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Bsau § 78

Anmälan av övriga beslutsärenden och godkännande av
dagordningen
Beslut
Arbetsutskottet beslutar
att

efter komplettering med nedanstående beslutsärende
godkänna dagordningen.
a)

Musikskolepeng 2012, revidering

__________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Bsau § 79

Val av justerare och tid för justering
Beslut
Arbetsutskottet beslutar
att

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

att

justeringen sker på Barn- och utbildningskontoret onsdagen
den 19 oktober 2011.

__________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Bsau § 80

Ansökan om att få utöka verksamheten, fristående
pedagogisk omsorg i Rimbo, Linda Naderi
Beslut
Arbetsutskottet beslutar på delegation
att

godkänna att Linda Naderi, fristående pedagogisk omsorg i
Rimbo, får rätt till bidrag för utökad befintlig verksamhet;

att

verksamheten godkänns för 12 barn och en anställd barnskötare.

Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande 2011-10-05
Sammanfattning
Linda Naderi som bedriver pedagogisk omsorg i Rimbo har en ökad
efterfrågan på sin verksamhet och vill av den anledningen utöka och
erbjuda plats till 12 barn. Det ger henne möjlighet att anställa en barnskötare till verksamheten.
Bakgrund
Linda Naderi startade fristående pedagogisk omsorg i Rimbo den 1
augusti 2011 (dnr BSN 10-190-717).
Beskrivning av ärendet
Intentionen är att bedriva den pedagogiska omsorgen på samma sätt
som i dagsläget, men med möjlighet att dela gruppen och bedriva en
åldersanpassad verksamhet. Möjligheten att få anställa en barnskötare
underlättar också för Linda Naderi att lösa vikariefrågan.
Fokus i verksamheten är lärande genom leken med inriktning på
naturvetenskap, språk och kommunikation, barns inflytande samt
normer och värden.
Enligt lokalförsörjningsprognosen kommer antalet platser att överstiga
antalet barn i Rimbo tätort inklusive omgivande landsbygd.
__________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Bsau § 81

Ekonomisk månadsrapport för Barn- och skolnämnden
Beslut
Arbetsutskottet beslutar
att

tacka för rapporten

Beslutande sammanträde
Förvaltningschefen redogör för nämndens ekonomiska dagsläge.
Utförlig rapport kommer att presenteras vid nämndens sammanträde
den 24 oktober 2011.
__________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr BSN 11-120 091

Motion från Catarina Wahlgren (V) och Bertil Karlsson
(V) om höjd kvalitet inom barnomsorgen i Norrtälje
kommun
Beslut
Arbetsutskottet föreslår Barn- och skolnämnden besluta
att

till kommunstyrelsen överlämna förvaltningschefens yttrande
som sitt eget och föreslå kommunfullmäktige besluta att
motionen avslås.

Underlag för beslut
Motion 2011-04-04
Kommunfullmäktiges protokoll 2011-05-16, § 208
Tjänsteutlåtande 2011-10-06
Sammanfattning
Catarina Wahlgren (V) och Bertil Karlsson (V) har lämnat motionen
Höjd kvalitet inom barnomsorgen i Norrtälje kommun till kommunfullmäktige. Motionen har överlämnats till Barn- och skolnämnden för
beredning.
Beskrivning av ärendet
Vänsterpartiet påpekar att det förekommer väldigt stora barngrupper
inom den kommunala barnomsorgen, större än vad som stämmer överens med de riktlinjer som Skolverket ger för en optimal verksamhet.
Motionärerna redogör ingående för sitt ärende i skrivelse diarieförd
den 4 april 2011.
För att utveckla och höja kvaliteten på barnomsorgen i Norrtälje kommun föreslår Vänsterpartiet att:
- En översyn av barngruppsstorlekarna inom förskolan görs.
- Norrtälje kommun antar 15 barn per barngrupp inom barnomsorgen
som ett mål.
- En handlingsplan för hur detta mål ska nås arbetas fram.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Bsau § 82 forts
Förvaltningschefens yttrande
Norrtälje kommuns förskola finansieras via en barnpeng. Det gäller
såväl fristående som kommunala förskolor. De lokala förutsättningarna ser väldigt olika ut. Därför avgörs frågan om hur förskolans
verksamhet ska organiseras lokalt av respektive förskolechef.
I den reviderade läroplanen för förskolan betonas det lokala arbetet
med systematiskt kvalitetsarbete för att utveckla verksamheterna. De
lokala förhållandena bildar utgångspunkt för enheternas arbete med att
utveckla verksamheten.
Norrtälje följer upp kvaliteten i förskolan i en årlig brukarundersökning riktad till föräldrarna i förskolan. Av den framgår att 92 procent
av föräldrarna i Norrtälje är nöjda med verksamheten.
Andelen föräldrar som är nöjda ligger på samma nivå som genomsnittet i övriga kommuner som deltar i brukarundersökningen, dvs
Danderyd, Ekerö, Nacka, Salem, Sollentuna, Tyresö, Täby, Upplands
Väsby, Vallentuna, Värmdö och Österåkers kommuner.
Inom ramen för det systematiska kvalitetsarbetet besöker förvaltningsledningen samtliga kommunala förskoleenheter. Vid besöken tas
gruppstorlekens betydelse för kvaliteten i verksamheten upp.
Med hänsyn till vad som framförts ovan föreslås kommunfullmäktige
besluta att motionen avslås.
__________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr BSN 11-142 091

Motion från Catarina Wahlgren (V) om höjd kvalitet
inom fritidsverksamheten i Norrtälje kommun
Beslut
Arbetsutskottet föreslår Barn- och skolnämnden besluta
att

till kommunstyrelsen överlämna förvaltningschefens yttrande
som sitt eget och föreslå kommunfullmäktige besluta att
motionen avslås.

Underlag för beslut
Motion 2011-05-13
Kommunfullmäktiges protokoll 2011-06-20, § 249
Tjänsteutlåtande 2011-10-06
Sammanfattning
Catarina Wahlgren (V) har lämnat motionen Höjd kvalitet inom
fritidsverksamheten i Norrtälje kommun till kommunfullmäktige.
Motionen har överlämnats till Barn- och skolnämnden för beredning.
Beskrivning av ärendet
Motionären redogör ingående för sitt ärende i skrivelse daterad den 13
maj 2011.
Vänsterpartiet efterfrågar en vision om höjd kvalitet inom fritidshemsverksamheten i Norrtälje kommun. Det sker med hänvisning till den
nya Skollagen som trätt i kraft och som tydliggör kraven på att fritidsverksamheten ska bidra till lärande och personlig utveckling, och som
markerar fritidshemmens tillhörighet till läroplanen.
Vänsterpartiet föreslår att:
- En ambitiös inventering av behovet av fritidsverksamhet för 10-12åringar genomförs och att denna även innefattar vilken typ av
verksamhet barnen har behov av.
- Norrtälje kommun sätter ett tak för hur stora fritidshemsgrupper vi
vill ha i vår verksamhet, samt vilken personaltäthet vi vill eftersträva
för att tillgodose barnens behov.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Bsau § 83 forts
Förvaltningschefens yttrande
Finansieringen av fritidshemmens verksamhet sker via fritidshemspeng, oavsett om verksamheten sker i fristående eller kommunal regi.
De lokala förutsättningarna ser väldigt olika ut. Därför avgörs frågan
om hur fritidshemmens verksamhet ska organiseras lokalt av
respektive rektor.
Av årets kvalitetsredovisning framgår att även fritidshemmen numera
omfattas av det systematiska kvalitetsarbetet. Det synliggörs inte
minst genom att Barn- och skolnämnden antagit en Verksamhetsplan
för år 2011 som anger bedömningsgrunder för måluppfyllelse även för
fritidshemmen.
Norrtälje följer upp kvaliteten i fritidshemmens verksamhet i en årlig
brukarundersökning riktad till föräldrar med barn i förskoleklass och
årskurs 2. Av den framgår att föräldrarna i Norrtälje inte i lika stor
utsträckning som föräldrarna i andra kommuner anser att skola och
fritidshem samarbetar kring deras barns utveckling och lärande.
Övriga kommuner som ingår i undersökningen är Danderyd, Ekerö,
Nacka, Salem, Sollentuna, Tyresö, Täby, Upplands Väsby,
Vallentuna, Värmdö och Österåkers kommuner.
För att stödja enheternas utveckling av kvaliteten i fritidshemmens
verksamhet görs en satsning på kompetensutveckling av fritidspedagogerna i de kommunala verksamheterna. Den inleddes med att alla
fritidspedagoger bjöds in till en föreläsning om kunskapssyn och
fritidshemmets uppdrag i Roslagsskolans aula.
Satsningen fortsätter med att samtliga fritidspedagoger ingår i kommunövergripande nätverk som träffas under ett antal tillfällen. En
central fråga för nätverken är hur fritidshemmen och skolan ska
samverka kring elevernas lärande och hur fritidspedagogiken kan
bidra till lärandet.
Med hänsyn till vad som framförts ovan föreslås kommunfullmäktige
besluta att motionen avslås.
__________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr BSN 11-143 091

Motion från Catarina Wahlgren (V) m.fl. om naturskola
för alla
Beslut
Arbetsutskottet föreslår Barn- och skolnämnden besluta
att

till kommunstyrelsen överlämna förvaltningschefens yttrande
som sitt eget och föreslå kommunfullmäktige besluta att
motionen avslås.

Underlag för beslut
Motion diarieförd 2011-06-20
Kommunfullmäktiges protokoll 2011- 06-20, § 250
Tjänsteutlåtande 2011-09-14
Bakgrund
Catarina Wahlgren (V) m.fl. har lämnat motionen Naturskola för alla
till kommunfullmäktige. Motionen har överlämnats till Barn- och
skolnämnden för beredning.
Beskrivning av ärendet
Motionärerna redogör detaljerat för sitt ärende i skrivelse diarieförd
den 20 juni 2011. De beskriver hur Norrtälje Naturvårdsstiftelse idag
bedriver sin verksamhet med bland annat Naturskola och
utomhuspedagogik vid Färsna gård.
De beskriver att flera skolor i kommunen regelbundet besöker verksamheten, samt att Norrtälje Naturvårdsstiftelse också erbjuder fortbildning i utomhuspedagogik för lärare och förskollärare.
I skrivelsen framgår att motionärerna befarar att denna verksamhet
riskerar att bara komma de barn som har en naturintresserad och engagerad lärare till del.
Motionärerna avslutar skrivelsen med att Vänsterpartiet i Norrtälje,
mot den bakgrund som lämnas i motionen, föreslår att:
- kommunen skriver ett avtal med Norrtälje Naturvårdsstiftelse som
innebär att alla elever, oavsett driftsform på skolan, varje år får
möjlighet att besöka Naturskolan, och att detta avtal med fördel också
kan innefatta vidareutbildning för kommunens pedagoger.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Bsau § 84 forts
Förvaltningschefens yttrande
Skollagen är tydlig när det gäller ledningen av det pedagogiska
arbetet. ”Det pedagogiska arbetet vid en skolenhet ska ledas och
samordnas av en rektor” (Skollagen 2 kap. 9 §).
Skollagen föreskriver vidare att utbildningen inom varje skolform ska
vara likvärdig, oavsett var i landet den anordnas. Normerna för likvärdigheten anges genom de nationella målen.
I grundskolans nya läroplan, första kapitlet, står det att det ”i all
undervisning är angeläget att anlägga vissa övergripande perspektiv”.
Vidare står bland annat att ”eleverna genom ett miljöperspektiv får
möjligheter, både att ta ansvar för den miljö de själva kan påverka,
och att skaffa sig ett personligt förhållningssätt till övergripande och
globala miljöfrågor. Undervisningen ska belysa hur samhällets funktioner och vårt sätt att leva och arbeta kan anpassas för att skapa
hållbar utveckling” (Lgr 11, kap 1 Skolans värdegrund och uppdrag).
Även i den nya läroplanens andra kapitel, står det om rektors ansvar;
”som pedagogisk ledare och chef för lärarna och övrig personal i
skolan har rektor det övergripande ansvaret för att verksamheten som
helhet inriktas mot de nationella målen”.
Samma kapitel ur läroplanen beskriver att ”Skolan ska ansvara för att
varje elev efter genomgången grundskola har fått kunskaper om och
förståelse för en god miljö och en hållbar utveckling och har fått kunskaper om och förståelse för den egna livsstilens betydelse för hälsan,
miljön och samhället”, samt att ”Läraren ska organisera och genomföra arbetet så att eleven får möjlighet att arbeta ämnesövergripande,
överblick och sammanhang” (Lgr 11, kap 2 Övergripande mål och
riktlinjer för utbildningen).
I grundskolans nya kursplaner för ämnet biologi står i syftet för ämnet
bland annat att eleverna genom undervisningen ska ”ges möjlighet att
ställa frågor om naturen och människan utifrån egna upplevelser och
aktuella händelser. Vidare ska undervisningen ge eleverna förutsättningar att söka svar på frågor med hjälp av både systematiska undersökningar och olika typer av källor”.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Bsau § 84 forts
I samma syftestext står det att undervisningen även ska bidra till att
”eleverna utvecklar förtrogenhet med biologins begrepp, modeller och
teorier samt förståelse för hur dessa utvecklas i samspel med erfarenheter från undersökningar av naturen och människan”.
En viktig förändring i den nya samlade läroplanen är att ett centralt
innehåll för årskurserna 1-3, 4-6 samt för årskurs 7-9 nu har skrivits
fram. Anledningen till att kursplanerna nu har dessa centrala innehåll
är att utbildningen ska bli mer likvärdig och garantera eleverna ett
visst kunskapsinnehåll. En viktig utgångspunkt med de nya kursplanerna var också att inte ta ifrån lärarna deras professionella friutrymme och möjlighet att kunna välja läromedel och detaljerade
metoder för sin undervisning. Detta friutrymme har särskilt lyfts fram
när hela läroplans- och kursplansreformen genomfördes.
I det centrala innehållet för samtliga årskurser i ämnet biologi finns
det beskrivet att metoder och arbetssätt ska innefatta bland annat
fältstudier och observationer i närmiljön Även i kursplanen ämnet
geografi återfinns liknande skrivningar gällande det centrala innehållet, metoder och arbetssätt. (Lgr 11, kursplan för ämnet biologi och
geografi).
Styrdokumenten (Skollagen, läroplanen och kursplanerna) för utbildningen i Sverige visar tydlighet gällande såväl vilket innehåll som ska
behandlas i undervisningen som kunskapsmål för eleverna, och
lämnar på så sätt inte öppet för det som Vänsterpartiet har farhågor
kring; att bara de barn som har en naturintresserad och engagerad
lärare får del av bra och varierad undervisning.
Att Norrtälje Naturvårdsstiftelse fortsätter erbjuda verksamheter för
Norrtäljes elever och fortbildning för Norrtäljes lärare ser vi som positivt och som ett komplement till alla andra metoder och läromedel
som finns och redan används idag och som den egna professionen
också har friutrymme att välja bland.
Mot bakgrund av redogörelsen ovan om hur skolans nationella styrdokument på olika plan styr, men också möjliggör för professionen i
skolan att både leda, bedriva och utveckla den pedagogiska verksamheten under eget professionellt ansvar, samt vikten av att inte
detaljstyra frågor som läromedel och vilken fortbildning som ska
genomföras, föreslås att motionen avslås.
__________
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Bsau § 85

Organisation från hösten 2012 av särskilda undervisningsgrupper för barn i behov av särskilt stöd
Beslut
Arbetsutskottet föreslår Barn- och skolnämnden besluta
att

ställa sig bakom syftet med den framtida organisationen enligt
förvaltningens tjänsteutlåtande under rubriken Beskrivning av
ärendet;

att

förvaltningens förslag till förändrad organisation sänds på
remiss till samtliga enheter och till Losams fackliga representanter;

att

ärendet återkommer för beslut vid nämndens sammanträde i
december 2011.

Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande 2011-10-13
Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningskontorets förslag till en framtida organisation av
särskilda undervisningsgrupper/särskola inom Norrtälje kommun från ht
2012 föreligger.
En översyn har gjorts för att fördela ansvaret för kommunövergripande
särskilda undervisningsgrupper på flera skolenheter och utifrån lokalmässiga aspekter.
Sedan ett antal år har Barn- och skolnämndens princip, i enlighet med
Skollagen, byggt på tanken om alla barns rätt till skolgång på lika villkor. Det innebär att huvudfokus ligger på inkludering av alla elever,
oavsett om dessa har en funktionsnedsättning eller ej.
I sin rapport ”Forskning i fokus” redovisar den tidigare Myndigheten
för skolutveckling, numera Specialpedagogiska skolmyndigheten
(SPSM), argument för och emot inkludering, samt vilka faktorer som är
viktiga för att inkluderande processer ska uppstå. Det handlar om faktorer från övergripande politisk och administrativ nivå till konkreta förutsättningar i klassrummet.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Bsau § 85 forts
- Yttre förutsättningar: nationellt ställningstagande, motivation och
kunskap bland politiker och skolledning.
- Skola: aktiva föräldrar, stöd till lärare, ledarskapets fokus på
huvudfrågorna och samarbete.
- Lärare: attityder till olikheter, anpassning till läroplanerna och
förmåga att anpassa undervisningen till olikheter.
Arbetssättet i kommunens förskolor och skolor bör redan vara inkluderande. Det innebär då ett aktivt arbete med ovanstående faktorer.
Alla elever har rätt till en inkluderad skolgång oavsett funktionsnedsättning. Alla föräldrar har också en rätt till val av skola för sitt barn
som skall beaktas så långt det är möjligt. Det finns i den allmänna
debatten en pågående diskussion om hur insatserna för elever med
extraordinära behov ska utformas.
Kommuner runt om i Sverige arbetar med denna frågeställning och har
också, i likhet med Norrtälje kommun, valt att inrätta särskilda undervisningsgrupper liknande dem som finns i vår kommun.
Alla ska, oberoende av geografisk hemvist och sociala och ekonomiska
förhållanden, ha lika tillgång till utbildning i skolväsendet. Skollagen 1
kap. 8 §
I skollagen 3 kap. 7, 11 §, samt i grundskoleförordningen 5 kap. 5 §,
framgår att om en elev har behov av särskilt stöd ska hon eller han ges
sådant stöd. Det särskilda stödet ska i första hand ges inom den klass
eller grupp som eleven tillhör.
Med anledning av förändringar i skollagen och i Lgr 11, ser förvaltningen ett behov av att inrätta en ny särskild undervisningsgrupp för elever
med diagnos inom autismspektrat, men som inte har rätt att tas emot i
särskolan.
Bakgrund, nuvarande organisation och förslag till förändringar
Enligt Barn- och skolnämndens nuvarande organisation är myndighetsutövning, för antagning till kommunövergripande särskilda undervisningsgrupper, samt mottagande i grundsärskolan, delegerat till Enheten
för stöd och utveckling (ESU).
Förvaltningens tjänsteutlåtande redogör detaljerat för den nuvarande
organisationens olika delar och ger förslag på förändringar från hösten
2012, samt redovisar ekonomiska konsekvenser.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Au 14/10

Beslutande sammanträde
Efter diskussion beslutar arbetsutskottet föreslå nämnden besluta att
ställa sig bakom syftet med den framtida organisationen enligt förvaltningens tjänsteutlåtande under rubriken Beskrivning av ärendet; att
förvaltningens förslag till förändrad organisation sänds på remiss till
samtliga enheter och till Losams fackliga representanter, samt att beslut
tas vid nämndens sammanträde i december 2011.
__________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida

Sammanträdesdatum

Barn- och skolnämndens arbetsutskott

2011-10-14

17

Bsau § 86

Musikskolepeng år 2012, revidering
Beslut
Arbetsutskottet föreslår Barn- och skolnämnden besluta
att

fastställa bidragsbelopp för musikskola för år 2012 enligt nedan:

Peng

Enskild huvudman

Musikskola* Årsbelopp
Ämneskurs
14433
Ensemblespel
7216

Per månad
1203
601

Kommunal huvudman
Årsbelopp
11546
5773

Per månad
962
481

* I peng till musikskola enskild huvudman ingår 25 % moms.
Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande 2011-10-10
Sammanfattning
Barn- och skolnämnden beslutade den 26 september 2011 om peng till
musikskola. En justering av beloppet till enskild huvudman har gjorts.
Bakgrund
Norrtälje kommun har en privat och en kommunal utförare av musikskoleverksamhet. Avtalet löper från och med den 1 augusti 2010 till och
med den 31 juli 2012, med möjlighet till två förlängningar à ett år.
__________
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Övriga frågor
Upphandling av skolskjutsar
Barn- och skolnämnden beslutade den 20 juni 2011 § 61 att uppdra till
barn- och utbildningskontoret att i samråd med upphandlingsenheten ta
fram anbudshandlingar till upphandling av skolskjutsar.
Vid sammanträde den 26 september 2011 uppdrog nämnden till arbetsutskottet att gå igenom förfrågningsunderlaget och överlämna detsamma till kommunstyrelsen.
Vid dagens sammanträde hade arbetsutskottets ledamöter genomgång
av det föreliggande förfrågningsunderlaget tillsammans med intendent
Erik Sagrén. Underlaget godkändes för vidarebefordran till kommunstyrelsen för beslut.
__________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

