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§ 121
Ekonomisk månadsuppföljning 2012.
BUN 2012.0024.040

Ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen har sammanställt ekonomisk månadsuppföljning,
bilaga Bun § 121/12. Vid juli månads slut visar helårsprognosen ett underkott på
7 734 000 kr.
Gymnasieskolan visar ett förbättrat resultat. Verksamhetschef för frivilliga
skolformer Per Dahl informerar om att Naturbruksgymnasiet har förbättrat sin
prognos på grund av ökat elevantal och ökade världsmarknadspriser på spannmål och
mjölk. Även Klippans gymnasieskola i Ljungbyhed, Flygteknikcenter Ljungbyhed,
har förbättrat sin prognos på grund av att man utfört flera valideringar på
yrkeshögskolan, vilket gett intäkter.
Förskolan uppvisar en försämring på drygt en miljon kronor på grund av ett ökat
antal 15-timmarsbarn som ger lägre ersättning.
Beslutsunderlag
Ekonomisk månadsuppföljning till och med juli, 2012-08-20, Delveen Ali.

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar:
Den ekonomiska månadsuppföljningen godkänns.
___
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§ 122
Ökade programkostnader för Gymnasieskolan 2012/2013.
BUN 2012.0509.612

Ärendet
Skolchef JanEric Assarsson informerar om kommunstyrelsens beslut att föreslå
kommunfullmäktige bevilja en höjning av ramen och programkostnaderna för
gymnasieskolan, enligt bilaga Bun § 122/12.

Beslutsunderlag
Ökade programkostnader för gymnasieskolan hösten 2012, Per Dahl, 2012-07-27.

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar:
Notera informationen.
___

Signatur justerare
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§ 123
Antagningssiffror till gymnasieskolan 2012/2013
BUN 2012.0508.612

Ärendet
Per Dahl, verksamhetschef för de frivilliga skolformerna, informerar om
antagningsstatistiken till gymnasieskolan vid terminsstarten 2012. Ca 75 % av
gymnasieskolans programplatser är tillsatta vilket står sig väl i en jämförelse med
övriga kommuner i Skåne Nordväst. Fler elever har tillkommit sedan skolstart; på
Tegelbruksskolan är nästan samtliga platser tillsatta förutom på
personbilsinriktningen.
Per Dahl visar i en presentation vilka övriga kommuner än Klippan som
gymnasieeleverna i årskurs 1 kommer ifrån. På Naturbruksgymnasiet uppgår antalet
antagna elever till årskurs 1 till 22 stycken vilket överträffat prognosen på 15-16
elever från våren 2012.

Beslutsunderlag
Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Klippan period 20121, 2012-08-03.

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar:
Notera informationen.
___
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§ 124
PeterSvenskolan i Klippans kommun.
BUN 2011.0042.600

Ärendet
Skolchef JanEric Assarsson informerar om den senaste utvecklingen kring
etableringen av PeterSvenskolan i Klippans kommun. Totalt går 91 elever på
PeterSvenskolan, vilket motsvarar en kostnad om 3,5 miljoner på halvårsbasis.
PeterSvenskolans prognos är att 125 elever kommer att gå på skolan 2013.
Nämndsekreterare Charlotta Hasselberg vidarebefordrar information från
skolskjutssamordnare Stefan Hermansson som närvarat vid presidiets möte 2012-0814. Han kunde då informera att det inkommit 27 ansökningar till barn- och
utbildningsförvaltningen om skolskjuts till PeterSvenskolan varav 11 beviljats och 16
avslagits. Nio av besluten hade överklagats till Förvaltningsrätten i Malmö vid
tidpunkten för presidiets möte.

Beslutsunderlag
Godkännande av Pysslingen Förskolor och Skolor AB…, Skolinspektionen,
2012-06-14.
Etableringskontroll av den fristående grundskolan PeterSvenskolan i Klippans
kommun, Skolinspektionen, 2012-06-20.

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar:
- Notera informationen.
- Ge förvaltningen i uppdrag att se över vilka klasser i den kommunala skolan som
tappat ovanligt många elever till PeterSvenskolan och utreda anledningen till detta.
Om möjligt ska informationen återrapporteras till nästa nämnd.
___
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§ 125
Frågor från Folkpartiet om elevers hälsa på gymnasieskolan.
BUN 2012.0279.600

Ärendet
Barn- och utbildningsnämndens ledamot Eva Jönsson (FP) har 2012-04-23 inkommit
till Barn- och utbildningsnämnden med en skrivelse då hon upplevt att antalet
elevärenden ökat under de senaste åren. I skrivelsen ställs följande frågor:



Hur har utvecklingen av antalet elevärenden på gymnasieskolan varit under
de senaste 10 åren?
Om antalet elevärenden har förändrats, vad beror det på?

Nämnden har uppdragit åt förvaltningen att redovisa detta. Nämndsekreterare
Charlotta Hasselberg har gjort en sammanställning av de elevärenden som
presenterats till nämnden januari 2002 till och med juni 2012. Denna statistik visar
på en uppgång i antalet inrapporterade avstängningar/förvisningar samt anmälningar
till annan myndighet från år 2009 och framåt.
Det är svårt att med säkerhet uttala sig om anledningarna till att antalet elevärenden,
generellt sett verkar ha ökat från år 2009 och framåt. Charlotta Hasselberg har i
samråd med verksamhetscheferna för grundskolan och gymnasieskolan kunnat se
fyra stycken förklaringar. Följande slutsatser ska ses som en uppskattning av
underliggande orsaker till en ökning av antalet elevärenden

Signatur justerare

1.

Protokollens utformning. I mars 2006 (Bun § 52/06) fattade
nämnden beslut om att inrätta en specifik punkt för ”Elevärenden”.
Detta har förtydligat vad som är ett elevärende och har säkerligen
samband med ökat antal redovisade ärenden från förvaltning till
nämnd. Nuvarande rutin att återge anmälningar och beslut/domar
säkerställer informationen till nämnden på ett sätt som inte var
fallet före 2006.

2.

Ökad benägenhet till anmälan. Utan att ha någon dokumenterad
bevisning i dessa specifika elevärenden, har Barn- och
utbildningsförvaltningen, liksom många myndigheter med den,
märkt av en tendens till ökad juridisering inom flertalet områden.
Till detta hör en ökad benägenhet att anmäla ärenden via domstol
eller annan myndighet. Skollagen 2010:800 ger även ökat utrymme
för sådan formell överklagan.

3.

Ny skollag. Ökningen för 2011 års ökning, kan ha ett samband med
det ökade utrymme som finns för disciplinära åtgärder i skollag
2010:800 såsom avstängningar.

4.

Fler inslag av kränkning i skolmiljö. Möjligheten att det faktiskt
Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden

Sida

9 (25)

Sammanträdesdatum

2012-08-27

sker fler kränkningar i skolmiljön kan inte uteslutas. Både elever
och lärare har påtalat svårigheter med en ”hårdare” attityd i skolans
värld. Det krävs dock att rutiner för redovisning och rapportering är
intakt över tid för att kunna dra säkrare slutsatser om detta.

Beslutsunderlag
Redovisning av elevärenden till Barn- och utbildningsnämnden januari 2002- juni
2012, 2021-08-17.

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar:
Notera informationen.
___
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§ 126
Beslut att anställa behörig pedagogisk personal.
BUN 2012.0324.600

Ärendet
Barn- och utbildningsnämnden fattade 2012-05-28 beslut om att endast erbjuda
tillsvidareanställningar av utexaminerade pedagoger i Klippans kommun, Bun §
94/12. Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår att beslutet kompletteras med ett
förtydligande av de undantag från regeln om behöriga lärare som enligt lag kan
godkännas.
Den 2 mars 2011 beslutade riksdagen att införa legitimation för lärare och
förskollärare. Denna reform införs i flera steg från och med den 1 juli 2011. Det finns
övergångsregler som gäller till och med 1 juli 2018. Motivet för att införa krav på
legitimerade lärare och förskollärare i skolväsendet är att:
• kvalitetssäkra och utveckla verksamheten
• bidra till professionalism genom tydligare krav
• öka måluppfyllelsen för eleverna
• öka yrkets status - fler ska vilja bli lärare
Skolverket har inte kunnat utfärda legitimationer i den takt man räknat med, datumet
kommer därför troligen att skjutas upp från 1 juli 2012 till 1 december 2013. Det
innebär att lärare och förskollärare som ingår avtal om anställning efter den 1 juli
2011 ska vara legitimerade från och med den 1 december 2013 för att få bedriva
undervisning och sätta betyg. Detsamma gäller för att kunna anställas utan
tidsbegränsning. För att kunna möta detta krav bör Klippans kommun sträva efter att
sluta anställningsavtal med utexaminerad, och därmed behörig personal.
Följande lärare är tillsvidare undantagna kravet på legitimation och skulle därför
kunna undantas nämndens beslut om krav på formellt behörig personal:






Lärare i ämnet modersmål.
Lärare i yrkesämnen.
Lärare i individuella kurser eller orienteringskurser i kommunal
vuxenutbildning.
Lärare i fristående Waldorfskolor.
Lärare som bedriver annan undervisning på engelska än språkundervisning.
Läraren ska dock ha en utländsk lärarutbildning som motsvarar en svensk
lärarexamen och ha kompetens att undervisa på engelska.

Beslutsunderlag
Anställningskrav för lärare, JanEric Assarsson, 2012-08-07.
Signatur justerare
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Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar:
Godkänna att endast utexaminerade pedagoger i samtliga skolformer
tillsvidareanställs i Klippans kommun. Beslutet ska dock ej gälla de pedagoger som
undantagits regeln i riksdagens beslut.
___

Signatur justerare
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§ 127
Nämndens besök i Färingtofta skola 2012-06-14
BUN 2012.0535.600

Ärendet
Ersättare i Barn- och utbildningsnämnden Ann-Charlotte Brämhagen (S), informerar
om det öppna mötet som arrangerades av nämnden på Färingtofta skola 2012-06-14,
då ca 30 föräldrar närvarade. Barn- och utbildningsnämnden representerades av
Madeleine Atlas (C), Olle Nilsson (S), Ann-Charlotte Brämhagen (S) och Mattias
Rausbo (SD). Följande synpunkter framfördes av föräldrarna på Färingtofta skola:
1.
2.

3.

Bättre information om skolan behövs till föräldrar som flyttar in
och till föräldrar som har barn som ska börja i skolan.
Barnen måste kunna gå på fritids eller hos dagmamma i närheten av
skolan för att det ska vara lättare för barn och föräldrar att ha sina
barn i Färingtoftaskola.
Man behöver ha en dagmamma till i Färingtofta som dels behövs
för att barnen ska få sin barnomsorg nära skolan och det behövs för
att täcka upp vid sjukdom för andra dagmammor. Det har hänt att
föräldrar har fått stanna hemma p.g.a. att de inte har barnomsorg
när deras dagmamma blivit sjuk.

Merparten av de närvarande föräldrarna verkade nöjda med skolan, medan några
ansåg att det fanns en del problem. Nämndens ledamöter har utlovat att återkomma
med en uppföljning. Överlag är det bestående intrycket efter mötet att både föräldrar
och barn är mycket engagerade i sin skola. Underlag som tagits fram av
förvaltningen gällande Färingtofta kommer att presenteras vid nämnden på nästa
möte 2012-09-24.
Beslutsunderlag
Minnesanteckningar, möte på Färingtofta skola, 2012-06-14.
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar:
- Uppdra åt förvaltningen att undersöka om det finns/ kommer att uppstå vakanser
inom organisationen för pedagogisk omsorg. Om så är fallet bör förvaltningen
undersöka om det finns utrymme att anställa ytterligare en dagbarnvårdare i
Färingtofta.
- Uppdra åt förvaltningen att undersöka hur många fritidsbarn som skjutsas mellan
Färingtofta- Ljungbyhed.
- Kalla Helen Dahlberg Viebke och Janeth Nilsson Norén till nästa nämnd för att
svara på frågor gällande barnomsorg i Färingtofta.
___
Signatur justerare
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§ 128
Motion om barnomsorg på obekväm arbetstid 2013.
BUN 2012.0510.630

Ärendet
Olle Nilsson (S) har lämnat in en motion om barnomsorg på obekväm arbetstid.
Kommunstyrelsens arbetsutskott har 2012-06-20 remitterat motionen till Barn- och
utbildningsnämnden för beredning, KS § 146/12.
I motionen skriver Olle Nilsson att det kommit till hans kännedom att personer valt
att flytta från Klippans kommun på grund av att de inte fått möjlighet till barnomsorg
på obekväm arbetstid (nattis). Olle Nilsson menar att det är hög tid att inrätta ett
nattis även i Klippans kommun om alternativet är att hänvisa sina invånare till andra
kommuner.
Olle Nilsson yrkar att barnomsorg på obekväm arbetstid genomförs, vilket inkluderar
nattetid, senast från det att den tillbyggda Hermelinen är klar under 2013.

Beslutsunderlag
Motion om barnomsorg på obekväm arbetstid, Olle Nilsson, Socialdemokraterna i
Klippan, 2012-05-22.

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar:
- Uppdra till förvaltningen att ta fram förslag på möjliga lösningar för inrättande av
nattis, undersöka kostnader för att inrätta ett nattis, samt att undersöka möjligheten
att utvidga de lösningar som nyttjas idag.
- Uppdra åt förvaltningen att även titta på alternativa lösningar till nattis i Klippans
kommun samt att undersöka vilka möjliga statsbidrag som finns att söka.
___

Signatur justerare
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§ 129
Ansökan om förskoleklass för femåring.
BUN 2012.0511.630

Ärendet
Barn- och utbildningsnämnden har 2012-08-03 mottagit en ansökan från
vårdnadshavare om att låta dennes dotter börja i förskoleklass hösten 2012. Dottern
är född år 2007 och skulle därmed påbörja sitt inträde i förskoleklassen ett år tidigare
än normalfallet. I skollagens kapitel 9 § 5 står att läsa följande:
”Barn som är bosatta i Sverige ska erbjudas förskoleklass från och med höstterminen
der år de fyller sex år. Barn får tas emot tidigare.”
En pedagogisk utredning har gjorts av barnet och ytterligare omständigheter som
utgjort underlag inför beslutsförslaget presenteras i förvaltningschefens skrivelse till
nämnden.
Beslutsunderlag
Ansökan om förskoleklass för femåring, vårdnadshavare, 2012-08-03.
Förskoleklass från fem års ålder, (muntligt återberättad) JanEric Assarsson,
2012-08-14.

Beslut
Godkänna att ett barn bosatt i Klippans kommun, enligt ansökan, tillåts gå i
förskoleklass från fem års ålder, med skolstart hösten 2012.
___

Signatur justerare
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§ 130
Lokaler för förskolan Hermelinen.
BUN 2011.0119.600

Ärendet
Skolchef JanEric Assarsson informerar om att kommunstyrelsen har beslutat att de
kostnader som uppstår för inhyrning av moduler ska ses som en del i investeringen
och finansieras genom det investeringsanslag som finns i investeringsbudgetarna
2012 och 2013, totalt 18 miljoner kronor för Hermelinens uppbyggnad/ombyggnad.
Vidare informerar JanEric Assarsson om att det uppstått en diskussion om var och
hur Hermelinen ska byggas upp eftersom att den ursprungliga ritningen innebär att
träd på skolgården hotas av nedhuggning. En arbetsgrupp har tillsatts för att se över
skolgården.
Beslutsunderlag
§ 78 Återuppbyggnad av förskolan Hermelinen, kommunstyrelsen, 2012-06-13
§ 104 Uppbyggnad av förskolan Hermelinen, kommunstyrelsens arbetsutskott, 201205-09.

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar:
Notera informationen.
___

Signatur justerare
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§ 131
Verksamhetsbesök hösten 2012.
BUN 2012.0506.600

Ärendet
Barn- och utbildningsnämnden genomför cirka åtta verksamhetsbesök varje år.
Besöken fokuserar på arbetet med nämndens inriktningsmål.
Resultatet av besöket sammanställs i form av minnesanteckningar. Dessa diskuteras
på det nämndssammanträde som följer närmast efter verksamhetsbesöket.
Förslag till ämnen som skall tas upp vid årets verksamhetsbesök:
Exempel på elevers och föräldrars delaktighet och inflytande.
Mobbningssituationen – Uppföljning av områdets likabehandlingsplan.
Betyg och bedömning – skriftliga omdömen.
Elevers lust till lärande.
Arbetet med entreprenörskap.
Frisknärvaro och arbetsmiljö för personalen.
Besök våren 2012
Under vårterminen 2012 har nämnden gjort besök på förskolan Linnéa och Nejlikan
2012-05-22 (Bodil Andersson), på pedagogisk omsorg i Färingtofta 2012-05-10
(Bodil Andersson och Helena Dådring) och NTA-verksamheten på Bofinkenskolan
och Vedby skola 2012-03-21 (Olle Nilsson, Helena Dådring och Lena Lundgren).
Dessutom gjordes ett besök på Pilagårdsskolan 2012-03-16 som skjutits upp efter
hösten 2011 (Matthias Rausbo och Gunnel Johansson).

Beslutsunderlag
Verksamhetsbesök hösten 2012, Charlotta Hasselberg, 2012-08-17.

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar:
Besöka Antilopenskolan, Täppans förskola samt PeterSvenskolan under
höstterminen 2012.
___

Signatur justerare
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§ 132
Ansökan om medel från Stiftelsen Samfond Klippans Grundskola.
BUN 2012.0512.046

Ärendet
Verksamhetschef för grundskolan Helen Dahlberg Viebke har inkommit med en
skrivelse till nämnden där hon äskar pengar från Stiftelsen Samfond Klippans
Grundskola till projektet ”Skapande skola”.
Skapande skola är ett projekt med fokus på teater, drama, konst och musik. Eleverna
är med och skapar och tanken är att det pedagogiska arbetet skall utvecklas med
inspiration av ”Skapande skolas” insatser. Inför läsår 2012-2013 tänker skolan
utveckla ”Skapande skola”-insatserna med Hip Hop och Rap för de äldre eleverna på
Nya Snyggatorp och Ljungbyhedsskolan. För att eleverna ska få möjlighet att arbeta i
workshops och kunna göra en egen föreställning behöver skolan mer medel för att
genomföra projektet så som man planerat.
Helen Dahlberg Viebke ansöker om 16 890 kronor i medel från Stiftelsen samfond
Klippans grundskola.

Beslutsunderlag
Ansökan om medel från Stiftelsen Samfond Klippans grundskola, Helen Dahlberg
Viebke, 2012-07-05.

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar:
Bevilja 16 890 kronor från Stiftelsen Samfond Klippans Grundskola till projekt
”Skapande skola”.
___

Signatur justerare
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§ 133
Arbetsmiljö
Ärendet
Nämndsekreterare Charlotta Hasselberg informerar om de ärenden som bifogats
kallelsen, nedan. Roland Åkesson (S) menar att lärarnas löneupprop inte bör utgöra
information till nämnden.
Lärare i Klippans kommun 2012-06-13,

Skrivelse till BUN i Klippans kommun
gällande högre löner.

Kristina Brink Nilsson, rektor, 2012-06-28 Svar till Arbetsmiljöverket, med
anledning av inspektion efter olycka,
Charlotta Hasselberg, nämndsekreterare
2012-08-09

Redogörelse för incidentrapporter våren
2012.

Sammanställning av incidentrapporter för barn och elever till arbetsmiljöverket
2012-08-27.
Sammanställning av incidentrapporter för personal som anmälts till arbetsmiljöverket
2012-08-27.
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar:
Notera informationen.
___
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§ 134
Elevärenden
Ärendet
Nämndsekreterare Charlotta Hasselberg informerar om följande elevärenden:
2012.383-14
Överklagande av dom gällande
inackorderingsbidrag.

Barn- och utbildningsnämnden

2012.242-5
Anmälan gällande skolsituation för elev.

Skolinspektionen

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar:
Notera informationen.
___
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§ 135
Delegationsärenden
Ärendet
Enligt gällande delegationsordning har följande beslut anmälts fattade på Barn- och
utbildningsnämndens uppdrag:
2012-06-11 Rätt till särskola/omprövning Dnr 2012.435-1

Verksamhetschef
elevhälsan

2012-08-03 Beslut att skriva in elev i grundsärskola
Dnr 2012.518-1
2012-06-20 Rätt till särskola Dnr 2012.454-1
2012-06-01 Visstid lärare bild (obehörig)
120619-130619 21,5%

Rektor Sär- och Träningsskolan

2012-06-15 Anpassad studiegång elev läsåret 2012-2013
2012-07-02 Beslut angående ansökan om extra skolår.
Dnr 2012.451-3
2012-07-23 Beslut gällande skolskjutsärende
Dnr 2012.463-2
2012-07-24 Beslut gällande skolskjutsärende
Dnr 2012.494-2

Rektor Antilopenskolan
Ordförande BUN

Skolskjutssamordnare

Redovisade anställningar till Kommunstyrelsen/ Barn- och utbildningsnämnden
2012-05-09 Tillsvidareanställning av skolpsykolog
2012-03-29 Förlängning elevassistent särskolan.
10%, 120401-0430
2012-03-30 Förlängning elevassistent
65%, 120401-0430
2012-04-27 Förlängning elevassistent särskolan
120501-0612 100%
2012-05-01 Tillsvidareanställning (konvertering)
Elevassistent från 120510 65 %
2012-06-02 Visstid lärare bild (obehörig)
120619-130619 21,5%

Verksamhetschef elevhälsan
Rektor Sär- och Träningsskola

2012-06-11 Anställning visstid, lärare trä- och metallslöjd Rektor Antilopenskolan
120620-130811
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2012-05-30

Förlängning lärare modersmål
120620-12-08-12

2012-04-16

Biträdande rektor, Åbyskolan
Verksamhetschef
120701-120930, visstid
Frivilliga skolformer
Biträdande rektor, Ljungbyhed Park
120701-120812, visstid
Lektor, gymnasieskolan, visstid
120701-120831, 120901-121231
Rektor Naturbruksgymnasiet, visstid
120701-120630
Gymnasiesamordnare, studieledare
120801 tillsvidare
Visstidsanställning av biträdande rektor
120701-120930
Visstidsanställning av projektledare
120701-120812
Visstidsanställning av lektor
120701-120831, 120901-121231
Visstidsanställning av rektor Naturbruksgymnasiet
120701-130630
Tillsvidareanställning 80%, 20%
120801, Gymnasiesamordnare,studieledare.

2012-05-28
2012-06-01
2012-06-29
2012-06-29
2012-04-16
2012-05-28
2012-06-01
2012-06-29
2012-06-30

2012-06-07

Förlängning barnskötare
Vik 120601-0708, 100%

2012-06-07
2012-06-18

FörlängningVik 120701-0708, 75%
Förändring av tjänst, grundskolelärare i förskolan
Tillsvidare 120801, 100%
Förlängning, fritidspedagog i förskolan
AVA 120801-1231, 60%
Förlängning barnskötare Vik 120601-0831, 100%
Förändring av tjänst, förskolelärare,
Tillsvidare, 120801, 100%
Förändring av tjänst, tillsvidare 1205-01 75%
Förlängning barnskötare
Vik 120401-0531, 100%
Förändring av anställning barnskötare
AVA 120401-0630, 65%
Förlängning barnskötare
AVA 120101-0630, 50%
Förlängning barnskötare
VIK 120101-0531, 100%

2012-06-28
2012-05-08
2012-06-18
2012-06-07
2012-03-02
2012-03-23
2011-12-09
2011-12-09
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2012-05-30
2012-05-31
2012-05-31
2012-06-01
2012-06-04
2012-06-12
2012-06-21

2012-05-22
2012-05-22
2012-05-25
2012-05-29
2012-05-31
2012-06-01
2012-06-04
2012-06-08
2012-06-08
2012-06-11
2012-06-19

Visstidsanställning, obehörig lärare
Rektor
Elprogrammet läsår 2012/2013
Tegelbruksskolan
Visstidsanställning, obehörig lärare
Transport, läsår 2012/2013
Visstidsanställning, obehörig lärare
Transport, läsår 2012/2013
Visstidsanställning, obehörig lärare
Bygg, läsår 2012/2013
Visstidsanställning, obehörig lärare
Transport, läsår 2012/2013
Visstidsanställning, obehörig lärare
Transport, läsår 2012/2013
Visstidsanställning, obehörig lärare
Vikare höstterminen 2012 Sh/Re.
Tidigarelärare Bofinkenskolan Rektor Bofinkenskolan/
Tillsvidare från 20120813
Vedby skola
Resurspedagog Vedby skola
Tillsvidare från 20120806
Tidigarelärare, Bofinkenskolan
20120813-20121220
Mellanstadielärare Bofinkenskolan
20120813-20130619
Mellanstadielärare, Vedby skola
Tillsvidare från 20120813
Tidigarelärare, Vedby skola
Tillsvidare 20120813
Tidigarelärare, Vedby skola
20120806-20121221
Tidigarelärare, Vedby skola
Tillsvidare från 20120806
Vikarierande Assistent, Bofinkenskolan
Resurslärare Bofinkenskolan
20120813-20121220
Kurator Bofinkenskolan
Tillsvidare från 20120813

___
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§ 136
Informationsärenden
Ärendet
Följande informationsärenden rapporteras till nämnden:
Dnr 2007.76-14
Kommunfullmäktige
§ 39 Redovisning av vårdnadsbidrag.
Dnr 2010.34-13
Kommunfullmäktige
§ 38 Svar på motion om fritidsaktivitet för barn och
ungdomar med funktionsnedsättning.
Dnr 2011.127-3
Barn- och
Redovisning av nämndens klagomålshantering
utbildningsförvaltningen
läsåret 2011/2012
Dnr 2011.297-11
Filbornaskolan, Helsingborg
Välkomstbrev till elever på industriprogrammet.
Åbyskolan.
Information till elever på industriprogrammet.
Dnr 2012.56-12
Barn- och
Inbjudan till invigning av Familjens Hus
utbildningsförvaltningen m.fl. Dnr 2012.140-4
Barn- och
Utvärdering av sommarskola 2012
utbildningsförvaltningen
Dnr 2012.163-4
Kommunfullmäktige
Revidering av taxa inom barnomsorg (fritidsplats på
loven).
Dnr 2012.226-2
Skolverket
Beslut om statsbidrag för personalförstärkning inom
elevhälsan.
Dnr 2012.378-4
Barn- och
Resultat juni 2012, Klippans grundskolor, ej
utbildningsförvaltningen
analys år 6 och 9.
Dnr 2012.430-1
Myndigheten för yrkeshögskolan, Beslut efter tillsynsbesök på utbildningen för
trafiklärare.
Dnr 2012.447-1
Kommunfullmäktige
§ 45 Avsägelse från Ann-Sofie Johansson (M) av
uppdrag som ersättare i Barn- och
utbildningsnämnden.
BUN122677
Brottsförebyggaren,
Brottsstatistik för Klippans kommun, första
Klippans kommun
halvåret2012-09-06.
BUN122783
Ungdomsstyrelsen
Information om bidrag till unga arbetslösa
BUN122795
Artiklar gällande Barn- och utbildningsnämndens verksamhet i Helsingborgs dagblad
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sommaren 2012.
Incidenter som anmälts till Arbetsmiljöverket till och med juli 2012 presenteras
under ärendet ”Arbetsmiljö”.
Informationsärenden som finns tillgängliga på nämndsmötet och som kan
skickas ut på begäran:
Utdrag av kommunens yttranden och överklaganden gällande skolskjutsärenden.
Dnr 2012.108-6
Klippans kommun
Avtal angående transport av särskoleelever.
Dnr 2012.108-7
Klippans kommun
Avtal angående transport av särskoleelever.
Dnr 2012.108-8
Klippans kommun
Avtal angående transport av särskoleelever.
Dnr 2012.155-4
Skolverket
Statsbidrag för deltagande i försöksverksamheten med
gymnasial lärlingsutbildning våren 2012.
Dnr 2012.155-5
Skolverket
Statsbidrag för deltagande i gymnasial lärlingsutbildning
våren 2012.
Dnr 2012.423-2
Länsstyrelsen i Skåne Län Beslut om utvecklingsmedel till förebyggande insatser
mot hedersrelaterat våld och förtryck.
Dnr 2012.480-1
Höörs kommun
Revidering av ersättningar inom förskolan från och med
2012-07-01.

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar:
Notera informationen.
___

Signatur justerare

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden

Sida

25 (25)

Sammanträdesdatum

2012-08-27

§ 137
Kurser och konferenser
Ärendet
Nämndsekreterare Charlotta Hasselberg informerar om att nämndens kvalitetsdagar
8-9 oktober kommer att hållas på Söderåsens Pensionat. En anmälningslista
presenteras på mötet. Den första dagen kommer att handla om kvalitetsmål och andra
dagen kommer fokus att läggas på gymnasieskolans utveckling.
Madeleine Atlas informerar om en kurs som anordnas om ungas mötesplatser 24-25
september.

Beslutsunderlag
Kvalitetsdagar 8-9 oktober, Charlotta Hasselberg, 2012-08-17.
Inbjudan till konferens om ungas mötesplatser, Debaser Medis.

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar:
Godkänna att nämndens presidium med adjungerad ledamot åker på konferens för
presidier med kommunförbundet Skåne, 16 oktober.
Två nämndsledamöter bereds möjlighet att åka på konferens ”Ungas mötesplatser”
24-25 september i Stockholm.
___
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