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Sammanträdesdatum
Paragrafer

2016-02-18

12

Plats och tid

Kommunhuset i Klippan, kl. 19.00

Beslutande

Rune Persson (S), ordförande
Neyssja Lundmark (S), tjänstgörande istället för Cecilia Örnemark (MP)
Jan Wallgren (S), tjänstgörande istället för Maria Sjöberg (S)
Tomas Thorné (S)
Gunnel Johansson (C)
Helena Dådring (M)
Tonny Svensson (M)
Irene Dahl (L), tjänstgörande istället för Charlotte Eliasson Anderberg (KD)
Åsa Edvardsson (SD)

Övriga närvarande

Rose-Marie Bergman, skolchef
Åsa Lönn, nämndsekreterare
Helén Viebke, verksamhetschef grundskola
Anneli P Dalberg, verksamhetschef förskola

Utses att justera

Åsa Edvardsson (SD)

Justeringens plats
och tid

Barn- och utbildningsförvaltningen 2016-02-29, kl 19.00

Sekreterare
____________________________________________
Åsa Lönn
Ordförande
____________________________________________
Rune Persson
Justerare
____________________________________________
Åsa Edvardsson

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Organ

Klippans kommun, Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum

2016-02-18

Datum för anslags
uppsättande

2016-02-29

Förvaringsplats för protokollet

Barn- och utbildningsförvaltningen i Klippan

Underskrift

Åsa Lönn

Datum för anslags
nedtagande

2016-03-25
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§ 12
Bokslut 2015
BUN 2016.0006.042

Ärendet
Skolchef Rose-Marie Bergman redogör för nämndens måluppfyllelse i bokslutet för
2015.
Målen under 2015 mättes utifrån sex fokusområden/inriktningsmål. Måluppfyllelsen
betygssätt i en färgskala från rött, vilket indikerar ingen uppfyllelse, till mörkgrönt,
vilket indikerar full måluppfyllelse.
Fokusområde 1: Våra barn och ungdomar/Resultaten i skolan
Färgindikator orange.
Rose-Marie Bergman påpekar att det finns ytterligare arbete att göra för att höja
elevernas resultat.
Nämnden bereds möjlighet att diskutera detta och lyfter förskolans viktiga roll i
barnens resultat och lärarens och övriga vuxnas uppmärksamhet till var och ett av
barnen.
Rose-Marie Bergman visar vad SKL (Sveriges kommuner och landsting) lyfter för
faktorer för framgångsrika skolkommuner och hur Klippans kommun arbetar mot
detta.
Fokusområde 2: Folkhälsa/livskvalitet
Färgindikator ljusgrön
Rose-Marie Bergman konstaterar att arbetet med miljö är framgångsrikt samt att det
finns bra och tydliga handlingsplaner för övergångar mellan de olika skolformerna.
Fokusområde 3: Dialog
Färgindikator orange.
Rose-Marie Bergman lyfter hur elever i Klippans skolor känner mindre inflytande ju
äldre de blir. För att förändra detta behövs en utvecklad kunskapssyn och där är IKTsatsning viktigt.
Nämnden bereds möjlighet att diskutera detta och lyfter vikten av dialog, delaktighet
och inflytande för elever i olika nivåer och forum samt behovet av att arbeta aktivt
med barnkonventionen.
Fokusområde 4: Varumärkesbyggande
Färgindikator orange
Rose-Marie Bergman lyfter de händelser under året som har haft negativ påverkan på
Barn- och utbildningsnämndens varumärke, vilket bland annat är processen kring
Bofinkenskolan, Arbetsmiljöverkets tillsyn samt hög personalomsättning.
Fokusområde 5: Medarbetare
Färgindikator orange
Rose-Marie Bergman lyfter utmaningar med personalomsättning och rekrytering, då
det råder brist på lärare.
Signatur justerare

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
Sammanträdesdatum

2016-02-18

Fokusområde 6: Ekonomi
Färgindikator mörkgrön.
Rose-Marie Bergman informerar att nämndens överskott för 2015 blir ca 4810 tkr.
Rose-Marie Bergman avslutar med att redogöra för de utmaningar inför 2016 som
förvaltningen ser, vilka är:
Öka måluppfyllelsen, långsiktig lokalplanering, det ökade antalet nyanlända samt
utmaningen med rekrytering av behörig personal.
Nämnden bereds möjlighet att diskutera informationen och lyfter bland annat:
- Resultat nationella prov
- Mobilfria lektioner och skoldagar
- Mer idrott
- Uppmana till mer annan pedagogik än endast klassrummet,
- Politikernas roll
- Samarbetet med föräldrarna
- Utbildning för elever och personal i beroendeproblematik
- Arbeta med barn som inte är straffmyndiga och polisen inte jobbar med.
- Värdegrundsarbete i stort - rasism, droger, kvinnosyn etc
Beslutsunderlag
Årsredovisning 2015, Barn- och utbildningsnämnd Tertial 3 2015, bilaga Bun
§ 12/16
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Noterar informationen.
____
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