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Mattias Säflund, rektor Tegelbruksskolan §§ 1-5
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Sofia Walka, rektor Färingtoftaskolan § 2
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Företräde jml skollagen 5 kap 21 §, § 1
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§1
Avstängning av elev från gymnasieskolan
BUN 2013.0041.607

Ärendet
Rektor Mattias Säflund har med stöd av skollagen kap 5 § 17 punkt 4, stängt av en
elev från undervisningen på gymnasieskolan perioden 2013-01-14 – 2013-01-18.
Elev och vårdnadshavare har inbjudits till nämndens sammanträde för att få
möjlighet att yttra sig i ärendet och närvarade.
Beslutsunderlag
Utredning inför avstängning 2013-01-11
Yttrande från vårdnadshavare till nämnden 2013-01-22
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Avstängningen fastställs i enlighet med rektors beslut.

Signatur justerare

Utdragsbestyrkande
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§2
Färingtoftas skolas framtid - Sofia Walka och Marie Berlin
Ärendet
I nuläget har Färingtofta skola 24 elever och elevantalet är stadigt minskande. För att
motverka detta och därmed förhindra en nedläggning av skolan har Sofia Walka och
Marie Berlin, rektorer i Ljungbyheds rektorsområde, fått i uppdrag av nämnden att
göra en utredning om skolans framtid.
Deras idéer och tankar är kortfattat indelat i fyra kategorier: lärmiljöer,
klasser/grupper, fortbildning samt bussar.
Lärmiljöerna vill de utveckla med matematik verkstad, uppdaterat bibliotek med
eventuell integrering med folkbibliotek. De tänker sig att skapa ett pausrum, ett
rörelserum samt utveckla utemiljöerna.
Beträffande klasser/grupper tänker de sig tyngdpunkt på socialt lärande där årskurs
1-3 arbetar åldersblandat.
De tänker sig att kontinuerligt fortbilda personal och ha en samverkan med
högskola/universitet där forskare knyts till skolan. Man skulle kunna utnyttja de fina
omgivningarna genom att utveckla lägerskola och ge fortbildning till personal på
andra skolor.
För att lyckas med detta och knyta nya elever till skolan ser de att inköp av bussar är
en förutsättning. Dessa bussar ska hämta och lämna barn var de än bor, även då från
andra kommuner. Tanken är att skolan ska börja redan på bussen med hjälp av
surfplattor, böcker, ljudböcker samt pedagogisk personal.
Bussarna skulle även kunna användas för att hämta lägerskoledeltagare, göra samt ta
emot studiebesök och för utflykter.
Sofia Walka kommer att ta upp detta på ett föräldramöte i vår.
Nämnden efterfrågar en kostnadsberäkning samt att möjligheter att söka ekonomiska
medel undersöks.
Beslutsunderlag
Färingtofta skolas framtid – Framtidens skola – en PowerPoint-presentation, Sofia
Walka och Marie Berlin
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Informationen noteras och går tillbaka till partigrupperna. Rektorerna ska göra en
kostnadsberäkning samt undersöka möjligheter till bidrag. Frågan tas upp igen under
våren.

Signatur justerare
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§3
Bokslutsinformation
Ärendet
Förvaltningen har sammanställt ett utkast till bokslut för Barn- och
utbildningsnämnden. Bokslutet kommer vara helt klart 2013-01-31.
Skolchef JanEric Assarsson redogjorde för hur tankarna har gått när pilarna i Cockpit
sattes samt framförde samverkans synpunkter.
JanEric Assarsson tar med sin nämndens synpunkter vid färdigställandet av
bokslutet.
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Informationen noteras.

Signatur justerare
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§4
Avsiktsförklaring om överlåtelse av Naturbruksgymnasiet
Östra-Ljungby
BUN 2013.0060.612

Ärendet
Ordförande Madeleine Atlas informerar om nuläget gällande försäljningen av
Naturbruksgymnasiet i Östra Ljungby. Avsiktsförklaringen om överlåtelse av skolan
är nu påskrivet av de tänkta köparna. Avsiktsförklaringen är ett icke-juridiskt
bindande dokument där det framgår att köparna har för avsikt att ta över
byggnaderna till skolan 2013-06-30, samt själva skolan 2014-01-01.
Slutgiltigt beslut om försäljning tas i kommunfullmäktige 2013-01-29.
Beslutsunderlag
Avsiktsförklaring om överlåtelse av Naturbruksgymnasiet.
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Informationen noteras.

Signatur justerare
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§5
Lokalutredning på Åbyskolan
BUN 2012.0668.291

Ärendet
Per Dahl, verksamhetschef för frivilliga skolformer föreslår att hyreskontraktet för
byggnad F på Åbyskolan sägs upp med ett halvårs uppsägningstid.
Bakgrunden är att Åbyskolan disponerar ungefär dubbelt så stor lokalyta per elev
som jämförbara skolor. Det förklarar en del av skolans stora underskott i resultatet
för 2012.
Åbyskolan disponerar 1 177 kvm och Vuxenutbildningen 1 079 kvm i byggnad F.
Den ekonomiska vinsten vid en uppsägning blir på årsbasis 678 211 kr respektive
569 000 kr. Städkostnaden för byggnaden är 189 367 kr/år.
Initialt uppstår kostnader för anpassningen vid flytten men de torde vara av hanterbar
storlek.
Verksamheten som bedrivs av gymnasieskolan kan förläggas till andra delar av
skolan (E). Det är det Estetiska programmet Mediainriktningen som kan placeras där.
Utrymmet är tillräckligt och det finns pedagogiska fördelar i form av samläsning
med det Naturvetenskapliga programmet.
Merparten av Introduktionsprogrammet kan flyttas till Tegelbruksskolan.
Programmen där samverkar redan i hög grad med IM.
Det är tänkt att Vuxenutbildningen får sin hemvist i byggnad H nedre planet. Det
skulle innebära ett tydligare fönster mot omvärlden och en välkomnande entré.
Inledande positiva diskussioner har förts med Fastighetsavdelningen om möjligheten
att genomföra förslagen.
Beslutsunderlag
Uppsägning av lokalhyreskontrakt byggnad F Åbysskolan - Per Dahl, 2013-01-21
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Byggnad F på Åbyskolan sägs upp.
Nämnden uppdrar åt förvaltningen att ta fram en långsiktig tidsplan gällande
lokalerna på Åbyskolan med förankring i de andra nämnderna.
Kostnader och verksamhetsplan redovisas av representant från gymnasieskolan nästa
möte.
Beslut om flyttning av berörda program tas efter att ovanstående redovisats.

Signatur justerare
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PROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden

Sida

9 (21)

Sammanträdesdatum

2013-01-28

§6
Information om golf- och brottningsgymnasiet
Ärendet
Ordförande Madeleine Atlas informerade om nuläget beträffande golfgymnasiets
flytt till Helsingborg.
Ordförande Madeleine Atlas informerade även att Helsingborgs stad hade sökt RIGtillstånd för brottningsutbildning för flickor. Denna ansökan är nu tillbakadragen av
Helsingborgs stad.
Skolchef JanEric Assarsson informerade att brottningsgymnasiet i Klippan har
lämnat in ansökan om RIG-tillstånd till Riksidrottsförbundet 2013-01-23.
Beslutsunderlag
Samverkansavtal mellan Klippans Kommun och Helsingborgs stad, Kommunkansliet
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Informationen noteras.
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§7
Samverkansdokument mellan barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) i
Ängelholm samt socialtjänst, elevhälsan och förskola/skola i Klippan,
Båstad samt Örkelljunga kommuner avseende barn/ungdomar 0-18 år
BUN 2013.0020.620

Ärendet
Elevhälsan har deltagit i framtagandet av ett samverkansdokument mellan barn- och
ungdomspsykiatrin (BUP) i Ängelholm samt socialtjänst, elevhälsan och
förskola/skola i Klippan, Båstad samt Örkelljunga kommuner avseende
barn/ungdomar 0-18 år.
Syftet med denna samverkan är att skapa förutsättningar för att samordna insatser
från de olika verksamheterna kring de barn och ungdomar som är i behov av BUP´s
insatser.
Beslutsunderlag
Samverkansdokument mellan barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) i
Ängelholm samt socialtjänst, elevhälsan och förskola/skola i Klippan,
Båstad samt Örkelljunga kommuner avseende barn/ungdomar 0-18 år
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Informationen noteras.

Signatur justerare
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§8
Omarbetade rutiner för mottagande i grundsärskola och
gymnasiesärskola
BUN 2013.0022.617

Ärendet
Rutinerna för mottagning i särskolan har omarbetats och utvecklats av Elevhälsan i
Klippan. Ärendegången vid initiering av ärende har tydliggjorts och blanketter har
reviderats. Bilaga Bun § 8/13.
Beslutsunderlag
Omarbetatade rutiner för mottagande i grundsärskola och gymnasiesärskola, Pia
Dahl, elevhälsan
Särskolan – en skolform för mitt barn?, Skolverket
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Omarbetade rutiner för mottagande i grundsärskola och gymnasiesärskola godkänns.
Bilaga Bun § 8/13.

Signatur justerare
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2013-01-28

§9
Ny delegationsordning för BUN
BUN 2013.0052.002

Ärendet
Förvaltningen har tagit fram en ny delegationsordning och firmateckningsrätt för
Barn- och utbildningsnämnden. Bilaga Bun § 9/13
Beslutsunderlag
Delegationsordning och firmateckningsrätt för Barn- och utbildningsnämnden
2013-01-28
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Godkänner delegationsordningen och firmateckningsrätt för Barn- och
utbildningsnämnden. Bilaga Bun § 9/13
.
§9B
Ung företagsamhet
Bodil Andersson har frågor kring Ung företagsamhet. JanEric Assarsson åtar sig att
till ett nämndsmöte under våren bjuda in en personal samt en elev som kan berätta
om Ungt företagande för nämnden.

Signatur justerare
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§ 10
Verksamhetsbesök våren 2013
Ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen ämnar genomföra tre verksamhetsbesök per
termin.
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.
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Verksamhetsbesök våren 2013 görs på Peter Svensskolan samt Ljungbyhedsskolan
och Snyggatorpsskolans högstadium.

Signatur justerare
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§ 11
Incidentrapport hösten 2012 - en sammanställning
BUN 2013.0006.600

Ärendet
Nämndsekreterare Åsa Lönn har gjort en sammanställning av incidentrapporter som
rapporterats till förvaltningen under höstterminen 2012.
Beslutsunderlag
Redogörelse för incidentrapporter hösten 2012, Åsa Lönn
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Informationen noteras.

Signatur justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 12
Arbetsmiljö
Ärendet
Nämndsekreterare Åsa Lönn informerar om incidentrapporter som anmälts
arbetsmiljöverket till och med december 2012.
Beslutsunderlag
Sammanställning av incidentrapporter för barn och elever som anmälts till
Arbetsmiljöverket, 2013-01-28
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Informationen noteras.

Signatur justerare
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§ 13
Elevärenden
Ärendet

Rektor
Ljungbyhedsskolan

Skolinspektionen

Barn- och elevombudet

Skolinspektionen

Dnr 2012.0848-1,2
Beslut att stänga av elev från undervisning 2012-12-04 –
2012-12-07.
Beslut att tillfälligt omplacera samma elev 2012-12-10 –
2012-12-19.
Dnr 2012.0848-3
Anmälan ang. skolsituationen för en elev vid
Ljungbyhedsskolan.
Dnr 2012.0709-4
Beslut: Klippans kommun har följt bestämmelserna om
skyldighet att motverka kränkande behandling och därför
avslutas ärendet.

Dnr 2012.0242-7
Uppföljning av beslut ang. skolsituationen för elev vid
Antilopenskolan.
”(…)Skolinspektionen bedömer att Klippans Kommun
vidtagit tillräckliga åtgärder och att uppföljningen av
ärendet därmed kan avslutas”

___
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Informationen noteras.
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§ 14
Delegationsärenden
Ärendet
Enligt gällande delegationsordning anmäles följande beslut fattade på barn- och
utbildningsnämndens uppdrag:
Skolchef:
2013-01-11

2013-01-14

Behörighet gällande Raindance till Marie
Gärdsby
Beviljat stipendier för fritidsstudier

Redovisade anställningar till Kommunstyrelsen/ Barn- och utbildningsnämnden
Rektor Antilopenskolan:
2012-09-10

2012-09-10

Tillsvidareanställning lärare idrott
Tillsvidare fr o m 2012-09-10, 100 %

2012-09-12

Semesteranställning lärare tidigare år
Tillsvidare fr o m 12012-09-01, 100 %

2012-10-04

Anställning lärare modersmål
AVA 2012-10-01 – 2013-06-19, 20 %

2012-10-24

Anställning lärare tidigare år
AVA 2012-10-22 – 2012-12-20, 20 %

2012-09-17

Utökning av tjänst, särskolelärare
AVA 2012-09-17 – 2012-08-11, 100 %

2012-11-20

Förlängning av tjänst, elevassistent
AVA 2012-12-01 – 2013-05-31, 75 %

2012-11-27

Semesteranställning elevassistent
AVA 2012-12-01 – 2013-06-14, 70 %

Skolchef:
2012-12-13

Signatur justerare

Semesteranställning lärare specialpedagogik
Tillsvidare fr o m 2012-09-01, 100 %

Beslut att utse tillfällig beslutsattestant under
julledighet, Anneli Persson-Dalberg, som
tillförordnad skolchef.

Utdragsbestyrkande
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2013-01-10

Uppsägning från verksamhemschefen för
Gymnasieskolan

Barn- och utbildningsnämndens beslut
Informationen noteras.

Signatur justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 15
Informationsärenden
Ärendet
Följande informationsärenden rapporteras till nämnden:
Dnr 2013.1-1
Skolverket

Fastställda bidragsramar för maxtaxan för 2013

Dnr 2013.4-1
Förälder

Synpunkt på antal lärare vid utvecklingssamtal

Dnr 2011.103-8
Skolinspektionen

Dnr 2013.63-1
Feelgood
Dnr 2012.724-2
Skolverket

Dnr 2012.855-1
Skolverket

Uppföljning av kvalitetsgranskning av
modersmålsundervisning och tvåspråkig undervisning i de
nationella minoritetsspråken

Uppdragsbekräftelse

Statsbidrag för försöksverksamheten med gymnasial
lärlingsutbildning hösten 2012

Omfördelning av statsbidrag till yrkesinriktad gymnasial
vuxenutbildning 2012

Informationsärenden som finns tillgängliga på mötet och som kan skickas ut på
begäran:
Dnr 2012.858
Helsingborgs stad

Dnr 2011.287-13
Kammarrätten

Dnr 2012.408-3
Kammarrätten

Signatur justerare

Beslut om bidrag till fristående förskolor, förskoleklasser,
grundskolor, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet
med elever folkbokförda i Helsingborg 2013

Dom att avslå överklagandet gällande begäran om
ersättning för skolresor

Dom att avslå överklagandet gällande begäran om
ersättning för skolresor
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Dnr 2011-291-19
Kammarrätten

Dom att avslå överklagandet gällande begäran om
ersättning för skolresor

Dnr 2012.802, 2012.801, 2012.786
Alla skolorna
Arbetsmiljöplaner för det systematiska arbetsmiljöarbetet
Dnr 2013.28
Grundskolorna

Ordningsregler/förväntansdokument för skolan

Barn- och utbildningsnämndens beslut
Informationen noteras.

Signatur justerare
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§ 16
Kurser och konferenser
Ärendet
Madeleine Atlas föreslår att Roland Åkesson, Madeleine Atlas samt Helena Dådring
åker på kursen ”Stärkt stöd för barn och unga – ny lagstiftning från årsskiftet” i
Tyringe den 8 februari 2013.
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Att Roland Åkesson, Madeleine Atlas samt Helena Dådring bereds möjlighet att
delta på kursen ”Stärkt stöd för barn och unga – ny lagstiftning från årsskiftet” i
Tyringe den 8 februari 2013.

Signatur justerare

Utdragsbestyrkande

