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Bsau§ 42

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

Justerandes sign

godkänna dagordningen.

Utdragsbestyrkande
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Bsau § 43

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 14maj.

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida

Sammanträdesdatum

2012-05-07

5

Bsau § 44

Delårsrapport 1 2012 för Barn- och skolnämnden muntlig rapport
Beslut
Arbetsutskottet beslutar
att

tacka for rapporten.

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.
A u 7/5

Beslutande sammanträde
Ekonomichefen redogör för ekonomiskt resultat efter årets första fyra
månader, samt prognos för helåret.
Då ekonomisystemet ännu inte stängts för perioden lämnas endast en
preliminär rapport och prognos. En utförligare prognos lämnas vid
nämndens sammanträde 2012-05-28.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Bsnau § 45

Riktlinjer för pedagogisk omsorg i Norrtälje
kommun
Förslag till beslut
Barn- och skolnämnden föreslås besluta;

Justerandes sign

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

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
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Bsau § 45 forts.
Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande 2012-04-18
Bakgrund
Förslaget till beslut är att Barn- och skoinämnden 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;

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Bsau § 45 forts.
att de antagna riktlinjerna lyfts in i dokumentet Riktlinjer för
godkännande att bedriva fristående förskola, fritidshem och
pedagogisk omsorg när beslut fattats i frågan.
Beslutande sammanträde
Tilläggsförslag
Ordförande föreslår att riktlinjerna bör ses över när Skolverket gett ut
allmänna råd för pedagogisk omsorg, samt att bidragsbeloppen för
pedagogisk omsorg ses över inför budget 2013.
Arbetsutskottet beslutar enligt ordförandes förslag.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Skolbiblioteksplan för den kommunala
grundskoleverksamheten i Norrtälje kommun
Beslut
Arbetsutskottet föreslår Barn- och skolnämnden besluta
att

anta föreliggande förslag till skolbiblioteksplan för den
kommunala grundskoleverksamheten i Norrtälje.

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 skolbiblioteksplan för
Norrtälje kommuns grundskolor.
Förslaget innebär bl.a. att enheterna senast i december 2012 ska ha
utformat en skolbiblioteksplan för den egna verksamheten som utgår
från enhetens lokala förutsättningar.
Tjänstemannaberedning
Barn- och utbildningskontoret redogör i skrivelse 2012-04-25 för
ärendet och föreslår Barn- och skolnämnden besluta att anta
skolbiblioteksplan för den kommunala grundskoleverksamheten i
Norrtälje kommun enligt Barn- och utbildningskontorets förslag.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Bsau § 47

Skolorganisationen i Norrtälje tätort Lommarskolan
Socialdemokraternas ledamöter deltar inte i beslutet.
Beslut
Arbetsutskottet föreslår Barn- och skolnämnden besluta
att

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

att

Lommarskolan från höstterminen 2014 blir en F-6 skola.

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
sökt rycket.
Tjänstemannaberedning
Barn- och utbildningskontoret redogör 1 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.
Au 7/5

Justerandes sign

Beslutande sammanträde
Socialdemokraternas ledamöter deltar inte i beslutet med hänvisning
till att de först Önskar diskutera och förankra ärendet inom partigruppen.

Utdragsbestyrkande
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Bsau § 48

Deltagande i samverkansprojekt "Bättre ska bli
bäst"
Beslut
Arbetsutskottet föreslår Barn- och skolnämnden beslut
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 utbiidningskontoret och Roslagens Sparbanks Stiftelser
önskar driva samverkansprojektet "Bättre ska bli bäst". Projektet
innebär att alla rektorer och forskolechefer 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.

Justerandes sign
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B S N 12-096 027

Rekommendation att teckna nytt samverkansavtal
om verksamhetsförlagda fältstudier inom
speciallärar- och specialpedagogutbildningarna
Beslut
Arbetsutskottet föreslår Barn- och skolnämnden besluta
att

teckna nytt samverkansavtal 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
1 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-pIatser 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
samverkans avtal om verksamhetsförlagda fältstudier (VFF), inom
speciallärar- och specialpedagog-utbildningen; samt att uppdra åt
förvaltningschefen att underteckna avtal med Stockholms universitet.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Bsau § 50

Lennart Bagger-Sjöbäcks musikstipendiefond beslut om stipendiater 2012
Beslut
Arbetsutskottet beslutar på delegation
att
att

för

år 2012 dela ut tre stipendier å 5 000 kronor;

till mottagare av årets stipendier ur Lennart Bagger-Sjöbäcks
musikstipendiefond utse:

Lena Joelsson, piano
John Hektor, slagverk
Lovisa Parszyky saxofon
Underlag för beslut
Protokoll från stipendiejuryns sammanträde 2012-04-23
Tjänsteutlåtande 2012-04-27
Bakgrund
Lennart Bagger Sjöbäcks musikstipendiefond för den kommunala
musikskolan i Norrtälje bildades 1990-08-13. Donators syfte med
stipendiefonden är att "ge ett kontinuerligt bidrag till musikskolans,
ur både kulturell och social synpunkt, värdefulla verksamhet".
Sedan 1991 har vaije år stipendier delats ut till tre elever vid
musikskolan, vilka visat en lovande musikalisk begåvning och
utveckling med inriktning på den seriösa konstmusiken, och som
avser att gå vidare i sina musikstudier. Stipendium kan också tilldelas
yngre elev som hjälp till förvärv av eget instrument.
Tjänstemannaberedning
Barn- och utbildningskontoret redogör i skrivelse 2012-04-23 för
ärendet och föreslår arbetsutskottet besluta i enlighet med
stipendiejuryns förslag.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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B S N 12-090 718

Ansökan om start av fristående förskola i
Solbacka strand - Vildnissarnas förskola AB
Beslut
Arbetsutskottet beslutar på delegation
att

godkänna att Vildnissarnas förskola A B startar en fristående
förskola i Solbacka strand;

att

godkännandet avser två förskoleavdelningar med plats för 40
barn;

att

godkännandet återkallas inom ett år efter att ett beslut om
godkännande fattats, och om huvudmannen inte har inkommit
med kompletterande handlingar till förvaltningen.

Underlag för beslut
Ansökan om godkännande för fristående verksamhet 2012-03-29
Tjänsteutlåtande 2012-04-02
Bakgrund
Vildnissarnas förskola A B ansöker om godkännande att bedriva
verksamhet i f d Emmaushuset vid nuvarande Solbacka strand.
I området kommer Solbacka Strand A B (dotterbolag till Credentia
AB) att bygga en förskola/skola med plats för 100 barn (5 avdelningar) och tanken är att Vildnissarnas förskola A B i väntan på
nybyggnationen, startar verksamhet i det befintliga Emmaushuset.
Tjänstemannaberedning
Barn- och utbildningskontoret redogör i skrivelse daterad 2012-04-02
för ärendet och föreslår arbetsutskottet besluta att godkänna att
Vildnissarnas förskola A B startar en fristående förskola i Solbacka
strand; att godkännandet avser två förskoleavdelningar med plats för
40 barn; samt att godkännandet återkallas inom ett år efter att ett
beslut om godkännande fattats, och om huvudmannen inte har
inkommit med kompletterande handlingar till förvaltningen.

Justerandes sign
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Bnau § 52
Övriga frågor
Digitalt lärande - lägesrapport
Tf. förvaltningschefen och tf. grundskolechefen informerar om det
pågående projektet att digitalisera lärandet i Norrtälje kommun.
Projektet kominer att genomföras i olika steg, och böljar med att barn
i behov av särskilt stöd förses med en digital enhet.
"Walkabout" - tipspromenad på skolavslutningen
Årets "walkabout" i samband med skolavslutningen äger rum den 7
juni k l 20:00-24:00 i Norrtälje stad.
Mer information finns på kommunens webbplats:
littp://www.nonfalie.se/Nyheter/\V alkabout---tipspromenad-paskolavslutningen-umgas-tillsammans/
r

Politikerbesök på enheterna
Det är väldigt få ledamöter som anmält sig till besök på enheterna. En
påminnelse kommer att gå ut omgående.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

