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Bsau § 74

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

godkänna dagordningen.

__________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

NORRTÄLJE KOMMUN

Sammanträdesdatum

Barn- och skolnämndens arbetsutskott

Bsau § 75

4

2008-11-04

Dnr BSN 07-106 042

Månadsrapport för barn- och skolnämnden
Beslut
Arbetsutskottet beslutar
att

tacka för rapporten.

Beslutande sammanträde
Ekonomichefen informerar muntligt om barn- och skolnämndens
ekonomiska läge. Utförlig rapport kommer att lämnas vid nämndens
sammanträde den 18 november.
__________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Bsau § 76

Rapporter
Beslut
Arbetsutskottet beslutar
att

tacka för rapporten.

Beslutande sammanträde
Ansökan om statsbidrag
Förvaltningen har hos Skolverket ansökt om statsbidrag för kostnader
för att stärka arbetet med basfärdigheterna läsa, skriva, räkna avseende
bidragsåret 2008.
Beviljas sökta medel (775 tkr) bidrar de till att täcka kostnaderna för de
båda projektledarna, diagnosmaterial i svenska, svenska som andraspråk
och matematik, föreläsare och utbildningsinsatser för lärare i lärplattformen Fronter, som bland annat kommer att stödja en tydligare uppföljning av elevers kunskapsutveckling.
Skadegörelse och tillbud på skolor
Förvaltningschefen informerar om stölder, skadegörelser och brandtillbud som skett på olika enheter.
Fritidsgårdarnas tillhörighet
Förvaltningschefen redogör för diskussioner kring eventuell överföring av fritidsgårdsverksamheten till kultur- och fritidsnämnden.
__________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr BSN 08-253 718

Tillstånd att driva enskilt familjedaghem, Terese Mickols
Beslut
Arbetsutskottet beslutar på delegation
att

godkänna enskilda personen Terese Mickols som auktoriserad
dagbarnvårdare, och

att

till Terese Mickols betala ut bidrag för inskrivna barn från och
med den 1 januari 2009.

Underlag för beslut
Förvaltningens tjänsteutlåtande 2008-10-21
Bakgrund
Ansökan om tillstånd att få bedriva enskilt familjedaghem har kommit
från Terese Mickols, som av förvaltningen blivit informerad om de krav
på uppföljning och kvalitetsredovisning som gäller. Hon kommer att
följa kommunens riktlinjer för barnomsorg och avgifter med kompletteringar av egna förturer.
Förvaltningen föreslår i skrivelse daterad den 21 oktober 2008 att
arbetsutskottet beviljar tillstånd då några negativa konsekvenser för
kommunens barnomsorg inte kan konstateras i dagsläget.
__________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr BSN 07-222 214

Lokalförsörjning - förskolelokaler, förskolan Körsbäret
Solbacka Gård
Beslut
Arbetsutskottet föreslår barn- och skolnämnden besluta
att

när byggnationen av förskolan Körsbäret är klar skall lokalen
användas till verksamheterna och barnen som idag finns i
paviljongerna vid Skogens förskola på Knutbyvägen och Tellus
förskola på Månvägen.

Underlag för beslut
Förvaltningens skrivelse 2008-10-20
Bakgrund
Sedan början på 2000-talet har det inom Norrtälje tätort varit brist på
platser inom förskolan. För att uppfylla barnomsorgsgarantin öppnades
förskolan Tellus på Månvägen år 2003 i f.d. omsorgens lokaler, vilka nu
är i privat ägo och hyrs av barn- och skolnämnden fram till 2011.
Förskoleverksamhet i kommunal regi startades i januari 2007 i paviljongerna på Knutbyvägen där Montessoriskolan varit inrymd före
flytten till f.d. Vigelsjöskolans lokaler. Organisatoriskt tillhör Skogens
verksamhet Västra förskoleenheten. Uppsägningstiden för lokalerna är
sex månader fr o m den 1 november 2009.
För att kunna erbjuda en permanent lösning har ett resonemang kontinuerligt förts med tekniska kontoret om nybyggnation av en förskola i
Norrtälje tätort. Planerna på en fyra avdelningars förskola i Solbacka
Gård har därefter växt fram. Tanken har varit att den nya förskolan
skulle rymma det antal barn som idag är placerade på Skogen och
Tellus, samt ytterligare ett tjugotal barn.
Lokalförsörjningsplanen visar ett behov av ytterligare ca 270 förskoleplatser i Norrtälje tätort fram till 2016.
__________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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2008-11-04

Dnr BSN 08-232 605

Riktlinjer för placering av barn och elever i förskola och
skola utanför Norrtälje kommun
Beslut
Arbetsutskottet föreslår barn- och skolnämnden besluta
att

anta riktlinjer enligt förvaltningens alternativ 1, dvs
- att extern placering sker enligt föräldrarnas önskemål gällande
skolval, förskoleklass-9 inklusive skolskjuts (busskort eller
skoltaxi);
- att extern förskoleplacering sker enligt föräldrars önskemål
exklusive skjuts;
- att placeringsbeslut tas av Enheten för stöd och utveckling
(ESU);

att

förvaltningen kontinuerligt gör uppföljningar, vilka redovisas för
nämnden.

Underlag för beslut
Förvaltningens skrivelser 2008-10-22, 2008-11-03
Bakgrund
Under 2008 kommer förvaltningen att ha 15 barn och elever placerade i
förskola och grundskola utanför Norrtälje kommun till en beräknad
kostnad av drygt 3 miljoner kronor exklusive skolskjutskostnader.
Utöver dessa är två externplacerade elever i särskoleverksamhet.
Förvaltningen ansvarar för placerade barn i behov av särskilda skolinsatser (förutom elevpeng) så länge barnet är skrivet i Norrtälje kommun. När barnet skrivs in i familjehemmet tar placeringskommunen
över skolkostnaden. I de fall barnet är placerat på institution står förvaltningen, placerande kommun, för skolkostnaden.
Förvaltningen har i dagsläget inga specialklasser eller grupper inom
förskola och grundskola för barn och elever med multifunktionsnedsättningar. Det innebär att föräldrar söker plats för sina barn utanför
Norrtälje kommun.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Bsau § 79 forts
Under det senaste året har föräldrars medvetenhet om specialanpassad
förskole- och skolverksamhet ökat, vilket har medfört att föräldrar
informerat sig om andra kommuners utbud och ansökt om ekonomiskt
bifall hos Enheten för stöd och utveckling (ESU) för placering i en
sådan verksamhet.
I flera fall handlar det om barn och elever med rörelsehinder och/eller
multifunktionsnedsättningar, samt en del med neuropsykiatriska
funktionsnedsättningar.
Enheten för stöd och utveckling har fått i uppdrag av förvaltningschefen
att ta fram förslag på riktlinjer för placering av barn och elever i förskola och skola utanför Norrtälje kommun. Förslaget till riktlinjer redogör detaljerat för tre olika alternativ inklusive kostnader.
__________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr BSN 08-238 605

Ansökan om finansiering för barns utlandsstudier
Beslut
Arbetsutskottet föreslår barn- och skolnämnden besluta
att

avslå ansökan om ersättning för barnens utlandsstudier med
motiveringen att ansökan inte uppfyller kraven i nämndens policy
för skolpeng vid utlandsvistelse, och enligt Skolverket är inte
Lanta Sanuk School i Thailand godkänd som utlandsskola.

Underlag för beslut
Ansökan 2008-10-06
Förvaltningens skrivelse 2008-20-21
Bakgrund
Ansökan har inkommit från förälder om att få skolpeng utbetald för sina
barns studier i Thailand. Föräldern hänvisar till information från den
svenska skolan på Koh Lanta, Lanta Sanuk School.
Ansökan saknar uppgifter om barnens namn, födelsenummer och adress.
Även uppgifter om tidsperiod saknas.
Den svenska skolplikten gäller endast inom Sverige, och då de svenska
utlandsskolorna får statsbidrag är kommunerna inte skyldiga att stå för
kostnader i utlandet.
Eftersom skolan föräldern refererar till inte är godkänd av Skolverket
som utlandsskola beviljas ingen ersättning av Norrtälje kommun eller
staten för kostnaden för skolgången. Enligt den policy för skolpeng som
barn- och skolnämnden antagit är det föräldrarna som får stå för kostnaden.
Förvaltningen har kontaktat Skolverket för att höra efter vilka regler
som gäller angående rätten att ta med skolpengen om en elev i grundskolan vistas eller bor utomlands under en längre period.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Bsau § 80 forts
Skolverkets svar är att om eleverna vistas utomlands under en termin
eller ett läsår, räknas de inte som skolpliktiga i Sverige. Därmed upphör
kravet på kommunen att skicka med skolpengen.
Barn- och skolnämnden antog den 28 augusti 2007 en policy för skolpeng vid utlandsvistelse (se nedan).
Policy för skolpeng vid utlandsvistelse
Norrtälje kommun följer de regler som gäller enligt skollagen, vilket innebär att:
* För elev som ska vistas en kortare tid (mindre än en termin) utomlands ansöker föräldrarna om ledighet för sitt barn hos rektor på den skola eleven är inskriven i.
Beviljas ledigheten ansvarar skolan för att eleven förses med läromedel och studieuppgifter. Skolan ansvarar även för en regelbunden kontakt med eleven.
En annan möjlighet är att föräldrarna ansöker hos barn- och skolförvaltningen om att
bidrag motsvarande kommunens skolpeng betalas ut till skola i utlandet. Ansökan ska
ske i förväg. Bidrag beviljas endast för skola som av Skolverket är godkänd som
svensk skola.
* Vistas eleven längre än en termin utomlands och ansöker om skolgång i en skola som
av Skolverket är godkänd som svensk skola, och villkoren i förordningen uppfyllts,
ansvarar staten för skolkostnaden. (Statsbidrag till utbildning av utlandssvenska barn
och ungdomar 1994:519§ 3)
* Elev som vistas utomlands och skrivs in i skola som inte är godkänd av Skolverket
får ingen ersättning av Norrtälje kommun eller staten för kostnaden för skolgången.
Föräldrarna får själva stå för kostnaden.
__________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Bsau § 81

Barn- och skolnämndens sammanträdestider 2009
Ärendet beslutas direkt på nämndens sammanträde den 18 november
2008.

Förslag till sammanträdestider 2009:
Arbetsutskott

Nämnd

13 januari
3 februari
10 mars
30 mars (måndag)
5 maj
2 juni

27 januari
17 februari
24 mars
28 april
19 maj
16 juni

4 augusti
8 september
6 oktober
10 november
1 december

25 augusti
22 september
20 oktober
24 november
15 december

__________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

