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§ 162
Jonas Abrahamsson informerar om matteprojektet
Ärendet
Lärare Jonas Abrahamsson berättar om matteprojektet som bedrivs i Klippans
grundskolor årskurs 7-9. I projektet används bland annat så kallade smartboards,
Skype och spel i matematikundervisning för att göra den mer tillgänglig för eleverna.
Inom ramen för matteprojektet har Klippans elever i årskurs 7-9 samarbetat med
elever från andra kommuner och tävlat i olika matematikövningar. Både lärare och
elever har haft tillgång till datorer, ”plattor” och tillhörande appar i planering och
bedrivandet av undervisningen. Dessutom har matematikverkstäder inrättats på
Snyggatorpskolan och Ljungbyhedsskolan för att göra praktiska matematikövningar
kopplade till skolans läroplan. Personal som deltagit i projektet har även gjort
studiebesök i Bengtsfors och en matematiksmedja som bedrivs där.
Vidare berättar Jonas Abrahamsson att en IKT-arena kommer att ordnas i
Ljungbyhed Park under 2013, då andra skolor och kommuner kommer att bjudas in
för att delta i matematikutmaningar som riktar sig till barn och unga från
förskoleklass upp till 20 års ålder.
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Informationen noteras.
___
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§ 163
Ekonomisk månadsuppföljning 2012.
BUN 2012.0024.040

Ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen har sammanställt ekonomisk månadsuppföljning,
bilaga Bun § 163/12. Vid oktober månads slut är helårsprognosen ett underskott på
5 991 000 kr. JanEric Assarsson informerar om att Elevhälsan fått ett beviljat
projektbidrag för satsningen på proaktiv elevhälsa om cirka en halv miljon kronor.
Beslutsunderlag
Ekonomisk månadsuppföljning till och med oktober 2012.
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Den ekonomiska månadsuppföljningen godkänns.
___
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§ 164
Gymnasieskolan inriktning 2013/2014.
BUN 2012.0670.612

Ärendet
Verksamhetschef för de frivilliga skolformerna Per Dahl informerar om att en
kartläggning gjorts av de gymnasieprogram som kan erbjudas elever i Skåne
Nordväst, bilaga Bun § 164/12. Skåne nordväst kan erbjuda samtliga program inom
ramen för Skolverkets bestämmelser undantaget Naturbruksprogram med inriktning
skog, processteknik på industritekniskt program och rikstäckande
sjöfartsutbildningsprogram.
Beslutsunderlag
Organisation och sökbild i Skåne Nordväst 13/14.
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Informationen noteras.
___
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§ 165
Programavgifter på gymnasieskolan, revidering på grund av
löneökningar.
BUN 2012.0781.612

Ärendet
Verksamhetschef för de frivilliga skolformerna Per Dahl informerar om förslag till
reviderade programavgifter för gymnasieskolan, bilaga Bun § 165/12. Revideringen
har gjorts av förvaltningen på grund av ökade lärarlöner efter avslutade
löneförhandlingar.
Beslutsunderlag
Prislista interkommunal ersättning Klippans gymnasieskola, Per Dahl.
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Programavgifter och prislista för interkommunal ersättning för 2013 godkänns.
___
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§ 166
Ansökan om RIG-utbildning med brottningsinriktning.
BUN 2012.0679.612

Ärendet
Verksamhetschef för frivilliga skolformer Per Dahl informerar om förvaltningens
förslag att ansöka om riskrekryterande utbildning för brottning (RIG).
Riksrekryterande utbildning (RIG) innebär att elever kan söka utbildningar från hela
landet på samma villkor.
Riksrekryterande utbildningar får finnas inom yrkesprogram, estetisk spetsutbildning
och som idrottsutbildning. Dessutom är utbildningar med egna examensmål
riksrekryterande. En skola kan bli riksrekryterande om det finns en nationell
efterfrågan på de kunskaper som utbildningen ger och om det finns ett nationellt
intresse av att kunna rekrytera elever från hela landet till en utbildning. Villkoren för
att godkännas som riksrekryterande utbildning anges i 5 kap. gymnasieförordningen
(2010:2039).
Besluten gäller för fyra antagningsomgångar. Ett beslut om riksidrottsgymnasium
gäller för tre antagningsomgångar.
En skolhuvudman som vill anordna en riksrekryterande utbildning ska ansöka hos
Skolverket för offentlig huvudman och hos Skolinspektionen för enskild huvudman..
För offentliga huvudmän görs ansökan om riksidrottsgymnasium direkt till
Riksidrottsförbundet.
Beslutsunderlag
Angående ansökan om riksrekryterande idrottsutbildning (RIG), Per Dahl,
2012-11-14.
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Förvaltningens förslag att ansöka om RIG-utbildning med brottningsinriktning
godkänns.
___
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§ 167
Ansökan om statsbidrag för yrkesförare inom gymnasial
vuxenutbildning 2013.
BUN 2012.0780.615

Ärendet
Rektor för vuxenutbildningen Matts Skoog har inkommit med en skrivelse till
nämnden gällande ansökan om statsbidrag för yrkesförare inom gymnasial
vuxenutbildning 2013.
Skolverket har initierat en ansökan om yrkesförarutbildning inom kommunal
vuxenutbildning 2013. Under förutsättning att regeringen beslutar i enlighet med
detta förslag kan kommunerna utöver ordinarie verksamhet i kommunal
vuxenutbildning och vuxenutbildning för utvecklingsstörda ansöka om statsbidrag
för att bedriva yrkesutbildning.
De utbildningar som föreslås är yrkesförare persontransporter och yrkesförare
godstransporter. Utbildningarna ska planeras i samråd med Arbetsförmedlingen och
med branschföreträdare. Av ansökan ska framgå vilket behov som finns av
utbildningarna.
Ansökningarna avser 16 platser inom persontransporter och 12 inom godstransporter.
Beslutsunderlag
Ansökan om statsbidrag för yrkesförare inom gymnasial vuxenutbildning 2013,
Matts Skoog, 2012-11-14.
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Barn- och utbildningsnämnden godkänner att ansökan görs om statsbidrag för
yrkesförare inom gymnasial utbildning 2013.
Nämnden godkänner även att en sådan utbildning anordnas förutsatt att det inte
innebär ökade kostnader för barn- och utbildningsnämnden.
___
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§ 168
Intern kontrollplan 2013.
BUN 2012.0612.001

Ärendet
Skolchef JanEric Assarsson informerar om förvaltningens förslag för intern
kontrollplan för 2013, bilaga Bun § 168/12. Som kontrollmål för 2013 föreslås ett
vidhållande av målen från 2012. Dessa utgörs av ekonomisk månadsuppföljning,
delegationsbeslut samt nämndens mål och handlingsprogram.
Beslutsunderlag
Förslag till intern kontrollplan 2013, JanEric Assarsson 2012-11-14.
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Intern kontrollplan för 2013 godkänns.
___
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§ 169
Årsklocka för Barn- och utbildningsnämnden 2012-2014.
BUN 2012.0720.600

Ärendet
Som ett led i det systematiska kvalitetsarbetet har barn- och utbildningsförvaltningen
tagit fram ett reviderat årshjul för 2012-2014, bilaga Bun § 169/12. I årshjulet anges
när förvaltningen ska återrapportera till nämnden.
Beslutsunderlag
Årshjul 2012-2014, Barn- och utbildningsnämnden, 2012-11-14.
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Årshjulet för 2012-2014 godkänns med tydliggörandet att det ska framgå vilka
månader ekonomisk månadsuppföljning ska redovisas samt att arbetet med
informationsansvar systematiskt skall återrapporteras till nämnden.
___
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§ 170
Revisionsgranskning av barn- och utbildningsnämnden
14 januari 2013.
BUN 2012.0723.007

Ärendet
Revisorerna i Klippans kommun har inkommit med inbjudan/kallelse till barn- och
utbildningsnämndens presidium och en ytterligare nämndsledamot att delta vid
kommunrevisionens träff med nämnden 2012-01-14 kl. 13.00.
Beslutsunderlag
Kallelse/Inbjudan till revisionsträff, Hans Emmanuelsson mfl., 2012-10-25.
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Roland Åkesson deltar tillsammans med nämndens presidium vid revisionens
granskning 2012-01-14.
___
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§ 171
Ny nämndsekreterare på BUN - information.
Ärendet
Barn- och utbildningsnämnden hälsar Åsa Lönn välkommen som ny
nämndsekreterare. Åsa ger en kort presentation av sig själv.
___
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§ 172
Arbetsmiljö
Ärendet
Skolchef JanEric Assarsson ger en kort presentation av medarbetarenkäten som
genomförts i förvaltningen och kommunen. En mer utförlig presentation kommer att
göras i december. Incidenter som rapporterats till Arbetsmiljöverket diskuteras inför
att kommunen tar ett nytt digitalt arbetsmiljöverktyg i bruk 2013.
Beslutsunderlag
Incidentrapporter till och med oktober.
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Informationen noteras.
___
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§ 173
Delegationsärenden
Ärendet
Enligt gällande delegationsordning anmäles följande beslut fattade på barn- och
utbildningsnämndens uppdrag:

2012-10-17 Beslut i brådskande ärende. Beslut att godkänna
Ordföranden BUN
att maximalt en representant från varje parti deltar
på utbildning om skolmåltid 2012-11-08.
2012-10-16 Beslut att bevilja skolskjuts till Snyggatorpskolan Dnr 2012.675-2

Skolskjutssamordnaren

2012-10-26 Beslut att ej bevilja skolskjuts till gymnasieelev Skolskjutssamordnaren
Dnr 2012.710-2
Redovisade anställningar till Kommunstyrelsen/ Barn- och
utbildningsnämnden
2012-10-19 Visstidsanställning av obehörig lärare
Rektor Tegelbruksskolan
Årskurs 2, FT
2012-11-05 Visstidsanställning av obehörig lärare
Årskurs 3, FT
2012-11-09 Visstidsanställning av obehörig lärare Årskurs 1, FT
2012-05-29 Mellanstadielärare Bofinkenskolan
Tillsvidare från 2012-08-13
2012-06-21 Lågstadielärare Vedby skola
Tillsvidare från 2012-08-13
2012-10-08 Lönebidragsanställning
20121001-20131101.
___
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§ 174
Elevärenden
Ärendet
Nämndsekreterare Charlotta Hasselberg redogör för följande elevärenden.

Barn- och elevombudet
Skolinspektionen

Skolinspektionen
Skolinspektionen

Dnr 2012.709-1
Anmälan om kränkande behandling på grundskolan.
Dnr 2012.709-2
Beslut att avskriva anmälan av lärare.
Dnr 2012.718-1
Anmälan om kränkande behandling på grundskolan.
Dnr 2012.772-1
Anmälan av skolsituation för elev på grundskolan.

Barn- och utbildningsnämndens beslut
Informationen noteras.
___
___
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§ 175
Informationsärenden
.

Ärendet
Skolchef JanEric Assarsson informerar om att den tekniska förvaltningen gör en stor
översyn av kommunens lekplatser. Nämndsekreterare Charlotta Hasselberg
informerar om att rektor för Naturbruksgymnasiet bifogat en riskanalys av en
nedläggning av Naturbruksgymnasiet.
Följande informationsärenden rapporteras till nämnden:

Kommunfullmäktige

Kommunstyrelsens
Arbetsutskott
Naturbruksgymnasiet
Staffan Broddesson
Vedbys skola
Pia Lundahl

Dnr 2012.61-5
§ 87 Svar på motion om åtgärder vid gymnasieskolan
2012-2014
Dnr 2012.726-1
§ 214 Information Skolbarnens trafikkalender
Dnr 2012.752-1
Riskbedömning inför ändringar i verksamheten
Dnr 2012.776-1
Beläggningsarbete på Vedby skola.

Dnr 2012.784-1
Barn- och utbildningsförv. Samverkansavtal lärlingsutbildning för vuxna.
Skåne Nordväst
BUN 123357
Ökad säkerhet på Antilopen och Hermelinen.
Incidenter som anmälts till Arbetsmiljöverket till och med september 2012
presenteras under ärendet ”Arbetsmiljö”.
Informationsärenden som finns tillgängliga på nämndsmötet och som
kan skickas ut på begäran:
Dnr 2011.238-4
Pilagårdsskolan
Återkoppling på beslut om kvalitetsgranskning på
Lars Boje
Pilagårdsskolan.

Barn- och utbildningsnämndens beslut
Informationen noteras.
___
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§ 176
Kurser och konferenser
Ärendet
Nämndsekreterare Charlotta Hasselberg har tagit fram förslag till datum för
utbildningstillfällen för nämnden under 2013.
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Ekonomiutbildning för nämnden kommer att erbjudas av ekonomikontoret
2012-01-14
Temamötet 2012-04-15 kommer att ha inriktning arbetsmiljö.
___
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§ 177
Julmiddag för nämnden 2012-12-17
Ärendet
Förvaltningen har undersökt olika alternativ för julmiddag vid årets sista
nämndsmöte 2012-12-17.
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Julfika kommer att intas i kommunhuset vid nämndens möte 2012-12-17.
___
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