SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2017-05-30
Plats och tid

Tingssalen, Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik
30 maj 2017 kl. 10.30 – 12.00, 13.30 – 15.45, 16.00 - 16.45

Beslutande

Gunnar Jansson (S) ordförande
Ann-Margret Knutsson (S)
Tomas Sundell (S)
Malin Wimmerström (S)
Annette Torstensson (C)
Lena Svensson (C)
Bertil Gyllenram (M)
Elin Landerdahl (M)
Johannes Regell (SV)
Kenneth Hardy Axelsson (L)
Anne-Marie Norman (SD)

Övriga närvarande
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Övriga närvarande
Elisabet Johansson (S), ers
Kajsa Andersson (S), ers
Magdalena Lidestam (M), ers §§ 44-59, 61-64
Sara Kånåhols (V), ers

Magnus Bengtsson, barn- och utbildningschef
Birgitta Aldebert, nämndsekreterare
David Johansson, förvaltningscontroller §
Maria Eek, fastighetssamordnare Bostadsbolaget §§ 49 – 51
Jörgen Jonsson, gymnasiechef/rektor §§ 51 - 54
Ewa Myhrén grundskolechef §§ 57
Maria Rudbo, kulturchef § 57
Ulrika Mellblom, bitr barn- och utbildningschef §§ 44-45, 59

Ann-Catrin Strid, Kommunal §§ 44- 46, 49-57

Justerandes sign

Barn- och utbildningsnämnden
593 80 Västervik

0490-25 40 00 (tfn)
0490-25 42 02 (fax)

www.vastervik.se
barn.utbildning@vastervik.se

2 (41)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2017-05-30

3 (41)

Ärendelista till barn- och utbildningsnämndens sammanträde 30
maj 2017
§ 44. Val av justerare.
§ 45. Barn- och utbildningskontoret informerar
§ 46. Delårsrapport
§ 49. Lokaler Marieborgsskolan
§ 50. Östra Ringskolans utemiljö
§ 51. Ombyggnation, renovering och anpassning av lokalerna i
teknikhuset, Västerviks gymnasium i samband med certifiering
Teknikcollege Östra Småland
§ 52. Programinriktat individuellt val (IMPRO), preparandutbildning
(IMPRE) och yrkesintroduktion (IMYRK) kopplat till Vård- och
omsorgsprogrammet
§ 53. Ungdomsmotion om studieresor i inspirationssyfte
§ 54. Förändrad ledningsorganisation Västerviks Gymnasium
§ 55. Skolinspektionens tillsyn
§ 56. Uppföljning av grundskolans/förskolans resursfördelningsmodell
§ 57. Skolbiblioteksplan
§ 58. Kontaktpolitiker
§ 59. Tillsyn Kullerbyttan
§ 61. Rapporter
§ 62. Rapporter från kontaktpolitikerbesök
§ 63. Anmälan om delegationsbeslut
§ 64. Meddelanden
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Bun § 44

Val av justerare
Barn- och utbildningsnämnden utser en justerare att tillsammans med
ordförande justera dagens protokoll.
I tur att justera är Johannes Regell (SV).
Barn- och utbildningsnämnden beslutar
att välja Johannes Regell (SV) till att justera protokollet jämte barn- och
utbildningsnämndens ordförande.
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Bun § 45

Barn- och utbildningskontoret informerar
Barn- och utbildningschef Magnus Bengtsson och särskilt kallade
informerar om aktuella ärenden:
Barn- och utbildningschef Magnus Bengtsson ger information gällande:
 Reflektioner från Skolriksdag 24-25 april 2017
 Skolkommissionens slutbetänkande
 Kränkande behandling sex sedan föregående nämnd och 21 totalt
under 2017
 Klagomål – Inga via webben, uppringd av fyra vårdnadshavare i
olika ärenden
 Skolinspektionen – en ny anmälan till gymnasiet och en till förskolan
 Ansökningar statsbidrag, beviljade statsbidrag
 Hälsofrämjande skola
 Saknade utdrag ur belastningsregistret
 Sjukfrånvaro
 Arbetsskador och tillbud rapporterade 2017-02-13 -- 2017-04-30
 Rapportering av problematisk skolfrånvaro (PSF) april 2017
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Bun § 46
Au § 25

Delårsrapport
Dnr 2017/280-042
Barn- och utbildningschef Magnus Bengtsson och förvaltningscontroller
David Johansson kommer vid arbetsutskottets sammanträde redogöra
för delårsrapport januari till och med april 2017.
Barn- och utbildningskontoret föreslår barn- och
utbildningsnämnden besluta
att godkänna lämnad redovisning samt
att godkänna redovisad delårsrapport för perioden januari till och med
april 2017.
Arbetsutskottets behandling av ärendet
Barn- och utbildningschef Magnus Bengtsson redogör för
verksamhetsdelarna i delårsrapport januari t o m april 2017.
Verksamhetsdelarna som beskrivs i delårsrapporten är omvärldsanalys,
väsentliga händelser och förväntad utveckling/framtid.
Förvaltningscontroller David Johansson redogör för den ekonomiska
delen i delårsrapporten.
Barn- och utbildningsförvaltningen lämnar efter april månad en
helårsprognos utan avvikelse gentemot budget. För perioden är
resultatet under budget, 8,2 mnkr.
Nedbrutet på verksamhetsnivå finns flera avvikelser mot budget.
Den övergripande verksamheten går 0,5 mnkr plus, det beror på
vakanser bland annat på en utvecklingsledare.
Förskolan lämnar tillbaka 3,0 mnkr i överskott. På grund av att det finns
färre barn i utfallet än vad som antogs i budget, men också att
verksamheten har fått in mer bidrag än vad som var förväntat i budget.
Grundskolan & SBO har under hösten 2016 ett underskott, till viss del
kvarstår st i detta underskott under våren 2017 då det är svårt att göra
större organisatoriska förändringar under läsåret.
Den effekten mildras något av bidraget för hälsofrämjande skola som
delas ut under våren, eftersom delar av insatserna kan göras inom
befintlig organisation. Grundskoleenheterna beräknas gå med
underskott på -3,0 mnkr. Främst kopplat till vårens organisation, till
hösten behöver grundskolan vara i ekonomisk balans.

Forts nästa sida.
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Au § 25 forts
Därtill förväntas skolskjutsen gå med -1,0 mnkr i underskott fram till
sommaren, därefter träder det nya avtalet i kraft. På grund av dessa två
omständigheter förväntas verksamhet grundskola gå med underskott på
-4,0 mnkr för 2017.
Gymnasiet lämnar +/- 0 i prognos gentemot budget, gymnasiet har haft
svårt att rekrytera vilket gör att lönekostnaderna just nu är under
budget, dock finns det osäkerhet kring inventarieköp kopplat till
nybyggnationerna på gymnasiet, vilket håller ner prognosen.
Komvux och SFI lämnar ett överskott på 0,5 mnkr, vilket kopplas mot
svårigheter att rekrytera lärare till verksamheten.
Totalt på förvaltningen ligger prognosen på +/-0 gentemot budget.
Yrkande
Ordförande Gunnar Jansson (S) yrkar att arbetsutskottet beslutar
föreslå barn- och utbildningsnämnden besluta godkänna lämnad
redovisning samt
att godkänna redovisad delårsrapport för perioden januari till och med
april 2017.
Arbetsutskottet beslutar
att föreslå barn- och utbildningsnämnden besluta godkänna lämnad
redovisning samt
att godkänna redovisad delårsrapport för perioden januari till och med
april 2017.
Barn- och utbildningsnämndens behandling av ärendet
Barn- och utbildningschef Magnus Bengtsson och förvaltningscontroller
David Johansson redogör för delårsrapport januari till och med april
2017.
Yrkande
Ordförande Gunnar Jansson (S) yrkar att barn- och utbildningsnämnden
beslutar godkänna lämnad redovisning samt
att godkänna redovisad delårsrapport för perioden januari till och med
april 2017.

Forts nästa sida.
Justerandes sign
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Bun § 46 forts
Barn- och utbildningsnämnden beslutar
att godkänna lämnad redovisning samt
att godkänna redovisad delårsrapport för perioden januari till och med
april 2017.

Justerandes sign

Barn- och utbildningsnämnden
593 80 Västervik

0490-25 40 00 (tfn)
0490-25 42 02 (fax)

www.vastervik.se
barn.utbildning@vastervik.se

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2017-05-30

9 (41)

Ajournering
Barn- och utbildningsnämnden ajournerar sig kl 12.00–13.00 för lunch.
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Bun § 49
Au § 30

Lokaler Marieborgsskolan
Dnr 2017/285-291
Marieborgsskolan är underdimensionerad för att bedriva grundskola och
fritidsverksamhet för två paralleller.
Fritidsklubben och förskoleklass saknar idag fasta lokaler på
Marieborgsskolan. Barn- och utbildningsnämnden har därför hyrt in sig
i kyrkans lokaler. Marieborgsskolan har använt såväl källare som
skyddsrum men dessa ytor är biytor vilket för dessa verksamheter inte
är en bra lösning. Skolan saknar även någon sal som kan användas till
musik, bild eller annat ämne samt några grupprum. I nuläget hyr barnoch utbildningsnämnden en paviljong för musikundervisningen. Skolan
saknar matsal och eleverna äter i sina klassrum. Skolan har inget
personalrum.
Sammantaget medför detta att skolan är underdimensionerad för att
bedriva grundskola och fritidsverksamhet för två paralleller, vilket
medför utmaningar för såväl kosthanteringen så som att erbjuda riktigt
bra lärmiljöer för olika elevers behov. Det innebär även utmaningar vad
gäller medarbetares arbetsmiljö.
Elevprognoser pekar inte på vikande elevantal för skolan, utan
prognosen pekar på att det även fortsättningsvis kommer att vara två
klasser per årskurs.
Barn- och utbildningskontoret har tillsammans med Bostadsbolaget tittat
på om det finns sätt att ändra skolstrukturen för att på så sätt möta upp
denna situation utan bygga ut Marieborgsskolan alternativt för att inte
behöva bygga ut i samma omfattning. Många olika alternativ har
beaktats så som exempelvis att ändra upptagningsområden, att
använda andra kommunala byggnader, att skapa renodlade F-3
respektive 4-6 skolor.
Barn- och utbildningskontoret har landat i att den bästa lösningen är att
bygga till skollokaler på Marieborgsskolan. En tillbyggnad bör skapa
möjlighet till matsal, personalrum, två klassrum, fler grupprum en
specialsal samt lokaler för fritidsklubb/hem samt fler toaletter. I
samband med byggnationen behöver den del av skolgården ses över
där ombyggnationen föreslås.
Barn- och utbildningschef Magnus Bengtsson kommer vid
arbetsutskottets sammanträde redogöra för ärendet.
Forts nästa sida.
Justerandes sign
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Au § 30 forts
Barn- och utbildningskontoret föreslår barn- och
utbildningsnämnden besluta
att godkänna lämnad redovisning samt
att barn- och utbildningskontoret får i uppdrag att fortsätta arbetet med
en långsiktig lösning för Marieborgsskolan som innebär att projektera
för en tillbyggnad enligt redovisat förslag.
Arbetsutskottets behandling av ärendet
Barn- och utbildningschef Magnus Bengtsson redogör för elevprognos,
behovet av utökade lokaler för Marieborgsskolan samt för olika
lösningar man tittat på.
Barn- och utbildningskontoret har landat i att den bästa lösningen är att
bygga till skollokaler på Marieborgsskolan. En tillbyggnad bör skapa
möjlighet till matsal, personalrum, två klassrum, fler grupprum en
specialsal samt lokaler för fritidsklubb/hem samt fler toaletter. I
samband med byggnationen behöver den del av skolgården ses över
där ombyggnationen föreslås.
Fastighetssamordnare Maria Eek redogör för programhandling gällande
om- och tillbyggnad av skollokaler och arbeten inom befintlig
huvudbyggnad inom Resedan 23 (Marieborgsskolan).
Årshyran för aktuell nybyggnad beräknas till ca 5 mnkr.
Yrkande
Ordförande Gunnar Jansson (S) yrkar att arbetsutskottet beslutar
föreslå barn- och utbildningsnämnden besluta godkänna lämnad
redovisning samt
att barn- och utbildningskontoret får i uppdrag att fortsätta arbetet med
en långsiktig lösning för Marieborgsskolan som innebär att projektera
för en tillbyggnad enligt redovisat förslag.
Arbetsutskottet beslutar
att föreslå barn- och utbildningsnämnden besluta godkänna lämnad
redovisning samt
att barn- och utbildningskontoret får i uppdrag att fortsätta arbetet med
en långsiktig lösning för Marieborgsskolan som innebär att projektera
för en tillbyggnad enligt redovisat förslag.

Forts nästa sida.
Justerandes sign
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Bun § 49 forts
Barn- och utbildningsnämndens behandling av ärendet
Barn- och utbildningschef Magnus Bengtsson redogör för ärendet.
Yrkande
Ordförande Gunnar Jansson (S) yrkar att barn- och utbildningsnämnden
beslutar godkänna lämnad redovisning samt
att barn- och utbildningskontoret får i uppdrag att fortsätta arbetet med
en långsiktig lösning för Marieborgsskolan som innebär att projektera
för en tillbyggnad enligt redovisat förslag.
Barn- och utbildningsnämnden beslutar
att godkänna lämnad redovisning samt
att barn- och utbildningskontoret får i uppdrag att fortsätta arbetet med
en långsiktig lösning för Marieborgsskolan som innebär att projektera
för en tillbyggnad enligt redovisat förslag.
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Bun § 50
Au § 31

Östra Ringskolans utemiljö
Dnr 2012/87-287
Efter ombyggnad och anpassning av lokaler vilka tidigare använts av
bland annat Kunskapsgården samt för Gymnasiesärskola så skapades
en ny högstadieskola i Gamleby. Skolans startade höstterminen 2015.
Här går ungefär 230 elever i årskurs 7-9. De allra flesta eleverna
kommer från norra kommundelen. Skolgården är ännu inte anpassad
för grundskoleverksamhet.
Östra Ringskolan är i behov av en utemiljö som är anpassad för elever
på högstadiet och som mer främjar den fysiska aktiviteten än vad som
nu är möjligt. Nuvarande utemiljö erbjuder sittplatser och plats för
basketspel samt en gräsyta för sport och lek. Önskemålet är också att
kunna erbjuda eleverna möjligheter till fler mötesplatser och fler
sittmöjligheter där eleverna kan umgås enskilt eller i grupp på fler
platser på skolgården, detta bidrar till en bättre spridning av eleverna
mellan inom- och utomhusmiljöerna. Miljön utomhus är även
betydelsefull för inspiration till rörelse och fysisk aktivitet vilket i sin tur
kan ha betydelse för såväl hälsa som lärande.
I samverkan med elever och personal på skolan samt med
projektledare och fastighetssamordnare på Västerviks Bostadsbolag
har fram kommit följande önskvärda åtgärder, multiplan med
intilliggande sittplatser samt ett trädäck med plats för möten.
På skolans baksida byggs en multiplan (540 kvm) med fotbollsmål och
basketmål med sarg och staket och fyra stycken stolparmaturer samt
konstgräs som underlag. Bredvid multiplanen anläggs en mötesplats
(ca 100kvm) med sittplatser, belysningspollare och ett bordtennisbord i
betong. Detta kan beställas till en hyresökning av 6 885 kronor per
månad med en avskrivningstid på 20 år.
På framsidan av skolan plats byggs ett trädäck (ca 100 kvm) med
sittplatser. Här planteras växter och fyra belysningspollare monteras.
Detta kan beställas till en hyresökning av 2471 kronor per månad med
en avskrivningstid på 20 år.
TjustFastigheter står för kostnaden för rivning av asfalt, kostnaden av
planerat underlag (asfalt) i multiplanen, basketkorgar, linjemarkering,
sittmöbler, del av kostnaden för belysningen i multiplanen samt växter.

Forts nästa sida.
Justerandes sign
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Au § 31forts
Barn- och utbildningschef Magnus Bengtsson kommer vid
arbetsutskottets sammanträde redogöra för förslag gällande Östra
Ringskolans utemiljö.
Barn- och utbildningskontoret föreslår barn- och
utbildningsnämnden besluta
att godkänna lämnad redovisning samt
att barn- och utbildningskontoret får i uppdrag att beställa redovisade
åtgärder gällande Östra Ringskolans utemiljö.
Arbetsutskottets behandling av ärendet
Barn- och utbildningschef Magnus Bengtsson och fastighetssamordnare
Maria Eek redogör för förslag gällande Östra Ringskolans utemiljö.
Yrkande
Ordförande Gunnar Jansson (S) yrkar att arbetsutskottet beslutar
föreslå barn- och utbildningsnämnden besluta godkänna lämnad
redovisning samt
att barn- och utbildningskontoret får i uppdrag att beställa redovisade
åtgärder gällande Östra Ringskolans utemiljö.
Arbetsutskottet beslutar
att föreslå barn- och utbildningsnämnden besluta godkänna lämnad
redovisning samt
att barn- och utbildningskontoret får i uppdrag att beställa redovisade
åtgärder gällande Östra Ringskolans utemiljö.
Barn- och utbildningsnämndens behandling av ärendet
Barn- och utbildningschef Magnus Bengtsson och fastighetssamordnare
Maria Eek redogör för förslag gällande Östra Ringskolans utemiljö.
Yrkande
Ordförande Gunnar Jansson (S) yrkar att barn- och utbildningsnämnden
beslutar godkänna lämnad redovisning samt
att barn- och utbildningskontoret får i uppdrag att beställa redovisade
åtgärder gällande Östra Ringskolans utemiljö.
Forts nästa sida.
Justerandes sign
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Bun § 50 forts
Barn- och utbildningsnämnden beslutar
att godkänna lämnad redovisning samt
att barn- och utbildningskontoret får i uppdrag att beställa redovisade
åtgärder gällande Östra Ringskolans utemiljö.

Expedieras till: Östra Ringskolan.
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Bun § 51
Au § 33

Ombyggnation, renovering och anpassning av lokalerna i
teknikhuset, Västerviks Gymnasium i samband med
certifiering Teknikcollege Östra Småland
Dnr 2017/252-612
Under ett antal år har arbete pågått med att certifiera Västerviks
gymnasium inom ramen för Teknikcollege Östra Småland.
Certifieringen innebär att företag samverkar med utbildningsanordnare
kring tekniska och industriella utbildningar på gymnasial och
eftergymnasial nivå. Certifieringen tar sin utgångspunkt i tio
kvalitetskriterier som syftar till att säkerställa kvaliteten i utbildningen.
Ett av de tio kvalitetskriterierna är kreativ och stimulerande lärmiljö. För
att Västerviks Gymnasium ska klara detta kvalitetskriterium krävs
ombyggnation, renovering och anpassning av lokalerna i Teknikhuset
vid Västerviks Gymnasium.
Gymnasiechef/rektor Jörgen Jonsson kommer vid arbetsutskottets
sammanträde redogöra för ärendet.
Barn- och utbildningskontoret föreslår barn- och
utbildningsnämnden besluta
att godkänna lämnad information samt
att godkänna programhandling och de lokalkostnader som medföljer
certifiering av Teknikcollege.
Arbetsutskottets behandling av ärendet
Barn- och utbildningschef Magnus Bengtsson och fastighetssamordnare
Maria Eek redogör för ärendet.
Teknikcollege vid Västerviks Gymnasium har önskemål och behov av
åtgärder i lokaler.
Åtgärderna innefattas planerat underhållet samt av investering.
Verksamheten önskan är att detta ska vara klart i augusti 2018. Detta
kan ske vid ett nära samarbete med verksamheten om när och hur
dessa åtgärder kan utföras. Åtgärderna kan ej endast utföras under
lovdagar eller studiedagar utan måste även ske under tid då
verksamheten är igång om tidsplanen ska hålla, i kostnadsberäkningen
är inga evakueringslokaler medräknade.
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Följande åtgärder är från verksamheten prioriterade
Gemensamma utrymmen:
 Fräscha upp/renovera fyra stycken omklädningsrum
 Måla korridor samt demontera och forsla bort ej önskvärda elevskåp
i korridoren.
 Målning av väggar, montera belysning för 20 studieplatser samt
montera eluttag och nätverksuttag i den öppna lärandemiljön.
Industritekniska programmet:
 Rum 626, slipa golv, måla väggar och balkar, byta fönster, riva
befintliga svetsbås, riva gasledning, montera två brandklassade
glaspartier, demontera och montera maskiner
 Rum 019, riva och bygga nytt större sliprum med skjutdörrpartier i
glas, måla väggar, flytta ventilationsdon och installera ny el och
belysning
 Rum 627, slipa golv, måla väggar och balkar, byta fönster, riva
gasledning, montera två brandklassade glaspartier, demontera och
montera maskiner
 Rum 628, anpassas till lärararbetsplats. Installera el- och nätverk,
måla väggar, riva och montera ny belysning
El- och energiprogrammet:
 Rum 617 – anpassa lokalen till automationsutrustning genom att
montera tre brandklassade glaspartier, installera el och tryckluft,
måla väggar
 Rum 616 & 612 & 613 – riva vägg, dra om el och belysning, måla
väggar och balkar
Detta kan beställas till en hyresökning på 11 165 kronor i månaden med
en avskrivningstid på 20 år.
Yrkande
Ordförande Gunnar Jansson (S) yrkar att arbetsutskottet beslutar
föreslå barn- och utbildningsnämnden besluta godkänna lämnad
redovisning samt
att godkänna programhandling och de lokalkostnader som medföljer
certifiering av Teknikcollege.

Forts nästa sida.
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Arbetsutskottet beslutar
att föreslå barn- och utbildningsnämnden besluta godkänna lämnad
redovisning samt
att godkänna programhandling och de lokalkostnader som medföljer
certifiering av Teknikcollege.
Barn- och utbildningsnämndens behandling av ärendet
Barn- och utbildningschef Magnus Bengtsson och fastighetssamordnare
Maria Eek redogör för ärendet.
Yrkande
Ordförande Gunnar Jansson (S) yrkar att barn- och utbildningsnämnden
beslutar godkänna lämnad redovisning samt
att godkänna programhandling och de lokalkostnader som medföljer
certifiering av Teknikcollege.
Barn- och utbildningsnämnden beslutar
att godkänna lämnad redovisning samt
att godkänna programhandling och de lokalkostnader som medföljer
certifiering av Teknikcollege.

Expedieras till: Västerviks Gymnasium.
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Programinriktat individuellt val (IMPRO),
preparandutbildning (IMPRE) och yrkesintroduktion
(IMYRK) kopplat till Vård- och omsorgsprogrammet
Dnr 2017/274-612
Västerviks Gymnasium har liksom grundskolan sedan läsåret 20152016 tagit emot ett stort antal nyanlända elever. Dessa elever har under
sin första tid på gymnasiet studerat på Språkintroduktionen. Många av
dessa elever saknar betyg för behörighet till nationellt program. Vid den
preliminära antagningen inför läsåret 2017-2018 har ett stort antal av
dessa elever visat intresse för Vård- och omsorgsprogrammet.
Samtidigt är det sedan länge känt att vård- och omsorgssektorn har
stora svårigheter att lösa de kompetensförsörjningsbehov finns. För att
möta dels de nyanländas behov av utbildning på nationellt program,
dels kompetensförsörjningssituation i Sverige föreslås att Västerviks
Gymnasium inför läsåret 2017-2018 utökar platsantalet från 25 till 30
platser på Vård- och omsorgsprogrammet. Av dessa 30 platser avsätts
5 platser till IMPRO-platser. Beroende på vad som händer i samband
med den definitiva antagningen kan elever komma att erbjudas IMPREoch IMYRK-platser på Vård- och omsorgsprogrammet. I samband med
denna utökning av antalet platser och tänkt målgrupp så kommer det
finnas ett tvålärarsystem i åk 1 på Vård- och omsorgsprogrammet i
vård- och omsorgsämnena.
Gymnasiechef/rektor Jörgen Jonsson kommer vid arbetsutskottets
sammanträde redogöra för ärendet.
Barn- och utbildningskontoret föreslår barn- och
utbildningsnämnden besluta
att godkänna lämnad redovisning samt
att godkänna utökning av antalet platser på Vård- och
omsorgsprogrammet, införa programinriktat individuellt val samt i mån
av plats erbjuda preparandutbildning och yrkesintroduktion på Vårdoch omsorgsprogrammet.
Arbetsutskottets behandling av ärendet
Barn- och utbildningschef Magnus Bengtsson redogör för ärendet.
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Yrkande
Ordförande Gunnar Jansson (S) yrkar att arbetsutskottet beslutar
föreslå barn- och utbildningsnämnden besluta godkänna lämnad
redovisning samt
att godkänna utökning av antalet platser på Vård- och
omsorgsprogrammet, införa programinriktat individuellt val samt i mån
av plats erbjuda preparandutbildning och yrkesintroduktion på Vårdoch omsorgsprogrammet.
Arbetsutskottet beslutar
att godkänna lämnad redovisning samt
att godkänna utökning av antalet platser på Vård- och
omsorgsprogrammet, införa programinriktat individuellt val samt i mån
av plats erbjuda preparandutbildning och yrkesintroduktion på Vårdoch omsorgsprogrammet.
Barn- och utbildningsnämndens behandling av ärendet
Gymnasiechef/rektor Jörgen Jonsson redogör för ärendet.
Yrkande
Ordförande Gunnar Jansson (S) yrkar att barn- och utbildningsnämnden
beslutar godkänna lämnad redovisning samt
att godkänna utökning av antalet platser på Vård- och
omsorgsprogrammet, införa programinriktat individuellt val samt i mån
av plats erbjuda preparandutbildning och yrkesintroduktion på Vårdoch omsorgsprogrammet.
Anne-Marie Norman (SD) yrkar avslag på att erbjuda
preparandutbildning. Samtliga som läser vårdprogrammet ska behärska
det svenska språket. Alla, framför allt äldre, vårdbehövande måste
kunna känna tryggheten i att kunna bli förstådda samt förstå den de
träffar.
Proposition
Ordförande finner att det finns två förslag till beslut.
Ordförande ställer barn- och utbildningskontorets förslag och AnneMarie Norman (SD) yrkande under proposition och finner att barn- och
utbildningsnämnden bifallit barn- och utbildningskontorets förslag till
beslut.
Forts nästa sida.
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Barn- och utbildningsnämnden beslutar
att godkänna lämnad redovisning samt
att godkänna utökning av antalet platser på Vård- och
omsorgsprogrammet, införa programinriktat individuellt val samt i mån
av plats erbjuda preparandutbildning och yrkesintroduktion på Vårdoch omsorgsprogrammet.

Expedieras till: Västerviks Gymnasium.
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Ungdomsmotion om studieresor i inspirationssyfte
Dnr 2016/607-109
Kommunfullmäktige beslutade 2017-02-27 § 6 att återremittera
ungdomsmotion om studieresor i inspirationssyfte till barn-och
utbildningsnämnden. Enligt beslutet ska ett nytt svar tas fram som
bättre överensstämmer med motionärernas intentioner med
ungdomsmotionen.
Gymnasieledningen kvarstår i sitt ställningstagande att motionen anses
besvarad utifrån motionärernas intentioner med några tillägg. I en
likvärdig skola erbjuds samtliga elever information om vidare studier och
yrkesliv. Studieresor och information om vägar efter gymnasieskolan är
inte någon aktivetet för enbart elever på de högskoleförberedande
programmen. Redan idag genomförs studieresor till lärosäten som
tillsammans med den årliga Framtidsmässan i samarbete med Campus
ger en relevant information till eleverna om vidare studier och yrkesliv.
Under läsåret 2016-2017 har ett utvecklingsarbete genomförts vid
Västerviks gymnasium som syftar till att på ett tydligare sätt än tidigare
knyta studie- och yrkesvägledning närmare den dagliga verksamheten
på de nationella programmen. Utvecklingsarbetet har bland annat tagit
sin utgångspunkt i de av Skolverket utgivna Allmänna råden för studieoch yrkesvägledning. Detta utvecklingsarbete kommer att stärka
elevernas möjligheter till relevant och aktuell information om vidare
studier och yrkesliv.
Redan idag genomförs många besök i verksamheter som knyter an till
elevernas valda studiegång. Detta sker inte minst på de
högskoleförberedande programmen där återkommande besök sker
polisen, kriminalvården, psykiatrin, sjukhuset, Kolmården och
Västerviks sjukhus- Dessa besök görs för att inspirera och skapa
möjligheter för elevernas framtida studie- och/-eller yrkesval.
De finns idag möjligheter för eleverna att i dialog med lärare och rektor
delta i verksamhetsplaneringen av besök och eventuella resor som
syftar till att ge en bra grund för framtida studie- och yrkesval.
Gymnasiechef/rektor Jörgen Jonsson kommer vid arbetsutskottets
sammanträde redogöra för förslag till förnyat svar gällande
ungdomsmotionen.
Barn- och utbildningskontoret föreslår barn- och
utbildningsnämnden besluta
att godkänna lämnad redovisning samt

Forts nästa sida.
Justerandes sign

Barn- och utbildningsnämnden
593 80 Västervik

0490-25 40 00 (tfn)
0490-25 42 02 (fax)

www.vastervik.se
barn.utbildning@vastervik.se

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2017-05-30

23 (41)

Au § 35 forts
att föreslå kommunstyrelsen besluta föreslå kommunfullmäktige besluta
godkänna barn- och utbildningskontorets förslag till svar gällande
ungdomsmotion om studieresor i inspirationssyfte.
Arbetsutskottets behandling av ärendet
Barn- och utbildningschef Magnus Bengtsson redogör för förslag till
förnyat svar gällande ungdomsmotionen.
Yrkande
Ordförande Gunnar Jansson (S) yrkar att arbetsutskottet beslutar
föreslå barn- och utbildningsnämnden besluta godkänna lämnad
redovisning samt
att föreslå kommunstyrelsen besluta föreslå kommunfullmäktige besluta
godkänna barn- och utbildningskontorets förslag till svar gällande
ungdomsmotion om studieresor i inspirationssyfte.
Arbetsutskottet beslutar
att föreslå barn- och utbildningsnämnden besluta godkänna lämnad
redovisning samt
att föreslå kommunstyrelsen besluta föreslå kommunfullmäktige besluta
godkänna barn- och utbildningskontorets förslag till svar gällande
ungdomsmotion om studieresor i inspirationssyfte.
Barn- och utbildningsnämndens behandling av ärendet
Gymnasiechef/rektor Jörgen Jonsson redogör för förslag till förnyat svar
gällande ungdomsmotionen.
Yrkande
Ordförande Gunnar Jansson (S) yrkar att barn- och utbildningsnämnden
beslutar godkänna lämnad redovisning samt
att föreslå kommunstyrelsen besluta föreslå kommunfullmäktige besluta
godkänna barn- och utbildningskontorets förslag till svar gällande
ungdomsmotion om studieresor i inspirationssyfte.
Barn- och utbildningsnämnden beslutar
att godkänna lämnad redovisning samt
att föreslå kommunstyrelsen besluta föreslå kommunfullmäktige besluta
godkänna barn- och utbildningskontorets förslag till svar gällande
ungdomsmotion om studieresor i inspirationssyfte.
Expedieras till: Kommunledningskontoret.
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Förändrad ledningsorganisation Västerviks gymnasium
Dnr 2017/288-001
Sedan senast förändrad ledningsorganisation vid Västerviks
gymnasium 2014 har en rad förändring skett gällande gymnasieskolans
uppdrag såväl på det nationella som det lokala planet. För att möta
denna förändring och fortsatta volymökningar behöver
ledningsorganisationen utökas för att säkerställa och utveckla
verksamhetens kvalitet inom en rad områden. Den föreslagna
förändringen är tänkt att ske i två steg läsåren 2107-2018 och 20182019.
Gymnasiechef/rektor Jörgen Jonsson kommer vid arbetsutskottets
sammanträde redogöra för förslag gällande förändrad
ledningsorganisation vid Västerviks Gymnasium.
Barn- och utbildningskontoret föreslår barn- och
utbildningsnämnden besluta
att godkänna lämnad redovisning samt
att bifalla barn- och utbildningskontorets redovisade förslag till förändrad
ledningsorganisation vid Västerviks Gymnasium.
Arbetsutskottets behandling av ärendet
Barn- och utbildningschef Magnus Bengtsson redogör för förslag
gällande förändrad ledningsorganisation vid Västerviks Gymnasium.
Yrkande
Ordförande Gunnar Jansson (S) yrkar att arbetsutskottet beslutar
föreslå barn- och utbildningsnämnden besluta godkänna lämnad
redovisning samt
att bifalla barn- och utbildningskontorets redovisade förslag till förändrad
ledningsorganisation vid Västerviks Gymnasium.
Arbetsutskottet beslutar
att föreslå barn- och utbildningsnämnden besluta godkänna lämnad
redovisning samt
att bifalla barn- och utbildningskontorets redovisade förslag till förändrad
ledningsorganisation vid Västerviks Gymnasium.
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Barn- och utbildningsnämndens behandling av ärendet
Gymnasiechef/rektor Jörgen Jonsson redogör för förslag gällande
förändrad ledningsorganisation vid Västerviks Gymnasium.
Yrkande
Ordförande Gunnar Jansson (S) yrkar att barn- och utbildningsnämnden
beslutar godkänna lämnad redovisning samt
att bifalla barn- och utbildningskontorets redovisade förslag till förändrad
ledningsorganisation vid Västerviks Gymnasium.
Barn- och utbildningsnämnden beslutar
att godkänna lämnad redovisning samt
att bifalla barn- och utbildningskontorets redovisade förslag till förändrad
ledningsorganisation vid Västerviks Gymnasium.
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Skolinspektionens tillsyn
Dnr 2017/36-609
Skolinspektionen genomförde under 2016/17 regelbunden tillsyn i
Västerviks kommun. Utifrån besluten har Västerviks kommun vidtagit de
åtgärder som krävs vilket innebär att: Västerviks kommun fortsätter
arbetet med att organisera studiehandledning i alla ämnen. Kommunen
har också tagit fram en rutin för att säkerställa att huvudmannen har
kännedom om elevers skolfrånvaro, analyserar och följer upp detta för
att säkerställa alla elevers rätt till skolgång. Vidare har Östra Ringskolan
redovisat de åtgärder som rektor vidtagit. Kommunen har också tagit
fram en tydligare rutin för mottagandet i särskolan.
Grundskolechef Ewa Myhrén kommer vid arbetsutskottets
sammanträde redogöra för ärendet.
Barn- och utbildningskontoret föreslår barn- och
utbildningsnämnden besluta
att godkänna lämnad redovisning samt
att godkänna barn- och utbildningskontorets förslag gällande svar till
Skolinspektionen.
Arbetsutskottets behandling av ärendet
Barn- och utbildningschef Magnus Bengtsson redogör för barn- och
utbildningskontorets förslag till svar gällande vidtagna åtgärder efter
skolinspektionens tillsyn.
Yrkande
Ordförande Gunnar Jansson (S) yrkar att arbetsutskottet beslutar
föreslå barn- och utbildningsnämnden besluta godkänna lämnad
redovisning samt
att godkänna barn- och utbildningskontorets förslag gällande svar till
Skolinspektionen.
Arbetsutskottet beslutar
att föreslå barn- och utbildningsnämnden besluta godkänna lämnad
redovisning samt
att godkänna barn- och utbildningskontorets förslag gällande svar till
Skolinspektionen.
Forts nästa sida.
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Barn- och utbildningsnämndens behandling av ärendet
Barn- och utbildningschef Magnus Bengtsson redogör för barn- och
utbildningskontorets förslag till svar gällande vidtagna åtgärder efter
skolinspektionens tillsyn.
Yrkande
Ordförande Gunnar Jansson (S) yrkar att barn- och utbildningsnämnden
beslutar godkänna lämnad redovisning samt
att godkänna barn- och utbildningskontorets förslag gällande svar till
Skolinspektionen.
Barn- och utbildningsnämnden beslutar
att godkänna lämnad redovisning samt
att godkänna barn- och utbildningskontorets förslag gällande svar till
Skolinspektionen.
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Uppföljning av grundskolans/förskolans
resursfördelningsmodell
Dnr 2017/281-049
Barn- och utbildningsförvaltningen samt kommunledningen, Västerviks
kommun identifierade hösten 2013 ett antal förbättrings- och
utvecklingsområden avseende Västerviks resursfördelningsmodeller till
förskole- och grundskoleverksamheten. Detta resulterade i ett beslut om
översyn av då gällande resursfördelningsmodeller.
Översynen specificerades till följande;
 Se över dagens resursfördelningsmodell för förskola och
grundskolan i syfte att fördela ut en större del av resurserna
 Se över dagens resursfördelningsmodell i syfte att analysera om
dagens fördelning avseende socioekonomiska faktorer är relevant
 Se över dagens resursfördelningsmodell i syfte att säkerställa att
modellen följer gällande regler och rättsfall avseende skollagens
”bidrag på lika villkor”
Våren 2014 presenterades nämnden en rapport och ett förslag till
möjliga förändringar och ställningsstaganden. Barn- och
utbildningsnämnden fattade 2014-09-02 beslut om förändringar. De
större förändringar som infördes var;
 Differentiering av ersättningsnivån utifrån åldersgrupperna 1-2 år
respektive 3-5 år inom förskolan. I tidigare modell utgick samma
ersättning över hel åldersspannet.
 Differentiering av ersättningsnivån inom grundskolan utifrån
förskoleklass till och med årskurs 3 respektive årskurs 4 till och med
årskurs 6 respektive årskurs 7 till och med årskurs 9. I tidigare
modell differentierades ersättningen utifrån förskolklass till och med
årskurs 6 respektive årskurs 7 till och med årskurs 9.
 Differentiering av ersättningsnivån mellan fritidshemsverksamhet 6
år till 10/13 år och öppen fritidsverksamhet (Klubb) 10-13 år.
 Annan viktning av ersättningen mellan årskurserna.
 Ökad fördelning via socioekonomiska faktorer och till alla enheter. I
tidigare modell utgick endast ersättning till de enheter där
förutsättningsfaktorerna var sämre än enheternas genomsnittliga
förutsättningar.
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Eftersom verksamheternas organisation bygger på läsår så skedde en
intern omfördelning för vårterminen 2015 så att enheternas ersättning
under våren blev på samma nivå som den skulle blivit utifrån tidigare
fördelningsmodell. Det är först under 2016 som den nya
resursfördelningsmodellen gällde fullt ut.
Under vårterminen 2017 har en första uppföljning skett angående de
områden där beslut togs om förändring. Uppföljning omfattar förskola
och grundskola och har utförts dels genom enkäter med ett urval av
förskolechefer och rektorer samt med analys av olika typer av underlag
så som exempelvis medarbetarenkäter, elevenkäter och ekonomiskt
utfall på enheterna.
Övergripande frågeställningar för enkäterna är huruvida de beslutade
förändringarna gett avsedd effekt, om andra önskade eller oönskade
effekter uppstått samt huruvida förändringar bör göras.
Det nya resursfördelningssystemet har varit igång sedan hösten 2015.
Det betyder att det har använts ett budgetår 2016 samt ett läsår
HT15/VT16. Det är kort tid när gäller att dra långtgående slutsatser och
uppföljningen måste ses mot denna bakgrund.
Barn- och utbildningschef Magnus Bengtsson kommer vid
arbetsutskottets sammanträde redogöra för ärendet
Barn- och utbildningskontoret föreslår barn- och
utbildningsnämnden besluta
att godkänna lämnad redovisning,
att barn- och utbildningskontoret får i uppdrag att göra en ny översyn i
april 2018 samt
att påbörja en analys i samband med kommande kvalitetsdialoger
angående hur enheterna använder de resurser som fördelats utifrån
SALSA.
Arbetsutskottets behandling av ärendet
Barn- och utbildningschef Magnus Bengtsson redogör för ärendet samt
för barn- och utbildningskontorets förslag att barn- och
utbildningskontorets får i uppdrag att göra en ny översyn i april 2018
samt

Forts nästa sida.
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att påbörja en analys i samband med kommande kvalitetsdialoger
angående hur enheterna använder de resurser som fördelats utifrån
SALSA.
Yrkande
Ordförande Gunnar Jansson (S) yrkar att arbetsutskottet beslutar
föreslå barn- och utbildningsnämnden besluta godkänna lämnad
redovisning,
att barn- och utbildningskontoret får i uppdrag att göra en ny översyn i
april 2018 samt
att påbörja en analys i samband med kommande kvalitetsdialoger
angående hur enheterna använder de resurser som fördelats utifrån
SALSA.
Arbetsutskottet beslutar
att föreslå barn- och utbildningsnämnden besluta godkänna lämnad
redovisning,
att barn- och utbildningskontoret får i uppdrag att göra en ny översyn i
april 2018 samt
att påbörja en analys i samband med kommande kvalitetsdialoger
angående hur enheterna använder de resurser som fördelats utifrån
SALSA.
Barn- och utbildningsnämndens behandling av ärendet
Barn- och utbildningschef Magnus Bengtsson redogör för ärendet.
Yrkande
Ordförande Gunnar Jansson (S) yrkar att barn- och utbildningsnämnden
beslutar godkänna lämnad redovisning,
att barn- och utbildningskontoret får i uppdrag att göra en ny översyn i
april 2018 samt
att påbörja en analys i samband med kommande kvalitetsdialoger
angående hur enheterna använder de resurser som fördelats utifrån
SALSA.

Forts nästa sida.
Justerandes sign
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Bun § 56 forts
Barn- och utbildningsnämnden beslutar
att godkänna lämnad redovisning,
att barn- och utbildningskontoret får i uppdrag att göra en ny översyn i
april 2018 samt
att påbörja en analys i samband med kommande kvalitetsdialoger
angående hur enheterna använder de resurser som fördelats utifrån
SALSA.

Justerandes sign
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Bun § 57
Au § 29

Skolbiblioteksplan
Dnr 2017/279-600
Kulturenheten har i uppdrag av kommunstyrelsen 2014-12-01 § 399 fått
i uppdrag att ta fram ett förslag till kommunövergripande
skolbiblioteksverksamhet för att säkra alla elevers tillgång till
skolbibliotek, oavsett enhet. Förslaget har även ingått som en del i
kulturenhetens uppdrag att utarbeta en ny kommunal biblioteksplan i
samverkan med barn- och utbildningsförvaltningen.
Internationella studier har dels visat att läsförståelsen och läsintresset
sjunker, dels att skillnaden mellan elever och grupper av elever har
ökat. Sedan 1 juli 2011 infördes krav på skolbibliotek i den nya
skollagen.
Under 2016 bilades en samverkansgrupp med representanter från barnoch utbildningsförvaltningen samt kulturenhetens biblioteksverksamhet
för att arbeta med uppdraget. En referensgrupp knöts till arbetsgruppen,
en partsammansatt grupp med fackliga företrädare och där även
representant från skoldatateket ingick. I styrgruppen har berörda
förvaltningar representerats av kulturchef, grundskolechef och
gymnasiechef.
De båda förvaltningarna konstaterar, i linje med tidigare extern
utredning av kommunens biblioteksverksamhet 2014, att en samlad
skolbiblioteksfunktion är en framgångsfaktor för verksamhetens kvalitet
ska öka. Det är av vikt att skolbiblioteksverksamheten är en tydlig
pedagogisk resurs för skolan och att skolbiblioteksverksamheten tydligt
kan samverka med skolledning och övrig pedagogisk personal kring
elevernas lärande. Inom ramen för en samlad funktion kan
personalresurserna bland annat samverka för att mer effektivt kunna
arbeta med läsprojekt och bidra till ökad måluppfyllelse bland
kommunens elever.
Grundskolechef Ewa Myhrén kommer vid arbetsutskottets
sammanträde redogöra för ärendet.
Barn- och utbildningskontoret föreslår barn- och
utbildningsnämnden besluta
att godkänna lämnad redovisning samt
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att föreslå kommunstyrelsen besluta föreslå kommunfullmäktige besluta
godkänna redovisad skolbiblioteksplan för Västerviks kommun 20182021.
Arbetsutskottets behandling av ärendet
Barn- och utbildningschef Magnus Bengtsson redogör för förslag
skolbiblioteksplan för Västerviks kommun 2018-2021.
Yrkande
Ordförande Gunnar Jansson (S) yrkar att arbetsutskottet beslutar
föreslå barn- och utbildningsnämnden besluta godkänna lämnad
redovisning samt
att föreslå kommunstyrelsen besluta föreslå kommunfullmäktige besluta
godkänna redovisad skolbiblioteksplan för Västerviks kommun 20182021.
Arbetsutskottet beslutar
att föreslå barn- och utbildningsnämnden besluta godkänna lämnad
redovisning samt
att föreslå kommunstyrelsen besluta föreslå kommunfullmäktige besluta
godkänna redovisad skolbiblioteksplan för Västerviks kommun 20182021.
Barn- och utbildningsnämndens behandling av ärendet
Grundskolechef Ewa Myhrén och kulturchef Maria Rudbo redogör för
förslag skolbiblioteksplan för Västerviks kommun 2018-2021.
Yrkande
Ordförande Gunnar Jansson (S) yrkar att barn- och utbildningsnämnden
beslutar godkänna lämnad redovisning samt
att föreslå kommunstyrelsen besluta föreslå kommunfullmäktige besluta
godkänna redovisad skolbiblioteksplan för Västerviks kommun 20182021.
Barn- och utbildningsnämnden beslutar
att godkänna lämnad redovisning samt
att föreslå kommunstyrelsen besluta föreslå kommunfullmäktige besluta
godkänna redovisad skolbiblioteksplan för Västerviks kommun 20182021.
Expedieras till: Kommunledningskontoret.
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Bun § 58
Au § 39

Kontaktpolitiker
Dnr 2016/669-104
Ordförande Gunnar Jansson (S) kommer vid arbetsutskottets
sammanträde redogöra för förslag reviderad lista med kontaktpolitiker
för barn- och utbildningsnämnden.
Barn- och utbildningskontoret föreslår barn- och
utbildningsnämnden besluta
att godkänna lämnad redovisning samt
att godkänna redovisat förslag gällande kontaktpolitiker för barn- och
utbildning
Arbetsutskottets behandling av ärendet
Ordförande Gunnar Jansson (S) redogör fört reviderad lista
kontaktpolitiker för barn- och utbildningsnämnden
Yrkande
Ordförande Gunnar Jansson (S) yrkar att arbetsutskottet beslutar
föreslå barn- och utbildningsnämnden besluta bifalla redovisat förslag
gällande kontaktpolitiker.
Arbetsutskottet beslutar
att föreslå barn- och utbildningsnämnden besluta bifalla redovisat
förslag gällande kontaktpolitiker.
Barn- och utbildningsnämndens behandling av ärendet
Ordförande Gunnar Jansson (S) redogör fört reviderad lista
kontaktpolitiker för barn- och utbildningsnämnden.
Yrkande
Ordförande Gunnar Jansson (S) yrkar att arbetsutskottet beslutar
föreslå barn- och utbildningsnämnden besluta bifalla redovisat förslag
gällande kontaktpolitiker.
Barn- och utbildningsnämnden beslutar
att bifalla redovisat förslag gällande kontaktpolitiker.

Expedieras till: Samtliga ledare
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Bun § 59
Au § 37

Tillsyn Kullerbyttan
Dnr 2016/624-644
Västerviks kommun genomförde 2017-02-06 tillsyn av fristående
förskolan Kullerbyttan. Syftet med Västerviks kommuns tillsyn är att
säkerställa att kraven i skollagen efterlevs. Bedömningar görs av hur
verksamheten arbetar enligt de nationella målen i läroplan för förskolan
(98/10) och tillämpliga lagar och förordningar. Kommunen har enligt
skollagen 26 kap. 4§ 2st. inte tillsyn över att bestämmelser om åtgärder
för kränkande behandling i 6 kap. följs i dessa verksamheter, detta är
en uppgift för Skolinspektionen. I 26 kap. 6-18 §§ regleras
tillsynsmyndighetens rätt till tillträde av lokaler och andra utrymmen,
huvudmannens uppgiftsskyldighet, tillsynsmyndighetens skyldighet att
ge råd och vägledning och tillsynsmyndighetens rätt att ingripa.
Ingripande ska ske om verksamheten inte uppfyller de krav som följer
av de föreskrifter som gäller för verksamheten eller de villkor som gäller
för godkännandet eller beslutet om rätt till bidrag. Ingripande kan handla
om föreläggande, anmärkning, återkallelse av godkännande eller
tillfälligt verksamhetsförbud. En tillsynsmyndighet får också avstå från
att ingripa om överträdelsen är ringa eller om den vars verksamhet
granskas vidtar nödvändig rättelse eller om det med hänsyn till
omständigheterna finns särskilda skäl mot ett ingripande.
Tillsynen riktas mot nedanstående tre huvudområden:
- Allmänna förutsättningar
- Ledning och utveckling av utbildningen
- Förskolans arbete mot målen
Biträdande barn- och utbildningschef Ulrika Mellblom kommer vid
arbetsutskottets sammanträde redogöra för utförd tillsyn samt för
tillsynsrapport gällande tillsyn av förskolan Kullerbyttan.
Barn- och utbildningskontoret föreslår barn- och
utbildningsnämnden besluta
att godkänna lämnad redovisning samt
att godkänna redovisad tillsynsrapport med hänsyn till de områden som
ska följas upp vid tillsynsbesöket 2018.

Forts nästa sida.
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Arbetsutskottets behandling av ärendet
Barn- och utbildningschef Magnus Bengtsson redogör för utförd tillsyn
samt för tillsynsrapport gällande tillsyn av förskolan Kullerbyttan.
Yrkande
Ordförande Gunnar Jansson (S) yrkar att arbetsutskottet beslutar
föreslå barn- och utbildningsnämnden besluta godkänna lämnad
redovisning samt
att godkänna redovisad tillsynsrapport med hänsyn till de områden som
ska följas upp vid tillsynsbesöket 2018.
Arbetsutskottet beslutar
att föreslå barn- och utbildningsnämnden besluta godkänna lämnad
redovisning samt
att godkänna redovisad tillsynsrapport med hänsyn till de områden som
ska följas upp vid tillsynsbesöket 2018.
Barn- och utbildningsnämndens behandling av ärendet
Bitr barn- och utbildningschef Ulrika Mellblom redogör för utförd tillsyn
samt för tillsynsrapport gällande tillsyn av förskolan Kullerbyttan.
Yrkande
Ordförande Gunnar Jansson (S) yrkar att barn- och utbildningsnämnden
beslutar godkänna lämnad redovisning samt
att godkänna redovisad tillsynsrapport med hänsyn till de områden som
ska följas upp vid tillsynsbesöket 2018.
Barn- och utbildningsnämnden beslutar
att godkänna lämnad redovisning samt
att godkänna redovisad tillsynsrapport med hänsyn till de områden som
ska följas upp vid tillsynsbesöket 2018.

Expedieras till: förskolan Kullerbyttan.
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Bun § 61

Rapporter
Annette Torstensson (C) ger rapport från besök Central elevhälsa.
Barn- och utbildningsnämnden beslutar
att godkänna lämnad rapport
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Rapporter från kontaktpolitikerbesök
Kontaktpolitiker
Ann-Margret Knutsson (S)

Förskola/skola
Ludvigsborgsskolan 7-9
Särskola, träningsskola
Fågelbäret
Aspergerspåret Ludvigsborg

Elin Landerdahl (M)

Överrumsskolan
Programråd bygg- och
anläggning

Kajsa Andersson (S)

Förskolan Kattbjörnen
Hjorted
Himalajaskolan, Hjorted

Barn- och utbildningsnämnden beslutar
att godkänna lämnade rapporter.
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Bun § 63

Anmälan om delegationsbeslut
Barn- och utbildningschefens beslut
Dnr 2017/308-022
Anmälan av delegationsbeslut avseende personer som fått förlängd
anställning inom barn- och utbildningsförvaltningen under perioden
2017-03-01 - - 2017-09-01
Dnr 2017/309-022
Anmälan av delegationsbeslut gällande personer som fått anställningar
inom barn- och utbildningsförvaltningen med tillträde 2017-02-01 -2017-08-14
Övrigt
Dnr 2017/264-623
Skolskjutshandläggares beslut 2017-04-11 att bevilja skolskjuts för
syskon vid Östra Ringskolan och Åbyängskolan.
Dnr 2017/265-623
Skolskjutshandläggares beslut 2017-04-11 att bevilja skolskjuts vid
växelvis boende för elev vid Lidhemsskolan
Dnr 2017/266-623
Skolskjutshandläggares beslut 2017-04-11 att bevilja skolskjuts vid
växelvis boende för elev vid Lidhemsskolan
Dnr 2017/267-623
Skolskjutshandläggares beslut 2017-03-31 att bevilja skolskjuts vid
växelvis boende för syskon vid Fågelbärets skola
Dnr 2017/268-623
Skolskjutshandläggares beslut 2017-01-03 att bevilja skolskjuts vid
växelvis boende för elev vid Marieborgsskolan
Dnr 2017/269-623
Skolskjutshandläggares beslut 2017-04-10 att bevilja skolskjuts vid
växelvis boende för elev vid Överumsskolan
Dnr 2017/270-623
Skolskjutshandläggares beslut 2017-03-13 att bevilja skolskjuts vid
växelvis boende för syskon vid Åbyängskolan och Gamlebyvikens
friskola.
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Dnr 2017/271-623
Skolskjutshandläggares beslut 2017-03-10 att avslå ansökan gällande
skolskjuts vid växelvis boende då Lidhemsskolan inte ligger i det
upptagningsområde som elevernas bostadsadress tillhör
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Bun § 62

Meddelanden
Dnr 2017/299-013
Befolkningsprognos för Västerviks kommun 2017-2030
Dnr 2017/280-042
Ordförandebeslut 2017-05-17 gällande delårsrapport januari - april
2017 – kortversion
Dnr 2017/301-046
Protokoll grundskolesamfonden 2017

Justerandes sign

Barn- och utbildningsnämnden
593 80 Västervik

0490-25 40 00 (tfn)
0490-25 42 02 (fax)

www.vastervik.se
barn.utbildning@vastervik.se

