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2015-06-15

§ 80
Information om introduktionsklass - Marie Berlin
Ärendet
Rektor på Ljungbyhedsskolan Marie Berlin informerar om barn- och
utbildningsförvaltningens utredning beträffande mottagningscentrum och
introduktionsklass för nyanlända.
Elever F-9 och deras vårdnadshavare tas emot vid ett mottagningscentrum och
stannar där 3-4 veckor. Under den tiden görs kartläggning av elevernas bakgrund,
kunskaper och behov. Elevernas vårdnadshavare är viktiga i denna kartläggning och
skall också finnas med under den tiden barnen är på mottagningen. De vuxna ska
även under denna tid få information om svenskt samhälle.
Kartläggningen genomförs inom ramen för den befintliga centrala resursen. För att
kunna göra ämneskartläggning behövs också ämneslärare från respektive skola i
varierande omfattning. Till mottagningen knyts, inom ramen för befintlig tjänst,
kurator med kompetens trauma. Även flyktingsamordnare Jonathan Viksten kopplas
till Mottagningsenheten.
Den sista tiden på mottagningen skall elever i åk F-6 förberedas för att slussas ut på
respektive skola. Övergången förbereds och genomförs av de två pedagoger som
anställs för introduktionsklass. Samtliga möten som gäller övergång skall ske på
plats på den kommande skolan.
Elever åk 7-9 placeras efter mottagningstiden i introduktionsklass med undervisning
av två anställda pedagoger på 50 % vardera. Undervisningen sker i Ventilens lokaler
mellan kl. 14-17.
Nyanlända elever till gymnasieskolan kommer direkt till IM. Där bestäms
kartläggning och vidare placering i samarbete med Navigatorcentrum.
Introduktionsklass och mottagningscentrum kommer att finansieras av varje elevs
elevpeng samt medel från migrationsverket. De kommer att starta i augusti 2015 och
organisatoriskt placeras under centrala elevhälsan.
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Noterar informationen.
____
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§ 81
Kvalitetsarbete 2015
BUN 2015.0063.610

Ärendet
Verksamhetschef Mattias Säflund redogör för resultatet från läsårets QUALISutvärdering som genomfördes i mitten av vårterminen 2015.
Antalet respondenter som svarat är förhållandevis högt.
Totalt sett är elevernas svar i undersökning övervägande mycket bra eller bra. Ett
fåtal elever svarar negativt på olika frågor, andelen av de svarande kan dock vara
högre på skolenheter med få svarande elever.
Inom frågeområdet trygghet och trivsel är det till övervägande del positiva
upplevelser. Stor andelen av eleverna upplever att de instämmer helt eller instämmer
till stor del att de trivs i skolan. Eleverna upplever att det har någon kamrat att vara
med. Arbetsron i verksamheten är relativt god, även om det förekommer stunder eller
moment där den upplevs lägre. Arbetsmiljöområdet upplevs som helhet god.
Ordningsreglerna är väl implementerade i verksamheten.
Inom frågeområdet inflytande varierar resultatet något mellan frågorna och mellan
skolenheterna. Svaren påverkas mycket av de enskilda skolornas förutsättningar.
Flygtekniks dubbla regelverk med i förväg detaljplanerade och av myndigheterna
godkända lektioner ger eleverna relativt sett mindre inflytande över innehållet i
undervisningen.
Några av våra utvecklingsområden är att arbeta för att utmana alla elever i sitt
lärande samt utveckla elevernas utvecklingssamtal.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, Mattias Säflund, 2015-05-27
Resultat Qualis-utvärdering VT2015, Mattias Säflund, 2015-05-27
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Noterar information.
____
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§ 82
Ekonomisk månadsuppföljning 2015
BUN 2015.0284.042

Ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen har sammanställt en ekonomisk
månadsuppföljning. Vid maj månads slut visar helårsprognosen ett mindre
överskott.
Barn- och utbildningsförvaltningen har även reviderat redovisningen av ekonomisk
månadsuppföljningen enligt de önskemål arbetsutskottet framförde på sitt
sammanträde 2015-05-12.
Beslutsunderlag
Beredningsförslag Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott § 35/15
Ekonomisk månadsuppföljning tom maj 2015, Delveen Ali och Heléne Stoltz,
2015-06-01, bilaga Bun § 82/15.
Barn- och utbildningsnämndens beslut
1. Noterar informationen.
2. Godkänner reviderad redovisning av ekonomisk månadsuppföljning.
____
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§ 83
Ny inriktning på fordonsprogrammet Klippans gymnasieskola
BUN 2015.0565.612

Ärendet
Verksamhetschef Mattias Säflund informerar att Klippans gymnasieskolor,
Tegelbruksskolan, från och med hösten 2016 vill utöka sitt utbud med inriktningen
flygplatsteknik inom fordons- och transportprogrammet. Han har vid flera möten
diskuterat möjligheterna med ledningen för Ängelholms flygplats, även med befintlig
riksrekryterande utbildning i Timrå/Sundsvall, samt med Ljungbyhed Air. En start av
en riksrekryterande eller regional utbildning utgör ett komplement och inte en
konkurrent till befintlig utbildning. Upptagningsområdet bedöms vara främst
regionalt eller närliggande regioner. Avsättningen ligger främst på medelstora eller
stora flygplatser regionalt, nationellt eller internationellt. Utbildningen bedöms ge
breda möjligheter efter utbildningen.
Utbildningens upplägg och inriktning bygger till stor del på fordon- och
transportprogrammet. De två första åren följer de studerande transportinriktningen
vid programmet, förlagd i stort sett helt till Tegelbruksskolan. Det tredje läsåret är
inriktat på flygplatsens arbetsuppgifter där utbildningen kan förläggas till
Ljungbyhedsområdet och den sista terminen genomförs arbetsplatsförlagt lärande
(APL) på flygplatser i regionen.
Uppgifter kring elevavgift för utbildningen har begärts från Timrå/Sundsvall.
Kostnaderna för att bygga upp utbildningen är kopplade till utökningar av
pedagogiska hjälpmedel och mer personal för årskurs ett och två, samt eventuell
omdisponering av lokaler. Kostnader som främst är kopplade till årskurs tre består av
personal, pedagogiska hjälpmedel och lokaler. Det nära samarbetet med branschen
begränsar kostnaden. Utbildningen i Timrå/Sundsvall är dimensionerad för 12 elever.
Med en dimensionering om 16 elever i Klippan ska utbildningen kunna drivas med
ett gott utfall.
Beslutsunderlag
Beredningsförslag Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott § 36/15
Barn- och utbildningsnämndens beslut
1. Beviljar ett fortsatt arbete för start höstterminen 2016, av inriktningen
flygplatsteknik inom fordons- och transportprogrammet med 16 platser per årskurs
vid Tegelbruksskolan.
2. Godkänner att ansökan görs hos Skolverket om start av riksrekrytering för
utbildning i flygplatsteknik.
____
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§ 84
Organisation / programutbud Klippans gymnasieskola 2016/2017
BUN 2015.0573.612

Ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen har sammanställt ett förslag till programutbud vid
Klippans gymnasieskolor för läsåret 2016/2017.
Verksamhetschef Mattias Säflund informerar även om sökbilden till Klippans
gymnasieskolor inför hösterminen 2015.
Beslutsunderlag
Beredningsförslag Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott § 37/15
Organisation vid Klippans gymnasieskolor 2016/2017, bilaga Bun § 84/15
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Fastställa organisation vid Klippans gymnasieskolor 2016/2017 enligt bilaga Bun §
84/15.
____
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§ 85
Utredning avseende framtidens skola i Klippans kommun
BUN 2015.0574.600

Ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen ser ett behov att utreda hur framtidens skola skall
se ut i Klippans kommun. De önskar se en utredning där särskilt fokus ligger på
skolor med två paralleller, särskolans placering, ersättningsskola för Bofinkenskolan
samt utformandet av individuell undervisning.
Barn- och utbildningsnämnden anser att det är av vikt att utredning av ersättning utav
Bofinkenskolan är klar i slutet på augusti för att kunna presenteras i medborgardialog
med föräldrar från Bofinken och Vedby skolor.
De alternativ som bör utredas särskilt är:
 Ny större skola som ersätter både Bofinkenskolan och Vedby skola samt
lämplig lokalisering
 Ny skola som ersätter Bofinkenskolan på nuvarande plats samt åtgärder på
Vedby skola
 Kan tvåparallellig skola skapas genom minskning av antalet årskullar på
nuvarande enparallelliga skolor?
 Är ett alternativ med en något större Bofinkenskola en lösning i
sammanhanget?
Det ska framgå för- och nackdelar med respektive alternativ samt total
investeringskostnad för respektive alternativ.
Beslutsunderlag
Beredningsförslag Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott § 38/15
Utredningsuppdrag, Rune Persson, 2015-06-05
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Uppdrar åt barn- och utbildningsförvaltningen att utreda hur framtidens skola skall
se ut i Klippans kommun enligt ovan.
____

Signatur justerare
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§ 86
Bofinkenskolans framtid
BUN 2015.0286.291

Ärendet
Ordförande Rune Persson rapporterar kortfattat från medborgardialogmötet
2015-06-03 gällande Bofinkenskolans framtid avseende lokaler. Sammanfattningsvis
anser Rune att mötet var bra med god dialog. Föräldrarna var tydliga med att de inte
ville ha en ny stor skola som ersätter Bofinkenskolan och Vedby skola.
Skolchef JanEric Assarsson informerar att Tekniska kontoret har på uppdrag av barnoch utbildningsförvaltningen gjort en utredning beträffande nuläget av
Bofinkenskolans lokaler.
Bofinkenskolan är byggd i moduler på 60-talet. Varje klass har egen ingång till
klassrum, grupprum och toaletter.
När skolan uppfördes var tanken att den skulle vara en tillfällig byggnad tills en ny
permanent skola skulle byggas. Idag är paviljongerna ca 45 år gamla. Det har under
flera tillfällen utförts åtgärder beträffande fukt, dålig ventilation m.m. Under våren
2015 har Feelgood gjort mätningar beträffande luftkvalitén, då både elever och
personal har klagat på allergiska besvär samt torr luft.
Det är svårt att komma tillrätta med fukt och dålig lukt i byggnadsdelar, speciellt när
det inte går att precisera var ifrån det kommer. För att komma tillrätta med de
problem som har uppstått, och med tanke på paviljongernas ålder, vore det bäst att
riva dessa och uppföra en ny skolbyggnad. Under tiden tills en ny skola kan finnas på
plats, är det lämpligt att riva både den norra och östra flygeln och ersätta i första hand
den östra delen med moduler.
Fastighetsavdelningen har varit i kontakt med modulleverantörer och mark och
rivningsentreprenör. Arbetet kan utföras under sommaren och moduler till östra
delen kan vara på plats till skolstarten augusti 2015. Beträffande den norra delen
kommer barn- och utbildningsförvaltningen att titta på lösningar till
ersättningslokaler.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, Lennart Nordström, 2015-06-15
Protokoll från luftprovtagning, Ekovent, 2015-05-29
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Föreslår Kommunstyrelsen, av arbetsmiljömiljöskäl, att:
1. Omedelbart riva östra och norra delen av Bofinkenskolan.
2. Ersätta östra delen med paviljonger.
3. Behålla västra delen tillsvidare.
4. Tillställer Bofinkenskolans föräldraråd detta beslut.
____
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§ 87
Samarbetsavtal mellan kultur- och fritidsförvaltningen och barn- och
utbildningsförvaltningen
BUN 2015.0576.600

Ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen och kultur- och fritidsförvaltningen har påbörjat
processen att upprätta ett samarbetsavtal mellan förvaltningarna som regelerar ansvar
och resursfördelning av de verksamheter som förvaltningar delar:
 Idrottshallar, gymnastiksalar
 Klippans badhus
 Biblioteksverksamhet
 Allmänkultur
 Musikskolan
 Övrigt
Skolchef JanEric Assarsson föreslår att nämnden delegerar till förvaltningscheferna
inom respektive förvaltning att färdigställa och underteckna samarbetsavtalet samt att
årligen revidera detsamma.
Beslutsunderlag
Beredningsförslag Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott § 39/15
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Delegerar till skolchef att i samråd med kultur- och fritidförvaltningens chef
upprätta och underteckna samarbetsavtalet mellan barn- och
utbildningsförvaltningen och kultur- och fritidsförvaltningen, samt att årligen
revidera detta.
____
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§ 88
Delegationsärenden 2015
BUN 2015.0069.002

Ärendet
Enligt gällande delegationsordning anmäles följande beslut fattade på barn- och
utbildningsnämndens uppdrag:

2015-05-27

Dnr 2015.0381
Beslut läsårstider 2016/2017

Skolchef

2015-06-03

Dnr 2015.0369
Beslut om beslutsattestantlista

Skolchef

2015-06-03

Dnr 2015.0145
Beslut om utskrivning från särskolan

2015-06-05

Dnr 2015.0582
Beslut om skolskjuts – beviljat

Verksamhetschef
elevhälsan

Skolskjutssamordnaren

Redovisade anställningar till Kommunstyrelsen/ Barn- och utbildningsnämnden:
2015-05-01 – 2015-05-31 Personalärenden enligt gällande delegationsordning
antagen av Barn- och utbildningsnämnden samt
Kommunstyrelsen.
Delegationsprotokoll nr 6:15-1
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Noterar informationen.
____
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§ 89
Informationsärenden 2015
BUN 2015.0071.600

Ärendet
Skolchef JanEric Assarsson informerar om att Skolverkets tillsyn ”Huvudmannens
styrning mot nationella mål” som genomfördes i Klippan under 2014 nu är avslutad.
Han informerar vidare om att nybyggnationen av Täppan 3 sannolikt inte är
färdigställd förrän slutet av vårterminen 2016, vilket kan ge svårigheter att placera
nya barn i förskolan i januari 2016.
I övrigt rapporteras följande informationsärenden till nämnden:

Barn- och utbildnings
förvaltningen

Dnr 2015.0381
Läsårstider 2016/2017

Tekniska kontoret

Dnr 2015.0531
Kontrollräkning - Ny förskola, 4 eller 7 avd.

Kommunstyrelsen

Dnr 2015.0578
Tillsättning av ny skolchef

Barn- och utbildningsnämndens beslut
Noterar informationen.
____

Signatur justerare

Utdragsbestyrkande

