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Plats och tid

Hellqvistsalen, kommunhuset, onsdagen den 18 maj 2016, klockan 16.00 - 18.10.

Beslutande

Mikael Peterson (S) ordförande, Gunilla Wolinder (L), Joel Petersson (V), Hans Carlsson
(M), Carina Sjölund (M), Margareta Barkselius (C) och Ari Jaanus (SD) § 28.

Tjänstgörande
ersättare

Margareta Johansson (S), Tonny Fernerud (S) och Ronja Lund Wall (M) §§ 29-32.

Ersättare

Barbro Olausson (L), Peter Åkesson (MP), Lars Gustavsson (KD) och Annelie Carlsson (C)

Övriga
deltagande

Barn- och utbildningschef Fredrik Bergh, Bitr. förvaltningschef Lars-Erik Lindvall,
nämndsekreterare Ann-Katrin Öijwall, Förstelärarna Carina Männikkö, Susanne Eklund,
Camilla Estrada och rektor Catharina Luthman § 28

Utses att justera

Margareta Barkselius

Ersättare för
justerare

Gunilla Wolinder

Justeringens
plats och tid

Kansliet för barn- och utbildningsförvaltningen 2016-05-23, klockan 9.00

Underskrifter
Sekreterare

....................................................................................
Ann-Katrin Öijwall

Paragrafer

28-32

Ordförande

....................................................................................
Mikael Peterson
Justerande

.................................................................................................................................................................................................
Carina Sjölund

BEVIS
Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Organ
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Datum för
anslags
uppsättande

2016-05-23

Förvaringsplats
av protokollet

Sekretariatet för barn- och utbildningsförvaltningen

Underskrift
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Datum för anslags
nedtagande
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2016-06-20
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§ 28
Information
Följande informationer lämnas vid dagens sammanträde:
a) Uppdraget som förstelärare: Förstelärare från Hagaskolan
informerar nämnden om sitt arbete som förstelärare.
Carina Männikkö åk 1, Camilla Estrada åk 4 och Susanne Eklund
åk 3.
Kommunens förstelärare anordnar själva spontana men även
organiserade träffar för kollegialt lärande. Kollegialt lärande syftar
till att öka elevers läsförståelse och skrivförmåga.
Förstelärarna på Hagaskolan har fått mandat att leda skolans
kvalitetsarbete och de belyser vikten av att alla pedagoger är
delaktiga i det systematiska kvalitetsarbetet som leder till ökad
måluppfyllelse och ökad trygghet för eleverna. Som stöd i
kvalitetsarbetet använder de Skolverkets stödmaterial ”Skolverkets
kvalitetsarbete i praktiken”.
b) En till en- innebär en dator per elev och lärare
Catharina Luthman, rektor Kung Karls skola informerar nämnden
om att alla elever på skolan har från den 4 maj en egen
chromebook. Positiv respons från lärarna, positiv respons från
eleverna.
Kollegialt lärande har tagit fart. Hos eleverna har arbetsviljan och
motivationen för skolarbetet ökat.
Efter informationen tackar Catharina Luthman nämnden och
Kungsörs kommun för beslutet – ”en dator per elev”.
c) Förvaltningschefen informerar nämnden om aktuellt läge kring
våra nyanlända..
d) Nya skolan – Förvaltningschefen informerar om var man
befinner sig i processen med ”nya skolan”. Speciallärarna har
varit delaktiga vid framtagande av specialsalarna. Kökschef
Felipe Rivera har varit delaktig vid utformning av köket.
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e) Verksamhetförändringar inför 2017 och framtida lokalbehov
Barn- och utbildningschef Fredrik Bergh informerar om
kommande behov vid framtida verksamhetsförändringar.
f) Delårsbokslut tertial 1 2016
Biträdande förvaltningschef Lars-Erik Lindvall lämnade en
kort information om kommande delårsbokslut.
Barn- och utbildningsnämnden tackar för informationen och
lägger den med godkännande till handlingarna.
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§ 29
Budgetuppföljning (BUN 2016/38)
Barn- och utbildningschefen Fredrik Bergh lämnar en prognos för
ekonomin. Perioden januari till april 2016 visar på ett positivt
resultat med 730.000 kronor.
Många osäkerhetsfaktorer finns, de stora osäkerhetsfaktorerna i
prognosen är de interkommunala ersättningarna, eventuella
förändringar i befolkningsunderlaget och nivån på ersättningarna
från Migrationsverket.
Beslut

Justerandes sign

Barn- och utbildningsnämnden lägger rapporten till handlingarna
och ger förvaltningen i uppdrag att fortsatt arbeta för en budget i
balans.
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§ 30
Ramtider för läsåret 2017/2018 (BUN 2016/52)
Barn- och utbildningsförvaltningen har utarbetat ett förslag till
ramtider för läsåren 2017/2018.
Då tiderna för de obligatoriska nationella proven i åk 3, 6 och 9
ännu inte är beslutade av Skolverket är det inte möjligt att redan nu
besluta om lediga dagar under terminen.
Komplettering av läsårstider för 2017/2018 kommer att beslutas då
tiderna för de nationella proven är fastställda.
Barn- och utbildningsförvaltningens förslag till ramtider läsåret
2017/2018:
Höstterminen för eleverna startar tisdagen den 22 augusti 2017.
Vecka 44 (30 oktober – 3 november) 2017 är lovvecka för
eleverna.
Terminsavslutning (julavslutning) för eleverna är torsdag den 21
december 2017.
Vårterminen för eleverna startar tisdag den 9 januari 2018
Sportlov för eleverna är vecka 9 (26 februari – 2 mars) 2018
Påsklov för eleverna är vecka 14 (3 april – 6 april, d.v.s. efter
påsk) 2018
Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Barn- och utbildningsförvaltningens förslag till ramtider för
läsåret 2017/2018

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden fastställer ramtider för läsåret
2017/2018, enligt förvaltningens förslag.
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§ 31
Meddelanden delegationsbeslut
Anmälan om kränkande behandling enl. Skollagen 6 kap 10 §
Avslutade ärenden – 20160323/8:1, 20160323/7:1
Anmälningar - 20160518/1-15
Beslut

Justerandes sign

Barn- och utbildningsnämnden lägger meddelandena till
handlingarna.
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§ 32
Övriga frågor/rapporter
Följande tas upp vid dagens sammanträde:
Hans Carlsson (M) har varit på verksamhetsbesök på
Björskogsskolan. Utedag med temat - fåglar och fjärilar.
Mikael Peterson (S), Gunilla Wolinder (L) och Hans Carlsson (M),
har varit i Bålsta på presidiekonferens. Frågeställningar som, hur
förbättra barn och ungas psykiska hälsa, situationen nyanlända och
förberedelsegrupper diskuterades.
Margareta Johansson (S), informerar om ett stipendium genom
kyrkan som elever i åk 9 från samhället Valskog kan söka.
Annelie Carlsson (C), informerar om Hagaskolans vernissage
tisdagen den 24 maj.
Protokollsutdrag
Kommunfullmäktige 2016-05-09, § 63 – Riktpris för nya Kung
Karls skola. BUN 2016/59
Kommunfullmäktige 2016-05-09, § 65 – Bokslut och
årsredovisning 2015 för Kungsörs kommun. BUN 2015/110
Kommunfullmäktige 2016-04-11, § 42 – Svar på motion –
Upprätta en handlingsplan för att förbättra unga flickor psykiska
ohälsa. BUN 2015/149
Kommunfullmäktige 2016-04-11, § 45 – Svar på motion – Lyft
fram trafikundervisningen i skolan/samhället. BUN 2015/150
Kommunstyrelsen 2016-04-25, § 77 – Remiss av
Handlingsprogram 2015-2018 enligt lagen om skydd mot olyckor.
BUN 2016/55
Kommunstyrelsen 2016-04-25, § 72 – Förändring i kommunens
modell för mål- och resultatstyrning. BUN 2016/54
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Yttrande till kommunstyrelsen
Skapa ett enhetligt kommunalt skolsamverkansavtal mellan
föräldrar/elev och skolan. BUN 2015/151
Stipendium ht15
Ur Premie- och stipendiefonden har 1500 kronor betalts ut. Tre
elever från åk 9 tilldelades 500 kronor var.
Frågorna/rapporterna föranleder inga beslut vid dagens
sammanträde.
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