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§ 46
Information
Vård- och omsorgscollege
Rektor Stefan Elg informerar om vård- och omsorgscollege Höglandet. Under
2011 tillstyrkte barn- och utbildningsnämnden att arbetet för vård- och
omsorgscollege skulle fortsätta med avsikt att certifiering skulle ske under
första halvåret 2012.
Höglandets kommunalförbund kommer under september 2013 att ansöka om
att bli en certifierad region. Därefter kommer en gemensam ansökan Vård- och
omsorgscollege Höglandet att lämnas in där varje kommun kan vara
utbildningsanordnare.
Vård- och omsorgscollege Höglandet ska arbeta för att skapa goda utbildningar
och attraktiva arbetsplatser eftersom behovet av kvalificerad arbetskraft
kommer att öka och för att trygga rekryteringsbehoven.
Språkpraktik
Skolchef Jonny Palmkvist informerar om att det finns ett stort behov av
språkpraktik för de elever som genomgår utbildning i svenska för invandrare
(SFI). För att få språkpraktiken att fungera ska 40 fasta språkpraktikplatser
inom de kommunala verksamheterna tas fram.
Budget 2014
Skolchef Jonny Palmkvist visar de siffror som presenterats under
budgetberedningens arbete. I nuvarande förslag föreslås barn- och
utbildningsnämnden få en ramökning.
Kommunfullmäktige fattar beslut om budget 2014 den 19 juni.
Rapport från kontaktpolitikers verksamhets-/skolrådsbesök
Anita Fagerholm rapporterar från skolråd på Häggska förskolan.
Jan Bergman rapporterar från skolråd på Landsbro skola.
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Dnr

Delgivningar
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Redovisningen godkänns.
Delegationsbeslut
Dnr 2013BoU0313.68 – Beslut om rätten att bli mottagen i särskola
BU13-02 – Beslut om placering av grundskoleelev efter önskemål från
vårdnadshavare
BU-13-03 – Beslut om uppskjuten skolplikt för elev
Övriga delgivningar
Föreläggande om åtgärder på Forngårdens förskola
Föreläggande om åtgärder på Stensåkra förskola
Föreläggande om åtgärder på Kantarellens förskola
Föreläggande om åtgärder på Smedjans förskola
Anmälan om kränkande behandling Holsby förskola, vintern-våren 2013
Anmälan om kränkande behandling Kvillsfors skola, 2013-04-23, 2013-05-06,
2013-05-22
Anmälan om kränkande behandling Landsbro skola, 2013-04-19, 2013-05-15,
2013-15-16, 2013-05-21, 2013-05-22
Anmälan om kränkande behandling Mogärdeskolan, 2013-05-14, 2013-05-15,
2013-05-21, 2013-05-22, 2013-05-23
Anmälan om kränkande behandling Nye skola, 2013-03-28
Anmälan om kränkande behandling Skede förskola, 2013-05-07
Anmälan om kränkande behandling Tomaslundsskolan, 2013-05-03,
2013-05-28
Reviderade anvisningar till inackorderingstillägg läsåret 2013/2014
Beslut om utdelning från donationsfonder Georg Selanders Stiftelse –
sammanställningar ansökningar vårterminen 2013
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Dnr 2012BoU0240.60

Redovisning av uppföljning av grundskolornas uppföljning, analys
och åtgärder för utveckling av kunskapsresultat
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Skolchefen får i uppdrag att lägga upp en plan för tydligare fokus på
kunskapsresultat och åtgärder som kan vidtas.
Ärendebeskrivning
I handlingsplan för utvecklingsområden inom barn- och utbildningsförvaltningen beskrivs hur arbetet med att utveckla och förbättra verksamheten
ska ske. Utvecklingsområdena identifierades i förvaltningens kvalitetsrapport
2011. För att ta reda på i vilken utsträckning som analyser av resultaten leder
till utveckling och förändring av verksamheten har en granskning av enheternas
kvalitetsrapporter och läsårsplaneringar genomförts av utvecklingsledare Ingela
Nyberg.
Utvecklingsledare Ingela Nyberg går igenom resultaten. Kartläggningen visar
på att det finns brister i att skriftligt dokumentera sitt kvalitetsarbete. Det kan
vara så att det systematiska kvalitetsarbetet fungerar väl, men att man inte
lägger tillräckligt stor vikt vid att dokumentera arbetet på ett systematiskt vis.
Det finns brister i att se resultaten som ett viktigt underlag för att följa upp
kvaliteten i den undervisning som eleverna har fått och därmed deras
möjligheter att nå målen.
Önskvärt att kommunstyrelse och kommunfullmäktige involveras.
Beslutsunderlag
Analys av enheternas läsårsplaneringar 2013-04-16.
Arbetsutskottets förslag till barn- och utbildningsnämnden
Skolchefen får i uppdrag att lägga upp en plan för tydligare fokus på
kunskapsresultat och åtgärder som kan vidtas.
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§ 49

Dnr 2012BoU0326.67

Detaljplan för Holsby förskola
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Skolchef Jonny Palmkvist får i uppdrag att lämna eventuella synpunkter över
detaljplanen för Holsby förskola.
Ärendebeskrivning
Förslag till ny detaljplan för Huskvarn 1:43 m.fl. har utarbetats. Syftet med
detaljplanen är att möjliggöra etableringen av en ny förskola på skolområdet i
Holsby och därmed ersätta den befintliga förskoleverksamheten som idag är
utspridd på tre olika lokaliseringar i samhället.
Samråd sker under tiden 3 juni till 1 juli 2013. Synpunkter ska lämnas
skriftligen senast 1 juli 2013 till tekniska kontoret.
Fysisk planerare Anders Rodewald, tekniska kontoret går igenom plankartan
och planbeskrivningen.
Barn- och utbildningsnämnden beslutade den 9 april 2013 att förorda en
projektering med fyra avdelningar i Holsbybrunn med möjlighet att utöka med
en avdelning samt med tillgång till markytor vid ytterligare behov av utökning.
Beslutsunderlag
Detaljplan för Holsby förskola, Huskvarn 1:43 m.fl., Holsbybrunn, Vetlanda
kommun 2013-05-22.
Arbetsutskottets förslag till barn- och utbildningsnämnden
Lämnas utan förslag.
Yrkande
Ordföranden föreslår att skolchefen får i uppdrag att lämna eventuella
synpunkter på detaljplanen
--------------Utdrag:
Fysisk planerare Anders Rodewald, tekniska kontoret
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§ 50

Dnr 2012BoU0245.60

Utvärdering av försöksverksamheten ”Barnomsorg på obekväm
arbetstid”
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Försöksverksamheten för ”Barnomsorg på obekväm arbetstid” utökas till den
31 december 2014.
Kommunfullmäktige delges uppföljningen.
Ärendebeskrivning
Barnomsorg på obekväm arbetstid är en försöksverksamhet med syfte att ta
reda på omfattningen av behovet i hela kommunen. Försöksverksamheten
pågår från den 1 augusti 2012 till den 31 december 2013. Barnomsorg på
obekväm arbetstid erbjuds under försöksperioden på Vilans förskola.
Verksamheten vänder sig till förskolebarn i åldern ett till fem år och till
skolbarn i åldern sex till tretton år som är inskrivna i skolbarnsomsorgen.
Riktlinjer för barnomsorg på obekväm tid fastställdes den 5 juni 2012 och
reviderades den 2 oktober 2012.
En uppföljning av verksamheten har gjorts under tiden januari till och med maj
2013. Det har som mest varit fyra barn samtidigt på natten. Närvaron har ökat
under våren både när det gäller kvällsomsorg och nattsomsorg. Totalt finns tio
personer anställda. Fyra förskollärare arbetar på semestertjänst dagtid. Sex
anställda har ett årsarbetstidsavtal på 38,25 timmar/vecka och rullande schema.
Förskolechef Anna Petersson berättar om verksamhetens start, utveckling och
tankar om framtiden.
Beslutsunderlag
Uppföljning av försöksverksamhet ”Barnomsorg på obekväm arbetstid”
2013-06-07.
Arbetsutskottets förslag till barn- och utbildningsnämnden
Försöksverksamheten för ”Barnomsorg på obekväm arbetstid” utökas till den
31 december 2014 . Kommunfullmäktige delges uppföljningen.
--------------Utdrag:
Kommunfullmäktige
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§ 51

Dnr 2013BoU0427.69

Mätning av faktisk närvaro på våra förskolor
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Redovisningen av mätning av faktisk närvaro godkänns.
Mätning av faktisk närvaro ska göras även under oktober 2013.
Ärendebeskrivning
Barn- och utbildningsnämnden beslutade den 5 februari 2013 att ge
förvaltningen i uppdrag att mäta faktisk närvaro på förskolorna. Personal och
tider som personalen arbetar ska anges.
Mätningen har genomförts på alla förskolor under april månad. Mätningen av
antal barn har skett vid frukost, lunch och mellanmål.
Barnomsorgsassistent Linda Norén går igenom resultatet. Ett snitt har räknats
fram för att se hur närvaron ser ut på samtliga förskolor under frukost, lunch
och middag. Beläggningen visar vid frukost 39 %, vid lunch 58 % och vid
mellanmål 41 %. Personaltätheten (antal barn per personal) varierar på
förskolorna mellan 4,333 upp till 6,609.
Beslutsunderlag
Närvaro på Vetlandas förskolor
Personaltäthet
Beläggning i snitt per enhet
Arbetsutskottets förslag till barn- och utbildningsnämnden
Redovisningen av mätning av faktisk närvaro godkänns.
Yrkande
Ordförande föreslår att mätning görs även under oktober 2013.
--------------Utdrag:
VINNA/webb
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§ 52

Dnr 2012BoU0122.60

Bokslutsprognos till och med april månad
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Bokslutsprognos till och med april månad godkänns.
Ärendebeskrivning
Bokslutsprognosen för april månad 2013 visar på ett underskott på 3 439 tkr.
Störst underskott visar förskolans verksamhet med minus 3 917 tkr.
Ekonom Anders Blomqvist går igenom siffrorna på verksamhet och ansvar.
Arbetsutskottets förslag till barn- och utbildningsnämnden
Bokslutsprognos till och med april månad godkänns.
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§ 53
Ansökningar till beviljade utbildningar inom yrkeshögskolan
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Utbildningen Trähusprojektör startas.
Vuxenutbildningschefen tillsammans med skolchefen får delegation på att
besluta om start av utbildningen Robottekniker.
Ärendebeskrivning
I samband med förslag till åtgärder och konsekvenser inför budget 2013
beslutades om en total nedläggning av yrkeshögskoleutbildningen.
I januari 2013 kom besked från Myndigheten för yrkeshögskolan att de hade
beviljat Vetlanda Lärcentrums ansökningar till Robottekniker och
Trähusprojektör med start av utbildningarna under 2013/2014.
Marknadsföringen startade och kontakt togs med kommunledningen för att
förankra start av utbildningarna.
Ansökningstiden gick ut den 15 maj. 45 personer har sökt till Trähusprojektör
och 25 personer har sökt till Robottekniker. Ansökningstiden har därför
förlängts till den 23 juni 2013 för Robottekniker.
Skolchef Jonny Palmkvist redogör för nuläget. Idé och utvecklingsgruppen har
behandlat ärendet. Förslag finns på ett budgettillskott på 1 miljon.
Arbetsutskottets förslag till barn- och utbildningsnämnden
Utbildningen Trähusprojektör startas.
Vuxenutbildningschefen tillsammans med skolchefen får delegation på att
besluta om start av utbildningen Robottekniker.
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§ 54

Dnr 2013BoU0123.60

Yttrande över motion om att låta lärare vara lärare
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Förslag till yttrande om motion om att låta lärare vara lärare och motion om att
minska lärarnas administration godkänns.
Ärendebeskrivning
Den 19 februari 2013 lämnade Ingemar Sturesson (KD) in en motion om att
låta lärare vara lärare med förslaget att kommunen utreder på vilket sätt lärare
kan få vara lärare.
Kommunstyrelsens arbetsutskott har remitterat motionen till barn- och
utbildningsnämnden för yttrande senast den 25 maj 2013.
Skolchefen har skrivit förslag till yttrande. Yttrandet omfattar båda motionerna
som handlar om lärares arbetssituation. Av yttrandet framgår att barn- och
utbildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige att motionerna inte
föranleder någon kartläggning eller utredning på lokal nivå. En omfattande
kartläggning har redan ägt rum på nationell nivå och förvaltningen är redan
inne i ett omfattande utvecklingsarbete genom att ge lärarna tillgång till ett
digitalt dokumentationsstöd.
Arbetsutskottets förslag till barn- och utbildningsnämnden
Lämnas utan förslag.
Yrkande
Ordföranden föreslår att upprättat yttrande godkänns.
--------------Utdrag:
Kommunfullmäktige
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§ 55

Dnr 2013BoU0268.60

Yttrande över motion om att minska lärares administration
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Förslag till yttrande om motion om att låta lärare vara lärare och motion om att
minska lärarnas administration godkänns.
Ärendebeskrivning
Den 5 mars 2013 lämnade Magnus Olofsgård (FP) och Ola Axeland (FP) in en
motion om att minska lärarnas administration med följande förslag:
1.

Barn- och utbildningsnämnden får i uppdrag att göra en kartläggning av
lärarnas administrativa börda.

2.

Utifrån kartläggningens slutsatser genomföra åtgärder för att minska
lärarnas onödiga administration.

3.

Öka datortätheten och tillgången till rätt administrativt IT-stöd för alla
lärare, från förskolan till eftergymnasiala utbildningar.

Kommunstyrelsens arbetsutskott har remitterat motionen till barn- och
utbildningsnämnden för yttrande senast den 23 juni 2013.
Skolchefen har skrivit förslag till yttrande. Yttrandet omfattar båda motionerna
som handlar om lärares arbetssituation. Av yttrandet framgår att barn- och
utbildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige att motionerna inte
föranleder någon kartläggning eller utredning på lokal nivå. En omfattande
kartläggning har redan ägt rum på nationell nivå och förvaltningen är redan
inne i ett omfattande utvecklingsarbete genom att ge lärarna tillgång till ett
digitalt dokumentationsstöd.
--------------Utdrag:
Kommunfullmäktige
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§ 56

Dnr2013BoU0328.60

Yttrande över ansökningar från Ingelstorpsgymnasiet och
Ingelstadsgymnasiet om godkännande som huvudman för
riksrekryterande utbildning
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Yttranden lämnas inte.
Ärendebeskrivning
Skolinspektionen ger Vetlanda kommun möjlighet att yttra sig över
ansökningar om godkännande för fristående gymnasieskolor i Kalmar och
Växjö kommuner. Ansökningarna gäller bygg- och anläggningsprogrammet
med inriktning mark- och anläggning. Skolorna driver sedan tidigare utbildning
inom naturbruksprogrammet.
Yttranden ska vara Skolinspektionen tillhanda den 15 augusti 2013.
Arbetsutskottets förslag till barn- och utbildningsnämnden
Yttranden lämnas inte.
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