SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2014-12-11

1 (18)

Barn- och skolnämnden
Öppet sammanträde

Plats och tid

Kommunkontoret i Edsbyn sammanträdesrum A, torsdag
11 december 2014, kl. 9.00-12.10

Beslutande
Ledamöter

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

Tjänstgörande ersättare

Einar Wängmark (S), tjänstgörande ersättare för Anette Mårtensson (S)
Carl Bopparmark (S), tjänstgörande ersättare för Ulla Mortimer (M)
Carl Ringbo (C), tjänstgörande ersättare för Hans Jonsson (C)

Övriga närvarande
Ersättare

Tjänstemän

Barn- och utbildningschef Solveig Landar
Ekonomi Magnus Haraldsson, § 81
Skolkuratorerna Emma Åström och Lucas Wängborg Nyberg, § 85
Fastighetsstrateg David Persson § 86
Sekreterare Elsy Espes

Övriga

Monica Hedström, Lärarförbundet, personalföreträdare

Justering
Justerare

Jennie Forsblom

Plats och tid

Barn- och utbildningsförvaltningen 15 december 2014, kl. 11:00

Justerade paragrafer

80-93

Underskrifter

Sekreterare

____________________________________________

Elsy Espes
Ordförande

____________________________________________

Håkan Englund
Justerare

____________________________________________

Jennie Forsblom
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Barn- och skolnämnden
Öppet sammanträde

Anslag på kommunens officiella anslagstavla
Barn- och skolnämnden i Ovanåkers kommun har haft sammanträde 11
december 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 16 december 2014 och tas ned den 8
januari 2015. Mellan den 16 december 2014 och 7 januari 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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BOS § 80

Godkännande av dagordning
Beslut
Nämnden godkänner dagordningen.
Beslutsunderlag
Kallelse med föredragningslista, 2014-12-04.
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BOS § 81

Dnr 2014.3

042

Budgetuppföljning januari-november 2014
Sammanfattning av ärendet
Enligt budgetuppföljning för perioden har nämnden förbrukat 91 % av sin
budget, vilket också är riktpunkten. Prognosen för helåret visar ett negativt
resultat med 1 375 000 kronor jämfört med budget. Barn- och
utbildningschefen förutspår att det redovisade negativa resultatet kan bli
något lägre vid årets slut.
Ekonom Magnus Haraldsson medverkar vid föredragningen av ärendet.
Nämnden tackar och tar emot informationen.
Beslutsunderlag
Budgetuppföljning januari-november 2014.
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BOS § 82

Dnr 2014.147

600

Uppföljning av arbetsplan 2013, inklusive rapport från
verksamhetsbesök
Beslut
Nämnden konstaterar att de flesta punkter i arbetsplanen är genomförda.
Punkten ”Minst en utvecklingsdag tillsammans med rektorer och
förskolechefer, hösten 2014”, har inte genomförts. Dock har träffar ägt rum
inom ramen för PISA-nätverket.
Nämnden tackar för informationen från de ledamöter som under året har
gjort verksamhetsbesök på skolor och förskolor.
Sammanfattning av ärendet
Barn- och skolnämnden har den 14 februari 2014 antagit en arbetsplan för
2014.
Arbetsplan för barn- och skolnämnden 2014
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.
 Behörighet till nationellt program i gymnasieskolan (högskole- och
yrkesförberedande).
forts
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BOS § 82, forts
 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.
 Fortsatt samverkan med socialnämnden.
 Fortsatt arbete med effektivare lokalanvändning.
forts
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BOS § 82, forts
 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.
Beslutsunderlag
Arbetsplan 2014 för barn- och skolnämnden.
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BOS § 83

Dnr 2014.129

624

Skolhälsovårdsjournaler – överlämnande till annan kommun
Beslut
Barn- och skolnämnden föreslår att kommunfullmäktige beslutar, med stöd
av 15 § 2 st, arkivlagen, att skolhälsovårdsjournaler i original för elever som
flyttar till annan kommun för skolgång i offentlig skola, får överlämnas till
elevens nya skola om skolan begär det. Detta under förutsättning av att
samtycke har inhämtats från vårdnadshavare eller elev som uppnått sådan
mognad att han eller hon ensam kan ta ställning eller tillsammans med
vårdnadshavare.
Sammanfattning av ärendet
När en elev flyttar från Ovanåkers kommun skickas skolhälsovårdsjournalen, efter samtycke av vårdnadshavare och/eller elev, till mottagande
kommuns skolhälsovård. Journalen används och arkiveras i fortsättningen
av den mottagande kommunen.
För att kunna göra sig av med skolhälsovårdsjournaler för avflyttade elever,
krävs ett kommunfullmäktigebeslut, med stöd av 15 §, 2 st, arkivlagen.
Kommunfullmäktige kan inte delegera beslut om att göra sig av med allmän
handling till tjänsteman eller nämnd.
Arkivlagen 15 §, 2 st.
”Utöver vad som följer av bestämmelserna i 9, 10 och 14 §§ får en
kommunal myndighet avhända sig allmänna handlingar endast genom
sådant återlämnande eller överlämnande som sker med stöd av
1. lag eller
2. särskilt beslut av kommunfullmäktige eller landstingsfullmäktige.”
Från offentlig skolhälsovård till privat skolhälsovård sker överlämnande
genom kopia av journal.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2014-11-11, barn- och utbildningsförvaltningen
Elsy Espes.

SKICKAS TILL
För handläggning: Kommunfullmäktige
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BOS § 84

Dnr 2014.148

600

Sammanträdesplan 2015 för barn- och utbildningsnämnden
Beslut
Barn- och skolnämnden fastställer följande sammanträdesplan för 2015:
Utskick Beredning Utskick Sammankallelse
Kallelse
träde
beredning
smtr
nämnd
må
12 jan
2 feb
23 feb
30 apr, to
10 aug
21 sep
23 nov
1)
2)

on
on
on
kl. 8.30
kl. 9.00
14 jan
21 jan
28 jan
4 feb
12 feb, to 19 feb, to2)
25 feb
4 mars
11 mars
1)
5 maj, ti
13 maj
20 maj
12 aug
19 aug
26 aug
24 sep, to 30 sep
7 okt
25 nov
2 dec
10 dec, to

Kl. 10.00
Kl. 13.00

Sammanfattning av ärendet
Barn- och skolnämnden behöver fastställa en sammanträdesplan för 2015
för den nya nämnden barn- och utbildningsnämnden. Reservation för
eventuella ändringar av barn- och utbildningsnämnden.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2014-11-11, barn- och utbildningsförvaltningen
Elsy Espes.

SKICKAS TILL
För handläggning: E Espes
För kännedom: Ledamöter och ersättare i bun, K Baas, Vaktmästeri, M Hedström, M Haraldsson
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BOS § 85

Dnr 2014.17

714

Elevhälsan – verksamhetsinformation
Skolkuratorerna Emma Åström och Lucas Wängborg Nyberg från centrala
elevhälsan informerar om sin verksamhet.
På centrala elevhälsan arbetar man i ett team utifrån barns och elevers
behov tillsammans med barn, elever, föräldrar och personal.
Arbetet är i huvudsak främjande och förebyggande och de strävar efter tidig
upptäckt för att kunna göra tidiga insatser.
Skolkuratorernas arbetar i stor utsträckning ute på skolorna.
De arbetar bland annat med att öka trivsel och trygghet på skolorna och att
handleda olika elevgrupper och lärare.
Ordföranden ställer fråga på vilket sätt de anser att politikerna kan stödja
elevhälsans arbete och får svaret; att värna om elevhälsan och se till att det
finns tillräckliga resurser för att kunna arbeta främjande och förebyggande.
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BOS § 86

Dnr 2014.6

714

Nya förskolan Stenabro, lägesrapport
Fastighetsstrateg David Persson informerar om att byggnationen av nya
förskolan Stenabro pågår enligt planerna och beräknas vara klar någon gång
under hösten 2015.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
12 (18)

2014-12-11
Barn- och skolnämnden
Öppet sammanträde
BOS § 87

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
Matte- och grundskoleenkät är genomförd och resultat kommer att
presenteras på barn- och utbildningsnämndens sammanträde i januari.
Förvaltningen kommer att anmäla alla matematiklärare till utbildningen
Mattelyftet läsåret 2015/2016.
Arbetet med Reading to Learn, läsförståelse och matte-satsningen, PISA,
fortsätter.
Behovet av specialpedagoger/-lärare är större än tillgången inom
skolverksamheten. En framtida rekrytering kan bli aktuell.
I kommunen finns nu 15 förstelärare, fyra på gymnasiet och elva inom
grundskolan.
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BOS § 88

Dnr 2014.149

026

Systematiskt arbetsmiljöarbete - information
Barn- och utbildningschefen informerar om att man inför Arbetsmiljöverkets uppföljningsbesök på vissa grundskolor och hos
skolhuvudmannen, färdigställt årsplanen med tillhörande dokument för det
systematiska arbetsmiljöarbetet på arbetsplatsnivå och förvaltningsnivå.
Den dokumentation som arbetats fram finns tillgänglig för nämnden vid
dagens sammanträde.
Barn- och utbildningschefen informerar också om att inga brister kvarstår
att åtgärda efter arbetsmiljöverkets uppföljningsbesök, förutom mätning av
ljudnivå och eventuella åtgärder i bildsal på Celsiusskolan 7-9.
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BOS § 89

Dnr 2014.4

600

Barn- och utbildningschefen informerar
Barn- och utbildningschef Solveig Landar informerar om:
Dnr 2014.16 607
Kränkande behandling, anmälan till huvudman.
Bos nr 19-22/2014.
Planering inför och konsekvenser av start av nya förskolan Stenabro hösten
2015.
Statistik
- Antal placerade barn i förskola, barnomsorgsplatser och kö, nuläge och
våren 2015.
- Antal barn på fritids, inklusive frukostklubb.
- Antal barn/årsarbetare.
- Elevantal, Runemoskolan och Viksjöfors skola.
Dnr 2014.157 710
Tillämpningsföreskrifter samt avgifter för förskole- och fritidhemsverksamhet på andra språk samt översyn
Jennie Forsblom (KD) tar bland annat upp frågan om smittorisken när
syskon till sjuka barn är i förskolan, trots att förälder är hemma och vårdar
det sjuka barnet samt regler omkring betalande 15-timmars barns tid på
förskolan under lov och ledigheter.
Beslut
Nämnden uppdrar till barn- och utbildningsförvaltningen att ta fram
tillämpningsföreskrifterna för förskole- och fritidshemsverksamhet på
flera språk samt i samband med detta även göra en total översyn av
föreskrifterna.

SKICKAS TILL
För handläggning: Barn- och utbildningsförvaltningen
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BOS § 90

Information från Folkhälsorådet
Information från Folkhälsorådets sammanträde 27 november, där rådet
bland annat beslutade om att genomföra en reflexkampanj för nysvenskar.
Nämnden tackar för informationen.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2014-12-11

16 (18)

Barn- och skolnämnden
Öppet sammanträde
BOS § 91

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
Anställningsavtal bos nr 30/2014.
Delegat: Rektor.
Dnr 2014-25 617
Mottagande i grundsärskola. Beslut 2014-11-20.
Delegat: Barn- och utbildningschef.
Dnr 2014.151 606
Brådskande ärende, (muntlig redovisning).
Delegat: Ordförande barn- och skolnämnd.
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BOS § 92

Meddelanden
(pärm)
o Protokoll från samverkansgrupp, barn- och utbildningsförvaltningen,
2014-10-02.
o Dnr 2014.138 610
Reading to Learn, rapport över kompetensutvecklingsprojekt, läsåret
2013/2014, Ann-Christin Lövstedt.
o Konferens Reading for Life 20-21 november, medverkande från vår
kommun.
o Systematiskt arbetsmiljöarbete på arbetsplats- och förvaltningsnivå,
årsplan 2014-12-08 med tillhörande dokument.
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BOS § 93

Kurser och konferenser
Skolriksdag 2015
Nämnden uppdrar till barn- och utbildningsförvaltningen att anmäla de
ledamöter i barn- och utbildningsnämnden som vill delta i Skolriksdag
27-28 april 2015.

SKICKAS TILL
För handläggning: Barn- och utbildningsförvaltningen

