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Bsau § 69

Anmälan av övriga ärenden och godkännande av
dagordningen
Inga övriga ärenden är anmälda.
Beslut
Arbetsutskottet beslutar
att

godkänna dagordningen.

__________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Bsau § 70

Val av justerare och tid för justering
Beslut
Barn- och skolnämnden beslutar
att

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

att

justeringen sker på barn- och utbildningskontoret måndagen
den 30 augusti 2010.

__________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Bsau § 71

Muntlig ekonomisk rapport för barn- och skolnämnden
Beslut
Arbetsutskottet beslutar
att

tacka för rapporten.

Beslutande sammanträde
Ekonomichefen informerar om nämndens aktuella ekonomiska läge
per juli månad 2010.
Prognosen för helår är att nämndens verksamheter visar en positiv
avvikelse på 7,5 mnkr. Avvikelsen avser kostnader för den riktade
kunskapssatsningen (5 mnkr) och vårdnadsbidrag (2,5 mnkr).
Utförlig rapport kommer att lämnas vid nämndens sammanträde den
7 september.
__________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Bsau § 72

Musikskolepeng för tiden 1 augusti-31 december 2010
Beslut
Arbetsutskottet föreslår barn- och skolnämnden besluta
att

fastställa bidragsbelopp för musikskola för tiden 2010-08-01- 2010-12-31 enligt tabell nedan;

att

ge förvaltningen i uppdrag att i samband med fastställande av
pengbelopp för 2011 presentera ett förslag med utbetalning av
bruttopeng oavsett utförare.

Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande 2010-08-16
Bakgrund
Barn- och skolnämnden har per den 2010-12-15 tagit beslut om bidragsbelopp för musikskolepeng för tiden 2010-01-01--2010-07-31. Nedan
redovisas förslag till musikskolepeng för tiden 2010-08-01--2010-1231.
En upphandling av musikskoleverksamheten i Rimboområdet har
gjorts. Avtal är slutet mellan Kulturskolan i Rimbo och Norrtälje kommun. Avtalet börjar gälla från och med den första augusti 2010. I avtalet
är överenskommet att bruttopeng ska utbetalas till Kulturskolan i
Rimbo, elevavgifterna debiteras av Norrtälje kommun.
Norrtälje kommun debiterar elevavgifterna för den kommunala musikskolan. För närvarande utbetalas nettopeng till den kommunala musikskolan. Ett likadant utbetalningssystem oavsett huvudman bör utredas.

Musikskolepeng 2010-08-01 - 2010-12-31
ÄMNESKURS

Justerandes sign

Huvudman

Belopp
per år

Belopp
per mån

Kommunal musikskola

9 480 Kr

790 Kr

Enskild musikskola

9 900 Kr

825 Kr
Utdragsbestyrkande
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ENSEMBLESPEL

Au 24/8

Huvudman

Belopp
per år

Belopp
per mån

Kommunal musikskola

4 740 Kr

395 Kr

Enskild musikskola

4 950 Kr

413 Kr

Beslutande sammanträde
Ekonomichefen redogör för ärendet.
__________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Bsau § 73

Återkallande av godkännande att bedriva pedagogisk
omsorg i form av enskilt familjedaghem, Marie Elfström
Wennberg, Svanberga
Beslut
Arbetsutskottet beslutar på delegation
att

från och med den 1 juli 2010 återkalla enskilda dagbarnvårdarens Marie Elfström Wennberg godkännande som pedagogisk
omsorg i form av enskild dagbarnvårdare.

Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande 2010-06-14
Bakgrund
Marie Elfström Wennberg som den 8 juni 2010 fick godkännande att
bedriva pedagogisk omsorg i enskild regi, startade aldrig verksamheten.
Hon har nu ansökt om att arbetsutskottet återkallar godkännandet då
hon tänker stanna kvar i sitt nuvarande arbete. Inga barn finns i kö.
__________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Bsau § 74

Återkallande av godkännande att bedriva pedagogisk
omsorg i form av enskilt familjedaghem/nattomsorg,
Anette Pettersen, Bergshamra
Beslut
Arbetsutskottet beslutar på delegation
att

från och med den 1 augusti 2010 återkalla enskilda
dagbarnvårdarens Anette Pettersen godkännande som
pedagogisk omsorg i form av enskild dagbarnvårdare.

Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande 2010-07-29
Bakgrund
Anette Pettersen har inkommit med begäran om återkallande av godkännande som pedagogisk omsorg i form av enskild dagbarnvårdare
från och med den 1 augusti 2010.
Förvaltningens tjänsteutlåtande daterat den 29 juli 2010 redogör
detaljerat för ärendet.
__________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Bsau § 75

Godkännande att starta enskild pedagogisk omsorg i
form av nattomsorg i hemmet, Tina Markén och Jessica
Richter, Bergshamra
Beslut
Arbetsutskottet beslutar på delegation
att

godkänna enskilda firman Tina Markéns verksamhet som pedagogisk omsorg i form av nattomsorg för fem barn per natt;

att

från och med den 1 augusti 2010 till Tina Markén betala ut
bidrag för inskrivna barn;

att

godkänna att Tina Markén och Jessica Richter arbetar tillsammans för att gemensamt lösa barnomsorgsbehovet dagoch nattetid utifrån de arbetsmiljövillkor som finns.

Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande 2010-07-29
Bakgrund
Den dagbarnvårdare i Bergshamra som har godkännande att driva
pedagogisk omsorg i form av nattomsorg i hemmet har begärt att
arbetsutskottet återkallar godkännandet.
Tina Markén, Bergshamra, som har godkännande att bedriva pedagogisk omsorg i hemmet, är villig att tills vidare ta på sig även nattomsorg.
Förvaltningens tjänsteutlåtande daterat den 29 juli 2010 redogör
detaljerat för ärendet.
__________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Bsau § 76

Ansökan från Norrtälje förskolor AB i Norrtälje om
godkännande att utöka verksamheten på förskolan med
en avdelning natt- och helgomsorg, förskolan Gnistan,
avdelning Kristallen
Beslut
Arbetsutskottet beslutar på delegation
att

godkänna att Norrtälje förskolor AB från och med den 1
september 2010 utökar verksamheten på förskolan med en
avdelning natt- och helgomsorg för fem barn per natt;

att

godkänna att Norrtälje förskolor AB från och med den 1
september 2010 får bidrag för att driva natt- och helgomsorg.

Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande 2010-08-10
Bakgrund
Norrtälje förskolor AB ansöker om godkännande att utöka sin verksamhet på förskolan med en avdelning natt- och helgomsorg för fem
barn per natt.
Förvaltningens tjänsteutlåtande daterat den 10 augusti 2010 redogör
detaljerat för ärendet.
__________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Bsau § 77

Ansökan om godkännande av pedagogisk omsorg för
skolbarn 6-12 år, Frötuna församling
Beslut
Arbetsutskottet beslutar på delegation
att

ge Frötuna församling godkännande att bedriva pedagogisk
omsorg i form av skolbarnsverksamhet 6-12 år;

att

godkänna att Frötuna församling erhåller bidrag för att driva
enskild pedagogisk omsorg från och med den 1 januari 2011;

att

tillståndet återkallas om begärda handlingar inte lämnats till
förvaltningen senast den 1 december 2010.

Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande 2010-07-29
Bakgrund
Frötuna församling ansöker om att få godkännande att starta pedagogisk
omsorg i form av skolbarnsverksamhet 6-12 år på en kristen grund och
utifrån LPO och Norrtälje kommuns skolplan. De avser att bedriva
verksamheten i Frötunagården.
Förvaltningens tjänsteutlåtande daterat den 29 juli 2010 redogör
detaljerat för ärendet.
Barn- och utbildningsförvaltningen kan i dagsläget inte finna att ett
godkännande får några negativa konsekvenser för den kommunala
verksamheten.

Au 24/8

Beslutande sammanträde
Ärendet har behandlats i förvaltningens samverkansgrupp Losam den
23 augusti 2010. Lärarförbundet anser att samma förutsättningar och
villkor bör gälla oavsett huvudman och ställer sig frågan varför Frötuna
församling inte har anställt någon pedagog, utan enbart barnskötare och
diakon.
Förvaltningen uppmanas att till den sökande, Frötuna församling,
klargöra nämndens syn på personalbemanning av förskolor.
__________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Bsau § 78

Motion från Catarina Wahlgren (V) och Hanna Stymne
Bratt (S) om behovet av barnomsorg på obekväm arbetstid, remiss
Beslut
Arbetsutskottet föreslår barn- och skolnämnden besluta
att

till kommunfullmäktige överlämna förvaltningens yttrande som
sitt eget och föreslå kommunfullmäktige besluta att motionen
därmed får anses besvarad.

Underlag för beslut
Motion 2010-03-25
Kommunfullmäktiges protokoll 2010-03-29
Tjänsteutlåtande 2010-08-17
Bakgrund
Kommunstyrelsen har överlämnat rubricerade motion till barn- och
skolnämnden för beredning.
Motionen lyfter frågan om behovet av barnomsorg på obekväm arbetstid då många arbeten innebär kvälls- och helgtjänstgöring, inte minst
inom kvinnodominerade yrken. Att kunna arbeta på obekväm arbetstid
är för många den enda möjligheten att kunna arbeta heltid och försörja
sig.
Kommunen har infört vårdnadsbidrag för att öka valfriheten för föräldrar. Motionärerna frågar om majoriteten också är mogen att ge föräldrar valfriheten att kunna arbeta på obekväm arbetstid och föreslår:
- att föräldrar i kommunen tillfrågas om behov/intresse av barnomsorg
på obekväm arbetstid;
- att resultatet leder till att kommunen eftersträvar ett lämpligt utbud av
barnomsorg på obekväm arbetstid.
Au 8/6

Justerandes sign

Politikerberedning
Arbetsutskottet behandlade ärendet den 8 juni 2010, § 61 och beslutade
att utan eget ställningstagande överlämna ärendet till nämnden för
beslut.
Utdragsbestyrkande
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Bsau § 78 forts
BSN 22/6

Au 24/8

Ordföranden beslutade den 22 juni 2010, § 55 att ärendet dras ur från
dagordningen och återkommer vid nämndens första sammanträde i höst.
Beslutande sammanträde
Förvaltningens yttrande föreligger i skrivelse daterad den 17 augusti
2010. I och med de beslut barn- och skolnämndens arbetsutskott tagit
under senare tid beträffande barnomsorg nattetid anses andemeningen i
de båda motionärernas motion vara uppfylld.
Barn- och skolnämndens arbetsutskott har tagit ställning till ansökningar från ett antal enskilda verksamheter och lämnat godkännande för drift
av pedagogisk omsorg i form av familjedaghem och förskolor med nattoch helgomsorg.
I och med detta föreslås kommunfullmäktige besluta att motionen anses
besvarad.
Ärendet har behandlats i förvaltningens samverkansgrupp Losam den
14 juni 2010. De fackliga organisationerna framförde att de ser värdet
av att en kartläggning av behovet av nattomsorg görs, och att riktlinjer
tas fram för de enskilda verksamheterna.
__________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Bsau § 79

Åtgärder för att öka antalet förskoleplatser för barn
boende i Norrtälje tätort och i Svanberga fr o m höstterminen 2010
Beslut
Arbetsutskottet föreslår barn- och skolnämnden besluta att hos
kommunstyrelsen begära
att

åtgärder vidtas så att en paviljong för två avdelningar i anslutning till Svanberga förskola kan tas i bruk inför 1 januari 2011;

att

möjligheten till utbyggnad av Parkens förskola, alternativt andra
lokaliseringar inom tätorten, snarast utreds;

att

hänsyn tas i budget 2011 till barn- och skolnämndens ökade
lokalkostnader för fler förskoleplatser.

Dessutom föreslås barn- och skolnämnden besluta
att

för egen del godkänna planerade åtgärder enligt föreliggande
tjänsteutlåtande för att öka antalet förskoleplatser för barn
boende i Norrtälje tätort och i Svanberga fr.o.m. höstterminen
2010.

Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande 2010-08-16
Bakgrund
Vid uppföljning av befolkningsprognosen, som ligger till grund för
Lokalförsörjningsplanen 2008-2017 för förskoleverksamhet, kan
konstateras att betydligt fler barn än beräknat har fötts under 2009 i
Norrtälje tätort. Även i Svanberga har födelsetalet överstigit prognosen
med relativt stora siffror.
De höga födelsetalen i kombination med redan ansträngd lokalsituation
har medfört att fler förskoleplatser än enligt tidigare planering måste
tillkomma senast inför 1 januari 2011.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Bsau § 79 forts
Skederid/Finsta redovisar också många fler födda barn under år 2009 än
vad som prognostiserats. Där pågår redan planering för utbyggnad av
permanenta lokaler. För övriga områden i kommunen föranleder inte
faktiska uppgifter om antalet födda barn någon ändrad planeringsinriktning.
Beskrivning av ärendet
Behovet av fler förskoleplatser beror framför allt på att:
• 41 fler barn än vad som beräknats i befolkningsprognosen har fötts i
Norrtälje tätort under år 2009.
• Även i Svanberga har det fötts fler barn än vad som antagits i
befolkningsprognosen, 36 jämfört med 24.
• Många barn boende i Svanberga har förskoleplats i Norrtälje tätort.
Per april 2010 var det 29 barn. I oktober 2009 och februari 2008 var det
27 resp19 barn. Flera av dessa föräldrar önskar placering närmare
hemmet.
• Det är kö till Svanberga förskola inför hösten 2010 och våren 2011,
sammanlagt ca 20 barn.
Under våren har representanter för kommunstyrelsekontoret och barnoch utbildningskontoret undersökt olika alternativ för att lösa den akuta
lokalsituationen utan att förrycka den långsiktiga planeringen.
I detta sammanhang har också födelsetalen per juni 2010 stämts av för
att se om det finns skäl till att i planeringen ta hänsyn till fortsatt höga
födelsetal eller om befolkningsprognosen avseende innevarande år
ligger på ungefär samma nivå som det faktiska utfallet.
För tätorten stämmer utfallet relativt väl överens med prognosen medan
Svanberga och Skederid även för i år redovisar ganska många fler födda
barn än vad som beräknats i prognosen. Även i Söderbykarl har det
relativt sett fötts många barn under det första halvåret.
1.

Följande förslag till åtgärder föreslås:
Paviljong för två avdelningar, dvs 35-40 barn, på andra sidan vägen vid
Svanberga förskola (se placering enligt bilaga).
En sådan placering blockerar inte möjligheten till en ev framtida permanent utbyggnad. Denna lösning gör det möjligt för föräldrar att ”ta hem”
sina barn från Norrtälje samtidigt som platser i tätorten frigörs för tätortens barn.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Bsau § 79 forts
För att ha paviljongerna på plats senast inför den 1 januari 2011 behöver planeringsarbetet snarast påbörjas. Det handlar om bygglovsansökan, markarbeten, upphandling av paviljong mm.
Möjlighet till paviljongplacering i Norrtälje har också undersökts, men
något lämpligt geografiskt läge för snabbt genomförande har ej gått att
finna.
2.

Ta i anspråk fler skollokaler för förskoleändamål vid Söderbykarls
skola för att skapa ytterligare 10-20 platser för barn boende i Svanberga
och i Söderbykarl.
En sådan lösning kräver ytterst marginell lokalanpassning. Inventarier
behöver anskaffas och vissa förbättringar i utemiljön behöver genomföras. De åtgärder som vidtas är av flexibel karaktär och gör det möjligt
att använda lokalerna för både skola och/eller förskola även i framtiden.
Kostnaderna för inventarier och anpassningsåtgärder ryms inom ramen
för barn- och skolnämndens egna anslag.

3.

Utred möjligheterna till utbyggnad av Parkens förskola med 1-2 avdelningar. Denna åtgärd finns inte med i gällande lokalförsörjningsplan,
varför den tas upp i detta sammanhang.
En utbyggnad skulle dels kunna ge ytterligare 15-35 platser samtidigt
som de lokalproblem som finns i nuvarande lokaler, såsom exempelvis
trånga kapprum och brist på personal- och administrativa lokaler, skulle
kunna lösas.
__________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Bsau § 80

Reglemente för förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg
i Norrtälje kommun, kommunal och enskild verksamhet
Beslut
Arbetsutskottet föreslår barn- och skolnämnden besluta
att

anta Reglemente för förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg i
Norrtälje kommun enligt föreliggande förslag.

Underlag för beslut
Förslag till Reglemente 2010-08-24
Bakgrund
Från den 1 januari 2010 gäller en ny lag om likabehandling av kommunala och enskilda verksamheter inom barn- och skolnämndens
verksamhetsområden.
Senaste uppdateringen av kommunens regler och riktlinjer för barnomsorg beslutades av nämnden den 22 september 2009, § 80.
Barn- och skolnämndens arbetsutskott har under senare tid lämnat
godkännande till enskilda verksamheter att driva pedagogisk omsorg i
form av familjedaghem och förskolor med natt- och helgomsorg.
Förvaltningens förslag till Reglemente för förskoleverksamhet och
skolbarnsomsorg i Norrtälje kommun består av regler och villkor för
såväl kommunal som enskild verksamhet. Reglementet gäller för barnomsorg dagtid, nattetid och på helger.
Au 24/8

Beslutande sammanträde
Förvaltningschefen och grundskolechefen redogör för ärendet.
__________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida

Sammanträdesdatum

Barn- och skolnämndens arbetsutskott

2010-08-24
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Policyprojekt, nämndsremiss
Beslut
Arbetsutskottet föreslår barn- och skolnämnden besluta
att

instämma i policyprojektets förslag till beslut enligt rapport
daterad den 9 mars 2010, det vill säga:
att styrdokument beslutade av Norrtälje kommun från och med
den 1 november 2010 omfattas av:
- att namn på dokumenten följer specificerade definitioner;
- att varje styrdokument är strukturerat enligt föreslagen mall;
- att styrdokumenten delas in i områden enligt policyprojektets förslag.

att

respektive nämnd får i uppdrag att senast den 31 januari 2011
utveckla de dokument man enligt förslaget är ansvarig för;

att

medel avsätts med 50 tkr för utveckling av ett webbaserat söksystem för lättare åtkomst av styrdokumenten.

Underlag för beslut
Remiss från kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-04-14
Kommunstyrelsekontorets tjänsteutlåtande 2010-03-31
Policyprojektets rapport 2010-03-09 med förslag till beslut
Barn- och utbildningskontorets tjänsteutlåtande 2010-08-03
Bakgrund
Kommunstyrelsekontoret har fått i uppdrag av kommundirektören att
inventera och granska policy/styrdokument som kommunen använder
vad gäller hierarki och nomenklatur, vilka kommunövergripande
dokument som är aktuella, om strukturen behöver ändras, utvecklas
eller tas bort, samt vilka dokument som är adekvata, dvs nödvändiga
och styrda till rätt befattning.
Kommunstyrelsens arbetsutskott har den 14 april 2010, § 129 beslutat
att remittera rapporten från Policyprojektet till samtliga nämnder för
yttrande. Svaret skall vara inlämnat senast den 31 augusti 2010.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida

Sammanträdesdatum

Barn- och skolnämndens arbetsutskott

2010-08-24
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Beskrivning av ärendet
Runt om i Sveriges kommuner pågår en uppstramning av hur dokumentnamn ska användas. Rekommendation saknas från Sveriges
Kommuner och Landsting (SKL) om hur olika dokument ska definieras.
Norrtälje kommun använder ett antal olika, ej definierade namn på sina
styrdokument. Barn- och utbildningskontoret har bidragit till Policyprojektets inventering av styrdokumenten.
Det framgår av dokumenten som upprättats inom barn- och skolnämndens verksamhetsområden att de har olika, ej definierade namn. Det
finns också en oklarhet vad gäller dokumentens giltighet och status.
Vissa dokument visar sig vara svåra att få fram och kännedomen om
innehållet är bristfällig. Därför finns ett behov av att få en ökad tydlighet, dels vilka dokumentnamn som ska användas och hur dessa ska
definieras, dels när det gäller utformning av dokumenten, samt inom
vilket område det äger sin giltighet.
__________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida

Sammanträdesdatum

Barn- och skolnämndens arbetsutskott
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Ansvarsgranskning, yttrande till revisionen
Beslut
Arbetsutskottet föreslår barn- och skolnämnden besluta
att

godkänna och som nämndens yttrande till kommunstyrelsen
överlämna tjänsteutlåtande daterat den 17 augusti 2010.

Underlag för beslut
Kommunrevisionens skrivelse 2010-06-17 inklusive Revisionsrapport
Barn- och utbildningskontorets tjänsteutlåtande 2010-08-17
Sammanfattning
En viktig del i den årliga revisionsgranskningen är att bedöma om
nämndens ansvarsutövande är tillfredsställande. Kommunrevisionens
granskning konstaterade att barn- och skolnämnden i huvudsak har en
övergripande styrning och kontroll. Dock anvisas några utvecklingsområden som kommenteras i nedanstående yttrande.
Bakgrund
Med ansvarsutövande avses nämndens aktiva åtgärder för att styra, följa
upp och kontrollera verksamheten. Ett effektivt ansvarsutövande
förutsätter att det finns rutiner som stödjer nämnden i deras arbete.
Kommunens revisorer har gett KPMG i uppdrag att genomföra granskning av ansvarsutövandet. Granskningsrapporten daterad den 17 juni
2010 föreligger. Revisionen begär yttrande över den bifogade rapporten
senast den 30 september 2010.
Förvaltningens tjänsteutlåtande - yttrande
Granskningen anger att nämnden bör utveckla organisering av arbetet
och omvärldsbevakning.
När det gäller organisation av arbetet har ett sådant utvecklingsarbete
pågått under mandatperioden. Detta dels genom ett uppdrag till ny
förvaltningschef att genomföra en översyn av organisation och omfattning av administration; dels genom att två förvaltningskontor under
perioden blev ett genom att barn- och skolnämnden sedan hösten 2008
har ett gemensamt barn- och utbildningskontor tillsammans med utbildningsnämnden.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida

Sammanträdesdatum

Barn- och skolnämndens arbetsutskott

2010-08-24
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I början av förra året påbörjades ett processarbete för att tydliggöra och
utveckla kontorets huvudprocesser – och för att skapa en gemensam
värdegrund och ett gemensamt förhållningssätt till arbetet.
I slutet av föregående år besattes två tjänster som avdelningschefer. I
början av året anställdes ny ekonomichef och en ny ledningsgrupp
formades.
Presidiet, med ordförande, vice ordförande och förvaltningschef, möts
löpande under året för planering av nämndens arbete och för uppföljning av aktuella frågor inom verksamhetens område.
För omvärldsbevakning gäller att förvaltningen sedan flera år tillbaka
bedrivit ett sådant arbete tillsammans med rektorer och av nämnden
valda ledamöter. Gruppen för omvärldsanalys har också vid olika tillfällen återrapporterat till nämnden, och dialog har förts tillsammans
med rektorer. Detta är dock ett arbete som bör ges ökad prioritet och
större regelbundenhet.
I rapporten anges att det skulle vara bristande samsyn mellan tjänstemän och ledamöter inom flera områden. Detta är en bild som inte delas
av förvaltning och nämnd.
I fråga om synen på prioriteringar av budget råder det helt naturligt
olika uppfattningar inom politiken. Uppdraget till förvaltningen att
stärka ekonomistyrningen och tydliggöra vikten av respekt för fattade
budgetbeslut har lett till att förvaltningen under senare år alltid kunnat
uppvisa budget i balans.
Kvalitetsutvecklingsarbetet har under de senaste tre åren tillhört nämndens huvudfokus. En kontinuerlig kompetensutveckling för chefer har
genomförts under de månatliga chefsseminarierna - och tid har skapats
på enheterna för det systematiska kvalitetsarbetet. Tid har också ägnats
till dialog mellan nämnd och rektorer kring resultat och utvecklingsområden. Detta har lett till att de årliga kvalitetsredovisningarna idag återspeglar både en gemensam nulägesbeskrivning och en analys av aktuella utvecklingsområden.
__________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida

Sammanträdesdatum

Barn- och skolnämndens arbetsutskott

2010-08-24
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Ändrade sammanträdestider hösten 2010
Beslut
Arbetsutskottet föreslår barn- och skolnämnden besluta
att

anta ändrade sammanträdestider för hösten 2010 enlig nedan:
Arbetsutskott

Nämnd

24 augusti
21 september
2 november
30 november

7 september
12 oktober
23 november
21 december

Bakgrund
För att barn- och utbildningskontoret och nämnden skall kunna uppfylla
villkoren i kommunens samverkansavtal har ordföranden och förvaltningschefen beslutat föreslå ändring av sammanträdestider för hösten
2010.
__________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida

Sammanträdesdatum

Barn- och skolnämndens arbetsutskott

2010-08-24
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Rapporter
Redovisning till Skolinspektionen
Förvaltningschefen redogör för förvaltningens rapport till Skolinspektionen om vidtagna åtgärder med anledning av deras tillsynsinspektion
vid Bålbro-, Hallsta- och Lommarskolorna.
Förvaltningens rapport om det övergripande kommunbeslutet skall vara
inlämnat den 26 november.
Måluppfyllelse
Förvaltningschefen informerar om arbetet med planering av ferieskolans framtida genomförande, som en löpande verksamhet under
läsåret - skoldagar och vissa lovdagar, och vilka ämnen som behöver
finnas med mot bakgrund av de nya behörighetsreglerna för gymnasiet.
Lärplattformen Fronter
Information om Fronter kommer vid lämpligt tillfälle att lämnas till
nämndens ledamöter.
Kvalitetsredovisning
Rapport om kvalitetsredovisningen kommer att lämnas vid nämndens
sammanträde den 7 september.
__________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

