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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Barn- och skolnämnden

2008-01-29

Sammanträdesdatum

Plats och tid

Barn- och skolnämndens förvaltningskontor, Norrtäljesalen
Estunavägen 14, Norrtälje kl 13.30-15.00

Beslutande

Se förteckning

Övriga deltagande

Ulf Gustavsson, förvaltningschef
Agneta Brus, ekonomichef
Anne Josefsson, sekreterare

Utses att justera

Olle Jansson

Justeringens
plats och tid

Barn- och skolnämndens förvaltningskontor
2008-02-05

Underskrift

Sekreterare .........................................................................
Anne Josefsson

Paragrafer 1-10

Ordförande ........................................................................
Ann S Pihlgren
Justerande ..................................................................................................................
Olle Jansson

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

Barn- och skolnämnden

Sammanträdesdatum

2008-01-29

Datum för
anslags uppsättande

2008-02-06

Förvaringsplats
för protokollet

Barn- och skolnämndens förvaltningskontor
Estunavägen 14, Norrtälje

Underskrift

.................................................................
Utdragsbestyrkande

Datum för
anslags nedtagande

2008-02-27
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Sören Forslund
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Inger Nordqvist
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Mikael Öst
Raija Lundgren
Marcus Ramming
Veronica Hartwig
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NORRTÄLJE KOMMUN

Sammanträdesdatum

Barn- och skolnämnden

2008-01-29

INNEHÅLLSFÖRTECKNING
§1

Anmälan av övriga ärenden och godkännande av
dagordningen

§2

Val av justerare och tid för justering

§3

Verksamhetsplan 2008 för barn- och skolnämnden

§4

Barn- och elevpeng, plus tilläggspeng för elever
inskrivna i särskolan, musikskolepeng, samt
självskjutsersättning med båt

§5

Månadsrapport för barn- och skolnämnden

§6

Anmälan av delegationsbeslut

§7

Anmälan av delgivningar

§8

Rapport från förvaltningen

§9

Rapport från arbetsutskottet, presidiet och ordförande

§ 10

Nämndens sammanträde i maj ställs in

__________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

NORRTÄLJE KOMMUN

Sammanträdesdatum

Barn- och skolnämnden

2008-01-29

Bsn § 1

Anmälan av övriga ärenden och godkännande av
dagordningen
Beslut
Barn- och skolnämnden beslutar
att

efter komplettering med övriga ärenden enligt nedan godkänna
dagordningen.
a) Arbetsutskottet den 4 mars 2008 och nämnden den 18 mars
2008 ställs in.

__________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

NORRTÄLJE KOMMUN

Sammanträdesdatum

Barn- och skolnämnden

2008-01-29

Bsn § 2

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 skolnämndens förvaltningskontor
tisdagen den 5 februari 2008.

__________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

NORRTÄLJE KOMMUN

Sammanträdesdatum

Barn- och skolnämnden

2008-01-29

Bsn § 3

Dnr BSN 07-312 012

Verksamhetsplan 2008 för barn- och skolnämnden
Beslut
Barn- och skolnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag
att

anta verksamhetsplanen för 2008 enligt föreliggande skrivelse.

Reservation
Olle Jansson (s) med instämmande av Raija Lundgren (s), Jan Sjöblom
(s), och Markus Ramming (s) (tjänstgörande för (v)) reserverar sig mot
beslutet till förmån för eget yrkande och önskar följande antecknat i
protokollet:
”Socialdemokraterna och vänsterpartiet yrkar avslag på verksamhetsplanen för 2008. Det finns vissa delar i planen som vi kan ställa oss
bakom. Bland annat när det gäller den långsiktiga utvecklingsplanen
som antogs i enighet av nämnden den 20 november 2007. I övrigt vill vi
framföra följande synpunkter:
Verksamhetsplanen för 2008 är indelad i fem olika områden
1. Nuläge - Framtid – Omvärldsanalys
Här kan vi konstatera att vi till stora delar ställer upp på det som framförs. Under rubriken undervisningsresurs har vi dock den avvikande
meningen att överföringen av resurser från år 7-9 till år 0-6 inte skall tas
inom befintlig ram. Det kan inte vara meningen att satsningen på de
lägre åldrarna skall göras på bekostnad av de äldre. Ett sådant beslut
kommer att få rakt motsatt effekt mot vad vi i politisk enighet eftersträvar.
2. Verksamhetens uppdrag, Kännetecken, Vision, Värderingar
Vi är mycket tveksamma till att införa en skolpeng. En skolpeng förutsätter att alla barn behöver lika mycket resurser. Om målen beträffande
behöriga elever och ökade meritvärdespoäng skall uppnås, måste större
hänsyn tas till individens behov och individuella inlärningsstilar. Då
blir skolpengen ett hinder, framförallt om man även skall ta hänsyn till
lokalkostnader och hyresnivåer. Vi skall fokusera på vår nämnds
huvuduppdrag, nämligen på pedagogik och lärande, i stället för på
lokaler.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

NORRTÄLJE KOMMUN

Sammanträdesdatum

Barn- och skolnämnden

2008-01-29

Bsn § 3 forts
Vi tror också att ett beslut om att beräkningsgrunderna för barn- och
elevpengen ändras för 2008 slår så hårt mot vissa enheter att man behöver vidta extraordinära insatser. Att sedan året därpå införa ett nytt
skolpengssystem, som också det slår hårt mot vissa enheter, kommer att
skapa en sådan förvirring bland skolpersonal och medborgare att fokus
tas från pedagogiken och lärandet.
Vi motsätter oss att det skall fattas ett beslut om nytt skolpengssystem ,
där även lokalerna skall ingå, under första kvartalet 2008.
3. Mål, Prioriterad Inriktning och Uppdrag
När det gäller nämndens mål så har vi samma inställning idag som vi
har haft i den process som lett fram till målbeskrivningen. Ett ökat
fokus på kunskapsresultaten, likvärdig utbildning och bedömning, ökad
delaktighet, samt möjlighet att följa kunskapsutvecklingen är nödvändiga mål för att nå bättre måluppfyllelse.
4. Ekonomi
Här yrkar vi avslag på den driftsbudget som presenterats eftersom vi har
en annan budget än majoriteten. Vår budget är på 774.473.000 kronor
mot majoritetens budget på 763.500.000 kronor för 2008.
5. Personal, Organisation, Lokaler, Kompetensutveckling
Efter det att ny förvaltningschef tillträtt så har det skett en viss omorganisation på barn- och skolkontoret. Vi känner att vi ifrån den politiska
oppositionen inte känner oss delaktiga i, eller tillräckligt informerade,
om de beslut som tagits, eller kommer att fattas, om den framtida förvaltningsorganisationen.”
Underlag för beslut
Förvaltningens skrivelse 2007-12-28
Bakgrund
Verksamhetsplanen utgör en konkretisering och nedbrytning av kommunfullmäktiges övergripande vision, den borgerliga överenskommelsen 2007-2010 samt kommunfullmäktiges mål för utbildning i
budget och inriktning för 2008. Plan för uppföljning och utvärdering
ingår som en del i verksamhetsplanen.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

NORRTÄLJE KOMMUN

Sammanträdesdatum

Barn- och skolnämnden

2008-01-29

Bsn § 3 forts
En viktig utgångspunkt för verksamhetsplan 2008 är den dialog som
under sensommaren och hösten 2007 förts mellan politiker och chefer
inom barn och skola. Utifrån en nulägesbeskrivning byggd på enheternas kvalitetsredovisningar och en omvärldsanalys enades man om fyra
övergripande mål och ett antal viktiga utvecklingsområden för skolan i
Norrtälje kommun.
Målen fokuserar nödvändigheten av att nå förbättrade kunskapsresultat
och förutsättningar för alla elever att följa sin kunskapsutveckling - och
för deras föräldrar att kunna göra detsamma. Målen riktar också in sig
på det angelägna i att utveckla skolans arbetssätt så att barn och elever
får en större delaktighet i planeringen av arbetet.
Styrande och avgörande för verksamhetsplanen är slutligen den långsiktiga utvecklingsplan för lärande inom kommunen som nämnden i en
unik politisk enhällighet antog den 20 november 2007.
Denna verksamhetsplan utgör tillsammans med gällande läroplaner,
skollag och aktuella förordningar styrdokument för förskola och skola.
På varje enhet ska det finnas en lokal verksamhetsplan där barn- och
skolnämndens mål är konkretiserade och nedbrutna. Planen ska också
återspegla de utvecklingsområden som enhetens systematiska kvalitetsarbete anvisat - och visa på hur enheten generellt avser att utveckla
måluppfyllelsen inom övriga läroplansområden.
I Norrtälje kommun ska föräldrar, barn och unga ges möjlighet att välja
förskola och skola. Med skolval 2008 tas ett viktigt steg i riktning mot
ett - för alla - mer aktivt val. Alla familjer med sexåringar såväl som
med elever i år 6 kommer att få göra val till skola. Alla övriga elever
kommer att erbjudas möjlighet till omval.
På kommunens hemsida kommer enheternas kvalitetsredovisningar att
vara den viktigaste informationen om verksamheten.
Au 8/1

Justerandes sign

Politikerberedning
Arbetsutskottet behandlade ärendet den 8 januari 2008, § 2.
Arbetsutskottets förslag är detsamma som förvaltningens förslag.
Olle Jansson (s) och Marita Jeansson (s) deltar inte i beslut, men
återkommer med sitt ställningstagande på nämndens sammanträde den
29 januari.
Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

NORRTÄLJE KOMMUN

Sammanträdesdatum

Barn- och skolnämnden

2008-01-29

Bsn § 3 forts
Beslutande sammanträde
BSN 29/1

Ärendet har behandlats vid barn- och skolförvaltningens samverkansgrupp LOSAM (f.d. PAMK) den 21 och 25 januari 2008. De fackliga
organisationerna i Losam har efter genomförda möten lämnat in sina
yrkanden till förvaltningen.
Förvaltningschefen redogör för ärendet. Vice ordföranden Olle Jansson
(s) redogör för socialdemokraternas och vänsterpartiets inlämnade
yrkande och synpunkter.
Yrkanden
Vice ordföranden Olle Jansson (s) med instämmande av Raija Lundgren (s), Jan Sjöblom (s), och Markus Ramming (s) (tjänstgörande för
(v)) yrkar
- avslag på verksamhetsplanen för 2008.
Det finns dock vissa delar i planen som de kan ställa sig bakom, bland
annat när det gäller den långsiktiga utvecklingsplanen som antogs i
enighet av nämnden den 20 november 2007.
Ordföranden Ann S Pihlgren (m)
- yrkar enligt arbetsutskottets förslag att verksamhetsplanen 2008 antas.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på framförda yrkanden och finner att
nämnden beslutar enligt ordförandens yrkande, dvs enligt arbetsutskottets förslag.
Reservation
Olle Jansson (s) med instämmande av Raija Lundgren (s), ), Jan
Sjöblom (s), och Markus Ramming (s) (tjänstgörande för (v)) reserverar
sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.
__________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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NORRTÄLJE KOMMUN

Sammanträdesdatum

Barn- och skolnämnden

2008-01-29

Bsn § 4

Dnr BSN 08-016 040

Barn- och elevpeng, samt tilläggspeng för elever inskrivna
i särskolan, musikskolepeng samt självskjutsersättning
med båt
Beslut
Barn- och skolnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag
att

fastställa barn- och elevpeng för 2008 enligt bilagda tabeller,

att

fastställa tilläggspeng för elever inskrivna i särskolan 2008
enligt bilagd tabell,

att

fastställa musikskolepeng för 2008 enligt bilagd tabell,

att

fastställa självskjutsersättning med båt till 30 kr per påbörjad
tur, samt 33 kronor/sjömil för verksamhetsåret 2008.

Reservation
Olle Jansson (s) med instämmande av Raija Lundgren (s), Jan Sjöblom
(s), och Markus Ramming (s) (tjänstgörande för (v)) reserverar sig mot
beslutet (gäller de tre första att-satserna) till förmån för eget yrkande
och önskar följande antecknat i protokollet:
”Socialdemokraterna och Vänsterpartiet yrkar avslag att fastställa barnoch elevpeng för 2008.
Vi föreslår i stället: att: en socioekonomisk faktor räknas in i barn och
elevpengen för 2008, att: det tillförs budgetmedel så att satsningen på år
0-6 inte bekostas av år 7-9, att: det görs en ordentlig konsekvensanalys
av hur enhetsbidragets avskaffande, samt det faktum att ledningsresursen centraliseras, påverkar enheternas möjligheter att klara sitt
kunskapsuppdrag.
Det finns många faktorer som kan förklara varför Norrtälje kommuns
elever inte fullt ut klarar måluppfyllelsen i dagens skola. När det nu
skall fattas beslut om en barn- och elevpeng för 2008, så har man
återigen inte tagit hänsyn till två mycket viktiga faktorer, nämligen
föräldrarnas utbildningsnivå, samt enheternas andel av elever med
invandrarbakgrund.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Barn- och skolnämnden

2008-01-29

Bsn § 4 forts
Om dessa faktorer bejakades i vår fördelning av resurser till enheterna
så är vi övertygade att måluppfyllelsen i våra skolor i Norrtälje kommun skulle bli bättre. Vi yrkar att: en socioekonomisk faktor räknas in i
barn- och elevpengen för 2008.
Förslaget att utöka pengen och stärka resurserna till de lägre åldrarna
ställer vi upp på. Det vi har starka invändningar emot är att detta skall
göras på bekostnad av eleverna i år 7 – 9. Vi yrkar att: budgetramen för
2008 utökas i enlighet med vår budget till 774.473.000 :- Vår budget
riktar ytterligare 8 miljoner kronor till ökad personaltäthet.
Att ta bort enhetsbidraget och samtidigt ”centralisera” ledningsresursen
tror vi kommer att missgynna, respektive gynna, vissa enheter märkbart.
Här måste det göras en djupare analys om hur dessa förändringar påverkar enheternas förutsättningar och överlevnad. Vi yrkar att: en konsekvensanalys görs innan beslut fattas.”
Underlag för beslut
Förvaltningens tjänsteutlåtande 2007-12-27
Bakgrund
Barn- och skolnämnden fastställer inför varje budgetår barn- och elevpeng för barnomsorg samt grundskoleverksamhet (inkl förskoleklass).
Barn- och skolnämnden beslutade den 17 maj 2004 om principerna för
fastställandet av barn- och elevpeng. Under 2007 har även förslag till
elevpeng för musikskoleverksamhet och särskoleverksamhet tagits
fram.
Tjänstemannayttrande
Barn- och skolförvaltningen har utifrån tilldelad budgetram räknat fram
förslag till barn- och elevpeng enligt bilagda tabeller.
Förslaget innebär några förändringar i barn- och elevpengens konstruktion i förhållande till 2007 års barn- och elevpeng enligt följande:
Löneökning
Löneökning för 2008 motsvarande ca 9 % för kommunals avtalsområde
och 2 % för övriga grupper är inräknad i barn- och elevpengen för såväl
kommunal som enskild verksamhet.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

11

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

NORRTÄLJE KOMMUN

Sammanträdesdatum

Barn- och skolnämnden

2008-01-29

Bsn § 4 forts
Ledningsresurs
I barn- och elevpengen ingår ledningsresurs. Den samlade ledningsresursen överförs 2008 till förvaltningschefens budgetanslag för att
lättare kunna styra och fördela ledningsresursen på ett effektivt sätt.
Enheterna kommer att debiteras ledningsresursen med ett i barn- och
elevpengen framräknat belopp per barn/elev.
Överföring av resurser från år 7-9 till år 0-6
From 2008-08-01 sänks elevpengen för år 7-9 med ca 4 300 kronor per
elev. Resurserna tillförs i stället år 0-6 vilket möjliggör en höjning av
elevpengen för år 0-6 med ca 2 400 kronor.
Enhetsbidraget avskaffas HT 2008
I den kommunala verksamheten görs ett avdrag på elevpengen för att
finansiera det s.k. enhetsbidraget som uppgår till 500 tkr per enhet.
From 2008-08-01 avskaffas enhetsbidraget och en bruttopeng per barn
betalas i stället ut till verksamheten.
Lokalkostnadsbidrag
Hyresbidrag ingår inte i barn- och elevpengen. De enskilda verksamheterna får ersättning för sina faktiska lokalkostnader. Dessa får dock ej
överstiga den genomsnittliga lokalkostnaden per barn/elev i den kommunala verksamheten.
För 2008 uppgår hyrestaket till:
Förskola
Grundskola

13 440 kronor per barn och år
16 500 kronor per barn och år

Särskolepeng
För att säkerställa att resurserna till särskoleverksamheten fördelas på
ett rättvist och effektivt sätt införs fr.o.m. 2008 en särskolepeng för barn
inskrivna i den obligatoriska särskolan.
Särskolepengen består av två delar. Dels får enheten vanlig grundskolepeng. För de elever som är inskrivna i fritidshemsverksamheten
erhåller enheten också vanlig fritidshemspeng. Utöver detta får enheten
en tilläggspeng som fastställs i olika nivåer beroende på graden av
elevens funktionshinder och/eller utvecklingsstörning.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Barn- och skolnämnden

2008-01-29

Bsn § 4 forts
I föreliggande förslag till särskolepeng finns fem olika behovsnivåer.
Det är ESU - Enheten för stöd och utveckling - som i samråd med
verksamheten fastställer behovsnivå för varje elev. Även fritidshemspengen fastställs efter behovsnivå, men påverkas också av barnets
inskrivningstid.
Föreslagna ersättningsnivåer framgår i bilaga.
Interkommunal ersättning
Interkommunal ersättning betalas ut till kommuner som tar emot barn
och elever folkbokförda i Norrtälje kommun. Den interkommunala
ersättningen för 2008 motsvarar ersättningen till den enskilda verksamheten med avdrag för momskompensationen samt tillägg för lokalkostnadsbidrag enligt ovanstående schablon.
Barnomsorgstaxa enskild verksamhet
Barnpengen till enskild verksamhet innehåller ett avdrag för barnomsorgstaxa. I samband med det nya pengsystemet som beräknas införas
from 2009 skall all barnomsorgstaxa tas in av kommunen. I det fall
någon enskild verksamhet önskar att kommunen ska ta in taxan redan
under 2008 kan detta beslutas i särskild överenskommelse, och den
enskilda verksamheten ersätts då i stället med bruttopengen.
Musikskolepeng 2008
Barn- och skolförvaltningen fick 2007-06-12 i uppdrag att ta fram en
peng för den frivilliga musikskoleverksamheten. Sedan 2007-08-01
drivs musikskoleverksamheten i Rimbo av Kulturskolan i Rimbo
ek.för. Avtalet gäller t o m 2008-07-31. Förslag till nytt avtal ska tas
fram under januari 2008 varför förslaget till ny elevpeng endast gäller
fram till avtalsperiodens slut.
Pengen fastställs i två nivåer. Full elevpeng för elever som deltar i
ämneskurs och halv elevpeng för elever som endast deltar i ensemblespel.
I pengen för enskild verksamhet ingår ledningsresurs samt förvaltningsoch kommunövergripande administration. Uppräkning av pengen har
gjorts för löneökning 2008.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Bsn § 4 forts
Ersättning för självskjuts med båt
Barn- och skolnämnden beslutade 2006-11-20 om nya riktlinjer för
skolskjuts med båt. Beslutet innebar också att ersättningen för självskjuts med båt ska fastställas årligen. Ersättningen för 2008 föreslås bli
oförändrad vilket innebär 30 kronor per påbörjad tur och 33 kronor per
sjömil.
Se bilagor i separat fil:
Bil 1 - 4
Bil 5
Bil 6

Barn- och elevpeng 2008
Tilläggspeng särskoleverksamhet 2008
Musikskolepeng

Politikerberedning
Au 8/1

Arbetsutskottet behandlade ärendet den 8 januari 2008, § 3.
Arbetsutskottets förslag är detsamma som förvaltningens förslag.
Olle Jansson (s) och Marita Jeansson (s) deltar inte i beslut, men återkommer med sitt ställningstagande på nämndens sammanträde den 29
januari.
Beslutande sammanträde

BSN 29/1

Ärendet har behandlats vid barn- och skolförvaltningens samverkansgrupp LOSAM (f.d. PAMK) den 21 och 25 januari 2008. De fackliga
organisationerna i Losam har efter genomförda möten lämnat in sina
yrkanden till förvaltningen.
Ekonomichefen redogör för ärendet. Vice ordföranden Olle Jansson (s)
redogör för socialdemokraternas och vänsterpartiets inlämnade yrkande
och synpunkter.
Yrkanden
Vice ordföranden Olle Jansson (s) med instämmande av Raija Lundgren (s), Jan Sjöblom (s), och Markus Ramming (s) (tjänstgörande för
(v)) yrkar
- avslag på de tre första att-satserna i arbetsutskottets förslag, men
instämmer i den fjärde.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Ordföranden Ann S Pihlgren (m)
- yrkar enligt arbetsutskottets förslag
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på bifall till eller avslag på varje
beslutssats för sig.
Första att-satsen
Ordföranden ställer proposition på bifall till eller avslag på första attsatsen och finner att nämnden beslutar enligt ordförandens yrkande, dvs
enligt arbetsutskottets förslag.
Reservation
Olle Jansson (s) med instämmande av Raija Lundgren (s), Jan Sjöblom
(s), och Markus Ramming (s) (tjänstgörande för (v)) reserverar sig mot
beslutet till förmån för eget yrkande.
Andra att-satsen
Ordföranden ställer proposition på bifall till eller avslag på andra attsatsen och finner att nämnden beslutar enligt ordförandens yrkande, dvs
enligt arbetsutskottets förslag.
Reservation
Olle Jansson (s) med instämmande av Raija Lundgren (s), Jan Sjöblom
(s), och Markus Ramming (s) (tjänstgörande för (v)) reserverar sig mot
beslutet till förmån för eget yrkande.
Tredje att-satsen
Ordföranden ställer proposition på bifall till eller avslag på tredje attsatsen och finner att nämnden beslutar enligt ordförandens yrkande, dvs
enligt arbetsutskottets förslag.
Reservation
Olle Jansson (s) med instämmande av Raija Lundgren (s), Jan Sjöblom
(s), och Markus Ramming (s) (tjänstgörande för (v)) reserverar sig mot
beslutet till förmån för eget yrkande.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Fjärde att-satsen
Ordföranden ställer proposition på bifall till eller avslag på fjärde attsatsen och finner att nämnden beslutar enligt ordförandens yrkande, dvs
enligt arbetsutskottets förslag.
Denna beslutssats bifalles även av socialdemokraternas och vänsterpartiets tjänstgörande ledamöter.
__________
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Dnr BSN 07-106 042

Månadsrapport för barn- och skolnämnden
Beslut
Barn- och skolnämnden beslutar
att

tacka för rapporten och ge ekonomichefen en eloge för ett
mycket gott arbete.

Beslutande sammanträde
Ekonomichefen redogör muntligt för nämndens ekonomiska läge.
Ärendet med bokslut 2007 kommer upp för behandling i nämnden den
19 februari. Utfallet visar på plus 3,2 miljoner kronor.
__________
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Anmälan av delegationsbeslut
Beslut
Barn- och skolnämnden beslutar
att

godkänna redovisningen av delegationsbeslut nr 82-84 enligt
förteckning daterad 2008-01-07.

Bakgrund
Barn- och skolnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till arbetsutskott, ordförande och tjänstemän enligt en av nämnden antagen delegationsordning. Dessa beslut skall redovisas till nämnden.
Redovisningen innebär inte att nämnden får ompröva eller fastställa
delegationsbesluten. Däremot står det nämnden fritt att återkalla lämnad
delegation.
Beslutande sammanträde
Förteckning över anmälan av delegationsbeslut föreligger i delgivningspärmen.
__________

Justerandes sign
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Anmälan av delgivningar
Beslut
Barn- och skolnämnden beslutar
att

förteckningen godkänns och läggs till handlingarna.

Beslutande sammanträde
Förteckning daterad 2008-01-11 över delgivningar föreligger.
__________
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Rapport från förvaltningen
Ny fristående förskoleklass och grundskola
Mimer Akademien har av Skolverket fått tillstånd att från och med den
1 juli 2008 starta Freinetskolan Hugin som en fristående grundskola i
Norrtälje med förskoleklass och år 1-9.
Ansökningar om verksamhetsövergångar
Jan och Lena Örtlund avser att före den 1 april i år lämna in en ansökan
till Skolverket om att få starta friskola under namnet Bålbro friskola.
Beräknad start är höstterminen 2009. Skolan kommer att drivas i aktiebolagsform. Jan är i dagsläget rektor för Bålbroenheten och Lena rektor
för Långsjöenheten.
Grindenhetens rektor Åse Modin har meddelat att även hon avser att
lämna in ansökan till Skolverket om start av friskola med namnet
Grinds enskilda skola. Beräknad start är augusti 2009. Skolan kommer
att ha F-9-inriktning och drivas som ekonomisk förening i personalkooperativ form.
Statistik om slutbetyg från grundskolan våren 2007
I januari publicerade Skolverket resultaten från statistikinsamlingen
av slutbetyg från grundskolan våren 2007. Den negativa trenden i
jämförelse med genomsnittet för riket fortsätter. Materialet kommer
att sändas till nämndens ledamöter via Rurikikonen.
Träff med fristående grundskolor
Förvaltningschefen redogör från det möte han haft med de fristående
grundskolornas rektorer.
Skolvalet
Information har i brev gått ut till samtliga föräldrar om vad som gäller
för skolval och hur det rent tekniskt går till. Information finns utlagd på
kommunens hemsida www.norrtalje.se och på intranätet Insidan.
Långsiktig utvecklingsplan för lärandet inom förskola och skola
Arbetet med utvecklingsplanen fortsätter. Förslaget till organisation och
dimensionering av barnomsorgen och förskolan mottogs mycket
positivt i samverkansgruppen Losam. Ärendet kommer upp för beslut i
februarinämnden.
__________
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Rapport från arbetsutskott, ordförande och vice
ordförande
Möte med Kvisthamraenheten
Ordföranden och förvaltningschefen deltog i förra veckan i ett möte
med enhetsrådet på Kvisthamraenheten då man bland annat diskuterade
enhetens resultat.
Möte med Komrev
Ordföranden informerar från träff med kommunens revisor och den
granskning av barn- och skolnämnden som Komrev fått i uppdrag att
genomföra.
__________
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Nämndens sammanträde i mars 2008
Beslut
Barn- och skolnämnden beslutar
att

ställa in nämndens sammanträde den 18 mars 2008, liksom
det beredande arbetsutskottet den 4 mars 2008.

Bakgrund
Med anledning av att ordföranden Ann S Pihlgren kommer att befinna
sig utrikes under mars månad, samt att varken hennes ersättare i arbetsutskottet eller förvaltningschefen kan närvara vid sammanträdet då de är
kallade till annan förrättning, beslutar nämnden att ställa in såväl arbetsutskott som nämnd i mars månad.
__________

Justerandes sign
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