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§ 63
Projektansökan till Kommunstyrelsen för medel från Migrationsverket
BUN 2016.0086.040

Ärendet
Skolchef Rose-Marie Bergman informerar att Barn- och utbildningsnämnden ansökte
om projektmedel för nyanländas integration från Kommunstyrelsen i mars 2016 och
fick ett antal projekt beviljade.
Verksamhetscheferna informerar kortfattat om de projekt som slutförts och pågår.
Utvärderingar av projekten är under arbete och kommer att redovisas för nämnden
när de är färdigställda.

Verksamhetschef Helen Viebke informerar att då projektplanerna för nedanstående
projekt är på 2 till 3 år, föreslås att nämnden ansöker om fortsatta projektmedel om
sammanlagt 1 400 tkr för 2017.
Projekt: Att vara ung världsmedborgare i Klippan
Mål: Att barn och unga i Klippans kommun får mötesplatser där deras relationer och
framtidstro stärks
Syfte: Att kultur och utbildning förenas i ett arbete med barn och ungas utveckling till
samhällsmedborgare med god självkänsla och ansvarsförmåga.
Innehåll: Kultur och utbildningsaktiviteter i tidsbestämda projekt för olika barn- och
ungdomsgrupper i grundskola och gymnasium där bl a Sprititus Mundi, Sågen,
föreningsliv och befintliga lokala förmågor tas tillvara för att skapa film, musik,
litteratur mm som samtliga medborgare kan ta del av på platser som Musikskolan,
Sågen, bibliotek mm.
Ansvar: Barn- och utbildningsförvaltning och Kultur och fritidsförvaltning
tillsammans med projektledare i 3 årigt projekt.
Tidsplan: 3 år
Total budget: 3 500 tkr
Utveckla lärandet och integration för nyanlända elever år 4-9 och gymnasiet
Mål: Att elever från andra länder känner att de är en del av samhället och den skola
de går i.
Syfte: Att genom Berättarministeriet få utveckla och skriva ner sina tankar och
berättelser kunna få ett forum för förståelse och gemenskap. Berättarministeriet med
koppling till Barbro Westlund som är läs- och skrivforskare vid Stockholms
universitet.
Ansvar: Barn- och utbildningsförvaltning och Kultur och fritidsförvaltning
tillsammans med projektledare i 2-årigt projekt.
Tidsplan: 2 år
Total budget: 250 tkr
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Utveckla undervisning för nyanlända elever
Mål: Att finna digitala läromedel som snabbare kan integrera nyanlända elever i
undervisning.
Syfte: Att prova ut vilka läromedel som ger mest effekt på inkludering och lärande
för nyanlända elever.
Ansvar: Mottagningsenhetens rektor och rektor på Antilopenskolan,
Ljungbyhedsskolan och Snyggatorpsskolan
Tidsplan: 2,5 år
Total budget: 500 tkr
Nämnden bereds möjlighet att kommentera informationen samt ställa frågor kring
projekten.
Yrkande
Åsa Edvardsson (SD) yrkar avslag på att ansöka om vidare medel för projektet
gällande världsmedborgare.
Ordförande ställer arbetsutskottets förslag att ansöka om fortsatta projektmedel för de
tre ovanstående projekten mot Åsa Edvardssons förslag och finner att nämnden
beslutat enligt arbetsutskottets förslag.
Beslutsunderlag
Beredningsförslag Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott § 69/16
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Ansöka om fortsatta projektmedel för barn och unga utifrån nyanländas integration,
enligt ovan.
____
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§ 64
Upphandling IKT-redskap för elever och pedagoger 2016
BUN 2016.0039.005

Ärendet
Verksamhetschef Helen Viebke informerar om det totala antalet beställda IKTverktyg under 2016.
Andra omgången av planerad leasingutlämning för elever i årskurs 4, 7 och 9 har nu
slutförts och en komplettering behövs för att samtliga elever i dessa årskurser skall få
ett IKT-redskap.
Beställningarna av IKT-redskap i grundskola sker enligt nämndsbeslut 2016-02-18
där varje elev från årskurs 4 till och med årskurs 9 ska ha ett eget IKT-redskap.
Beställningarna är finansierade inom befintlig budgetram.
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Noterar informationen.
____
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§ 65
Hälsoprojekt på kommunens högstadium 2016/2017 - Puls för lärande
BUN 2016.0232.611

Ärendet
Verksamhetschef Helen Viebke informerar om hälsoprojektet Puls för lärande.
Under läsåret 2016/2017 kommer tre av Snyggatorpsskolans klasser att ingå i
projektet
Projektet innebär att eleverna kommer att ha 2x30 min ”pulspass” varje vecka.
Syftet med pulspassen är att
 öka elevernas koncentrationsförmåga,
 öka arbetsron i elevgrupperna
 på längre sikt öka elevernas studieresultat i språk och matematik
På köpet får eleverna ännu bättre hälsa, motorik samt koordination.
Pulsträning på en nivå av 65 % - 80 % av maxpuls under minst 20 minuter har visat
sig vara effektivt inte bara för hälsan, utan även för elevers skolresultat.
Pulsträningen har genom vetenskapliga studier visat sig ge en ökad tillförsel av syre
till hjärnan, vilket ger en effekt i form av ökad inlärningsförmåga då hjärnans
förmåga att ta emot signaler ökar. Dessutom sjunker stressnivån samtidigt som
koncentrationsförmågan ökar. Effekten sitter i upp till 120 minuter efter passet.
För att frigöra 60 min/vecka till pulspass kommer timplaneändring för berörda klasser
att ske enligt följande:
NO – minskas med 10 minuter/per vecka
SO – minskas med 10 min/per vecka
Slöjd – minskas med 10 min/vecka
Idrott – minskas med 20 min/vecka
Elevens val – minskas med 10 min/vecka
Totalt: 10+10+10+20+10=60 min/vecka
60 min/vecka = Skolans val, puls för lärande
Om projektet faller väl ut har skolan för avsikt att utöka ”Puls för lärande” till att
omfatta ytterligare klasser nästkommande läsår.
Nämnden bereds möjlighet att diskutera och kommentera informationen.
Verksamhetschef Helen Viebke föreslår att idrottslärarna kommer till ett av
nämndens sammanträde under våren 2017 och presenterar resultaten av projektet.
Yrkande
Cecilia Örnemark (MP) yrkar på att projektet utvärderas samt om resultaten är
positiva ska projektet permanentas.
Beslutsunderlag
Beredningsförslag Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott § 70/16
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Information om ändring av timplan för läsåret 16/17 – Puls för lärande,
Åsa Sörensen, 2016-08-08
Puls för lärande – Nya Snyggatorpsskolan, Åsa Sörensen
Barn- och utbildningsnämndens beslut
1. Utvärdera projektet Puls för lärande och om resultaten är positiva ska projektet
permanentas.
2. I övrigt noteras informationen med tillfredställelse.
____
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§ 66
Ny ledningsorganisation för förskola och pedagogisk omsorg
BUN 2016.0224.630

Ärendet
Verksamhetschef Anneli P Dalberg informerar om att förskolan på 4 år har utökats
med 9 förskoleavdelningar. Arbetsbelastningen har därmed ökat för förskolecheferna
och därför finns behov att se över förskolans ledningsorganisation.
Från och med hösten 2016 föreslås ledningsfunktionen utökas för att tillgodose de
behov som finns. Planerad utökning ryms inom befintlig budgetram.
Föreslagen ledningsorganisation för förskolan fr o m hösten 2016
Ö Ljungby/
Centrum
Klippan
Klippan
Pedagogisk
(antal avd)
Stidsvig
Väster
Öster/
omsorg
(antal avd)
(antal avd)
Ljungbyhed
(antal avd)
75 %
100 %
100 %
100 %
100 %
Anki Qvarsell Malin
intern
Gith Persson Janeth N Norén
Gnebner
annons
Skogsbrynet
Linnea (6)
Antilopen
Täppan (8)
Dagbarnvårdare
(3)
(7-8)
19 st
Pilagården (3) Nejlikan (3)
Familjens hus Värdshuset
Klippan Öster (3)
stöd
Heden (3-4)
Barnrättsstrateg
Nyanlända

Beslutsunderlag
Beredningsförslag Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott § 71/16
Beslut
Utökar förskolans ledningsorganisation.
____
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§ 67
Uppföljning och utvärdering av verksamheten "Nattmössan" barnomsorg på obekväm tid
BUN 2016.0225.635

Ärendet
Verksamhetschef Anneli P Dalberg informerar om utvärderingen av verksamheten
”Nattmössan” – barnomsorg på obekväm tid.
Verksamheten startade 2015-08-15 i en lägenhet i anslutning till förskolan Nejlikan
vid Badvägen i Klippan. De första barnen erbjöds plats 2015-09-01
Barnen som även i behov av omsorg på dagtid är placerade på förskolan Nejlikan och
de barn som har fritidsomsorg kommer till Nattmössan med barn- och
utbildningsförvaltningens skolbuss.
Arbetsuppgifter kring kost och städning ingår i ordinarie personals arbetstider. Lunch
under lördagar och söndagar äter barnen på Restaurang Senioren i Klippan.
När verksamheten startade upp anställdes tre barnskötare - två tjänst på 75 % och en
på 50 %.
Barnskötartjänsten på 50 % vakantsattes 2016-02-15 eftersom behovet av nattomsorg
inledningsvis har varierat. Medlen har används till timanställd personal när behov har
funnits.
Sedan verksamheten startade 2015-09-01 har 21 barn varit placerade i verksamheten.
Under tidens gång har tre barn slutat eftersom omsorgsbehovet har ändrats. I nuläget
finns 18 barn placerade i verksamheten och tre barn börjar under augusti 2016.
I förvaltningens kölista finns idag fyra barn som är i behov av plats under januari
2017.
Kostnaderna under 2015 för perioden 2015-08-01 till 2015-12-31 uppgick till
690 tkr. I dessa kostnader inräknas kostnader som uppkom under uppstarten, dvs.
inventariers såsom våningssängar, bord, stolar, TV etc.
Under januari t o m maj 2016 har kostnaderna för verksamheten uppgått till ca
450 tkr. I dessa kostnader ingår löner, hyra samt löpande verksamhetskostnader.
Under 2016 är verksamheten berättigad till 303 tkr i statsbidrag.
Förvaltningen upplever att verksamheten fungerar väl och föräldrarna upplever en
stor trygghet i att de har en välfungerade omsorg för sina barn när de arbetar utanför
förskolans ordinarie öppethållandetider.
Personalen upplever att barnen är trygga och tycker om att vara i Nattmössans
verksamhet.
Antalet barn som kan placeras samtidigt i verksamheten beror självfallet på barnens
omsorgsbehov samt att de inte får vara mer än sju barn som sover samtidigt i
lokalerna. Men i nuläget finns plats för fler barn.
Verksamhetschef Anneli P Dalberg uttrycker att öppnandet av Nattmössan har
effektiviserat användningen av resurserna samt att verksamheten är mer
kvalitetssäkrad än den gamla modellen med barnbiträden. När verksamheten har
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fungerat över ett helt budgetår kommer det även gå att bättre jämföra de ekonomiska
kostnaderna före och efter öppnandet av Nattmössan.
Nämnden bereds möjlighet att diskutera och kommentera informationen.
Beslutsunderlag
Beredningsförslag Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott § 72/16
Schemalagd tid/faktisk tid av placerade barn på Nattmössan, Janeth N Norén,
2016-06-15
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Noterar informationen.
____
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§ 68
Skolinspektionens tillsyn 2016
BUN 2016.0201.600

Ärendet
Skolchef Rose-Marie Bergman informerar om att Skolinspektionen kommer att
genomföra sin regelbundna tillsyn av Klippans skolor under hösten. Tillsynen innebär
riktad tillsyn mot ett antal skolor, Antilopenskolan, Ljungbyhedsskolan,
Tegelbruksskolan samt grund- och gymnasiesärskolan. Övriga skolors tillsyn sker
genom tillsynen på huvudmannanivå där skolinspektionen kommer att fokusera
särskilt på styrkedjan.
Ett inledande upptaktsmöte med representanter från nämnd och förvaltning ägde rum
den 25 augusti. Tillsynsunderlagen ska vara inskickade till Skolinspektionen innan
den 7 oktober 2016 och därefter kommer inspektionen att besöka skolor och träffa
referenspersoner. Uppföljningsbeslutet beräknas komma till årsskiftet.
Beslutsunderlag
Beredningsförslag Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott § 73/16
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Noterar informationen.
____
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§ 69
Skolutvecklingsprojekt Klippans kommun 2016
BUN 2016.0156.600

Ärendet
Skolchef Rose-Marie Bergman informerar om att arbetet med skolutvecklingsprojektet nu är uppstartat. Fokus för arbetet är en fungerade styrkedja.
Då arbetsutskottet utryckte en önskan att ändra datum när nämnden ska träffa Tänk
OM föreslås nytta bli fredagen den 21 oktober kl 8.30 – 14.00.
Beslutsunderlag
Beredningsförslag Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott § 74/16
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Noterar informationen.
____
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§ 70
Nämndsmål 2017
BUN 2016.0258.010

Ärendet
Skolchef Rose-Marie Bergman informerar om att arbetet med nämndsmål för 2017
nu ska påbörjas.
Nämndsmålen kommer förslagsvis att minskas ner i antal och vara enklare och
tydligare att mäta och följa upp. Förvaltningen kommer att påbörja arbetet med att
revidera nämndsmålen 2016-08-31. Därefter ska förslag till nämndsmål finnas
färdiga för att överlämnas till kommunstyrelsen den 5 september. Den 4 oktober
kommer sedan ett samråd mellan kommunstyrelsen och nämndens presidie att äga
rum. Beslut om nämndsmålen kommer att ske på nämndens sammanträde
2016-11-07.
Nämnden utrycker skarp kritik mot den mycket påskyndade beslutsprocessen och
anser att nämnden som helhet ska ha möjlighet att diskutera och revidera
nämndsmålen innan samrådet mellan kommunstyrelsen och presidiet i oktober.
Nämnden beslutar att inrätta extra nämndssammanträde onsdagen den 21 september
kl 18.00 och då enbart diskutera mål för 2017.
Beslutsunderlag
Styrmodell – power point, Rose-Marie Bergman, 2016-08-29
Barn- och utbildningsnämndens beslut
1. Inrättar extra sammanträde 2016-09-21 kl 18.00 för att diskutera och revidera
nämndsmålen för 2017.
2. I övrigt noteras informationen.
____
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§ 71
SCB - Medborgarundersökning hösten 2015, uppdrag om
förbättringsåtgärder
BUN 2016.0165.013

Ärendet
Klippans kommun genomförde under hösten 2015 en medborgarundersökning
beträffande invånarnas nöjdhet med kommunens service.
Kommunstyrelsen har uppdragit åt varje förvaltning att inkomma med en plan
avseende förbättringsåtgärder på de områdena med låg nöjdhet. För barn- och
utbildningsnämndens del berörde detta grundskolan.
Barn- och utbildningsförvaltningen har arbetat fram en åtgärdsplan och föreslår
nämnden att godkänna denna som nämndens svar till Kommunstyrelsen i ärendet.
Beslutsunderlag
Beredningsförslag Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott § 75/16
Åtgärdsplan gällande grundskolan utifrån SCBs medborgarundersökning, RoseMarie Bergman, 2016-05-30, bilaga Bun § 71/16
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Antar åtgärdsplanen som nämndens svar till Kommunstyrelsen, enligt bilaga Bun
§ 71/16.
____.
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§ 72
Arbetsmiljö
BUN 2016.0009.620

Ärendet
Skolchef Rose-Marie Bergman informerar om att nämnden har fått ett nytt
föreläggande om vite med anledning av brister i arbetsmiljön utifrån
arbetsmiljöverkets tillsyn under 2014 och 2015. Vitet om 20 000 kr, vilket förelades i
våras, är nu fastlagt och i början av augusti månad tillkom alltså ett nytt föreläggande
om 60 000 kr. De brister som kvarstår, enligt arbetsmiljöverket, är kartläggningen av
den belastningsergonomiska arbetsmiljön.
Förvaltningen har uppdragit åt Feelgood att genomföra kartläggningen och arbetet är
påbörjat och kommer att slutföras under hösten.
Beslutsunderlag
Föreläggande med vite, Arbetsmiljöverket, 2016-08-03
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Noterar informationen.
____
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§ 73
Rapport från ordförande och ledamöter
BUN 2016.0025.600

Ärendet
Inga rapporter föreligger.
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Noterar informationen.
____
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§ 74
Delegationsärenden
BUN 2016.0013.002

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

2016-06-23
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Dnr 2016.0035
Bestutsattesträtt, rektor Vedby skola

Skolchef

2016-06-23

Dnr 2016.0035
Bestutsattesträtt
biträdande rektor Ljungbyhedsskolan

Skolchef

2016-08-11

Dnr 2016.0035
Bestutsattesträtt
rektor Snyggatorpsskolan

Skolchef

2016-07-14

Dnr 2016.0193
Beslut om skolskjuts - avslag

2016-07-27

Dnr 2016.0161
Beslut om tilläggsbelopp - beviljat

Vc Elevhälsa

2016-07-27

Dnr 2016.0160
Beslut om tilläggsbelopp - beviljat

Vc Elevhälsa

2016-07-27

Dnr 2016.0170
Beslut om tilläggsbelopp - beviljat

Vc Elevhälsa

2016-07-27

Dnr 2016.0174
Beslut om tilläggsbelopp - beviljat

Vc Elevhälsa

2016-07-27

Dnr 2016.0157
Beslut om tilläggsbelopp - beviljat

Vc Elevhälsa

2016-07-27

Dnr 2016.0172
Beslut om tilläggsbelopp - beviljat

Vc Elevhälsa

2016-07-27

Dnr 2016.0173
Beslut om tilläggsbelopp - beviljat

Vc Elevhälsa

2016-07-27

Dnr 2016.0208
Beslut om tilläggsbelopp - beviljat

Vc Elevhälsa
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2016-07-27

Dnr 2016.0209
Beslut om tilläggsbelopp - beviljat
Dnr 2016.0210
Beslut om tilläggsbelopp - beviljat

2016-07-27

Dnr 2016.0211
Beslut om tilläggsbelopp - beviljat

Vc Elevhälsa

2016-07-27

Dnr 2016.0212
Beslut om tilläggsbelopp - beviljat

Vc Elevhälsa

2016-07-27

Dnr 2016.0213
Beslut om tilläggsbelopp - beviljat

Vc Elevhälsa

2016-07-29

Dnr 2016.0218
Beslut om tilläggsbelopp - beviljat

Vc Elevhälsa

2016-08-08

Dnr 2016.0214
Beslut om skolskjuts - avslag

Skolskjutssamord.

2016-08-08

Dnr 2016.0223
Beslut om skolskjuts - beviljad

Skolskjutssamord.

2016-08-08

Dnr 2016.0226
Beslut om skolskjuts - beviljad

Skolskjutssamord.

2016-08-08

Dnr 2016.0221
Beslut om skolskjuts - beviljad

Skolskjutssamord.

2016-08-08

Dnr 2016.0222
Beslut om skolskjuts - beviljad

Skolskjutssamord.

2016-08-08

Dnr 2016.0227
Beslut om skolskjuts - beviljad

Skolskjutssamord.

2016-08-08

Dnr 2016.0228
Beslut om skolskjuts - beviljad

Skolskjutssamord.

2016-08-08

Dnr 2016.0229
Beslut om skolskjuts - beviljad

Skolskjutssamord.

2016-08-08

Dnr 2016.0230
Beslut om skolskjuts - beviljad

Skolskjutssamord.

2016-07-27

Signatur justerare

Utdragsbestyrkande

Vc Elevhälsa
Vc Elevhälsa

PROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden

Sida
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Sammanträdesdatum

2016-08-29

Signatur justerare

2016-08-08

Dnr 2016.0216
Beslut om skolskjuts - beviljad

Skolskjutssamord.

2016-08-11

Dnr 2016.0234
Beslut om skolskjuts - beviljad

Skolskjutssamord.

2016-08-11

Dnr 2016.0233
Beslut om skolskjuts - beviljad

Skolskjutssamord.

2016-08-12

Dnr 2016.0195
Beslut om skolskjuts - beviljad

Skolskjutssamord.

2016-08-15

Dnr 2016.0238
Beslut om skolskjuts - beviljad

Skolskjutssamord.

2016-08-15

Dnr 2016.0237
Beslut om skolskjuts - beviljad

Skolskjutssamord.

2016-08-15

Dnr 2016.0240
Beslut om skolskjuts - beviljad

Skolskjutssamord.

2016-08-15

Dnr 2016.0241
Beslut om skolskjuts - beviljad

Skolskjutssamord.

2016-08-15

Dnr 2016.0243
Beslut om skolskjuts - beviljad

Skolskjutssamord.

2016-08-15

Dnr 2016.0244
Beslut om skolskjuts - beviljad

Skolskjutssamord.

2016-08-15

Dnr 2016.0245
Beslut om skolskjuts - beviljad

Skolskjutssamord.

2016-08-15

Dnr 2016.0246
Beslut om skolskjuts - beviljad

Skolskjutssamord.

2016-08-15

Dnr 2016.0247
Beslut om skolskjuts - beviljad

Skolskjutssamord.

2016-08-15

Dnr 2016.0250
Beslut om skolskjuts - beviljad

Skolskjutssamord.

2016-08-15

Dnr 2016.0251
Beslut om skolskjuts - avslag

Skolskjutssamord.

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden

Sida

20 (21)

Sammanträdesdatum

2016-08-29

Redovisade anställningar till Kommunstyrelsen/ Barn- och utbildningsnämnden:
2016-06-01 – 2016-07-31

Personalärenden enligt gällande delegationsordning
antagen av Barn- och utbildningsnämnden samt
Kommunstyrelsen.
Delegationsprotokoll nr 06:16-1

Barn- och utbildningsnämndens beslut
Noterar informationen.
____

Signatur justerare

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden

Sida

21 (21)

Sammanträdesdatum

2016-08-29

§ 75
Informationsärenden
BUN 2016.0014.600

Ärendet
Verksamhetschef Mattias Säflund informerar om att kommunen har förvärvat
fastigheten Bryggeriet 20 (Strömgatan 8) i Klippan vilken är belägen väster om
Tegelbruksskolan. Dessa lokaler kommer, när de är färdigställda att användas av
gymnasieskolan. Gymnasieskolans behov av lokaler har ökat, bland annat på grund
av att antalet elever på IM-programmen är fler som en följd av samverkansavtalet
med Perstorps kommun.
Nämnden bereds möjlighet att kommentera och ställa frågor kring informationen.
I övrigt rapporteras följande informationsärenden till nämnden:

Kommunstyrelsen

Skolverket

Skolverket

Förskolorna Lillhem
och Regnbågen

Dnr 2016.0111
Protokollsutdrag § 92/16 – Tertialrapport
Dnr 2016.0217
Statsbidrag för kostnader för samordning av frågor som
rör utveckling av verksamhet för nyanlända elever HT
2016
Dnr 2016.0181
Fortsatt utvecklingsstöd för regionalt nätverksarbete
under 2016
Dnr 2015.0750
Återkoppling gällande föreläggande efter tillsyn

Barn- och utbildningsnämndens beslut
Noterar informationen.
____

Signatur justerare

Utdragsbestyrkande

