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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

,

Sammanträdesdatum

KOMMUN
Barn- och skolnämndens arbetsutskott

2012-08-13

Plats och tid

Sammanträdesrum Ununge, Kommunhuset Ankaret
Estunavägen 12, Norrtälje kl. 17.30-19.10

Beslutande

Göran Pettersson (M), ordförande
Asa Wennerfors (FP) 1 :e vice ordförande
Robert Johansson (C)
Olie Jansson (S), 2:e vice ordförande
Marita Jeansson (S)

Övriga deltagande

Åse Modin, tf. förvaltningschef
Agneta Brus, sekreterare
Eva Lundebring, Utbildningsinspektör § 60-63

Utses att justera

Olle Jansson (S)

Justeringens
plats och tid

Barn- och utbildningskontoret
2012-08-20

Underskrift

Sekreterare

Paragrafer 60-66
Agneta Brus

Ordförande

Justerande

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Organ

Barn- och skolnämndens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

2012-08-13

Datum för anslags
uppsättande

2012- 08-21

Förvaringsplats
för protokollet

Barn- och utbildningskontoret
Estunavägen 14, Norrtälje

Underskrift
Utdragsbestyrkande

Datum för anslags
nedtagande

2012-09-12
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INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Justerandes sign

§60

Ändringar i föredragningslistan

§61

Val av justerare och tid för justering

§62

Ekonomisk månadsrapport för Barn- och skolnämnden, muntlig
rapport

§63

Riktad tillsyn i Norrtälje kommun inom området skolmåltider,
föreläggande från Skolinspektionen

§64

Byte av namn på Svanberga nya förskola till Sjöhagens förskola
i Svanberga

§65

Rutiner för klagomålshantering, redovisning av klagomål och
synpunkter

§66

Ev. övriga frågor

Utdragsbestyrkande
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Bsau§ 60

Ändringar i föredragningslistan
Beslut
Arbetsutskottet beslutar

Justerandes sign

att

ärende 4) Ansökan om rätt till bidrag för fristående pedagogisk
omsorg, utgår från dagordningen;

att

ärende 6) Ändring av grundskoleorganisationen i Norrtälje
tätort, utgår från dagordningen;

att

efter ovanstående ändringar fastställa

föredragningslistan.

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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Bsau § 61

Val av justerare och tid för justering
Beslut
Arbetsutskottet beslutar

Justerandes sign

att

utse Olle Jansson (S) att tillsammans med ordföranden justera
dagens protokoll;

att

justeringen sker på Barn- och utbildningskontoret måndagen den
20 augusti.

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL
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Sammanträdesdatum
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B san § 62

Ekonomisk månadsrapport för Barn- och
skolnämnden, muntlig rapport
Beslut
Arbetsutskottet beslutar
att

tacka för rapporten.

Bakgrund
Enligt kommunen policy för budgetering och uppföljning ska
förvaltningarna månadsvis, med undantag av januari och juni,
rapportera det ekonomiska läget till nämnd.
A u 13/8

Justerandes sign

Beslutande sammanträde
Tf. förvaltningschefen redogör muntligt för preliminärt resultat och
prognos per den sista juli. En utförligare prognos lämnas vid nämndens
sammanträde 2012-09-03.

Utdrag sbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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D n r B S N 12-057 622

Riktad tillsyn i Norrtälje kommun inom området
skolmåltider, föreläggande från Skolinspektionen
(Dnr 401-2011:5479)
Förslag till beslut
Arbetsutskottet föreslår Barn- och skolnämnden besluta
att

anta förvaltningschefens förslag till yttrande daterat
2012-06-26 som sitt eget, och överlämna det till
Skolinspektionen.

Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande 2012-07-05
Förvaltningschefens förslag till yttrande 2012-06-26
Bakgrund
Skolinspektionen har genomfört riktad tillsyn inom området
skolmåltider i Norrtälje kommun. Tillsynen syftar till att kontrollera
om huvudmannen har ett systematiskt kvalitetsarbete som säkerställer
att elever i den obligatoriska skolan erbjuds näringsriktiga
skolmåltider.
Skolinspektionens tillsyn har visat att Barn- och skolnämnden saknar
ett systematiskt kvalitetsarbete för att kontinuerligt säkerställa att de
skolmåltider som erbjuds är näringsriktiga. Skolinspektionen
förelägger med stöd av 26 kap. 10 § skollagen (2010:800) Norrtälje
kommun att senast 2012-09-07 avhjälpa påtalade brister genom att
åtgärder vidtas så att:
-

-

Det finns en planering för att se till att eleverna erbjuds näringsriktiga
skolmåltider. (4 kap. 3§ skollagen)
Det görs kontinuerliga uppföljningar av huvudmannen att
skolmåltider som eleverna far är näringsriktiga. (4 kap. 3§ skollagen)
Arbetet med att planera och följa upp näringsriktigheten är
dokumenterat. (4 kap. 6§ skollagen)
Tjänstemannaberedning
Barn- och utbildningskontoret redogör i skrivelse daterad 2012-07-05
för ärendet och föreslår Barn- och skolnämnden besluta att anta
förvaltningschefens yttrande som sitt eget och överlämna det till
Skolinspektionen.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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D n r B S N 12-151 714

Byte av namn på Svanberga nya förskola till
Sjöhagens förskola i Svanberga
Förslag till beslut
Arbetsutskottet föreslår Barn- och skolnämnden besluta
att

godkänna namnbyte på Svanberga nya förskola till Sjöhagens
förskola i Svanberga.

Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande 2012-07-05
Rektors skrivelse 2012-06-27
Bakgrund
Svanberga nya förskola är en del i Norrtälje nordöstra förskolenhet. I
Svanberga fanns sedan tidigare Svanberga förskola som färdigställdes
och öppnades år 2006. Svanberga nya förskola öppnade i september
2011 och är belägen på Sjöhagavägen intill Svanberga skola.
De två förskolorna utgör två olika förskolor inom nordöstra förskolenheten - och består av två avdelningar, anpassade för yngre och
äldre barn.
Förskolechefen för Norrtälje nordöstra förskolenhet begär i skrivelse
daterad 2012-06-27 att få byta namn på Svanberga nya förskola till
Sjöhagens förskola i Svanberga.
Motivet för namnbytet är att tydliggöra att det är två olika förskolor,
samt underlätta för vårdnadshavare som vill ställa sitt barn i kö eller
få information om de olika förskolorna.
Tjänstemannaberedning
Barn- och utbildningskontoret redogör i skrivelse daterad 2012-07-05
för ärendet och förslår Barn- och skolnämnden besluta att godkänna
namnbyte på Svanberga nya förskola till Sjöhagens förskola i
Svanberga.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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D n r B S N 11-201 108

Rutiner för klagomålshantering - redovisning av
inkomna klagomål och synpunkter
Förslag till beslut
Arbetsutskottet föreslår Barn- och skolnämnden besluta
att

inkomna klagomål och synpunkter ska redovisas för nämnden
vid vaije nämnd sammanträde.

Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande 2012-06-29
Bakgrund
I skollagen (2010:800) 4 kap. 8 § anges att huvudmannen ska ha
skriftliga rutiner för att ta emot och utreda klagomål mot
utbildningen. Information om rutinerna ska lämnas på lämpligt sätt.
Motivet från lagstiftarens sida är det är huvudmannen som ansvarar
för utbildningen och för att åtgärda brister i verksamheten som
framkommer via klagomål. Barn, elever och föräldrar har tidigare i
stor utsträckning anmält missförhållanden direkt till Skolinspektionen
utan att först ha vänt sig till huvudmannen med sitt klagomål.
Lagstiftarens intention är alltså att huvudmannen ska fa ökade
möjligheter, och en större skyldighet att själv utreda och åtgärda
brister i den egna verksamheten.
Det är upp till vaije huvudman att bestämma hur klagomålshanteringen ska organiseras och hur informationen om klagomålsrutinerna ska lämnas. Rutinerna ska dock vara skriftliga så att det är
tydligt vad de innebär. De bör också innehålla en intern
ansvarsfördelning hos huvudmannen.
Barn- och utbildningskontoret har under våren 2012 utarbetat en
organisation och rutin för klagomålshanteringen. Föreliggande förslag
innebär ett förtydligande av hur huvudmannen, d.v.s. Barn- och
skolnämnden, får kännedom om inkomna klagomål.
Tjänstemannaberedning
Barn- och utbildningskontoret redogör i skrivelse daterad 2012-06-29
för ärendet och förslår Barn- och skolnämnden besluta att inkomna
klagomål och synpunkter ska redovisas för nämnden vid varje
nämnd sammanträde.
Justerandes sign

Utd ragsbestyrkan de

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida

Sammanträdesdatum

2012-08-13

9

Bsau§ 66
Övriga frågor
Information om sommarskolan 2012
Tf. förvaltningschefen informerar om årets sommarskola som bedrivits
under tre veckor i juni-juli. Sammanlagt 67 elever deltog, varav 35
grundskoleelever och 32 gymnasieelever. Undervisning har bedrivits i
svenska, engelska, matematik och svenska som andraspråk. Efter
avslutad sommarskola har 15 betyg satts för grundskoleelever, och 12
betyg för gymnasieelever.
Häverö resursskola
Tf. förvaltningschefen informerar om att ledningsansvaret för Häverö
resursskola kommer att flyttas från Enheten för stöd och utveckling
(ESU) till rektor för Hallstaenheten.
Förändringen innebär att lednings-, elev- och personalansvar flyttas
över till rektor för Hallstaenheten. Häverö resursskolas funktion som
kommunövergripande särskild undervisningsgrupp förblir oförändrad
och E S U kommer även fortsättningsvis att hantera ansökningar och
placeringar vid skolenheten.
Innan förändringen genomförs ska förhandling ske med berörda
samverkansgrupper.

Justerandes sign

Utdrag sbestyrkande

