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§ 67

2013-10-01

Dnr

Information
Åtgärder mot kränkande behandling och diskriminering
Rektor Marie Ekström, Landsbro skola åk 7–9, rektor Ann-Louise Löfgren
Lundin, Tomaslundsskolan F–åk 6 och rektor Lilian Varnander, Björkö skola
och Ekenässjöns skola F–åk 6 redovisar det arbete som pågår på varje skola.
Skolchefen presenterar de rutiner som gäller från och med den 21 mars för att
anmäla och vidta åtgärder mot kränkande behandling och diskriminering.
Rapport från kontaktpolitikers verksamhets-/skolrådsbesök
Anita Fagerholm rapporterar från skolråd på Mogärdeskolan.
Nanna Axelsson rapporterar från skolråd på Esplanadens förskola.
Jan Bergman rapporterar från verksamhetsbesök på Mogärdeskolan F–åk 6
samt från skolråd på Landsbro skola F–åk 9.
Margonia Påhlsson rapporterar från skolråd på Bäckseda förskola och
Stensåkra förskola.
Kurser och konferenser
Skolinspektionens dag 2013
Skolverket bjuder in till aktualiseringskonferens i januari 2014

Just sign

Utdragsbestyrkan

Vetlanda kommun

Sammanträdesprotokoll

Sida

Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum

3

2013-10-01

§ 68

Dnr

Delgivningar
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Redovisningen godkänns.
Övriga delgivningar
Anmälan om kränkande behandling Brunnsgårdsskolan 2013-08-23,
2013-08-28.
Dokumentation av likabehandlingsärende/trygghetsärende Bäckseda skola
2013-07-03, 2013-05-28.
Anmälan om kränkande behandling Landsbro skola 2013-09-02, 2013-09 02,
2013-09-19.
Dokumentation av likabehandlingsärende/trygghetsärende Landsbro skola
2013-09-19.
Anmälan om kränkande behandling Myresjö skola 2013-09-03.
Anmälan om kränkande behandling Mogärdeskolan 2013-08-27, 2013-09-10,
2013-09-13.
Anmälan om kränkande behandling Norrgårdsskolan vt 2013.
Anmälan om kränkande behandling Tomaslundsskolan 2013-08-28, 2013-0829, 2013-08-29, 2013-08-30, 2013-09-03, 2013-09-11.
Anmälan om kränkande behandling Skirö förskola, 2013-09-18.
Dokumentation av likabehandlingsärende Withalaskolan 2013-09-03,
2013-09-11.
Föreläggande om egenkontroll, Landsbro förskola, Boställevägen.
Föreläggande om egenkontroll, Bäckaby förskola.
Tillsynsprotokoll LSO, tillsynad verksamhet Sjöhästens förskola.
Tillsynsprotokoll LSO, tillsynad verksamhet Norrgårdsskolan.
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2013-10-01

§ 69

Dnr 2013 BoU0580.66

Interkommunala ersättningar läsåret 2013/2014 – prislista
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Interkommunala ersättningar för läsåret 2013/2014 fastställs.
Ärendebeskrivning
Varje läsår fastställer barn- och utbildningsnämnden interkommunala
ersättningsbelopp för elever som går sin gymnasieutbildning på
Njudungsgymnasiet. Avstämning av elever från annan kommun sker den
15 september.
Ekonom Anders Blomqvist redogör för hur beräkningen av ersättningarna går
till.
Arbetsutskottets förslag till barn- och utbildningsnämnden
Interkommunala ersättningar för läsåret 2013/2014 fastställs.
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§ 70

Dnr 2012BoU0122.60

Bokslutsprognos till och med augusti 2013
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Bokslutsprognos till och med augusti 2013 godkänns.
Begäran om tilläggsbudget med 3 800 tkr enligt § 44, 2013-05-14, dras
tillbaka.
Ärendebeskrivning
Prognosen för augusti redovisar ett överskott med 2 458 tkr. Anders Blomqvist
beskriver de större förändringar som skett mot föregående prognos som
redovisade ett underskott. Förskolans verksamhet visar dock ett fortsatt
underskott med – 3 154 tkr.
Den 14 maj 2013 beslutade barn- och utbildningsnämnden att hos kommunfullmäktige begära tilläggsbudget för 2013 med 3 800 tkr för utökat behov av
barnomsorg samt utökat behov av studieplatser för svenskundervisning för
invandrare. Eftersom bokslutsprognosen visar ett överskott kan förskolans
underskott täckas inom befintlig ram.
Arbetsutskottets förslag till barn- och utbildningsnämnden
Bokslutsprognos till och med augusti 2013 godkänns.
Yrkanden
Ordföranden föreslår att barn- och utbildningsnämnden drar tillbaka sin
begäran om tilläggsbudget med 3 800 tkr, § 44, 2013-05-14.
--------------Utdrag:
Kommunstyrelsen

Just sign

Utdragsbestyrkan

Vetlanda kommun

Sammanträdesprotokoll

Sida

Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum

6
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§ 71

Dnr 2013 BoU0145.60

Budget 2014
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Rambudget 2014 godkänns.
Chefen för resurscentrum ges i uppdrag att till nästa sammanträde redovisa hur
elevhälsan ska anpassas för att rymmas inom den minskade budgetramen.
Ärendebeskrivning
Barn- och utbildningsnämnden fick ramökning motsvarande 5 672 tkr inför
2014.
Trots den utökade rambudgeten har det funnits behov av att minska
verksamhetskostnaderna med 5 400 tkr; grundskolan 800 tkr, gymnasiet
2 550 tkr, elevhälsan 1 050 tkr, familjedaghem 630 tkr och grundsärskolan
370 tkr.
Skolchefen redogör för de ställningstaganden som lett fram till de föreslagna
minskningarna. Förslaget från arbetsutskottet om elevhälsans anpassning till
den minskade budgeten föreslås ändras till att chefen för resurscentrum ges i
uppdrag att till nästa sammanträde redovisa hur elevhälsan ska anpassas för att
rymmas inom den minskade budgetramen.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2013-09-16
Arbetsutskottets förslag till barn- och utbildningsnämnden
Rambudget 2014 godkänns.
Elevhälsans minskade budget ska anpassas genom att rörligt team minskas från
fyra till två tjänster.
--------------Utdrag:
Chef för resurscentrum
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§ 72

Dnr 2013 BoU0581.60

Program för att öka måluppfyllelsen för grundskolan
Barn- och utbildningsnämndens beslut
”Program för att öka måluppfyllelsen för grundskolan” fastställs.
Hos kommunfullmäktige begära 4 000 tkr under 2014–2015 ur
utvecklingsreserven för att genomföra satsningen ”Program för att öka
måluppfyllelsen för grundskolan”.
Ärendebeskrivning
Barn- och utbildningsnämnden beslutade den 11 juni 2013 att ge skolchefen i
uppdrag att ta fram en plan för tydligare fokus på kunskapsresultat och åtgärder
som kan vidtas för att förbättra måluppfyllelsen i grundskolan.
Bakgrunden är de utvecklingsområden som identifierades i kvalitetsrapport
2011 och hur analyser av resultaten ska leda till utveckling och förändring av
verksamheten. Det finns brister i att se resultaten som ett viktigt underlag för
att följa upp kvaliteten i den undervisning som bedrivs.
Skolchefen redogör i tjänsteskrivelse för bakgrunden. Det finns behov av att
kunna bevilja skolorna utvecklingsresurser. Varje skola ska utgå från sitt behov
och därför kommer satsningarna att skilja mellan skolorna.
Skolchefen och områdeschef Helene Jonsson redovisar bakgrunden och de
insatser som planeras.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2013-09-12
Arbetsutskottets förslag till barn- och utbildningsnämnden
”Program för att öka måluppfyllelsen för grundskolan” fastställs.
Hos kommunfullmäktige begära 4 000 tkr under 2014–2015 ur
utvecklingsreserven för att genomföra satsningen ”Program för att öka
måluppfyllelsen för grundskolan”.
--------------Utdrag:
Kommunfullmäktige
Områdeschef Helene Jonsson
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§ 73

Dnr 2013 BoU0582.60

Begäran om medel från utvecklingsreserven – lärardatorer
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Hos kommunfullmäktige begära 3 700 tkr under 2014 ur utvecklingsreserven
för att skaffa datorer till grundskolans lärare och förskollärare.
Ärendebeskrivning
Skolchefen redogör i tjänsteskrivelse för bakgrund och kostnader. Ett första
steg för att påbörja en positiv utveckling mot att använda datorer och andra
digitala verktyg i undervisningen, är att se till att all personal i skolan och
förskolan har varsin bärbar dator.
Kostnaden beräknas totalt till 5 210 tkr under 2014. Kostnaden ryms inte inom
tillgängligt budgetutrymme inom utvecklingsreserven. Därför kommer det att
vara nödvändigt att begränsa antalet datorer.
Det eventuella bidraget från utvecklingsreserven är ett engångsbelopp och
leasingkostnaderna för datorer och accesspunkter är driftkostnader som
återkommer varje år. Detta innebär att barn- och utbildningsnämndens budget
för 2015 saknar cirka 4 000 tkr.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2013-09-12
Arbetsutskottets förslag till barn- och utbildningsnämnden
Hos kommunfullmäktige begära 3 700 tkr under 2014 ur utvecklingsreserven
för att skaffa datorer till grundskolans lärare och förskollärare.
--------------Utdrag:
Kommunfullmäktige
IT-strateg
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§ 74

Dnr 2013 BoU0582.60

Begäran om medel från utvecklingsreserven – skoldatatek
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Hos kommunfullmäktige begära 2 000 tkr ur utvecklingsreserven för att
använda till skoldatatekets kostnader under åren 2014–2016.
Ärendebeskrivning
Skolchefen redovisar i tjänsteskrivelse för bakgrund och kostnader. I augusti
2013 startade barn- och utbildningsförvaltningen ett skoldatatek. Detta kunde
ske genom ett bidrag från Skolverket på 900 tkr. Verksamheten är förvaltningsövergripande och ska bidra till en ökad måluppfyllelse genom att barn och
elever får rätt stöd vid identifierade svårigheter i sitt lärande, samt att datorer
och informationsteknik används på ett naturligt sätt i undervisningen.
Skoldatateket kommer att arbeta med fortbildning, utlåning och utprovning av
digitala verktyg.
Kostnaden beräknas till totalt 1 040 tkr per år för löner, utrustning och
material.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2013-09-12
Arbetsutskottets förslag till barn- och utbildningsnämnden
Hos kommunfullmäktige begära 2 000 tkr ur utvecklingsreserven för att
använda till skoldatatekets kostnader under åren 2014–2016.

--------------Utdrag:
Kommunfullmäktige
Chef för resurscentrum
IT-strateg
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2013-10-01

§ 75

Dnr 2013BoU0582.60

Begäran om medel från utvecklingsreserven – underlätta för
utsatta grupper att etablera sig på arbetsmarknaden
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Hos kommunfullmäktige begära 2 000 tkr från utvecklingsreserven för att
Vetlanda Lärcentrum under åren 2014 och 2015 ska kunna intensifiera insatser
för att erbjuda gymnasial yrkesutbildning till utsatta grupper.
Ärendebeskrivning
I tjänsteskrivelse redogör vuxenutbildningschef Jenny Wikby för bakgrund,
ambition för Vetlanda Lärcentrum och kostnader.
För att kunna tillgodose behovet inom vård och omsorg, industri och teknik
och samtidigt kunna motverka utanförskap och bidragsberoende, söks medel
från utvecklingsreserven. Många elever med utländsk bakgrund behöver
komplettera sina studier i svenska med en yrkesutbildning. Behov finns också
att kunna marknadsföra och bevilja blandade yrkesutbildningar som anordnas
av andra utbildningsanordnare i Jönköpings län.
Totalt beräknas kostnaden till 2 500 tkr. Detta ger en kostnad på 5 000 tkr på
två år. En bedömning får göras av tillgängliga medel av statliga bidrag inom
yrkesvux och kommunala budgetmedel för att därefter göra nödvändiga
prioriteringar.
Vuxenutbildningschef Jenny Wikby redogör för hur verksamheten ser ut på
Vetlanda Lärcentrum samt planer och tankar för att få flera kommuninvånare
att bli anställningsbara.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2013-09-16
Arbetsutskottets förslag till barn- och utbildningsnämnden
Hos kommunfullmäktige begära 2 000 tkr från utvecklingsreserven för att
Vetlanda Lärcentrum under åren 2014 och 2015 ska kunna intensifiera insatser
för att erbjuda gymnasial yrkesutbildning till utsatta grupper.
--------------Utdrag:
Kommunfullmäktige
Vuxenutbildningschef
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§ 76

Dnr 2013 BoU0583.60

Uppdrag att leda Vetlanda kommuns utbildning till trähusprojektör
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Barn- och utbildningsnämnden ger ledningsgruppen för utbildningen
Trähusprojektör 300 Yh-poäng i uppdrag att sköta de uppgifter som anges i
förordningen för Yrkeshögskola 4 kap. 2 §.
Ärendebeskrivning
Enligt förordning för Yrkeshögskola ska ledningsgruppen för våra utbildningar
inom yrkeshögskolan vara godkänd av barn- och utbildningsnämnden när
ansvarig utbildningsanordnare är en kommun. Skolchefen redogör i
tjänsteskrivelse för ärendet. Barn- och utbildningsnämnden föreslås ge
ledningsgruppen för utbildningen Trähusprojektör 300 Yh-poäng i uppdrag att
sköta de uppgifter som anges i förordningen för Yrkeshögskola 4 kap. 2 §.
Vuxenutbildningschef Jenny Wikby informerar om ledningsgruppens arbete
och dess sammansättning av olika professioner.
Ledningsgrupp för utbildningen Trähusprojektör 300 Yh-poäng
Stefan Eklund, Myresjöhus AB, ordförande
Anette Gudmundsson, Trivselhus AB
Pierre Arvidsson, Anebyhusgruppen AB
Per Ekholm, (VD) Hjältevadshus AB
Jan Larsson, Larsson Advanced Consulting AB
Johan Vessby, Linnéuniversitetet
Jenny Wikby, vuxenutbildningschef Vetlanda Lärcentrum
Håkan Karlsson, rektor Njudungsgymnasiet, ansvar för teknik-, bygg-, fordonoch hantverksprogrammet.
Jenny Mee Le Hir, utbildningsledare Vetlanda Lärcentrum (Britt-Marie Vidhall
tjänstledig 2013-09-13–2014-02-01)
Mova Berglund, studeranderepresentant
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2013-09-19
--------------Utdrag:
Vuxenutbildningschef
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§ 77

Dnr 2013 BoU0583.61

Uppdrag att leda Vetlanda kommuns utbildning till robottekniker
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Barn- och utbildningsnämnden ger ledningsgruppen för utbildningen
Robottekniker 200 Yh-poäng i uppdrag att sköta de uppgifter som anges i
förordningen för Yrkeshögskola 4 kap. 2 §.
Ärendebeskrivning
Enligt förordning för Yrkeshögskola ska ledningsgruppen för våra utbildningar
inom yrkeshögskolan vara godkänd av barn- och utbildningsnämnden när
ansvarig utbildningsanordnare är en kommun.
Skolchefen redogör i tjänsteskrivelse för ärendet. Barn- och utbildningsnämnden föreslås ge ledningsgruppen för utbildningen Robottekniker 200 Yhpoäng i uppdrag att sköta de uppgifter som anges i förordningen för
Yrkeshögskola 4 kap. 2 §.
Vuxenutbildningschef Jenny Wikby informerar om ledningsgruppens arbete
och dess sammansättning av olika professioner.
Ledningsgrupp för utbildningen Robottekniker 200 Yh-poäng
Richard Thomson, ordförande
Mats Ekenmo, Pallco AB
Mikael Hahn, Ekenäs Mekaniska AB
Jussi Lehikoinen, Robotteknik AB
Daniel Petersson, Sapa Profiler AB
Börje Cronwall, Nuvab
Lars Merkert, Njudungsgymnasiet
Jenny Wikby, vuxenutbildningschef Vetlanda Lärcentrum
Jenny Mee Le Hir (Britt-Marie Vidhall tjänstledig ht), utbildningsledare
Anette Maijala, studerande
Per Oskarsson, studerande
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2013-09-19
--------------Utdrag:
Vuxenutbildningschef
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§ 78

2013-10-01

Dnr 2013 BoU0584.61

Arbetsår och läsårstider 2014/2015 och 2015/2016
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Förslag till läsårstider för läsåren 2014/2015 och 2015/2016 fastställs med
föreslagna förändringar.
Ärendebeskrivning
Förslag till läsårstider har tagits fram för läsåren 2014/2015 och 2015/2016.
Läsåret ska innehålla 178 skoldagar för eleverna och 194 lärararbetsdagar. Lov
vecka 44 och vecka 7 samt påsklov före eller efter påsk är inlagt.
Förslaget har behandlats i förvaltningsövergripande samverkansgrupp samt i
förvaltningsledningsgruppen. Förläggningen av kompetensutvecklingsdagarna
har anpassats till kvalitetsarbetscykeln i Hypergene.
Skolchefen redovisar föreslagna förändringar i förhållande till det utskickade
förslaget.
Kompetensutvecklingsdag den 17 september (tidigare 10 september) 2014.
Kompetensutvecklingsdag den 28 januari (tidigare 30 januari) 2015.
Kompetensutvecklingsdag den 16 september (tidigare 9 september) 2015.
Kompetensutvecklingsdag den 27 januari (tidigare 29 januari) 2016.
Arbetsutskottets förslag till barn- och utbildningsnämnden
Förslag till läsårstider för läsåren 2014/2015 och 2015/2016 fastställs.
--------------Utdrag:
VINNA/webb
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§ 79

2013-10-01

Dnr 2013 BoU0585.61

Antagningsorganisation för Njudungsgymnasiet läsåret 2014/2015
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Preliminär antagningsorganisation för Njudungsgymnasiet läsåret 2014/2015
fastställs.
Ärendebeskrivning
Förslag till preliminär organisation för Njudungsgymnasiet läsåret 2014/2015
är framtagen.
Förslaget har behandlats i samverkansgrupp och i antagningsgruppen.
Samverkan har också skett med kommunerna på Höglandet. Antalet elever som
slutar årskurs 9 till våren 2014 är högre än föregående år. Antalet platser har
därför utökats. I övrigt erbjuds samma program som föregående år.
Arbetsutskottets förslag till barn- och utbildningsnämnden
Preliminär antagningsorganisation för Njudungsgymnasiet läsåret 2014/2015
fastställs.
--------------Utdrag:
Gymnasiechef
Antagningsadministratör
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§ 80

2013-10-01

Dnr 2013 BoU 0146.60

Yttrande över motion om åtgärder mot barnfattigdom
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Barn- och utbildningsnämnden ser positivt på motionen om åtgärder mot
barnfattigdom och att Vetlanda kommun sätter fokus på ekonomiskt och socialt
utsatta barns situation.
Förslag till yttrande daterat 5 september 2013 godkänns.
Ärendebeskrivning
Den 12 september 2011 lämnade Anita Fagerholm (V) och Ritva Hermansson
(MP) in en motion om åtgärder mot barnfattigdom. Motionen har behandlats på
kommunstyrelsens sammanträde den 11 april 2012, § 74, men återremitterades
till socialnämnden och även till Höglandets kommunalförbund för ytterligare
beredning. Den 6 mars 2013 behandlades motionen åter i kommunstyrelsen,
§ 47, och ärendet återremitterades då till kommunstyrelsens arbetsutskott för
att inhämta barn- och utbildningsnämndens yttrande.
Verksamhetschef för elevhälsan, Ann Ljungström, har lämnat förslag till
yttrande. I yttrandet beskrivs vad som gjorts och vilka åtgärder som vidtagits,
med hänvisning till att socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden
2012/2013 arbetat aktivt med att utöka samverkan mellan förvaltningarna.
Barn- och utbildningsnämnden återremitterade förslaget till yttrande den
3 september med motiveringen att barnfattigdomen skulle kommenteras
tydligare samt att yttrande även skulle lämnas i allmänhet över motionen.
Verksamhetschef för elevhälsan, Ann Ljungström, har lämnat ett nytt förslag
till yttrande.
Arbetsutskottets förslag till barn- och utbildningsnämnden
Barn- och utbildningsnämnden ser positivt på motionen om åtgärder mot
barnfattigdom och att Vetlanda kommun sätter fokus på ekonomiskt och socialt
utsatta barns situation.
Förslag till yttrande daterat 5 september 2013 godkänns.
--------------Utdrag:
Kommunfullmäktige

Just sign
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§ 81
Ansökan om statsbidrag för yrkesvux 2014
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Ordföranden får delegation på att ansöka om statsbidrag för yrkesvux 2014.
Ärendebeskrivning
Regeringen har aviserat en satsning på yrkesvux under 2014 motsvarande
12 400 platser. Kommuner kan ansöka om statsbidrag för att bedriva
yrkesinriktad kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå och yrkesinriktad
särskild utbildning för vuxna på gymnasial nivå.
--------------Utdrag:
Vuxenutbildningschef

Just sign

Utdragsbestyrkan

