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Plats och tid

Aulan, Kung Karls skola, onsdagen den 18 mars 2015, klockan 16.00 – 18.30

Beslutande

Monica Lindgren (S), Therese Pihl (S), Mikael Peterson (S), Gunilla Wolinder (FP), Joel
Petersson (V), Hans Carlsson (M), Carina Sjölund (M), Margareta Barkselius (C), Ari Jaanus
(SD)

Tjänstgörande
ersättare

Ersättare

Margareta Johansson (S), Barbro Olausson (FP), Peter Åkesson (MP), Ronja Wall Lund (M),
Annelie Karlsson (C), Sussanne Söderström (SD)

Övriga
deltagande

Sekreterare Ann-Katrin Öijwall, Barn- och utbildningschef Fredrik Bergh, Bitr. barn- och
utbildningschef Lars-Erik Lindvall, rektor Catharina Luthman, bitr. rektor Tommy Jonsson,
Fackliga representanter, föredragande lärare §11

Utses att justera

Gunilla Wolinder

Ersättare för
justerare

Joel Pettersson

Justeringens
plats och tid

Sekretariatet barn- och utbildningsförvaltningen 2015-03-23, klockan 16.00

Underskrifter
Sekreterare

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

Paragrafer 11-14

Ordförande

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

.................................................................................................................................................................................................
Gunilla Wolinder
Joel Petersson

BEVIS
Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Organ
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Datum för
anslags
uppsättande
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Förvaringsplats
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Underskrift
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§ 11
Information
Aktuellt på Kung Karls skola
Rektor Catharina Luthman informerade nämnden om
förbättringsområden som man jobbar med på skolan.
- Värdegrunden
- Elevutvecklingen
- Skolan arbetsmiljö
- Måluppfyllelse
Catharina informerade även om att kursplanerna i grundskolan
innehåller mål om IT och digitala lärverktyg. Hon poängterade
därefter att eleverna måste ha tillgång till digitala lärverktyg för att
kunna nå måluppfyllelse i alla ämnen.
Skolinspektionen har genomfört tillsyn vid Kung Karls skola för
att granska att skolan följer de lagar, regler och läroplan som finns
för verksamheten. En av de punkter man gjort nedslag på gäller
arbetsmiljön för både lärare och elever utifrån den tillfälliga
lokallösningen. Catharina betonade även bristen på lokaler inför
höstterminen 2015.
Barn- och utbildningsnämnden tackar rektor Catharina Luthman
för presentationen och rundturen på Kung Karls skola.
IT som pedagogiskt verktyg i de lägre årskurserna
Lärarna Susanne Eklund och Carina Männikkö redogjorde hur
man jobbar med surfplattor i undervisningen i de lägre
årskurserna. De visade på elevexempel i olika ämnen. Att använda
IT i det dagliga skolarbetet har haft en positiv effekt på elever som
tyckt att skolarbetet varit jobbigt. IT som pedagogiskt lärverktyg
ökar elevernas kreativitet och självkänsla.
IT som pedagogiskt verktyg på högstadiet
Lärare Moniqa Fasth beskrev hur hon jobbar med digitala
lärverktyg i sin So-undervisning på högstadiet. Det gäller inte att
byta ut papper och pennan mot en dator utan om att skapa en
situation där elevens lärande utvecklas med hjälp av IT.
Nämnden tackar lärarna från Hagaskolan och Kung Karls skola
för presentationerna om hur pedagogiken via verktygen
surfplattor, Ipads, och datorer kan stimulera eleverna till ökad
måluppfyllelse.
Justerandes sign
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§ 12
Lokaler inför hösten 2015 på Kung Karls
skola (BUN 2015/44)
Hösten 2011 flyttade Kung Karls skola till temporära lokaler vid
Ulvesund i väntan på att en ny skola skulle färdigställas.
Skolbygget har blivit fördröjt vilket lett till att den tillfälliga skolan
vid ett par tillfällen tillökats med moduler.
Inför hösten 2015 kommer skolan att vara i behov av ytterligare
lokaler då antalet undervisningsgrupper kommer att öka.
Även när bygget av den nya skolan påbörjas kommer det att finnas
ett behov av fler lokaler eftersom lokalerna i högdelen på ”gamla”
Kung Karl används.
Barn- och utbildningsförvaltningen ser två möjliga alternativ till
lösning:
1. Utökning av antalet moduler.
2. Omdisponering av lokaler på Ulvesundsområdet samt flytt av
en verksamhetsdel.
Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Lokalsituationen för Kung Karls skola.

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden beslutar föreslå att:
En gemensam utredningsgrupp med representanter för
socialförvaltningen, barn- och utbildningsförvaltningen och
KKTAB tillsätts. Gruppen uppdras att utreda möjliga förslag till
lösning av lokalsituationen för Kung Karls skola inför hösten 2015
samt att inför kommunstyrelse och kommunfullmäktige föreslå
vilket alternativ som rekommenderas.

Justerandes sign

Protokollsutdrag till

Socialförvaltningen, KKTAB, Barn- och
utbildningsförvaltningen, Kommunstyrelsen
Utdragsbestyrkande
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§ 13
Kontaktpolitiker mandatperioden 2015-2018
Barn- och utbildningsnämnden utser i början av varje
mandatperiod kontaktpolitiker för samtliga verksamhetsområden
inom barn- och utbildningsförvaltningen.
Som kontaktpolitiker följer man arbetet inom respektive
verksamhet. Det sker bland annat genom att delta vid
föräldramöten, klassmöten, skolmöten m.m. Vid dessa tillfällen får
man tar man del av barnens, elevernas och föräldrarnas
synpunkter, önskemål, intryck m.m.
Det är rektor/förskolechef eller biträdande chef som bjuder in
utsedd kontaktpolitiker till dessa möten/träffar.
Grunden för fördelningen skulle vara respektive
rektors/förskolechefs ansvarsområden samt fritidsgårdarna.
För att arvode ska utgå vid verksamhetsbesök ska detta förankras
hos ordförande.
Beslut

Justerandes sign

En lista med kontaktpolitiker för mandatperioden 2015-2018
upprättas och godkänns.

Protokollsutdrag till

Rektorer, Förskolechef, Biträdande chefer
Utdragsbestyrkande
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§ 14
Anmälningsärenden
Delegationsbeslut
-

Anmälan om kränkande behandling. 20150318/1-4

-

Skolinspektionen – Anmälan samt svar på anmälan om
skolsituationen för en elev i Västerskolan. BUN 2015/37

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att lägga redovisningen av
delegationsbeslut till handlingarna.

Justerandes sign
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