevers läsförståelse.
PISA arbetet, Diamant-diagnoser för att tidigt upptäcka
matematiksvårigheter och att sätta fokus på automatiserade kunskaper.
Läsåret 2015/2016
Inför nästa läsår 2015/2016 vill ledningsgruppen förfina mallen för det
systematiska kvalitetsarbetet ytterligare. Fokus ska vara på kunskapsresultaten, trygghetsarbetet och elevhälsan.
Centrala frågeställningar ska vara;
- Var är vi nu?
- Vart vill vi nå?
- Hur ska vi komma dit?
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2014-10-02, barn- och utbildningsförvaltningen
Lars Forsblom.
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BOS § 70

Dnr 2014.106

106

Kvalitetsarbete
Nationella prov – redovisning av resultat av analys
Beslut
Nämnden kommer att fortsätta att följa utvecklingen och påtalar vikten av
bra analyser från verksamheterna.
Sammanfattning av ärendet
Kvalitetsutvecklare Lars Forsblom redovisar en sammanfattande analys av
resultaten från nationella prov för årskurs 3 i svenska och matematik.
Åk.3 vårterminen 2014
Bakgrund
Kunskapskrav
Skola
Årskurs
Ovanåkers
kommun
3

Ämne

Antal
elever

svenska

97

Når
74
76,30%

Når ej
23
23,70%

Kunskapskrav
Årskurs

Ämne

Antal
elever

3

matematik

97

Når
76
78,40%

Når ej
21
21,60%

Orsaker till att elever i årskurs 3 inte når kravnivån
Följande orsaker är plockade ur verksamheternas analyser.
− Eleverna skulle klara alla delprov i resp. ämne för att bli godkänd.
− Enskild uppgift i ämnesprovet i matematik som underkände många
elever.
− Bristfällig automatisering av färdighetsträning i matematik.

SKICKAS TILL
För kännedom: Grundskolerektorer, L Forsblom
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BOS § 70, forts

−
−
−
−
−
−

Brister i elevernas läsförmåga/läsförståelse.
Skolorna avvaktar för länge innan åtgärder sätts in.
Åtgärder sätt in som inte har någon verkan.
Elever har dyslexi.
Elever har svårigheter i flera ämnen.
Undervisning i behov av utveckling.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2014-10-02, barn- och utbildningsförvaltningen
Lars Forsblom.
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BOS § 71

Dnr 2014.128 622

Kostavdelningens verksamhet – information
Sammanfattning av ärendet
Kostchef Kajsa Stenlund informerar nämnden om kostavdelningens
verksamhet och framtidsplaner.
Det finns två nyrenoverade tillagningskök i kommunen, ett på Sunnangården
i Alfta och ett på Celsiusskolan 7-9 i Edsbyn.
Celsiusskolans kök lagar mat till skolorna, ca. 1 500 portiner/dag och
Sunnangårdens kök till omsorgen, ca. 500-600 portioner/dag.
Vegetariskt alternativ erbjuds varje dag på Alftaskolan och Celsiusskolan.
Ambitionen är att i framtiden laga mer från grunden än vad man gör idag.
Kostavdelningens målsättning
− Minska klimatpåverkan.
− Förtydliga roller och samverkansrutiner kring ledarskap i organisationen.
− Stärka rutinerna för specialkost.
Nämnden tackar för informationen.
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BOS § 72

Dnr 2014.17

714

Undervisning i grundskolan för asylsökande verksamhetsinformation
Sammanfattning av ärendet
Lärare och administratör Lina Björklund informerar nämnden om
undervisning i grundskolan för asylsökande.
Kullen i Alfta är boende för asylsökande.
Ungefär 20 elever mellan 6-16 år deltar i undervisningen, som bedrivs i
lokaler på Alftaskolan.
Verksamheten bedrivs av fyra pedagoger.
Nämnden tackar för informationen.
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BOS § 73

Dnr 2014.118 714

Barnomsorg för föräldrar med obekväm arbetstid –
redovisning av kostnader
Beslut
Nämnden är positiv till redovisningen och uppdrar till förvaltningen att
arbeta vidare med följande förslag:
Förutsättning – högst fem barn och inte bara 1-2 åringar.
Treavdelningsförskola
Öppet 05:00-22:00, ökade personalkostnader, 280 tkr
(60 % tjänst inkl. PO/OB).
Erbjuda förlängda öppettider på en treavdelningsförskola i kommunen
(Öjestugan) från hösten 2015 (tills dess lösa från fall till fall som i
dagsläget). Inte dubbla inskrivningar.
Utreda ytterligare utökade öppettider (nätter och helger) i samband med start
av den nya fyravdelningsförskolan.
Sammanfattning av ärendet
Barn- och skolnämnden har vid sammanträdet 28 augusti 2014 uppdragit till
förvaltningen att utreda kostnaderna för att utöka öppettid på någon/några
förskolor, öppet från kl. 05:00 till kl. 19:00 alternativt till kl. 22:00.
Redovisning
Förutsättning – högst fem barn och inte bara 1-2 åringar.
Enavdelningsförskola
Öppet kl. 05:00-19:00, ökade personalkostnader 350 tkr,
(75 % tjänst inkl. PO).
Öppet kl.05:00-22:00, ökade personalkostnader 460 tkr
(100 % tjänst inkl. PO/OB).

forts
SKICKAS TILL
För handläggning: Solveig Landar
För kännedom: Förskolechefer, Anna Hansdotter
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BOS § 73, forts

Treavdelningsförskola
Öppet 05:00-19:00, ökade personalkostnader 115 tkr
(25 % tjänst inkl. PO).
Öppet 05:00-22:00, ökade personalkostnader, 280 tkr
(60 % tjänst inkl. PO/OB).
Förslag från förvaltning/förskolechefer
Erbjuda förlängda öppettider på en treavdelningsförskola i kommunen
(Öjestugan) från hösten 2015 (tills dess lösa från fall till fall som i
dagsläget). Inte dubbla inskrivningar.
Behovsenkät.
Utreda ytterligare utökade öppettider (nätter och helger) i samband med start
av den nya fyravdelningsförskolan.
Kommentar
Barn- och utbildningschefen ska i en skrivelse till kommunstyrelsen
redogöra för förslaget om utökade öppettider och konsekvenserna av det
inför styrelsens fortsatta arbete med budget 2015-2017.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2014-10-09

15 (20)

Barn- och skolnämnden
Öppet sammanträde

BOS § 74

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).
Reading to Learn, R2L
Läsförståelsen mätt på DLS-test (diagnostisk analys av läs- och
skrivförmåga) har ökat för
- lågpresterande elever, 324 %
- medelpresterande, 45 %
- högpresterande, 34 %
DLS-test mätt på elever, vars lärare utbildades i metoden R2L läsåret
2013/2014.
PISA 2015
Måndag 13 oktober blir det nätverksträff med teman kompetens och
samarbete.
Rektors förutsättning att vara pedagogisk ledare
Det behövs en resursförstärkning inom förskolechefernas verksamhet.
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BOS § 75

Dnr 2014.4

600

Barn- och utbildningschefen informerar
Barn- och utbildningschef Solveig Landar informerar om:
• Dnr 2014.16 607
Anmälan om kränkande behandling, bos nr 15-18/2014.
• Överinskrivningar, förskolan, Edsby-området, våren 2015.
• Namnförslag ny fleravdelningsförskola: Stenabro förskola.
• Lokalbehov F-6, Celsiusskolan och Lillboskolan.
Utreda Lillboskolan F-3 och Celsiusskolan 4-6 som ett alternativ.
• Modersmålsundervisning.
• Skolinspektionen kommer under våren 2015 att göra en tillsyn av
skolverksamheten i vår kommun.
• De ledamöter och ersättare som inte är klara med sina studiebesök
fortsätter med detta enligt plan.
• Elevantal Runemo och Viksjöfors skolor.
• Dyslexi, hur hanterar vi detta? I utredning av dyslexi tar man hjälp av
bl.a. elevhälsan. Elever med läs- och skrivsvårigheter använder sig bl.a.
av tekniska hjälpmedel som finns tillgängliga idag.
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BOS § 76

Information från Folkhälsorådet
o En handlingsplan för rådets verksamhet 2015 ska arbetas fram.
o Rådet har diskuterat hur folkhälsofrågorna ska hanteras i framtiden.
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BOS § 77

Delegeringsbeslut – redovisning
(präm)
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 2014.38 617
Utträde från försöksplacering i grundsärskola.
Delegat: Barn- och utbildningschef.
Mottagande av elev från Bollnäs kommun.
Alftaskolan, årskurs 8.
Beslut 2014-08-29.
Delegat: Barn- och utbildningschef.
Mottagande av elev från Bollnäs kommun.
Alftaskolan, årskurs 7.
Beslut 2014-08-29.
Delegat: Barn- och utbildningschef.
Mottagande av elev från Bollnäs kommun.
Runemoskolan, årskurs 3.
Beslut 2014-08-29.
Delegat: Barn- och utbildningschef.
Anställningsavtal bos nr 27-29/2014.
Delegat: Rektor.
Placerade och uppsagda barn i förskola och skolbarnomsorg under perioden
2014-07-01—2014-09-30, förteckning 2014-01-03.
Delegat: Barnomsorgshandläggare.
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BOS § 78

Meddelanden
(pärm)

Dnr 2014.124 616
Statistik januari-augusti, asylsökande. Skrivelse 2014-09-04,
Migrationsverket.
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Kurser och konferenser
Ingenting att meddela.
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