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Bsau § 57

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 § 58

Rapporter
Medborgardialog den 30 september
Förvaltningschefen informerar att den medborgardialog som anordnas
av val- och demokratinämnden och barn- och skolnämnden äger rum
tisdagen den 30 september 2008 i Rodenkyrkan. Hans Söderberg
ansvarar för arrangemanget som är för både elever och vuxna.
Nämndens sammanträde den 30 september
- Den inledande delen på nämnden den 30 september kommer att ägnas
åt utvärderingar, bland annat PRIM-utvärdering, Språket lyfter, Nationella prov - meritvärden, Vart tog eleverna vägen - 9:ornas gymnasieval, samt utvärdering av särskolan.
- Arkitekten som har ansvaret för Roslagsskolans ombyggnad till en
F-9-skola kommer till nämnden för att informera om sitt uppdrag.
__________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Bsau § 59

Delårsrapport 2 för barn- och skolnämnden
Beslut
Arbetsutskottet föreslår barn- och skolnämnden besluta
att

med godkännande överlämna barn- och skolnämndens delårsrapport 2 till kommunstyrelsen;

att

hos kommunstyrelsen begära utökad budgetram för 2008 med
700 tkr avseende tillkommande lokalkostnader för 2008.

Underlag för beslut
Delårsrapport 2, 2008
Bakgrund
I enlighet med Norrtälje kommuns system för styrning, ledning,
uppföljning och utvärdering har barn- och skolförvaltningen upprättat
delårsrapport för delår 2, 2008. Efter perioden januari-augusti visar
barn- och skolnämndens verksamheter ett överskott motsvarande
2,2 mnkr i förhållande till den periodiserade budgeten.
I samband med delårsrapporten har också en genomgång av tillkommande lokalkostnader gjorts. Barn- och skolnämnden föreslås att hos
kommunstyrelsen begära utökad budgetram avseende tillkommande
lokalkostnader för Freinetskolan Hugin, samt ökade lokalkostnader i
samband med flytt av administrativ personal från Diamanten till kommunhuset.
Beslutande sammanträde
Förvaltningschefen och ekonomichefen redogör för ärendet. En redogörelse för elevtalsräkningen kommer att lämnas på nämndens sammanträde den 30 september.
__________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

NORRTÄLJE KOMMUN

Sammanträdesdatum

Barn- och skolnämndens arbetsutskott

Bsau § 60

6

2008-09-09

Dnr BSN 08-067 717

Återtagande av auktorisation för drift av enskilt
familjedaghem, Ann Eklycke
Beslut
Arbetsutskottet beslutar på delegation
att

återta Ann Eklyckes auktorisation för drift av enskilt
familjedaghem från och med den 1 augusti 2008.

Underlag för beslut
Förvaltningens skrivelse 2008-08-12
Bakgrund
Ann Eklycke har sedan den 1 augusti 2004 varit auktoriserad dagbarnvårdare och begär nu avslut av sin auktorisation då hon den 1 juli 2008
flyttade från Norrtälje kommun och inte längre har några barn placerade
hos sig.
__________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr BSN 08-041 600

Ny barn- och skolplan - Plan för barnomsorgen och
skolan i Norrtälje kommun
Beslut
Olle Jansson (s) och Marita Jeansson (s) deltar inte i beslut, men
återkommer vid nämndens sammanträde den 30 september 2008.
Arbetsutskottet föreslår barn- och skolnämnden besluta
att

föreslå kommunfullmäktige anta föreliggande Barn- och
skolplan - Plan för barnomsorgen och skolan i Norrtälje
kommun.

Underlag för beslut
Förvaltningens skrivelse 2008-09-01 inkl barn- och skolplan
Bakgrund
Förskolan, grundskolan och särskolan har nationella styrdokument som
alla skolformer måste följa. I alla kommuner skall det enligt skollagen
(2 kap § 8) finnas en av kommunfullmäktige antagen skolplan som visar
hur kommunens skolväsende skall gestaltas och utvecklas. Tillsammans
med de nationella styrdokumenten bestämmer skolplanen inriktning för
förskole- och grundskoleverksamheterna.
Den nu föreslagna planen syftar till att fokusera verksamheternas arbete
för att uppnå bättre måluppfyllelse. Den ska också ligga till grund för
nämndens budgetprioriteringar. Planen skall vara ett aktivt instrument
för att göra Norrtälje till en attraktiv skolkommun där alla barn och
elever - oavsett skilda behov och förutsättningar - får stöd att utveckla
sitt lärande och ständigt förbättra sina kunskapsresultat.
Norrtälje kommuns nu gällande barn- och skolplan antogs den 17 oktober 2005. På uppdrag av nämnden har en process och dialog genomförts
där nämndens politiker, rektorer och de fackliga organisationerna alla
varit delaktiga i framtagningen av den nya planen.
Au 5/8
Justerandes sign

Politikerberedning
Arbetsutskottet behandlade ärendet den 5 augusti 2008, § 50 och enades
om den fortsatta arbetsgången fram till beslut i nämnden.
Utdragsbestyrkande
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__________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

NORRTÄLJE KOMMUN

Sammanträdesdatum

Barn- och skolnämndens arbetsutskott

9

2008-09-09

Bsau § 62

Den framtida skolorganisationen
Beslut
Arbetsutskottet föreslår barn- och skolnämnden besluta
att

anta föreliggande förslag till att organisera grundskolor inom
Norrtälje kommun till enheter enligt nedan;

att

rekommendera kommunfullmäktige att besluta att skolverksamheten vid Flygskolan avvecklas i och med avslutningen av
läsåret 2008/2009;

att

grundskoleverksamheten inom Grisslehamn-Singö skolor från
läsåret 2009/2010 och tills vidare enbart nyttjar lokalerna i
Grisslehamn.

Reservation
Olle Jansson (s) och Marita Jeansson (s) reserverar sig mot beslutet till
förmån för eget yrkande.
Förslag till organisation av skolor inom Norrtälje kommun till enheter
Norra bygdeenheten: Gottsta, Herräng, Skebo
Hallstaenheten: en F-9-skola - Hallsta/Centralskolan
Väddöenheten: en F-9-skola - Elmsta/Norrsund, två F-5-skolor Björkö-Arholma, Grisslehamn-Singö
Långsjöenheten: en F-9-skola - Långsjö, en F-5-skola - Skederid
Västra bygdeenheten: tre F-5-skolor - Edsbro, Närtuna, Rånäs
Svanbergaenheten: en F-9-skola - Svanberga, en F-5-skola Söderbykarl
Rådmansöenheten: en F-9-skola
Bergshamraenheten: en F-9-skola - Länna, två F-5-skolor - Köpmanholm, Riala
Roslagsenheten: en F-9-skola - Roslags/Park, två F-5-skolor - Drottningdal, Vätö
Lommarenheten: en F-9-skola
Kvisthamraenheten: en F-9-skola
Frötunaenheten: en F-9-skola

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Underlag för beslut
Förvaltningens skrivelse 2008-09-09
Bakgrund
I den långsiktiga utvecklingsplanen för lärandet inom Norrtälje kommun, vilken nämnden antog i november 2007, gavs förvaltningschefen i
uppdrag att presentera ett förslag för hur grundskolorna inom kommunen i framtiden skall organiseras och hur ledningsorganisationen skall
se ut.
Det har dessutom funnits ett politiskt uppdrag att genomföra en lokalanpassning. Utgångspunkten har varit att Norrtälje kommun har ett
överskott på lokaler för grundskoleverksamhet. Uppdraget har varit att
förbättra nyttjandegraden av lokaler och se över förutsättningarna för att
överföra medel som idag används till att täcka lokalhyror till att utveckla kärnverksamheten.
Föreliggande förslag är en delrapport. Den presenterar ett förslag till hur
skolor sammanförs till enheter och hur tre skolors verksamhet sammanförs med andra grundskolors verksamhet.
Beslutande sammanträde
Yrkanden
Vice ordföranden Olle Jansson (s) yrkar
- att vidhålla nuvarande upplägg med F-6-enheter tills konsekvenserna
för ”bygdeskolorna” är belyst;
- att istället för att bygga ut F-9-verksamheter på Kvisthamra och
Frötuna byggga en ny F-9-skola i skärningen Kvisthamra, Flygfältet och
Björnö;
- att Flygskolan avvecklas när den nya F-9-verksamheten är klar;
- att bibehålla skolindelningen mellan Singö och Grisslehamn.
Ordföranden Ann S Pihlgren (m) yrkar enligt förvaltningens förslag, dvs
- att anta föreliggande förslag till att organisera grundskolor inom Norrtälje kommun till enheter;

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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- att rekommendera kommunfullmäktige att besluta att skolverksamheten vid Flygskolan avvecklas i och med avslutningen av läsåret 2008
/2009;
- att grundskoleverksamheten inom Grisslehamn-Singö skolor från
läsåret 2009/2010 och tills vidare enbart nyttjar lokalerna i Grisslehamn.
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 förslag.
Olle Janssons (s) och Marita Jeanssons (s) yrkande i sin helhet:
”I den långsiktiga utvecklingsplanen som nämnden antog i november
2007 fanns ingen riktig konsekvensanalys gjord av förvaltningen när
det gäller hur beslutet om att ändra inriktningen från F-6 till F-5 skolor
påverkar våra bygdeskolor. Nu kan vi se att det kommer att få alltför
stora konsekvenser framöver för våra bygdeskolor.
När det gäller skolverksamheterna vid Bålbroskolan i Rimbo och
Grindskolan i Norrtälje så finns de inte med i den framtida skolorganisationen. Något märkligt kan tyckas eftersom Skolverket inte sagt
ja till dessa etableringar. Som bekant så är också rättsläget oklart när
det gäller dessa verksamheter. Beslutet är överklagat till Länsrätten,
som inte heller sagt sitt. Vad händer t.ex. med Grindskolans verksamhet
om man får ett avslag? Vilken enhet skall den då tillhöra?
Att Roslagsenheten skall byggas ut till F-9 skola finns det bred politisk
uppslutning kring. Det som är oklart är hur många barn som skall tillhöra den enheten samt i vilken takt som utbyggnaden skall ske. Att
avveckla skolverksamheten helt på Flygfältet innan någon annan
lösning är utarbetad när det gäller södra delen av Norrtälje är vi starkt
emot. Att avveckla skolverksamheten av ekonomiska skäl på Singö har
vi hela tiden varit emot.”
__________
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

