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INNEHÅLLSFÖRTECKNING
§6

Anmälan av övriga ärenden och godkännande av dagordningen

§7

Granskning av intern kontroll inom barn- och skolnämnden,
kommentarer från Komrevs granskning

§8

Barn- och skolnämndens interna kontrollplan av ekonomi och
verksamhet för 2008

§9

Bokslut 2007 för barn- och skolnämnden

§ 10

Skolpeng och förskolepeng 2009

§ 11

Beslutsattestantsförteckning för barn- och skolnämnden år 2008

§ 12

Organisation av rektorsområden i förskole- och dagbarnvårdarverksamhet i Norrtälje kommun

§ 13

Betänkandet Tydlig och öppen - förslag till en stärkt utbildningsinspektion, remiss

§ 14

Skolplan - förslag till process och tidsplan, uppdrag

§ 15

Kommunal friskola - principiellt ställningstagande utifrån
tidigare ansökningar

§ 16

Ansökan om verksamhetsövergång, Bålbroskolan

§ 17

Ansökan om verksamhetsövergång, Grindskolan

§ 18

Revidering av riktlinjerna för avknoppning av kommunal
verksamhet – verksamhetsövergång

§ 19

Avslut av auktorisation av enskilt familjedaghem, Anette
Nämvall

§ 20

Avslut av auktorisation av enskilt familjedaghem, Pernilla
Dahlgren

§ 21

Nya gemensamma mål för musikskoleverksamheten, uppdrag

§ 22 Rapporter
__________
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Bsau § 6

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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Dnr BSN 08-054 600

Granskning av intern kontroll inom barn- och
skolnämnden
Beslut
Arbetsutskottet föreslår barn- och skolnämnden besluta
att

till revisorerna överlämna förvaltningens utlåtande som sitt eget.

Underlag för beslut
Revisionsskrivelse 2007-12-19
Förvaltningens tjänsteutlåtande 2008-01-23

Bakgrund
På uppdrag av kommunens förtroendevalda revisorer har Komrev inom
Öhrlings PricewaterhouseCoopers genomfört rubricerade granskning.
De framhåller nämndens ansvar för den interna kontrollen enligt
kommunallagen. Mot bakgrund av den genomförda granskningen
rekommenderas barn- och skolnämnden att:
- upprätta en risk-, väsentlighets-, och konsekvensanalys som årligen
uppdateras i syfte att användas som underlag för framtagande av
respektive års interna kontrollplan. Analysen bör redovisas och
diskuteras i nämnden inför beslut om nästa års internkontrollplaner,
- säkra att beslutade åtgärdsförslag genomförs enligt tidplan,
- uppdatera tillämpningsanvisningarna i syfte att generera en enhetlig
struktur mellan anvisningar och tillämpad internkontrollplan,
- följa upprättade tillämpningsanvisningar och därmed behandla
uppföljning av intern kontroll och antagande av ny internkontrollplan i
januari.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Bsau § 7 forts
Tjänsteutlåtande
Förvaltningen har inget att erinra mot ovanstående åtgärdsförslag.
Förvaltningen avser att fr o m 2008 följa upp innevarande års internkontrollplan i december för att möjliggöra en djupare analys och
diskussion i nämnden om kommande års interna kontrollplan. Denna
skall sedan antas i januari i enlighet med tillämpningsanvisningarna.
För att nämndens ledamöter ska få en djupare kunskap om nämndens
ansvar för den interna kontrollen, och bli mer delaktiga i processen,
avser förvaltningen att genomföra en utbildning i internkontroll under
hösten 2008.
Vidare avser förvaltningen att uppdatera tillämpningsanvisningarna så
att dessa harmonierar med den av kommunen antagna mallen för internkontrollplan.
De brister i vidtagande av åtgärder som revisorerna påpekar beror till
största del på att arbetsbelastningen under 2007 varit hög pga ett flertal
vakanser inom förvaltningsadministrationen. De områden som saknar
uppföljning kommer att kvarstå i nämndens plan för 2008 för att säkerställa att föreslagna åtgärder vidtas.
__________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr BSN 08-054 600

Barn- och skolnämndens interna kontrollplan av
ekonomi och verksamhet för 2008
Beslut
Arbetsutskottet föreslår barn- och skolnämnden besluta
att

godkänna uppföljningen av 2007 års internkontrollplan,

att

anta bilagd internkontrollplan för 2008.

Underlag för beslut
Förvaltningens tjänsteutlåtande 2008-01-28
Bakgrund
Kommunstyrelsen har beslutat att samtliga nämnder i Norrtälje kommun från och med år 2003 skall upprätta en intern kontrollplan av
ekonomi och verksamhet inom sitt ansvarsområde.
Tjänstemannautlåtande
Barn- och skolnämnden beslutade för 2007 att följande områden skulle
ingå i den interna kontrollplanen för året:
•
•
•
•
•
•

Diarieföring E-post
Utbetalning av bidrag till enskilda
Delegationsordning
Inkomstuppgifter för barnomsorg
Frånvarorapportering
Kassarutiner/kontanthantering

Uppföljningen har visat att fortsatta kontroller bör göras inom områdena diarieföring av E-post, utbetalning av bidrag till enskilda, frånvarorapportering samt kassarutiner och kontanthantering.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Bsau § 8 forts
Vad gäller området diarieföring av E-post har granskningen visat att det
finns en dokumenterad rutinbeskrivning, men att den inte fungerar enligt rutinbeskrivningen och att den behöver utvecklas och kontrolleras
ytterligare. Området bör därför kvarstå även 2008.
Granskningen av utbetalning av bidrag till enskilda visar att attestrutiner finns, men att skriftlig rutinbeskrivning saknas. Även rutiner
kring kontanthantering saknas i dagsläget. Arbetet med att ta fram
skriftlig rutinbeskrivning är påbörjat, men området bör ändå kvarstå
under 2008.
Frånvarorapportering är ett område som inte följts upp under 2007,
framförallt beroende på att tjänsten som personalsekreterare varit
vakant under stor del av året. Området föreslås därför kvarstå under
2008.
Vad gäller områdena delegationsordning, samt inkomstuppgifter för
barnomsorg, visar uppföljningen att dessa i stort sett fungerar tillfredsställande. Det är svårt att på förvaltningsnivå kontrollera vilka delegationsbeslut som fattas ute i verksamheten och i vilken utsträckning
dessa återrapporteras. På central förvaltningsnivå finns dock ett bra
system för återrapportering som bedöms fungera bra.
Inför 2008 föreslås således fyra av ovan nämnda kontrollområden kvarstå i planen. Två av dessa områden sammanfaller med nedan beslutade
områden som kommunens förvaltningsövergripande internkontrollombud gemensamt beslutat ska ingå i samtliga nämnders interna kontrollplaner:
• Avgifter/taxor
• Frånvarorapportering
• Kassarutiner/kontanthantering
__________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Bsau § 9

Bokslut 2007, barn- och skolnämndens redovisning av
verksamheten 2007
Beslut
Arbetsutskottet föreslår barn- och skolnämnden besluta
att

med godkännande översända barn- och skolnämndens
redovisning av verksamheten 2007 till kommunstyrelsen.

Underlag för beslut
Förvaltningens skrivelse 2008-01-28
Bakgrund
Förvaltningens redovisning av verksamheten 2007 föreligger. Materialet
redogör bland annat för barn- och skolnämndens verksamheter, mål och
resultat, satsningar och förändringar, samt ger kommentarer kring ekonomin.
__________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Bsau § 10

Förskole- och grundskolepeng 2009
Beslut
Arbetsutskottet föreslår barn- och skolnämnden besluta
att

anta inriktningsbeslutet om förskole- och grundskolepengens
utformning i enlighet med föreliggande skrivelse,

att

förskole- och grundskolepeng införs fr.o.m. den 1 januari 2009,

att

uppdra till förvaltningen att ta fram förslag till regler för
ekonomiska villkor som säkerställer att kvalitetskraven på
verksamheten uppfylls.

Barn- och skolnämnden utgår från att kommunstyrelsen får uppdraget
att ta fram förslag till beslut beträffande övriga ställningstaganden redovisade i rapporten.
Reservation
Olle Jansson (s) och Marita Jeansson (s) reserverar sig mot beslutet till
förmån för eget yrkande.

Underlag för beslut
Ledningskontorets rapport 2008-01-29
Bakgrund
I kommunfullmäktiges beslut om Budget och inriktning 2007-2009 fick
kommunstyrelsen i uppdrag att tillsammans med utbildningsnämnden
och barn- och skolnämnden ta fram förslag till skolpeng.
Underlaget har tagits fram av en arbetsgrupp bestående av Lena Boman
och Arne Appel från ledningskontoret, samt Agneta Brus och BrittMarie Hedlund från barn- och skolkontoret.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Bsau § 10 forts
Arbetsgruppen har kontinuerligt stämt av med styrgruppen, som består
av Gunilla Edvinsson som är kommunens ekonomichef, Ulf Gustavsson
förvaltningschef på barn- och skolkontoret, samt Nils-Gunnar Bergander utbildningschef på utbildningskontoret.
Föreliggande rapport, som är en gemensam skrivelse från arbetsgruppen
och styrgruppen, redogör detaljerat för förutsättningarna, den principiella huvudstrukturen, samt budget och ekonomistyrning.
Beslutande sammanträde
Yrkanden
Vice ordföranden Olle Jansson (s) yrkar
- avslag på förvaltningens förslag
Ordföranden Ann S Pihlgren (m) yrkar
- bifall till förvaltningens förslag, dvs
att anta inriktningsbeslutet om förskole- och grundskolepengens utformning i enlighet med föreliggande skrivelse, att förskole- och grundskolepeng införs fr.o.m. den 1 januari 2009, att uppdra till förvaltningen att ta
fram förslag till regler för ekonomiska villkor som säkerställer att kvalitetskraven på verksamheten uppfylls.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på framförda yrkanden och finner att
arbetsutskottet beslutar enligt ordförandens yrkande.
Reservation
Olle Jansson (s) och Marita Jeansson (s) reserverar sig mot beslutet till
förmån för eget yrkande.
__________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr BSN 08-031 040

Beslutsattestantförteckning för barn- och skolnämnden
år 2008
Beslut
Arbetsutskottet föreslår barn- och skolnämnden besluta
att

föreliggande beslutsattestantförteckning på resultatenhetsnivå
skall gälla för år 2008, och

att

för nämndens samtliga resultatenheter skall förvaltningschefen,
t f barnomsorgschefen, ekonomichefen, ekonomisekreteraren
och distriktsekonomerna var och en för sig ha rätt att utföra
beslutsattest vid ordinarie beslutsattestants och ersättares samtidiga frånvaro.

Underlag för beslut
Förvaltningens skrivelse 2008-01-28
Bakgrund
Beslutsattestantförteckningen för barn- och skolnämnden skall kontinuerligt uppdateras och godkännas av nämnden. Förteckningen finns
tillgänglig på förvaltningskontoret.
__________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr BSN 08-039 710

Organisation av rektorsområden i förskole- och
dagbarnvårdarverksamhet i Norrtälje kommun
Beslut
Arbetsutskottet föreslår barn- och skolnämnden besluta
att

från och med den 1 augusti 2008 utöka antalet enheter med
förskolor och dagbarnvårdare så att det totalt blir åtta enheter
enligt nedan:
Norrtälje östra förskoleenhet bestående av
Solbacka, Tellus, Parken, Parks dagbarnvårdargrupp
Norrtälje västra förskoleenhet bestående av
Blåklinten, Paletten, Skogen och dagbarnvårdarverksamhet
Norrtälje södra förskoleenhet bestående av
Länna/Riala, Frötuna, Köpmanholm och dagbarnvårdarverksamhet
Norrtälje nordöstra förskoleenhet bestående av
Svanberga, Rådmansö, Vätö och eventuella nyetableringar
Rimbo östra förskoleenhet bestående av
Skarsjö, Vallby, Skederid, Edsbro och dagbarnvårdarverksamhet
Rimbo västra förskoleenhet bestående av
Månskenet, Bålbo, Rånäs, Närtuna och Håsta
Hallsta förskoleenhet bestående av
Snödroppen, Gottsta, Slåttergubben, Tallbacken, Kuggwass,
Skebo
Väddö förskoleenhet bestående av
Elmsta, Björkö-Arholma, Grisslehamn/Singö, Söderbykarl

Underlag för beslut
Förvaltningens tjänsteutlåtande 2007-12-18
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Bsau § 12 forts
Bakgrund
Förvaltningschefen fick i november 2007 i uppdrag av nämnden att
göra en översyn av enheter och dimensionering av ledningsorganisationen, liksom att se över organisation och dimensionering av barnomsorgen och förskolan.
Ledarskapet inom förskola och skola skall ges förutsättningar att ha
fokus på respektive område. Genom att renodla verksamhetsområden
och ledning utifrån olika områden som förskola, F-5 och F-9 skall
rektors pedagogiska roll göras tydligare.
En organisation där förskolans ledning skiljs från skolan och får ett
tydligt pedagogiskt uppdrag har som syfte att gagna utvecklingen av
respektive specifik verksamhet.
Tjänstemannaberedning
Förvaltningen redogör detaljerat för ärendet i skrivelse daterad den 18
december 2007.
Den föreslagna organisationen ställer andra krav på ledarskap än idag.
En organisation med arbetslagsledare i förskolan, likväl som i övrig
verksamhet, är ett sätt för rektor att organisera enheten. Utbildning av
arbetslagsledare planeras nästa verksamhetsår.
__________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr BSN 08-025 610

Betänkandet Tydlig och öppen - Förslag till en stärkt
utbildningsinspektion (SOU 2007:101)
Beslut
Arbetsutskottet beslutar
att

utan eget ställningstagande överlämna ärendet till nämnden för
beslut då utbildningsförvaltningens och barn- och skolförvaltningens gemensamma tjänsteutlåtande kommer att presenteras.

Underlag för beslut
Remiss 2007-12-20 från Utbildningsdepartementet
Bakgrund
Betänkandet har sänts till Norrtälje kommun på remiss för yttrande. I
remissen ligger att regeringen vill ha synpunkter på förslagen eller
materialet i betänkandet. Enligt uppgift från ledningskontoret skall
utbildningsnämnden och barn- och skolnämnden lämna ett gemensamt
svar.
__________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr BSN 08-041 600

Ny barn- och skolplan - Plan för barnomsorgen och
skolan i Norrtälje kommun, förslag till uppdrag
Beslut
Arbetsutskottet föreslår barn- och skolnämnden besluta
att

uppdra till förvaltningschefen att utveckla och genomföra en
process och dialog där nämndens politiker, rektorer och de
fackliga organisationerna alla blir delaktiga i framtagningen av
en ny barn- och skolplan, samt

att

ny barn- och skolplan beslutas vid nämndens sammanträde den
20 maj 2008.

Underlag för beslut
Förvaltningens skrivelse 2008-01-23
Bakgrund
Norrtälje kommuns nu gällande barn- och skolplan antogs av barn- och
skolnämnden den 17 oktober 2005.
Förskolan, grundskolan och särskolan har nationella läroplaner som alla
skolformer måste följa. Tillsammans med dessa nationella styrdokument
bestämmer skolplanen inriktning för verksamheterna. Planen syftar
bland annat till att i kommunfullmäktige ligga till grund för nämndens
prioriteringar inför budgetarbetet.
Det finns i dagsläget behov av att göra en revidering av befintlig plan,
varför förvaltningschefen föreslås få uppdraget att utveckla och
genomföra en process och dialog där nämndens politiker, rektorer och
de fackliga organisationerna alla blir delaktiga i framtagningen av den
nya planen. Förslag till tidpunkt för beslut om ny barn- och skolplan är
vid nämndens sammanträde den 20 maj 2008.
__________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Bsau § 15

Kommunal friskola – principiellt ställningstagande
utifrån tidigare ansökningar
Beslut
Arbetsutskottet beslutar
att

ärendet dras ur från dagordningen då ytterligare beredning är
nödvändig, men återkommer till nämnden i april.

__________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr BSN 08-030 603

Ansökan om verksamhetsövergång, Bålbroskolan
Beslut
Arbetsutskottet föreslår barn- och skolnämnden besluta
att

godkänna verksamhetsövergång från Bålbroskolan till Bålbro
friskola från och med den 1 augusti 2009,

att

Bålbro friskola får hyra samtliga lokaler som idag används vid
Bålbroskolan till en hyra som motsvarar hyran för annan kommunal verksamhet,

att

Bålbro friskola får överta samtliga inventarier till ett marknadsmässigt pris fastställt av opartisk värderingsman,

att

nämndens beslut gäller endast under förutsättning att Skolverket
godkänner ansökan om start av friskola.

Reservation och protokollsanteckning
Olle Jansson (s) och Marita Jeansson (s) reserverar sig mot beslutet till
förmån för eget yrkande och önskar följande antecknat i protokollet:
”Vid avknoppning av kommunal verksamhet är det viktigt att veta vilka
konsekvenser det får. I det föreslagna ärendet är det inte klargjort i
vilken mån berörd personal är positiv till förändringen. Det är inte heller
klarlagt vad en nedläggning av två kommunala skolor får för konsekvenser vad gäller skolplikten eftersom ingen marknadsundersökning
gjorts. Vi hade gärna sett att ärendet återremitterades för en grundligare
beredning, men eftersom vi inte får gehör för det måste vi i detta läge
yrka avslag.”

Underlag för beslut
Ansökan 2008-01-27

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Bsau § 16 forts
Bakgrund
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 Bålbroskolan och Lena rektor
för Långsjöskolan.
Beslutande sammanträde
Ajournering
Ajournering för överläggningar sker kl 14.15-14.30.
Yrkanden
Vice ordföranden Olle Jansson (s) yrkar
- avslag på förvaltningens förslag
Ordföranden Ann S Pihlgren (m) yrkar
- bifall till förvaltningens förslag, dvs
att godkänna verksamhetsövergång från Bålbroskolan till Bålbro
friskola, att Bålbro friskola får hyra samtliga lokaler som idag används
vid Bålbroskolan till en hyra som motsvarar hyran för annan kommunal
verksamhet, att Bålbro friskola får överta samtliga inventarier till ett
marknadsmässigt pris fastställt av opartisk värderingsman.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på framförda yrkanden och finner att
arbetsutskottet beslutar enligt ordförandens yrkande.
Reservation
Olle Jansson (s) och Marita Jeansson (s) reserverar sig mot beslutet till
förmån för eget yrkande och önskar anteckning i protokollet.
__________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

NORRTÄLJE KOMMUN

Sammanträdesdatum
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Dnr BSN 08-035 603

Ansökan om verksamhetsövergång, Grindskolan
Beslut
Arbetsutskottet föreslår barn- och skolnämnden besluta
att

godkänna verksamhetsövergång från Grindenhetens grundskola och särskola till Grinds enskilda skola från och med den
1 augusti 2009,

att

Grinds enskilda skola får hyra samtliga lokaler som idag
används av Grindenhetens grund- och särskola till en hyra som
motsvarar hyran för annan kommunal verksamhet,

att

Grinds enskilda skola får överta samtliga inventarier till ett
marknadsmässigt pris fastställt av opartisk värderingsman,

att

nämndens beslut gäller endast under förutsättning att Skolverket
godkänner ansökan om start av friskola.

Reservation och protokollsanteckning
Olle Jansson (s) och Marita Jeansson (s) reserverar sig mot beslutet till
förmån för eget yrkande och önskar följande antecknat i protokollet:
”Vid avknoppning av kommunal verksamhet är det viktigt att veta vilka
konsekvenser det får. I det föreslagna ärendet är det inte klargjort i
vilken mån berörd personal är positiv till förändringen. Det är inte heller
klarlagt vad en nedläggning av två kommunala skolor får för konsekvenser vad gäller skolplikten eftersom ingen marknadsundersökning
gjorts. Vi hade gärna sett att ärendet återremitterades för en grundligare
beredning, men eftersom vi inte får gehör för det måste vi i detta läge
yrka avslag.”

Underlag för beslut
Ansökan 2008-01-29

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

NORRTÄLJE KOMMUN

Sammanträdesdatum
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Bakgrund
Grindenhetens rektor Åse Modin har meddelat att 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 F9-inriktning och drivas som ekonomisk förening i personalkooperativ
form.
Beslutande sammanträde
Ajournering
Ajournering för överläggningar sker kl 14.15-14.30.
Yrkanden
Vice ordföranden Olle Jansson (s) yrkar
- avslag på förvaltningens förslag
Ordföranden Ann S Pihlgren (m) yrkar
- bifall till förvaltningens förslag, dvs
att godkänna verksamhetsövergång från Grindenhetens grundskola och
särskola till Grinds enskilda skola, att Grinds enskilda skola får hyra
samtliga lokaler som idag används av Grindenhetens grund- och särskola till en hyra som motsvarar hyran för annan kommunal verksamhet, att Grinds enskilda skola får överta samtliga inventarier till ett
marknadsmässigt pris fastställt av opartisk värderingsman.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på framförda yrkanden och finner att
arbetsutskottet beslutar enligt ordförandens yrkande.
Reservation
Olle Jansson (s) och Marita Jeansson (s) reserverar sig mot beslutet till
förmån för eget yrkande och önskar anteckning i protokollet.
__________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

NORRTÄLJE KOMMUN

Sammanträdesdatum
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Riktlinjer för verksamhetsövergång (s.k. avknoppning)
av kommunal verksamhet
Beslut
Arbetsutskottet beslutar
att

vid nämndens sammanträde den 19 februari 2008 hemställa att
kommunstyrelsen utarbetar nya riktlinjer för verksamhetsövergång (s.k. avknoppning) utifrån de nya instruktioner Sveriges
Kommuner och Landsting tagit fram.

__________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

NORRTÄLJE KOMMUN

Sammanträdesdatum

Barn- och skolnämndens arbetsutskott
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Dnr BSN 06-171 717

Avslut av auktorisation av enskilt familjedaghem,
Anette Nämvall
Beslut
Arbetsutskottet beslutar på delegation
att

den enskilda dagbarnvårdaren Anette Nämvall får avsluta sin
auktorisation från och med den 1 april 2008 under förutsättning
att samtliga barn blivit erbjudna annan förskola, fritidshem eller
att dagbarnvårdaren sagt upp sig.
I annat fall gäller sex månaders uppsägning, vilket innebär att
slutdatum blir den 22 juli 2008.

Underlag för beslut
Förvaltningens skrivelse 2008-01-28
Bakgrund
Anette Nämvall, som varit auktoriserad dagbarnvårdare sedan den 1
juni 2004, har begärt att få avsluta sin auktorisation från och med den 1
april 2008.
__________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

NORRTÄLJE KOMMUN

Sammanträdesdatum

Barn- och skolnämndens arbetsutskott
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Dnr BSN 06-159 717

Avslut av auktorisation av enskilt familjedaghem,
Pernilla Dahlgren
Beslut
Arbetsutskottet beslutar på delegation
att

den enskilda dagbarnvårdaren Pernilla Dahlgren får avsluta sin
auktorisation från och med den 1 april 2008.

Underlag för beslut
Förvaltningens skrivelse 2008-01-28
Bakgrund
Pernilla Dahlgren, som varit auktoriserad dagbarnvårdare sedan den 1
juni 2004, har begärt att få avsluta sin auktorisation från och med den 1
april 2008.
De barn som är placerade hos henne är erbjudna platser i kommunal
förskola och enskild verksamhet från och med den 1 april 2008.
__________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

NORRTÄLJE KOMMUN

Sammanträdesdatum

Barn- och skolnämndens arbetsutskott
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Dnr BSN 08-040 613

Nya gemensamma mål för musikskoleverksamheten,
förslag till uppdrag
Beslut
Arbetsutskottet föreslår barn- och skolnämnden besluta
att

uppdra till förvaltningschefen att utveckla och genomföra en
process och dialog där nämndens politiker, rektorer och de
fackliga organisationerna alla blir delaktiga i framtagningen av
nya gemensamma mål för musikskoleverksamheten oavsett
huvudman, samt

att

de nya målen beslutas vid nämndens sammanträde den 22 april
2008.

Underlag för beslut
Förvaltningens skrivelse 2008-01-28
Bakgrund
De nu gällande målen för musikskolan antogs av barn- och skolnämnden den 28 april 2005.
Med anledning av de förändringar som sker inom musikskolans område
med t ex verksamhetsövergångar finns det idag behov av att göra en
revidering av befintliga mål. Förvaltningschefen föreslås få uppdraget
att utveckla och genomföra en process och dialog där nämndens
politiker, rektorer och de fackliga organisationerna alla blir delaktiga i
framtagningen av målen.
Intentionen är att de nya gemensamma målen skall gälla för både
kommunal och enskild verksamhet. Förslag till tidpunkt för beslut om
ny barn- och skolplan är vid nämndens sammanträde den 22 april 2008.
__________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

NORRTÄLJE KOMMUN

Sammanträdesdatum
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Rapporter
Val av skola
Informationen om skolvalet har nått de flesta vårdnadshavare och finns
även att hämta på kommunens hemsida. Många frågor kommer till förvaltningen, men i huvudsak är det en positiv atmosfär.
Långsiktig utvecklingsplan för lärandet inom förskola och skola
Beslutet om organisationen av rektorsområden för förskolorna kommer
att innebära omstruktureringar av verksamheterna under 2008 och 2009
i och med att förskolorna försvinner från enheterna.
__________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

