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0Plats och tid

Kommunhuset i Klippan, 19.00-22.00

Beslutande

Madeleine Atlas (M), ordförande
Helena Dådring (M)
Fredrik Hammarstrand (M)
Bodil Andersson (KD)
Gunnel Johansson (C)
Roland Åkesson (S)
Gun Samuelsson (S)
Anders Nilsson (S), tjg istället för Olle Nilsson
Therese Borg (SD)

Övriga närvarande

Eva Jönsson (FP)
Åsa Edvardsson (SD)
JanEric Assarsson, skolchef
Charlotta Hasselberg, sekreterare
Per Dahl, verksamhetschef frivilliga skolformer, §§ 138-141.
Helen Dahlberg Viebke, verksamhetschef grundskolan, §§ 138-139
Janeth Nilsson Norén, chef pedagogisk omsorg, §§ 138-139
Marie Gärdby, projektledare Ventilen § 138
Gunilla Johansson, personalföreträdare, §§ 138-145.

Utses att justera

Roland Åkesson (S)

Justeringens plats
och tid

Barn- och utbildningsförvaltningen, tisdag 2012-10-02.
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____________________________________________
Madeleine Atlas
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____________________________________________
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Förslag om fortsättning för Ventilens verksamhet 2012.
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Janeth Nilsson och Helen Dahlberg Viebke informerar om Färingtofta skola och
svarar på frågor utifrån uppdrag
§ 140
Delårsrapport 2012
§ 141
Underlag för diskussion kring internbudget för gymnasieskolan 2013
§ 142
Delegering av rätten att fastställa bidragsbelopp.
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Samverkansavtal vuxenutbildning 2012
§ 144
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§ 138
Förslag om fortsättning för Ventilens verksamhet 2012.
BUN 2012.0377.600

Ärendet
Marie Gärdby, projektledare på Ventilen, informerade om projektet Ventilen på
förfrågan från nämnden. Ventilen är en del av elevhälsan som i projektform samlar
olika insatser kring elever med problemskapande beteende. Marie Gärdby förklarar
Ventilen utifrån fyra olika delar:

1. Resursgrupperna finns på Ventilen och Vedby skola. De riktar sig framför allt
till barn som behöver en mindre undervisningsgrupp.
2. Samverkan – Ventilen samverkar med socialförvaltning, barn- och
ungdomspsykiatrin samt polis i olika elevärenden.
3. Akuta insatser, Ventilen har möjlighet att hjälpa till vid akuta situationer då
en elev behöver en ”time out” från sin vanliga skola.
4. Proaktiv elevhälsa – Skollagen betonar vikten av att arbeta förebyggande
istället för akut. Satsningen ”proaktiv elevhälsa” av ett mobilt team som
består av en pedagog, specialpedagog, socionom samt en resursperson.
Ventilen arbetar extra med elever med problemskapande beteende.
Målet med Ventilen är att elever med problemskapande beteende ska nå ökad
måluppfyllelse. Kontakten mellan skola och Ventilen går alltid via rektor.
Beslutsunderlag
Verksamhetsmodell Ventilen och Proaktiv elevhälsa, Marie Gärdby, 2012-09-12.
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar:
Notera informationen.
___
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§ 139
Janeth Nilsson och Helen Dahlberg Viebke informerar om
Färingtofta skola och svarar på frågor utifrån uppdrag
BUN 2012.0535.600

Ärendet
Helen Dahlberg Viebke, verksamhetschef på grundskolan, informerar om
organiseringen av Färingtofta skola och Ljungbyhedsskolan efter nedläggningen av
Riseberga skola 2009, bilaga Buf § 139/12 A.
Helen Dahlberg Viebke berättar att fritidshemmet i Färingtofta lades ner under en
period då det fanns mycket få fritidsbarn i området (2-3 stycken). Fritidsbarnen
hänvisades istället till Färingtoftas dagbarnvårdare om morgnarna och fritidshemmet
i Ljungbyhed på eftermiddagarna enligt bilaga Bun § 139/12 B. Helen Dahlberg
Viebke säger att utökade resurser motsvarande en tjänst om 25 % krävs för att kunna
hålla ett morgonöppet fritidshem i Färingtofta.
Färingtoftas vackra omgivningar är en tillgång för skolan, dock utgör det lilla
barnantalet ett bekymmer. Tre elever bussas varje dag från Ljungbyhed till
Färingtofta skola.
Janeth Nilsson Norén, förskolechef för pedagogisk omsorg, berättar att det finns två
dagbarnvårdare i Färingtofta, enligt bilaga Buf § 139/12 C. Det finns två vakanser
inom organisationen för pedagogisk omsorg från 1 januari 2013 som skulle behöva
återinsättas inom respektive område utifrån gällande barnomsorgsköer enligt Janeth
Nilsson Norén.
Beslutsunderlag
Färingtofta skola – ekonomisk och pedagogisk genomlysning, Marie Berlin,
2012-09-05.
Angående fritidshem Färingtofta skola, Helen Dahlberg Viebke, 2012-09-24
Pedagogisk omsorg/familjedaghem, Janeth Nilsson Norén, 2012-09-17
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar:
Uppdra åt förvaltningen att ta fram ett förslag för att utveckla en ny pedagogisk
inriktning på skolan i Färingtofta med tillhörande kostnadskalkyl. Till detta uppdras
förvaltningen göra en enklare undersökning för att se vad barn och föräldrar
efterfrågar i skolan i Klippans kommun.
___
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§ 140
Delårsrapport 2012
BUN 2012.0575.042

Ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen har sammanställt delårsrapport för Barn- och
utbildningsnämnden 2012 enligt bilaga Bun § 140/12. Den ekonomiska
helårsprognosen visar ett underskott på 6 672 000 kr.
Beslutsunderlag
Delårsrapport 2012-09-13.
Förslag till beslut gällande delårsbokslut 2012, JanEric Assarsson, 2012-09-13.

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar:
Godkänna delårsrapporten för 2012.
___
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§ 141
Underlag för diskussion kring internbudget för gymnasieskolan
2013
BUN 2012.0574.041

Ärendet
Per Dahl informerar om gymnasieskolans budgetarbete inför 2013, bilaga Buf §
141/12. Sammantaget visar beräkningarna inför 2013 på ett underskott om cirka 5
miljoner kronor, varav en stor del kan härledas till Naturbruksprogrammen som
enligt prognos kommer att ha färre elever än under läsåret 2012/2013. Även
Åbyskolan uppvisar ett underskott vilket till viss del uppvägs av ett överskott på
introduktionsprogrammen.
Övriga gymnasieenheter i Klippan uppvisar budget i balans eller överskott inför
internbudgeten 2013. Per Dahl informerar om att en minskning av anslaget till
vuxenutbildningen inför 2013 kan bli aktuell.
Beslutsunderlag
Underlag för beslut om internbudget 2013 för de frivilliga skolformerna, Per Dahl,
2012-09-19.
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar:
Notera informationen.
___
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§ 142
Delegering av rätten att fastställa bidragsbelopp.
BUN 2012.0581.002

Ärendet
Kommunfullmäktige i Klippans kommun fattar varje år beslut om de på
programkostnader för gymnasieskolan som föreslås av Barn- och
utbildningsnämnden. Utifrån dessa räknas bidragsbelopp fram för de fristående
gymnasieskolor i annan kommun som tar emot elever folkbokförda i Klippans
kommun. Reglerna för beräkning av bidragsbelopp anges i Gymnasieförordningens
(2010:2039) 13:e kapitel.
I gymnasieförordningen (2010:2039) 13 kap 10 § står att läsa följande: ”En kommun
som lämnar bidrag för en elev i en fristående skola ska för den enskilda
huvudmannen kunna redovisa hur bidraget har beräknats. Av redovisningen ska
beloppen för lokalkostnader, administration och mervärdesskatt framgå. Om det inte
finns särskilda skäl, ska redovisningen även innehålla belopp för övriga kostnadsslag
var för sig. Statens skolverk får meddela föreskrifter om sådan redovisning.”
Förordning (2012:402).

Beslutsunderlag
Förslag att delegera beslutsrätt om bidragsbelopp, JanEric Assarsson, 2012-09-10.
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar:
Delegera till skolchef på barn- och utbildningsförvaltningen i Klippans kommun att,
utifrån gällande lagar och föreskrifter, fatta beslut om bidragsbelopp till huvudmän
för fristående gymnasieskolor och gymnasiesärskolor i annan kommun.
___
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§ 143
Samverkansavtal vuxenutbildning 2012
BUN 2012.0593.615

Ärendet
Politiker och tjänstemän Skåne Nordväst (Familjen Helsingborg) har tagit fram
förslag på samverkansavtal för vuxenutbildningen i regionen, bilaga Buf § 143/12.
Avtalets parter utgörs av kommunerna Bjuv, Båstad, Helsingborg, Höganäs, Klippan,
Landskrona, Svalöv, Åstorp, Ängelholm och Örkelljunga.
Målsättningen med avtalet är att gemensamt utveckla en vuxenutbildning som, ur ett
regionalt tillväxtperspektiv, ger ett relevant utbildningsutbud med hög kvalitet och
med optimalt resursutnyttjande i hela Nordvästra Skåne. Härigenom förbättras den
enskilde medborgarens ställning på arbetsmarknaden och i samhällslivet och
möjligheten till personlig utveckling ökar.
Avtalet syftar till att:
gemensamt stödja och utveckla utbildningar som bedöms strategiskt
viktiga för hela regionen
de studerande fritt får söka utbildningar inom hela
samverkansområdet.
Avtalet börjar gälla 1 januari 2013 och löper tills vidare.

Beslutsunderlag
Samverkansavtal för vuxenutbildningen, JanEric Assarsson, 2012-09-13.
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar:
Godkänna undertecknande av samverkansavtal för vuxenutbildningen i Skåne
Nordväst, enligt bilaga.
___
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§ 144
Revidering av läsårstider 2012/2013.
BUN 2012.0507.600

Ärendet
Barn- och utbildningsnämnden fattade 2011-06-13 beslut om läsårstider och
verksamhetsår 2012/2013. Enligt detta beslut är 9 januari en lovdag 2013, vilket ger
totalt 20 lovdagar under läsåret. Det har dock framkommit att en sådan lovdag skulle
innebära att lärarnas termin inleds med tre hela dagar utan elever på plats i skolan,
istället för de brukliga två, varpå en förändring av läsårstiderna 2012/2013, enligt
bilaga, rekommenderas av förvaltningen.

Beslutsunderlag
Förslag till reviderade läsårstider 2012/2013, Barn- och utbildningsförvaltningen,
Helen Dahlberg Viebke, Per Dahl, 2012-08-06.
Förslag till reviderade läsårstider grundskola 2013/2014, Helen Dahlberg Viebke.
Läsårstider 2012/2013, Bun § 100/11
Läsårstider grundskolan Bun § 97/12 A

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar:
Godkänna borttagandet av lovdag 9 januari 2013 och att istället ersätta denna med
ordinarie skoldag.
___
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§ 145
Arbetsmiljö
Ärendet
Charlotta Hasselberg informerar om incidentrapporter till och med augusti månad.
JanEric Assarsson informerar om att polisanmälan har gjorts av den olycka som skett
på en kompisgunga på Antilopenskolan.
Beslutsunderlag
Sammanställning av incidentrapporter för personal som anmälts till
Arbetsmiljöverket, 2012-09-24.
Sammanställning av incidentrapporter för barn och elever som anmälts till
Arbetsmiljöverket, 2012-09-24.
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar:
Notera informationen.
___
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§ 146
Elevärenden
Ärendet
Skolinspektionen

Advokaterna
Nordquist & Ståhlnacke

Dnr 2011.168-7
Beslut gällande skolsituation på Vedby skola.
Dnr 2012.585-1
Begäran om yttrande gällande inskrivning i särskola.

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar:
Notera informationen.
___
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§ 147
Delegationsärenden
Ärendet
Enligt gällande delegationsordning anmäles följande beslut fattade på barn- och
utbildningsnämndens uppdrag:
Beslut skolskjutssamordnare:
2012-08-16
2012-08-16
2012-09-12
2012-09-07

Beslut om avslag skolskjuts till annan kommun
Dnr 2012.531-2
Beslut om avslag skolskjuts till annan kommun
Dnr 2012.534-2
Beslut om beviljad skolskjuts Dnr 2012.578-2
Beslut om att bevilja skolskjuts, dnr 2012.582-2

Beslut rektor Antilopenskolan:
2012-08-17

Anpassad studiegång elev årskurs 5, läsår 2012-2013

Beslut: Verksamhetschef elevhälsan:
2012-08-27

Beslut att bevilja skolgång i särskola.
Dnr 2012.556-1

Redovisade anställningar till Kommunstyrelsen/ Barn- och utbildningsnämnden
Beslut förskolechef väster:
2012-07-25
Anställning förskolelärare
100% Viss tid 20120806-130228
2012-07-25
Anställning barnskötare, resurs modersmål
AVA 120806-130630, 60%
Beslut rektor Antilopenskolan:
212-08-06
2012-08-10
2012-08-06
2012-08-10
2012-08-16
2012-08-27
2012-08-27
Signatur justerare

Anställning fritidspedagog
AVA 120813-1231, 75%
Lärare, tillsvidare från 210813, 80%
Lärare, AVA 120813-1220, 50%
Lärare, vik vakant tjänst 1208113-31, 80%
Lärare, AVA 120813-130811, 20%
Lärare, tillsvidare från 120901, 80%
Lärare modersmål, tillsvidareanställning från 120813,
40%
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2012-08-27

Lärare modersmål, AVA 120813-130811, enligt
skollagen

Beslut rektor Tegelbruksskolan:
2012-08-13
2012-08-15
2012-08-31

Tillsvidareanställning, lärare bygg
Visstidsanställning obehörig lärare transport lå 12/13
Visstidsanställning av behörig lärare vik hösten 2012
SH/Re

Beslut rektor Pilagårdsskolan:
2012-03
2012-06-07
2012-06-07
2012-06-07
2012-06-07
2012-06-18
2012-06-21
2012-06-28
2012-07-23
2012-08-13
2012-08-14
2012-08-15
2012-08-17
___

Signatur justerare

Barnskötare
Visstid 120326-0715
Hemkunskapslärare, visstid (förlängning)
120620-08-12
Hemkunskaprslärare visstid 120813-130811
Grundskolelärare tid övr, visstid förlängning
120620-08-12
Grundskolelärare tid övr., visstid 120813-130619
Barnskötare fritids, visstid 120716-130714
Grundskolelärare tid övr. visstid 120813-130619
Grundskolelärare idrott/matte
Grundskolelärare senare NO/SO
Visstid 120831-1231
Grundskolelärare, visstid 120813-130619
Fritidspedagog outb/textilslöjd, visstid 120813-130731
Fritidspedagog outb./musiklärare, visstid 120813-130731
Förskolelärare, 85%, visstid 120813-130619
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§ 148
Informationsärenden
Ärendet
Följande informationsärenden rapporteras till nämnden:

Barn- och utbildningsförvaltningen

Dnr 2011.42-15
Besvarande av frågor kring PeterSvenskolan och
Ljungbyhed.

Dnr 2012.43-4
Barn- och utbildningsförv. Redogörelse av åtgärder efter granskning av rättning av
nationella prov.
Dnr 2012.84-5
Skolverket Beslut om godkännande av ansökt NIU-utbildning, inriktning häst.
Dnr 2012.379-6
Kommunstyrelsen
Beslut om programavgifter för gymnasieskolan.
Dnr 2012.447-2
Kommunstyrelsen
§ 51 Fyllnadsval till Barn- och utbildningsnämnden efter
Ann-Sofie Johansson (M)
Dnr 2012.596-1
Kommunstyrelsen
Avsägelse från Matthias Rausbo (SD) av uppdrag som
ledamot i Kommunstyrelsen och Barn- och
utbildningsnämnden.
Incidenter som anmälts till Arbetsmiljöverket till och med augusti 2012 presenteras
under ärendet ”Arbetsmiljö”.

Informationsärenden som finns tillgängliga på nämndsmötet och som kan
skickas ut på begäran:
Dnr 2011.243-5
Kommunförbundet Skåne Finansieringsförslag för regional plattform för validering.
Dnr 2012.595-1
Skolverket
Extra tilldelning av statsbidrag till yrkesinriktad
gymnasial vuxenutbildning 2012..
___
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§ 149
Kurser och konferenser
Ärendet
Madeleine Atlas informerar om inbjudan från Lärarförbundet att ”skugga” en lärare
under en dag. Vidare kommer kursen ”att möta media” att anordnas i kommunen, då
minst två politiker från varje parti kommer att bjudas in

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar:
Nämndens presidium bereds möjlighet att delta vid kunskapsseminarier på Campus
Helsingborg. ”Utbildningsvetenskaplig forskning vid Lunds Universitet” 2012-1023, ”Kommunal verksamhet och valfrihet: utmaningar, dilemman och lösningar”
2012-11-29 samt vid två tillfällen under vårterminen 2013.
Uppdra till barn- och utbildningsförvaltningen att anordna en kurs för nämnden i
arbetsmiljö under våren 2013
Nämndens presidium bereds möjlighet att delta på välfärdskonferens i Lund med
Kommunförbundet Skåne, 31 januari – 1 februari 2013.
Uppdra till förvaltningen att göra en översyn över budget för nämndens
kursdeltagande.
___
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