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Sammanträdesdatum

2013-03-18

§ 33
Samverkan och övergång - Helen Dahlberg Viebke
Ärendet
Verksamhetschef grundskola Helén Dahlberg Viebke informerar om en
enkätundersökning som grundskolorna genomförde hösten 2012. I enkäten fick
föräldrar till 6-åringar svara på frågor om hur de hade upplevt övergången till
förskoleklass för sina barn samma höst.
Överlag visade enkäten att föräldrarna var nöjda. Dock framkom det en del saker
som föräldrarna var missnöjda med och som grundskolorna kommer att arbeta med
att förbättra inför nästa år. Dessa områden var:
• Att skola och fritidshem har en gemensam plan för övergången.
• Att ta tillvara på barnens Portfolio från förskolan.
• Se över möjligheterna till fadder system i samtliga skolor (lära av varandra)
• Att lyfta bemötande mellan barn och barn‐personal
• Se över möjligheter till inskolningssamtal på respektive skola
• Att se till att information om skolstart och skolskjutsar är ute i god tid inför
skolstart
Från dessa erfarenheter har en handlingsplan tagits fram för att förbättra och
tydliggöra ansvar i övergången till förskoleklass.
Många av lärdomarna från denna undersökning kan även appliceras på andra
övergångar, såsom från mellanstadium till högstadium, högstadium till gymnasiet.
Vidare berättar Helén Dahlberg Viebke om projektet Skoldatateket.
Skoldatateket är en resurs för alla barn/elever i behov av särskilt stöd. Vi har fått
projektpengar för 2013 från Specialpedagogiska Skolmyndigheten (SPSM).
Det har anställts två specialpedagoger och en IKT-pedagog.
Just nu letar de efter lämplig lokal som de gärna vill i anslutning till biblioteket.
Detta för att underlätta för föräldrar att ta kontakt direkt med skoldatateket.
Projektet finansieras av SPSM men 30 000 kr får vi själva skjuta till.
Vi kan söka förläning på projektet i augusti. Utvärdera projektet längre fram, när?
Nämndens ledamöter framför önskemål att bjuda in de som arbetar med projektet till
ett nämndsmöte.
Barn- och utbildningsnämndens beslut
1. Noterar informationen
2. Bjuder in specialpedagogerna och IKT-pedagogen som arbetar med Skoldatateket
till Barn- och utbildningsnämndens möte i juni.
_____
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Sammanträdesdatum
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§ 34
Årshjul för Barn- och utbildningsnämnden 2012-2014
BUN 2012.0720.600

Ärendet
Ordförande Madeleine Atlas berättar att hon initierat ärendet med årshjulet eftersom
hjulet är otydligt och svårt att förstå.
Verksamhetschef grundskola Helén Dahlberg Viebke visar årshjulet och redogör för
inriktningsmålen bakom årshjulet samt hur grundskolan arbetar för att fullgöra
inriktningsmålen.
Önskemål finns från nämndens ledamöter att göra hjulet mer lättförståeligt och
tydligt.
Beslutsunderlag
Årshjul för barn- och utbildningsnämnden 2012-2014.
Barn- och utbildningsnämndens beslut
1. Noterar informationen.
2. Uppdrar åt förvaltningen att revidera årshjulet 2012-2014.
3. Förvaltningen redovisar reviderat årshjul på barn- och utbildningsnämnds möte i
juni 2013.
_____
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Sammanträdesdatum
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§ 35
Ekonomisk månadsuppföljning
BUN 2013.250.040

Ärendet
Skolchef JanEric Assarsson delar ut den ekonomiska månadsuppföljningen som
gäller till och med februari 2013. Bilaga Bun § 35/13.
Vid februari månads slut visar helårsprognosen ett underskott på 3 829 000 kr.
JanEric Assarsson påpekar att helårsprognosen ändras från dag till dag och budgeten
innehåller fortfarande många osäkerheter. JanEric Assarsson har stor förhoppningar
att vi vid årets slut kommer ha ett noll-resultat för grundskola och de frivilliga
skolformerna, men förskolan kommer fortfarande att visa minus.
Nämnden bereds möjlighet att ställa frågor om rapporten till skolchef.
Beslutsunderlag
Ekonomisk månadsuppföljning till och med februari 2013, Delveen Ali, 2013-03-18
Barn- och utbildningsnämndens beslut
1. Ekonomisk månadsuppföljningen godkänns enligt bilaga Bun § 35/13.
_____

Signatur justerare
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§ 36
Kompletteringsbudget
Ärendet
Skolchef JanEric Assarsson redogjorde för nuläget i kompletteringsbudgeten på
föregående punkt, ekonomisk månadsuppföljning.
Barn- och utbildningsnämndens beslut
1. Noterar informationen.
_____
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§ 37
1:e lärare och lektor
Ärendet
Skolchef JanEric Assarsson berättar om 1:e lärare och lektor. Detta innebär
karriärsvägar för lärare som riksdagen har inrättat för att höja statusen på läraryrket
och lyfta fram och premiera framstående lärare. De som får titeln 1:e lärare ska
undervisa men även fungera som handledare till andra lärare. Det finns flera kriterier
som ska uppfyllas.
I Klippan kommer tjänsterna att utlysas internt och sökas av lärarna själva. Rektorn
ser till att all information skickas in för bedömning.
Anställningen som 1:e lärare kommer att vara tidsbegränsad till tre år och
kombineras med utbildning.
Barn- och utbildningsnämndens beslut
1. Noterar informationen.
_____
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Sammanträdesdatum
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§ 38
Justerad organisation för Klippans gymnasieskolor 2013/2014
BUN 2013.0226.612

Ärendet
Verksamhetschef frivilliga skolformer Per Dahl redogör för justering av antalet
platser på de olika programmen på gymnasieskolan. Bilaga Bun § 38/13. Justering
görs för att bättre matcha antal platser till antal sökande.
Antal platser justeras från 298 till 295 totalt.
Beslutsunderlag
Justerad organisation för Klippans Gymnasieskolor, Per Dahl 2013-03-11
Barn- och utbildningsnämndens beslut
1. Godkänner den justerade organisationen enligt bilaga Bun § 38/13.
_____
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Sammanträdesdatum

2013-03-18

§ 39
Yttrande till Skolinspektionen gällande ansökan om godkännande som
huvudman för fristående gymnasieskola
BUN 2013.0160.616

Ärendet
Sveriges Naturbruksgymnasium AB har hos Skolinspektionen ansökt om
godkännande som huvudman för fristående gymnasieskola.
Godkännande ska lämnas om det finns förutsättningar att följa de före-skrifter som
gäller för utbildningen och utbildningen inte innebär påtag-liga negativa följder på
lång sikt för eleverna eller för den del av skol-väsendet som anordnas av det
allmänna i den kommun där utbildningen ska bedrivas. Om godkännandet avser
gymnasieskola eller gymnasiesärskola ska följderna i närliggande kommuner för den
del av skolväsendet som anordnas av det allmänna också beaktas.
Beslutsunderlag
Skolinspektionen begäran om yttrande 2013-02-28 med bilagor
Kommunjuristens tjänsteskrivelse 2013-03-06 med förslag till yttrande
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Föreslår Kommunstyrelsen följande beslut:
1. Avger yttrande till Skolinspektionen i ärende dnr 32-2103:608 enligt
föreliggande förslag till yttrande. Bilaga Bun § 39/13.
_____
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Sammanträdesdatum
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§ 40
Yttrande till Skolinspektionen gällande ansökan om godkännande som
huvudman för fristående gymnasiesärskola
BUN 2013.0160.616

Ärendet
Sveriges Naturbruksgymnasium AB har hos Skolinspektionen ansökt om
godkännande som huvudman för fristående gymnasiesärskola.
Godkännande ska lämnas om det finns förutsättningar att följa de föreskrifter som
gäller för utbildningen och utbildningen inte innebär påtagliga negativa följder på
lång sikt för eleverna eller för den del av skolväsendet som anordnas av det allmänna
i den kommun där utbildningen ska bedrivas. Om godkännandet avser gymnasieskola
eller gymnasiesärskola ska följderna i närliggande kommuner för den del av
skolväsendet som anordnas av det allmänna också beaktas.
Beslutsunderlag
Skolinspektionen begäran om yttrande 2013-02-28 med bilagor
Kommunjuristens tjänsteskrivelse 2013-03-06 med förslag till yttrande
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Föreslår Kommunstyrelsen följande beslut:
1. Avger yttrande till Skolinspektionen i ärende dnr 32-2103:609 enligt
föreliggande förslag till yttrande. Bilaga Bun § 40/13.
_____
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Sammanträdesdatum

2013-03-18

§ 41
Beslut i skolskjutsärende
BUN 2013.0248.623

Ärendet
Det har inkommit en ansökan om skolskjuts till barn- och utbildningsförvaltningen
genom socialförvaltningen. Det gäller tillfällig skolskjuts mellan Helsingborg och
Antilopenskolan medan eleven tillfälligt bor hos annan anhörig än vårdnadshavare.
Insatsen faller utanför både barn- och utbildningsnämndens och socialnämndens
ansvarsområde.
På grund av det särskilda skäl som föreligger föreslår skolchef JanEric Assarsson och
verksamhetschef elevhälsan Pia Dahl att barn- och utbildningsnämnden godkänner
ansökan för tidsperioden 2013-03-15 till och med 2013-04-12. Kostnaderna för
skolskjutsen delas lika mellan socialförvaltningen och barn- och
utbildningsförvaltningen.
Finns behov av fortsatta transporter efter ovanstående datum, bör diskussioner upptas
om skolgång i Helsingborgs kommun.
Beslutsunderlag
Beslut i skolskjutsärende, tjänsteskrivelse Pia Dahl och JanEric Assarsson
2013-03-17
Barn- och utbildningsnämndens beslut
1. Beviljar skolskjuts för i tjänsteskrivelsen nämnda elev mellan dennes anhöriges
hem i Helsingborg och Antilopenskolan under tiden 2013-03-15 – 2013-04-12.
Kostnaderna delas lika mellan barn- och utbildningsförvaltningen och
socialförvaltningen.
_____
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Sammanträdesdatum
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§ 42
Arbetsmarknadsinsatser
Ärendet
Skolchef JanEric Assarsson informerar om ett arbetsmarknadsprojekt för arbetslösa
ungdomar som Klippans Kommun kommer att ingå tillsammans med
Arbetsförmedlingen. 20 arbetslösa ungdomar i kommunen ska erbjudas anställning
på max ett år. Barn- och utbildningsförvaltningen kommer att ta emot sju stycken. De
kommer att erhålla lägsta lön där arbetsförmedlingen går in med lönebidrag, den
övriga lönekostnaden kommer Kommunstyrelsen att skjuta till. Förvaltningen
kommer även få ekonomiskt bidrag för handledning.
Barn- och utbildningsnämndens beslut
1. Noterar informationen.
_____
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Sammanträdesdatum
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§ 43
Revidering av punkt 5.9 i gällande delegationsordning
BUN 2013.0212.002

Ärendet
I den gällande delegationsordningen för Barn- och utbildningsnämnden i punkt 5.9
framgår att:
Beslut om mottagande av eleven från annan kommun i grundskola med hänsyn till
elevens särskilda skäl samt avge/inhämta yttrande över elevens skolgång i annan
kommun. enligt SkolL 10 kap § 25. Delegat är verksamhetschef för elevhälsan.
Att delegat är verksamhetschef för elevhälsan stämmer väl i de fall då de särskilda
skäl, som nämns i lagtexten, syftar på elevens hälsa.
Barn- och utbildningsförvaltningen har haft ärenden av annan karaktär, där de
särskilda skälen har avsett att elevens vårdnadshavare inte varit överrens om
inskrivningen. I dessa fall anser Barn- och utbildningsförvaltningen att delegat borde
vara verksamhetschef för grundskolan.
Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår därför till nämnden att punkt 5.9 i
gällande delegationsordning har både verksamhetschef elevhälsa och
verksamhetschef grundskola som delegater.
Beslutsunderlag
Revidering av punkt 5.9 i gällande delegationsordning, tjänsteskrivelse
nämndsekreterare Åsa Lönn, 2013-03-04
Barn- och utbildningsnämndens beslut
1. Godkänner att punkt 5.9 i gällande delegationsordning har både verksamhetschef
elevhälsa och verksamhetschef grundskola som delegater.
_____
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§ 44
Arbetsmiljö
Ärendet
Nämnsekreterare Åsa Lönn har gjort en sammanställning av incidentrapporter
anmälda till och med 6 mars 2013.
Beslutsunderlag
Sammanställning av incidentrapporter för barn och elever som anmälts till
arbetsmiljöverket, 2013-03-06
Sammanställning av incidentrapporter för personal som anmälts till
arbetsmiljöverket, 2013-03-06
Barn- och utbildningsnämndens beslut
1. Noterar informationen.
_____
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Sammanträdesdatum
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§ 45
Elevärende
Ärendet
Förvaltningsrätten

Dnr 2013.41
Beslut att upphäva rektorn på Tegelbruksskolans beslut
om avstängning av elev 2013-01-11

Barn- och utbildningsnämndens beslut
1. Noterar informationen.
_____
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Sammanträdesdatum

2013-03-18

§ 46
Delegationsärende
Ärendet
Enligt gällande delegationsordning anmäles följande beslut fattade på barn- och
utbildningsnämndens uppdrag:
Pia Dahl, verksamhetschef elevhälsa
2013-01-25
Mottagande i grundskola, särskilda skäl
2013-03-01
Ansökan om rätt till särskola
2013-03-08
Ansökan om tilläggsbelopp PeterSvenskolan
2013-03-08
Ansökan om tilläggsbelopp PeterSvenskolan
2013-03-08
Ansökan om tilläggsbelopp PeterSvenskolan

Beviljat
Avslag
Beviljat
Beviljat
Avslag

Redovisade anställningar till Kommunstyrelsen/Barn- och utbildningsnämnden:
Gith Persson, förskolechef område Öster:
2012-11-28
Anställning av barnskötare, Täppans förskola
2012-12-10
Anställning av förskolelärare, Täppans förskola
2012-12-27
Anställning av vaktmästare, Täppans förskola
Barn- och utbildningsnämndens beslut
1. Noterar informationen.
_____
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Sammanträdesdatum
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§ 47
Informationsärende
Ärendet
JanEric Assarsson informerade om att migrationsverket kommer att placerar ett antal
familjer med barn i kommunen. Det är dock okänt hur många barn som kommer,
vilka åldrar barnen är i och från vilket land familjerna kommer. Dessa barn ska
placeras i förskolor och skolor.
I övrigt rapporteras följande informationsärenden till nämnden:

Skolinspektionen

Kommunförbundet
Skåne

Dnr 2011.238-6
Uppföljning av kvalitetsgranskning av Kunskapsbedömning i grundskolans årskurs 1-3 vid
Pilagårdsskolan
Dnr 2011.243-6
Rapport om valideringsplattformen – avslutat

Skolinspektionen

Dnr 2013.149
Beslut att godkänna Föreningen Fogdaröd omsorg, vård
och utbildning utan personligt ansvar som huvudman för
gymnasiesärskola i Höörs kommun.

Skolinspektionen

Dnr 2013.202
Regelbunden tillsyn i Klippans Kommun informationsbrev

Informationsärenden som finns tillgängliga på mötet och som kan skickas ut på
begäran:
Skolinspektionen

Dnr 2013.202
Regelbunden tillsyn i Klippans Kommun - alla bilagor

Barn- och utbildningsnämndens beslut
1. Noterar informationen.
_____
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Sammanträdesdatum
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§ 48
Kurser och konferenser
Ärendet
Ordförande Madeleine Atlas informerar om kursen ”Politiker beslutar och tjänstemän
verkställer” med Axel Danielsson som äger rum i Sturup 2013-04-18.
Hon informerar vidare om kunskapsseminarium, Lunds universitet på Campus i
Helsingborg 2013-03-16.
Nämndsekreterare Åsa Lönn påminner om nämndens temamöte den 15 april kl 19.00
i Sessionssalen i kommunhuset. Mötet har tema arbetsmiljö och Gunnar Hansson är
inbjuden föreläsare. Åsa Lönn skickar kallelse per e-post till nämndens ledamöter
och ersättare.
Barn- och utbildningsnämndens beslut
1. Uppdrar åt skolchef JanEric Assarsson att boka Axel Danielsson för utbildning av
barn- och utbildningsnämndens ledamöter och ersättare samt barn- och utbildningsförvaltningens tjänstemän.
Barn- och utbildningsnämnden önskar att denna utbildning hålls i Klippan någon
gång under 2013.
2. Om det inte går att boka Axel Danielsson för utbildning under 2013 anmäler vi
fyra stycken politiker från Barn- och utbildningsnämnden till kursen ”Politiker
beslutar och tjänstemän verkställer” 2013-04-18.
_____

Signatur justerare

Utdragsbestyrkande

