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Hellqvistsalen, Kommunhuset, onsdagen den 9 april 2014, klockan 16.00 – 18.00

Beslutande

Taito Arkkukangas (S), Tauno Arbelius (S), Margareta Barkselius (C) § 13-14, Lars Granath
(FP), Hans Carlsson (M), Olof Lindberg (FP)

Tjänstgörande
ersättare

Tonny Fernerud (S), Peder Kostet (V), Jacob Hedberg (M), Carina Sjölund (M) §15-16

Ersättare

Carina Sjölund (M) § 13-14, Ingrid Gummeson (KD)

Övriga
deltagande

Sekreterare Ann-Katrin Öijwall, Barn- och utbildningschef Fredrik Bergh, Bitr. barn- och
utbildningschef Lars-Erik Lindvall, Förskolechef Gun Åslund § 13

Utses att justera

Olof Lindberg

Ersättare för
justerare

Tauno Arbelius

Justeringens
plats och tid

Sekretariatet barn- och utbildningsförvaltningen 2014-04-11, klockan 15.00

Underskrifter
Sekreterare

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

Paragrafer 13-16

Ordförande

...............................................................................................................................................................................................
Taito Arkkukangas
Justerande

.................................................................................................................................................................................................
Olof Lindberg

BEVIS
Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Organ

Barn- och utbildningsnämnden
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2014-04-09, §§ 13-16
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2014-04-11

Förvaringsplats
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Sekretariatet för barn- och utbildningsförvaltningen

Underskrift
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Datum för anslags
nedtagande

Utdragsbestyrkande

2014-05-09

Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämnden

2014-04-09

§ 13
Informationer
Förskolechef Gun Åslund
Gun Åslund informerade om läget inom förskolan. Hur man i
verksamheterna arbetar med uppsatta mål gentemot de
förutsättningar som finns. Gun belyser både svagheter och styrkor
inom förskolan.
Bitr. barn- och utbildningschef Lars-Erik Lindvall
Lars-Erik Lindvall förtydligade den information som barn- och
utbildningsnämnden tog del av vid föregående sammanträde
gällande det förebyggande ungdomsarbetet i Kungsörs kommun.
Barn- och utbildningschef Fredrik Bergh
Fredrik Bergh informerade om ”Skapande skola”.
Skapande skola är regeringens satsning på samverkan mellan skola
och kulturliv. Satsningen är ett bidrag som ges av Kulturrådet.
Målet är att förskolebarn och elever i grundskolan ska få tillgång
till kulturens alla uttrycksformer.
Med hjälp av en surfplatta på förskolorna och skolorna i Kungsörs
kommun arbetar man bland annat med film och rörliga bilder.
Ett lustfyllt lärande som medför ökad kunskapsutveckling.
Beslut

Justerandes sign

Barn- och utbildningsnämnden tackar för informationerna och
beslutar lägga informationerna till handlingarna.

Protokollsutdrag till

Akten
Utdragsbestyrkande
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Barn- och utbildningsnämnden
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§ 14
Mål för barn- och utbildningsnämnden 2015
(BUN 2014/25)
Kungsörs kommuns förvaltningar arbetar med en gemensam
styrmodell för mål- och resultatstyrning. Detta betyder att alla
nämnder/styrelser och dess förvaltningar i Kungsörs kommun ska
fastställa mål som leder mot kommunens vision och övergripande
mål.
En politisk sammansatt arbetsgrupp inom barn- och
utbildningsnämnden har arbetat fram ett förslag till mål för barn- och
utbildningsnämnden 2015.
Arbetsgruppens förslag till ändringar i måldokumentet är:
Inledningsord:Trygg, kompetent, målinriktad och jämlik skola
(ersätter ”i tiden”) som uttrycks av glädje där alla får utvecklas
efter sin förmåga.
Förslag på nytt effektmål: Gott ledarskap
Personalens upplevelse av ett gott ledarskap ska i
medararbetarenkäten vara minst fyra på en femgradig skala.
Förslag på ökat mål: Hög kompetens I förskolan skall det vara en
hög andel högskoleutbildad personal. Målet är minst 75% (tidigare
66%)
Förslag på ökat mål: Andelen mat som lagas från grunden ska
vara minst 80% (tidigare 75%).
Det ska vara minst 25% (tidigare 15%) ekologiska råvaror.
Synpunkter från de fackliga representanterna i den centrala
samverkansgruppen för barn- och utbildning är att mål och medel bör
hänga samman.

Beslutsunderlag

Justerandes sign

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
 Inkommen skrivelse - Vilken skola vill vi ge våra barn. BUN
2013/121
 Inkommen skrivelse - Hälsa i skolan. BUN 2013/121
 Frågeställning från Centerpartiet - Grön Flagg och hållbar
utveckling. BUN 2014/7
 Frågeställning från Centerpartiet - Skapa utrymme för fler
ekologiska livsmedel och lokalt producerad mat i budget. BUN
2013/51, 2013/2
 Förslag till mål för 2015. BUN 2014/25
Protokollsutdrag till

Akten
Kommunstyrelsen
Utdragsbestyrkande
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Under barn- och utbildningsnämndens överläggning yrkar Taito
Arkkukangas (S) att i förskolan ska det vara en hög andel
högskoleutbildad personal. Målet är minst 66%.
Efter avslutad överläggning redogör ordföranden för tänkt
propositionsordning, vilken godkänns. Ordföranden avser ställa
proposition enligt följande:
1) Arbetsgruppens förslag: I förskolan ska det vara en hög andel
högskoleutbildad personal. Målet är minst 75%.
2) Ordförandes förslag: I förskolan ska det vara en hög andel
högskoleutbildad personal. Målet är minst 66%.
Ordföranden frågar nämnden om de beslutar enligt ordförandes
förslag eller arbetsgruppens förslag och finner att barn- och
utbildningsnämnden beslutat enligt ordförandes förslag.
I förskolan ska det vara en hög andel högskoleutbildad personal.
Målet är minst 66%.
Härefter frågar ordföranden om nämnden beslutar övriga mål
enligt arbetsgruppens förslag samt komplettering av ett ord i
inledningstexten och finner att så är fallet.

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden har således beslutat att de
förändringar som ska göras i målen inför 2015 är förändringar
enligt följande:
Inledning: Trygg, kompetent, målinriktad och jämlik skola i tiden
som uttrycks av glädje där alla får utvecklas efter sin förmåga.
Gott ledarskap: Personalens upplevelse av ett gott ledarskap ska i
medararbetarenkäten vara minst fyra på en femgradig skala.
Hög kompetens: I förskolan skall det vara en hög andel
högskoleutbildad personal. Målet är minst 66%.
Andelen mat som lagas från grunden ska vara minst 80%. Det ska
vara minst 25% ekologiska råvaror.

Justerandes sign

Protokollsutdrag till

Akten
Kommunstyrelsen
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§ 16
Caféverksamhet i Björskogsskolans matsal
(BUN 2014/38)
Kommunfullmäktige besvarade 2014-03-10, en motion om att
Valskogs centrum behöver ett lyft. I beslutet uppdrogs barn- och
utbildningsnämnden att lämna en bedömning och beslut i fråga om
café/mötesplats i Björskogsskolans matsal.
Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
 Protokollsutdrag Kommunfullmäktige 2014-03-10,§ 31 –
Valskogs centrum behöver ett lyft. Dnr BUN 2014/38
 Tjänsteskrivelse 2014-03-26

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att eventuell
caféverksamhet i anslutning till Björskogsskolans
matsal kan ske först när ansvarig kökschef har godkänt
förutsättningarna ur ett helhetsperspektiv.

Justerandes sign
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Akten
Kommunstyrelsen
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§ 15
Rapporter/meddelanden
Avtal
- Samverkansavtal med Arboga kommun om
introduktionsprogrammen för gymnasieskolan läsåret
2014/2015. Dnr BUN 2014/34
Övrigt
- Godkännande av Stiftelsen Statsmissionens skola som
huvudman för nationellt godkänd idrottsutbildning inom
idrotten basketboll vid den fristående gymnasieskolan Grillsta
gymnasiet i Eskilstuna kommun.
- Ansökan till Skolinspektionen från JENSEN education College
AB om utökning av program vid befintlig skolenhet.
- Kollektivtrafiköversyn i Västra Mälardalen – Mer Kollrapporten KAK. Dnr BUN 2014/44
- Revisionsgranskning - Samverkan i insatser för barn- och
unga. Dnr BUN 2014/42
- Skrivelse från föräldrar med barn på Täcklunda förskola med
önskemål om ett förråd för vagnar. Dnr BUN 2014/35.
- Anmälan från skolorna om kränkande behandling.
20140409/1-2
- Arbetskläder för personal i förskola och fritids/rastvakter på
skolorna är mottagna och utdelade. Dnr BUN 2012/99.
Ärendet styrks från uppdragslistan
Beslut

Justerandes sign

Barn- och utbildningsnämnden lägger rapporterna/meddelandena
till handlingarna.

Protokollsutdrag till

Respektive akt
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