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INNEHÅLLSFÖRTECKNING
§ 99

Anmälan av övriga beslutsärenden och godkännande av dagordningen

§100 Val av justerare och tid för justering
§101 Ekonomisk månadsrapportförBarn- och skolnämnden,
muntlig rapport
§ 102 Ansökan om rätt till bidragföratt bedriva omsorg på tider då
forskola eller fritidshem inte erbjuds (nattomsorg)
§103 Organisation från hösten 2012 av särskilda undervisningsgrupperförbarn i behov av särskilt stöd
§ 104 Verksamhetsplan 2012 för Barn- och skolnämnden
§105 Handlingsprogram enligt lag om skydd mot olyckor
§106 Ansökan om förlängt godkännande, fristående förskola på Blidö
§107 Sammanträdestider (klockslag) 2012förBarn- och skolnämndens arbetsutskott
§108 Övriga ärenden

Justerandes sign

Utdragsb estyrkande
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Bsau § 99

Anmälan av övriga beslutsärenden och godkännande av
dagordningen
Beslut
Arbetsutskottet beslutar
att

Justerandes sign

efter komplettering med nedanstående beslutsärenden
godkänna dagordningen.
a)

Ansökan om förlängt godkännande, fristående förskola
på Blidö;

b)

Arbetsutskottets sammanträdestider (klockslag) 2012.

Utdragsbestyrkande
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Bsau§ 100

Val av justerare och tid för justering
Beslut
Arbetsutskottet beslutar

Justerandes sign

att

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

att

justeringen sker på Barn- och utbildningskontoret måndagen
den 12 december 2011.

Utdragsbestyrkande
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Bsau § 101

Ekonomisk månadsrapport för Barn- och skolnämnden,
muntlig rapport
Beslut
Arbetsutskottet beslutar
att

tackaförrapporten.

Beslutande sammanträde
Då det ekonomiska systemet ännu inte stängts kan inte någon detaljerad
redovisning lämnas. Ekonomichefen rapporterar att inget oförutsett som
påverkar ekonomin har inträffat sedan senaste redovisningen.
Utförlig rapport kommer att presenteras vid nämndens sammanträde
den 19 december 2011.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Bsau§ 102

Ansökan om rätt till bidrag för att bedriva omsorg på
tider då förskola eller fritidshem inte erbjuds
Beslut
Arbetsutskottet beslutar på delegation
att

bevilja Rose Jansson Buultjens bidragföratt bedriva omsorg på
tider då förskola eller fritidshem inte erbjuds (nattomsorg) med
tänkt start under vårterminen 2012;

att

rätten till bidrag omfattar ett godkännande att ha 5 - 7 barn i
verksamheten;

att

rätten till bidrag återkallas om kompletterande handlingar inte
kommit till förvaltningen senast den 1 april 2012.

Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande 2011 -11 -28
Sammanfattning
Rose Jansson Buultjens vill starta pedagogisk omsorg i form av nattomsorg i Norrtälje tätort med tänkt verksamhetsnamn, Nattknatten. Omfattningen blir i inledningsskedet 5- 7 barn.
Beskrivning av ärendet
Verksamhetens inriktning och omfattning
Natteknatten ska erbjuda omsorg de tider på dygnet då förskola eller fritidshem inte erbjuds. Fokus blir att i en hemlik miljö skapa förutsättningarfören lugn och trygg tillvaroförde barn till vårdnadshavare som
arbetar kvällar, nätter och helger.
Rose Jansson Buultjens kommer att följa Norrtälje kommuns regler för
placering. Hantering av föräldraavgifter kommer att skötas centralt. Om
behovet är större än vad som kan erbjudas initialt, tänker Rose att möjligheter finns att anställa sin dotterföratt kunna utöka verksamheten.

SAM MANTRÄD ESP ROTOKOLL
Sammanträdesdatum
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Bsau§ 102 forts
Kompetens
Rose Jansson Buultjens är utbildad förskollärare och Montessorilärare
och har erfarenhet av arbete i olika förskoleverksamheter sedan 1986.
Kvalitetskrav
Verksamheten ska bedrivas i ändamålsenliga och säkra lokaler. Räddningstjänsten behöver konsulterasförråd angående utrymningsvägar
samt annan säkerhet eftersom det är tänkt att barnen ska sova på det
övre planet i huset.
Konsekvenser
I Norrtälje tätort finns ingen verksamhet som erbjuder omsorg på tider
då förskola och fritidshem är stängda.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Bsau § 103

Organisation från hösten 2012 av särskilda undervisningsgrupper för barn i behov av särskilt stöd
Beslut
Olle Jansson (S) och Marita Jeansson (S) deltar inte i dagens beslut,
men återkommer vid nämndens sammanträde den 19 december.

Arbetsutskottet föreslår Barn- och skolnämnden besluta
att

fastställa föreslagna förändringar enligt nedan, dvs att
- flytta Resursklassen, 1-9, från Lommarskolan till Länna skola;
- flytta Samverkansklassen (SVK), 7-9 från Lommarskolan till
Roslagsskolan;
- genomföra en sammanhållen särskola F-9 i Norrtälje tätort,
flytta 7-9, samt Samundervisningsklassen, SU 6-9, från Lommarskolan till Grindskolan. Förändringarna genomförs tidigast
2013. Beslut om tidpunktförgenomförandet grundar sig på
lokal- och skolutvecklingsplanerna;
- inrätta en klassförelever med autism, F-6, i Långsjöskolan;
- Världsklassens verksamhet i Långsjöskolan är vilande i avvaktan på att elevunderlaget ökar;
- avveckla särskolan i Hallstavik;
- avveckla Internationella klassen, IK, i Hallsta skola;
- flytta Kommunikationsklassen, F-3, från Gottsta skola till
Hallsta skola;

att

i budget 2012 beakta de kostnader ovanstående förändringar
medför.

Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande 2011-11-28
Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningskontorets förslag till en framtida organisation av
särskilda undervisningsgrupper/särskola inom Norrtälje kommun från
höstterminen 2012 föreligger.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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En Översyn har gjortsförattfördelaansvaretförkommunövergripande
särskilda undervisningsgrupper på flera skolenheter och utifrån lokalmässiga aspekter.
Sedan ett antal år har Barn- och skolnämndens princip, i enlighet med
Skollagen, byggt på tanken om alla barns rätt till skolgång på lika villkor. Det innebär att huvudfokus ligger på inkludering av alla elever,
oavsett om dessa har en funktionsnedsättning eller ej.
I sin rapport "Forskning i fokus" redovisar den tidigare Myndigheten
för skolutveckling, numera Specialpedagogiska skolmyndigheten
(SPSM), argumentföroch emot inkludering, samt vilka faktorer som är
viktigaföratt inkluderande processer ska uppstå. Det handlar om faktorer från övergripande politisk och administrativ nivå till konkreta förutsättningar i klassrummet.
- Yttre förutsättningar: nationellt ställningstagande, motivation och
kunskap bland politiker och skolledning.
- Skola: aktiva föräldrar, stöd till lärare, ledarskapets fokus på huvudfrågorna och samarbete.
- Lärare: attityder till olikheter, anpassning till läroplanerna och förmåga att anpassa undervisningen till olikheter.
Arbetssättet i kommunens förskolor och skolor bör redan vara inkluderande. Det innebär då ett aktivt arbete med ovanstående faktorer.
Alla elever har rätt till en inkluderad skolgång oavsett funktionsnedsättning. Alla föräldrar har också en rätt till val av skolaförsitt barn
som skall beaktas så långt det är möjligt. Det finns i den allmänna debatten en pågående diskussion om hur insatserna för elever med extraordinära behov ska utformas.
Kommuner runt om i Sverige arbetar med denna frågeställning och har
också, i likhet med Norrtälje kommun, valt att inrätta särskilda undervisningsgrupper liknande dem som finns i vår kommun.
Alla ska, oberoende av geografisk hemvist och sociala och ekonomiska
förhållanden, ha lika tillgång till utbildning i skolväsendet. Skollagen 1
kap. 8 §

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Bsau§ 103 forts
I skollagen 3 kap. 7, 11 §, samt i grundskoleförordningen 5 kap. 5 §,
framgår att om en elev har behov av särskilt stöd ska hon eller han ges
sådant stöd. Det särskilda stödet ska i första hand ges inom den klass
eller grupp som eleven tillhör.
Med anledning av förändringar i skollagen och i Lgr 11, ser förvaltningen ett behov av att inrätta en ny särskild undervisningsgruppförelever
med diagnos inom autismspektrat, men som inte har rätt att tas emot i
särskolan.
Bakgrund, nuvarande organisation och förslag till förändringar
Enligt Barn- och skolnämndens nuvarande organisation är myndighetsutövning,förantagning till kornmunövergripande särskilda undervisningsgrupper, samt mottagande i grundsärskolan, delegerat till Enheten
för stöd och utveckling (ESU).
Förvaltningens tjänsteutlåtande redogör detaljeratförden nuvarande
organisationens olika delar och ger förslag på förändringar från hösten
2012, samt redovisar ekonomiska konsekvenser.

An 14/10
BSN 24/10

Politikerberedning
Arbetsutskottet behandlade ärendet den 14 oktober 2011, § 85.
Barn- och skolnämnden beslutade den 24 oktober 2011, § 93
- att ställa sig bakom syftet med den framtida organisationen enligt
förvaltningens tjänsteutlåtande under rubriken Beskrivning av ärendet;
- att förvaltningens förslag till förändrad organisation sänds på remiss
till samtliga enheter och till Losams fackliga representanter;
- att ärendet återkommerförbeslut vid nämndens sammanträde i
december 2011.
Ärendet har behandlats i förvaltningens samverkansgrupp Losam.

Au 5/12

Justerandes sign

Beslutande sammanträde
Olle Jansson (S) och Marita Jeansson (S) meddelar att de inte deltar i
dagens beslut, men återkommer vid nämndens sammanträde den 19
december.

Utdragsbestyrkande
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Bsau § 104

Verksamhetsplan 2012 för Barn- och skolnämnden
Beslut
Olle Jansson (S) och Marita Jeansson (S) deltar inte i dagens beslut med
hänvisning till att oppositionen har en annan budget, men återkommer
vid nämndens sammanträde den 19 december.

Arbetsutskottet föreslår Barn- och skolnämnden besluta
att

anta föreliggande Verksamhetsplan för Barn- och skolnämnden
2012 som sin egen;

att

med godkännande överlämna densamma till kommunstyrelsen.

Underlag för beslut
Verksamhetsplan 2012 (utkast)
Bakgrund
I den nyligen antagna Mål och budget 2012-2014 sätts utbildningsnivån
i Norrtälje kommun i fokus på ett annat sätt än tidigare. Det handlar inte
enbart om hur situationen ser utförde elever som går i skolan idag och
som blir listade i olika formerförrankningar. Nu lyfts helhetsperspektivet till hur läget ärförutbildningsnivån bland invånarna i stort.
Bland de mål som koimnunfiillmäktige beslutat om riktar sig ett direkt
till Barn- och skolnämnden och Utbildningsnämnden, nämligen att utbildningsnivån ska öka.
Uppdraget innebär att utveckla strategier och arbetssättförhur ska vi
arbeta idag,föratt vi i morgon ska fa en helt annan bild när det gäller
utbildningsnivån hos den vuxna befolkningen - som i sin tur är en framgångsfaktorförhur eleverna i skolan ska nå högre måluppfyllelse och
bättre resultat.
Den föreliggande verksamhetsplanen redogörförnuläge och framtid,
nämndens olika verksamheter, kommunfullmäktiges mål gentemot
kunder/medborgare och verksamheterna, organisationsplan, samt plan
för uppföljning och utvärdering.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Bsau§ 104 forts
Au 5/12

Justerandes sign

Beslutande sammanträde
Olle Jansson (S) och Marita Jeansson (S) meddelar att de inte deltar i
dagens beslut med hänvisning till att oppositionen har en annan budget,
men återkommer vid nämndens sammanträde den 19 december.

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Sida

2011-12-05

13

Bsau § 105
Handlingsprogram enligt lag om skydd mot olyckor
Beslut
Arbetsutskottet beslutar
att

överlämna ärendet direkt till nämnden den 19 december då
beslutsunderlaget kommer att presenteras.

Underlag för beslut
Räddningstjänstens remiss 2011-11-16
Bakgrund
Kommunfullmäktige beslutar om Handlingsprogram enligt Lag om
skydd mot olyckor.
Handlingsprogrammet ska enligt lag revideras minst en gång per mandatperiod. Förslag till nytt handlingsprogram har sänts på remiss till
samtliga nämnder i Norrtälje kommun och andra berörda parter.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Bsau§ 106

Ansökan om förlängt godkännande^ fristående
på Blidö

förskola

Beslut
Arbetsutskottet beslutar på delegation
att

förlänga Ann-Charlotte Janssons godkännande avseende start av
fristående förskola på BlidÖ;

att

godkännandet återkallas om lämplig lokal inte hittas, eller om
kompletterande handlingar inte inkommit till förvaltningen
senast den 1 juni 2012;

att

uppdra till förvaltningen att ta fram förslag på rutiner kring förlängningar av godkännanden.

Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande 2011-12-01
Sammanfattning
Ann-Charlotte vill bedriva fristående förskola på Blidö och har under en
period sökt lämplig lokal. Förhandlingar om köp av tillgänglig lokal
pågår, men är inte avslutade. Av den anledningen ansöker AnnCharlotte om förlängning av arbetsutskottets tidigare godkännande.

Justerandes sign
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Bsau § 107

Sammanträdestider 2012 för Barn- och skolnämnden
Beslut
Arbetsutskottet beslutar
att

arbetsutskottets sammanträden 2012 förläggs enligt nedan:

Arbetsutskott 2012
9jan
6feb
5 mars
2 april
7 maj
28 maj

kl
kl
kl
kl
kl
kl

14-16
14-16
17-19
14-16
14-16
17-19

13 ang
3 sep
lokt
22 okt
26 nov

kl
kl
kl
kl
kl

14-16
17-19
14-16
12-14
14-16

Bakgrund
Förslag till sammanträdesdagarförBarn- och skolnämnden 2012 presenterades vid nämndens sammanträde den 28 november då datum och
klockslagförnämndens möten fastställdes.
Arbetsutskottet fick då i uppdrag att besluta om klockslagenförarbetsutskottets möten.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Bsau§ 108

Övriga ärenden
Skolbibliotek
Förvaltningschefen redogörförskolbiblioteksgruppens arbete och nulägessituationen på enheterna, samt redovisar de förslag till åtgärder
som behöver vidtasföratt förvaltningen ska kunna uppfylla den nya
skollagen.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

