SAMMANTRADESPROTOKOLL

NORRTÄLJE
KOMMUN

Samtnanträdesdatum

2012-05-28

Barn- och skolnämnden

Plats och tid

Norrtäljesalen, Kommunhuset Ankaret
Estunavägen 14, Norrtälje kl 14:00-17:00

Beslutande

Enligt förteckning sid 2

övriga deltagande

Äse Modin, tf. förvaltningschef
Agneta Brus, nämnd sekretera re
Lisbeth Bodén, tf. grundskolechef
Madelene Fredriksson, ekonomichef §§ 53-55
Catarina Lindén, ekonom §§ 53-55
Eva Lundebring, utbildningsinspektör §§ 53-56

Utses att justera

Olle Jansson (S)

Justeringens
plats och tid

Barn- och utbildningskontoret
2012-06-04

Underskrift

Sekreterare

Paragrafer 53-65

Ordförande

Justerande

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

Barn- och skolnämnden

Sammanträdesdatum

2012-05-28

Datum för anslags
uppsättande

2012-06-05

Förvaringsplats
för protokollet

Barn- och utbildningskontoret
Estunavägen 14, Norrtälje

Underskrift
Agneta Brus
Utdragsbestyrkande

Datum för anslags
nedtagande

2012-06-27

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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KOMMUN

Sida

Sammanträdesdatum

2012-05-28

Barn- och skolnämnden

2

NÄRVAROLISTA
PARTI

NAMN

NÄRVARO
Nej

Ja

VOTERING

TID
K l 14:00-17:00

Ja

LEDAMÖTER
Göran Pettersson, ordf
Nils Matsson
Ulla Malutchenko
Inger Nordqvist
Robert Johansson
Åsa Wennerfors, 1 :e vice ordf
Olle Jansson, 2:e vice ordf
Marita Jeansson
Marie Sjöblom
Anders Sundberg
Mats Wilzén

M
M
M
M
C
FP
S
S
S
S
MP

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

ERSÄTTARE
Stefan Juhnell
Britt-Inger Kjellberg
Kristina Bergström
Ann Lewerentz
Joakim Lind
Paula Christofidi Cederqvist
Roger Pettersson
Sara Hansson
Conny Andersson
Christina (Kia) Hamnö
Ingrid Landin

Närvaro totalt

M
C
FP
KD
S
V
MP

M
M
M
M
C
FP
S
S
S
V
MP

X
X
Tjänstgörande
Frånvarande § 59 p.g.a jäv

X
X
X
X
X

Tjänstgörande
Tjänstgörande
X

X
X
X

N

F

Votering totalt

Ja
Nej
Avstår

K D , FP, C
FP, K D , M
M , C, K D
M , FP, C
V
S
FP (S i utbildningsnämnden)

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Nej
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Sammanlrädesdatum
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INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Justerandes sign

§53

Anmälan av övriga beslutsärenden och godkännande av
dagordningen

§54

Val av justerare och tid för justering

§55

Delårsrapport 1 2012 för Barn- och skolnämnden

§56

Riktlinjer för pedagogisk omsorg i Norrtälje kommun

§57

Skolbiblioteksplan för den kommunala grundskoleverksamheten i Norrtälje kommun

§58

Skolorganisationen i Norrtälje tätort - Lommarskolan

§59

Deltagande i samverkansprojekt "Bättre ska bli bäst"

§60

Rekommendation att teckna avtal om verksamhetsförlagda
fältstudier inom speciallärar- och specialpedagogutbildningarna, Kommunförbundet Stockholms Län

§61

Anmälan av delegationsbeslut

§62

Anmälan av delgivningar

§63

Rapport från förvaltningen

§64

Rapport från arbetsutskottet, presidiet och ordförande

§65

Rapport från politikerbesök på enheterna

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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Sammanträdesdatum
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Bsn § 53

Anmälan av övriga beslutsärenden och
godkännande av dagordningen
Inga nya beslutsärenden är anmälda.
Beslut
Barn- och skolnämnden beslutar
att

Juslerandes sign

godkänna dagordningen.

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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2012-05-28
Bsn § 54

Val av justerare och tid för justering
Beslut
Barn- och skolnämnden beslutar

Justerandes sign

att

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

att

justeringen sker på Barn- och utbildningskontoret måndagen den
4 juni.

U td ragsb estyrka n de

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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Bsn § 55

D n r B S N 12-130 042

Delårsrapport 1 2012 för Barn- och skolnämnden
Beslut
Barn- och skolnämnden beslutar
att

godkänna delårsrapport 1, 2012 för Barn- och skolnämnden och
överlämna den till kommunstyrelsen.

Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande 2012-05-15
Delårsrapport 1 för Barn- och skolnämnden 2012-05-16

Bakgrund
Enligt kommunen policy för budgetering och uppföljning ska
förvaltningarna månadsvis, med undantag av januari och juni,
rapportera det ekonomiska läget till nämnd.
Delårsrapport och verksamhetsberättelse ska lämnas två gånger per år,
efter april och augusti månad.
Materialet redovisar viktiga händelser för nämndens verksamheter,
måluppfyllelse i den utsträckning underlag föreligger, samt ekonomisk
redovisning per den 30 april med kommentarer.

Tjänstemannaberedning
Barn- och utbildningskontoret har upprättat delårsrapport för Barn- och
skolnämnden per april månad, och föreslår Barn- och skolnämnden att
godkänna delårsrapport 1, 2012 för Barn- och skolnämnden och
överlämna den till kommunstyrelsen.
A u 7/5

Politisk beredning
Arbetsutskottet behandlade ärendet 2012-05-07 § 44.
Protokollet ska skickas till
Kommunstyrelsen

Juslerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Bsn§56

Dm-BSN 12 101 003

Riktlinjer för pedagogisk omsorg i Norrtälje
kommun
Beslut
Barn- och skolnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag;
att

anta övergripande riktlinjer för i vilken form för drift,
fristående pedagogisk omsorg erhåller bidrag i Norrtälje
kommun;

Justerandes sign

att

i Norrtälje kommun tolkas begreppet pedagogisk omsorg som
en verksamhetsform som ska bedrivas i hemmiljö om
öppettiderna motsvarar förskolans och fritidshemmens
öppethållande;

att

pedagogisk omsorg som verksamhetsform kan bedrivas både i
lokal eller hemmiljö om det avser öppettider då förskola och
fritidshem är stängda;

att

annan pedagogisk verksamhet kan bedrivas i lokal om
verksamheten avser Öppen förskola och öppen fritidsklubb;

att

huvudman för pedagogisk verksamhet ges rätt till bidrag om
barnantalet i en grupp där det finns en ensam vuxen inte
överskrider 5-7 barn, samt att övriga villkor och krav i
riktlinjer, föreskrifter och Skollag, för sådan verksamhet kan
uppfyllas;

att

all övrig förskole- och fritidshemsverksamhet som bedrivs i
lokal för barn i åldern 1-5 år samt elever i åldern 6-13 år, i
Norrtälje kommun, ska benämnas förskola och fritidshem;

att

de antagna riktlinjerna lyfts in i dokumentet Riktlinjer för
godkännande att bedriva fristående förskola, fritidshem och
pedagogisk omsorg när beslut fattats i frågan;

att

göra en översyn av riktlinjerna så snart Skolverket gett ut
allmänna råd för pedagogisk omsorg;

att

bidragsbeloppen för pedagogisk omsorg ses över inför
budgetår 2013.
Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida

Sammanträdesdatum
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2012-05-28
Bsn § 56 forts.
Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande 2012-04-18
Bakgrund
Förslaget till beslut är att Barn- och skolnämnden fastställer i vilken
form pedagogisk omsorg kan bedrivas i kommunen. Beslutet bör ingå
i Riktlinjer för godkännande att bedriva fristående förskola,
fritidshem och pedagogisk omsorg.
Pedagogisk omsorg beviljas rätt till bidrag om verksamheten erbjuds
på tider då förskola och fritidshem har öppet, bedrivs i hemmiljö.
En ensam utförare som bedriver pedagogisk omsorg, oavsett
huvudman inte har fler än 5-7 barn i gruppen.
Fristående pedagogisk omsorg som erbjuds på tider då förskola och
fritidshem är stängda kan bedrivas både i lokal (anslutning till t ex
förskola) eller i hemmiljö.
Annan pedagogisk verksamhet som anges i Skollagen (öppen förskola
och öppen fritidsklubb) kan bedrivas i lokal.
Tjänstemannaberedning
Barn- och utbildningskontoret redogör i skrivelse daterad 2012-04-18
för ärendet och föreslår barn- och utbildningsnämnden att anta
övergripande riktlinjer för i vilken form för drift, fristående
pedagogisk omsorg erhåller bidrag i Norrtälje kommun; att i Norrtälje
kommun tolkas begreppet pedagogisk omsorg som en verksamhetsform som ska bedrivas i hemmiljö om öppettiderna motsvarar
förskolans och fritidshemmens öppethållande; att pedagogisk omsorg
som verksamhetsform kan bedrivas både i lokal eller hemmiljö om
det avser öppettider då förskola och fritidshem är stängda; att annan
pedagogisk verksamhet kan bedrivas i lokal om verksamheten avser
öppen förskola och öppen fritidsklubb; att huvudman för pedagogisk
verksamhet ges rätt till bidrag om barnantalet i en grupp där det finns
en ensam vuxen inte överskrider 5-7 barn, samt att övriga villkor och
krav i riktlinjer, föreskrifter och Skollag, för sådan verksamhet kan
uppfyllas; att övrig förskole- och fritidshemsverksamhet som bedrivs
i lokal för barn i åldern 1-5 år samt elever i åldern 6-13 år, i Norrtälje
kommun, ska benämnas förskola och fritidshem; att de antagna
riktlinjerna lyfts in i dokumentet Riktlinjer för godkännande att
bedriva fristående förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg när
beslut fattats i frågan.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Bsn § 56 forts.
Au 7/5

Juslerandes sign

Politisk beredning
Arbetsutskottet behandlade ärendet 2012-05-07 § 45. Arbetsutskottets
förslag är detsamma som barn- och utbildningskontorets förslag med
tillägg att en Översyn av riktlinjerna ska göras så snart Skolverket gett ut
allmänna råd för pedagogisk omsorg; samt att bidragsbeloppen för
pedagogisk omsorg ses över inför budgetår 2013.

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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Dnr: B S N 12-091 619

Skolbibiioteksplan för den kommunala
grundskoleverksamheten i Norrtälje kommun
Beslut
Barn- och skolnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag
att

anta föreliggande skolbibiioteksplanförden kommunala
grundskoleverksamheten i Norrtälje kommun (bilaga 1)

Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande 2012-04-25
Bakgrund
I den nya skollagen (2010:800) anges att eleverna ska ha tillgång till
skolbibliotek. För att kvalitetssäkra enheternas skolbiblioteksarbete
och klargöra ansvarsfördelningen mellan förvaltning och rektor, har
barn- och utbildningskontoret formulerat en skolbibiioteksplan för
Norrtälje kommuns grundskolor.
Tjänstemannaberedning
Barn- och utbildnings kontoret redogör i skrivelse 2012-04-25 för
ärendet och föreslår Barn- och skolnämnden besluta att anta
skolbibiioteksplan för den kommunala grundskoleverksamheten i
Norrtälje kommun enligt Barn- och utbildningskontorets förslag.
Au 7/5

Justerandes sign

Politisk beredning
Arbetsutskottet behandlade ärendet 2012-05-07 § 46. Arbetsutskottets
förslag är detsamma som barn- och utbildningskontorets förslag.

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida

Sammanträdesdatum
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Bsn § 57 forts.

Dnr B S N 12-091 619

Bilaga 1 - Skolbibiioteksplan för den kommunala
grundskoleverksamheten i Norrtälje kommun

Nyheter i den nya skollagen och i Lgr 11
En bestämmelse om skolbibliotek flyttas från bibliotekslagen till
skollagen.
Eleverna ska ha tillgång till skolbibliotek, inte bara i grund- och
gymnasieskolan utan även i grundsärskolan, specialskolan, sameskolan
och gymnasiesärskolan.
Som pedagogisk ledare och chef för lärare och Övrig personal i skolan har
rektorn det övergripande ansvaret för att verksamheten som helhet inriktas
mot de nationella målen. Rektor har dessutom ansvaret för skolans
arbetsmiljö, som ska utformas så att eleverna far tillgång till handledning,
läromedel av god kvalitet och annat stöd för att själva kunna söka och
utveckla kunskaper, t.ex. bibliotek, datorer och andra hjälpmedel.
Skolhtspektionens krav på skolbibliotek
Skolinspektionen bedömer att följande krav ska vara uppfyllda för att
eleverna ska anses ha tillgång till skolbibliotek. Myndigheten kommer
därför att utgå från nedanstående krav vid en eventuell tillsyn:
1. Eleverna har tillgång till ett skolbibliotek i den egna skolenhetens
lokaler eller på rimligt avstånd från skolan som gör det möjligt att
kontinuerligt använda biblioteket som en del av elevernas
utbildning för att bidra till att nå målen för denna.
2. Biblioteket omfattar böcker, facklitteratur och skönlitteratur,
informationsteknik och andra medier.
3. Biblioteket är anpassat till elevernas behov för att främja
språkutveckling och stimulera till läsning.
Mål
Skolbiblioteken utvecklas som pedagogisk resurs i skolan. Skolbiblioteken
ska vara en aktiv del i elevens lärandeprocess och ha en central roll i en
skola där IT används för att möta vaije elevs individuella behov.
Skolbiblioteksverksamheten ska inspirera och stimulera elevernas
nyfikenhet. Ett grundläggande krav är att skolbiblioteket fyller funktionen
att stödja elevernas lärande, det vill säga används aktivt i utbildningen. I
läroplanen framhålls biblioteket som en del av skolans arbetsmiljö. Syftet
med biblioteket är att eleverna själva ska kunna söka och utveckla
kunskaper.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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Bsn § 57 forts.
Eleverna ska ha tillgång till ett bibliotek som är anpassat till, och är en del
av deras utbildning.
Vaije enhet ska utforma sin egen skolbibiioteksplan eftersom lösningarna
kan skifta efter lokala förutsättningar. Exempelvis kan en lösning vara att
använda annan informations-teknik än böcker i traditionell form. En
bokbuss kan också vara en del av lösningen för skolor som inte har
tillgång till ett större fysiskt bibliotek. Vägledande för utformningen av
skolbiblioteksplanen är Skollagen, bibliotekslagen, läroplan för
grundskolan och Lgr -11.

•
•

•
•
•
•

•
•
•

Juslerandes sign

Barn och uthHdningskontoreis ansvar
Initialt förse enheterna med medel för uppstart av en
skolbiblioteksverksamhet. Vt~2012
Se till att det finns en arena på lärplattformen Fronter, som håller reda på
information, böcker, artiklar och länkar för elever och pedagoger. Ht 2012
- vt 2013. Därefter kontinuerligt uppdatera arenan.
Säkerställa att enheternas skolbiblioteksplaner uppfyller skollagens krav
och skolinspektionens definition av skolbibliotek. Dec -2012.
Utveckla samarbetet mellan skolbiblioteken och folkbiblioteket. Ht- 2012,
därefter kontinuerlig utvärdering och utveckling
Skapa möjlighet för pedagoger att samverka kring det strategiska lärandet
utifrån den skolmiljö som skolbiblioteket erbjuder.
Efter utvärdering av enheternas skolbiblioteksplaner, kommer vid behov,
förvaltningens skolbibiioteksplan att revideras.
Rektors ansvar
Upprätta en skolbibiioteksplan för sin verksamhet, senast dec 2012.
Arbeta för art skolbiblioteket uppfyller skollagen och skolinspektionens
krav på skolbibliotek.
Framgent avsätta medel för att utveckla skolbiblioteket.

Utdragsbestyrkande
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Sida

Sammanträdesdatum
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Bsn § 58
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B S N 12-129 001

Skolorganisationen i Norrtälje t ä t o r t Lommarskolan
Beslut
Barn- och skolnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag
att

från höstterminen 2013 inte ta in elever till år 7 på
Lommarskolan;

att

Lommarskolan från höstterminen 2014 blir en F-6 skola.

Protokollsanteckning
Socialdemokraternas ledamöter och tjänstgörande ersättare lämnar
följande protokollsanteckning:
Vi anser att en fungerande F-9 skola är den bästa skolorganisationen
men att det finns flera parametrar som måste uppfyllas för att det ska
vara möjligt. En sådan parameter är antalet elever. Eftersom antalet
elever som söker sig till Lommarskolan minskar så krävs åtgärder för
att höja kvalitén i skolan och en av dem kan vara att flytta högstadiet.
Vi anser dock att det är viktigt att detta inte blir den enda åtgärden
utan att nödvändiga ytterligare kvalitetshöj ande åtgärder vidtas och
att tillräckliga resurser tilldelas skolan för detta.
Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande 2012-05-07
Bakgrund
Lommarskolan har under de senaste åren haft en lägre andel sökanden
till förskoleklass och år 7. Elevantalet minskar på skolan, vilket gjort
att år 7 och år 8 är från och med hösten 2012 är enparallelligt. Färre
elever i de lägre åldrarna har gjort att organisationen, för dem, inte är
optimal. Som en effekt av det fria skolvalet har ojämlikheten och
segregeringen ökat och på grund av segregeringen har Lommarskolan
fatt ett negativt rykte. Målet är att minska segregeringen och öka
influenser från andra socioekonomiska områden genom att flytta
högstadieverksamheten från skolan. En nystart i form av en F-6 skola
är nödvändig för att öka attraktionskraften och därmed öka
söktrycket.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Bsn § 58 forts.
Tjänstemannaberedning
Barn- och utbildningskontoret redogör i skrivelse daterad 2012-05-07
för ärendet, och föreslår Barn- och skolnämnden besluta att från
höstterminen 2013 inte ta in elever till år 7 på Lommarskolan; samt
att Lommarskolan från höstterminen 2014 blir en F-6 skola.
A u 7/5

Politisk beredning
Arbetsutskottet behandlade ärendet 2012-05-07 § 47. Arbetsutskottets
förslag är detsamma som barn- och utbildningskontorets förslag.

Bsn 28/5

Beslutande sammanträde
Protokollsanteckning
Olle Jansson (S) för socialdemokraternas ledamöter och tjänstgörande
ersättare önskar lämna anteckning till protokollet.

Juslerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Bsn § 59

Dnr B S N 12-128 106

Deltagande i samverkansprojekt "Bättre ska bli
bäst"
Beslut
Barn- och skolnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag
att

godkänna deltagande i samverkansprojekt "bättre ska bli bäst"
mellan Norrtälje kommun, Barn- och utbildningskontoret och
Roslagens Sparbanks Stiftelser.

Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande 2012-04-26 inkl. bilaga
Bakgrund
Barn och utbildningskontoret och Roslagens Sparbanks Stiftelser
önskar driva samverkansprojektet "Bättre ska bli bäst". Projektet
innebär att alla rektorer och förskolechefer i kommunens regi ges
möjlighet till en fördjupad utveckling av sitt personliga ledarskap.
Målet med projektet är att "göra skillnad" för våra barn och elever i
kommunen, det vill säga ökad måluppfyllelse.
Tjänstemannaberedning
Barn- och utbildningskontoret redogör i skrivelse daterad 2012-04-26
för ärendet och föreslår Barn- och skolnämnden besluta att godkänna
deltagande i samverkansprojekt "bättre ska bli bäst" mellan Norrtälje
kommun, Barn- och utbildningskontoret och Roslagens Sparbanks
Stiftelser.
Au 7/5

Politisk beredning
Arbetsutskottet behandlade ärendet 2012-05-07 § 48. Arbetsutskottets
förslag är detsamma som barn- och utbildningskontorets förslag.

Bsn 28/5

Beslutande sammanträde
Anmälan av jäv
Ann Lewerentz (M) deltar inte i handläggningen av ärendet på grund av
jäv.
Protokollet ska skickas till
Roslagens Sparbanks stiftelser

Juslerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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Dnr B S N 12-096 027

Rekommendation att teckna nytt samverkansavtal
om verksamhetsförlagda fältstudier inom
speciallärar- och specialpedagogutbildningarna
Beslut
Barn- och skolnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag
att

teckna nytt samverkans avtal om verksamhetsförlagda
fältstudier (VFF), inom speciallärar- och specialpedagogutbildningen;

att

uppdra åt förvaltningschefen att underteckna avtal med
Stockholms universitet.

Underlag för beslut
Avtalsförslag Kommunförbundet Stockholms län 2012-03-29
Tjänsteutlåtande 2012-04-16
Bakgrund
I samband med att samverkansavtalet om den verksamhetsförlagda
delen av lärarutbildningen (VFU), tecknades mellan länets kommuner
och lärosäten, konstaterade även att parterna har gemensamt intresse
av att även övriga kategorier av lärarstudenter gen fortsättningar och
möjligheter till verksamhetsförlagda inslag/fältstudier i sin utbildning.
Syftet är att säkra tillgången till VFF-platser för studenter inom
speciallärar- och specialpedagogutbildningarna. V F F stärker
utbildningarnas kvalitet och skolans verksamhetsutveckling.
Tjänstemannaberedning
Barn- och utbildningskontoret redogör i skrivelse 2012-04-16 för
ärendet och föreslår Barn- och skolnämnden besluta atteckna nytt
samverkansavtal om verksamhetsförlagda fältstudier (VFF), inom
speciallärar- och specialpedagog-utbildningen; samt att uppdra åt
förvaltningschefen att underteckna avtal med Stockholms universitet.
An 7/5

Justerandes sign

Politisk beredning
Arbetsutskottet behandlade ärendet 2012-05-07 § 49. Arbetsutskottets
förslag är detsamma som barn- och utbildningskontorets förslag.
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Bsn § 61

Anmälan av delegationsbeslut
Beslut
Barn- och skolnämnden beslutar
att

godkänna redovisningen av delegationsbeslut under perioden
120401-120430 enligt förteckning daterad 2012-05-14.

Sammanfattning
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.
Bsn 28/5

Juslerandes sign

Beslutande sammanträde
Förteckning över delegationsbeslut daterad 2012-05-14 föreligger.
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Bsn § 62

Anmälan av delgivningar
Beslut
Barn- och skolnämnden beslutar
att
Bsn 28/5

Justerandes sign

förteckningen

godkänns och läggs till handlingarna.

Beslutande sammanträde
Förteckning över delgivningar daterad 2012-05-28 föreligger.

Utdragsbestyrkande
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Bsn § 63

Rapport från förvaltningen
Närtunaen heten
Tf. grundskolechefen redogör for personalsituationen vid Närtuna
skola, och för de informationsmöten som hållits med föräldrar med
elever vid skolan.
Mötet diskuterar de bemannings- och rekryteringsproblem som kommer
att aktualiseras för de mindre enheterna genom de nya skolförfattningarnas skärpta krav på behörighet för undervisande personal.
Kunskapssatsningen - 3:e året
Tf. förvaltningschefen redogör för planeringen av det tredje året i
kommunens kunskapssatsning. Ett program för utveckling för läsåret
2012/13 har tagits fram av utvecklarna i samråd med förvaltningsledningen. Programmet som vänder sig till rektorer och pedagoger
innehåller ett antal olika aktiviteter och insatser till stöd för enheterna i
deras arbete med att utveckla sin verksamhet.
Tidningen i Skolan
Tf. grundskolechefen informerar om samarbete med Norrtelje Tidning.
Bl. a. kommer tidningen att distribueras till högstadieskolornas
uppehållsrum. Man kommer även att utveckla arbetet med hur man kan
använda tidningen som redskap i undervisningen. Under hösten
kommer tidningen och skolor på utvalda platser i kommunen att
samarbeta runt en "miljödag",
Kvalitet i skolan
Barn- och utbildningskontoret arbetar för närvarande med att
sammanställa hur förvaltningen ser på "kvalitet i skolan". Vad är bra
kvalitet, och vilka kvalitetskriterier ska kunna uppfyllas i våra skolor?

Justerandes sign
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Bsn § 64

Rapport från arbetsutskottet, presidiet och
ordförande
Ordförande informerar om årets "Walkabout", tipspromenad på
skolavslutningen, som äger rum den 7 juni kl. 20:00-24:00 i Norrtälje
stad.
Mer information finns på kommunens webbplats:
littp://www.norrtalje.se/Nyheter/Walkabout---tipspromenad-paskolavslutningen-umgas-tillsammans/

Justerandes sign
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Barn- och skoinämnden

Bsn § 65

Rapport från politikerbesök på enheterna
Conny Andersson (S) informerar från besök vid Lommarskolan.
Tf. förvaltningschefen informerar om att nämnden kommer att bjudas in
till ett rektorsmöte i samband med höstterminsstarten. Mer information
kommer att lämnas vid nästa sammanträde den 18 juni.

Juslerandes sign

C
v.
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