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Tjänstemän

Inger Pettersson, sekreterare
Jonny Palmkvist, skolchef
Ulf Lagerquist, IT-strateg, § 36
Helene Jonsson, områdeschef Östra skolområdet, § 38
Lennart Samefors, fastighetschef, tekniska kontoret, § 38
Pia D. Wallisson, förskolechef § 39-41

Justerare

Jan Bergman

Justeringens plats
och tid

Barn- och utbildningskansliet den 23 maj 2013

Underskrifter

Sekreterare

Paragraf

Inger Pettersson
Ordförande

Johanna Haraldsson
Justerare

Jan Bergman

Anslag/bevis
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Organ

Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum

2013-05-14

Datum för anslagets
uppsättande

2013-05-24

Förvaringsplats för
protokollet

Barn- och utbildningskansliet

Underskrift

Inger Petterson

Datum för anslagets
nedtagande

2013-06-17

36-45

Vetlanda kommun

Sammanträdesprotokoll

Sida

Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum

2

2013-05-14

§ 36
Information
Skede skolas nedläggning och elevernas överflyttning till Holsby och
Matematiklyftet
Rektor Ulla Salomonsson hälsar välkommen till Holsby skola.
Frågor har ställts till elever och föräldrar från Skede om hur man har upplevt
att byte av skola har fungerat. Svaren visar att de elever och föräldrar som har
svarat tycker att det blivit bra. Rektorn berättar om förberedelser och nuläge i
Holsby skola.
Rektorn berättar också om deltagandet i provomgången av Matematiklyftet där
Holsby skola deltagit som en av tre skolor i Vetlanda kommun. Ett mål med
matematiklyftet är att utveckla undervisningskulturen på skolan.
Systematiskt kvalitetsarbete
Skolchef Jonny Palmkvist och IT-strateg Ulf Lagerqvist redogör för det
systematiska kvalitetsarbete som bedrivs. Det systematiska kvalitetsarbetet ska
bedrivas mot nationella mål, kommunala mål och lokala mål. Arbete pågår
med att utveckla bra och effektiva arbetsformer på alla nivåer med struktur och
ansvarsfördelning. I arbetet kommer ett IT-stöd, Hypergene, att användas.
Ledningsorganisationen
Skolchef Jonny Palmkvist informerar om tillsättning av verksamhetschefer:
Helene Jonsson blir grundskolechef, Ingela Nyberg blir barnomsorgschef och
Henrik Wågesson blir gymnasiechef. Behov finns att rekrytera en administrativ
chef/kvalitetssamordnare.
Skolchefen informerar också om ny skolledarorganisation inför att
rektorsuppdragen förändras inför läsåret 2013/2014.
Redovisning av Synpunkt Vetlanda, första kvartalet 2013
Tolv synpunkter har kommit in under första kvartalet 2013. Fyra har lett till
förändrade rutiner, en till förbättrad information, en till förbättrad service, en
till att saken ska granskas och en till utbildning av personal. Övriga fyra har
inte lett till någon förbättring.
Skolchefen och ordföranden har bemannat en av kommunens synpunktshörnor
under en lördag i april.
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§ 36 forts.
Rapport från kontaktpolitikers verksamhets-/skolrådsbesök
Nanna Axelsson rapporterar från skolråd på Korsberga skola och skolråd på
Smedjans och Kvarnens förskola.
Henrik Tvarnö rapporterar från skolråd på Myresjö skola och Myresjö förskola.
Jan Bergman rapporterar från verksamhetsbesök på Landsbro skola, Landsbro
förskola och Ramkvilla skola.
Mikael Hahn rapporterar från skolråd på Bäckseda skola.
Anita Fagerholm rapporterar från kommunala rådet för funktionshindrade.
Ordföranden rapporterar från Skolriksdagen där fokus låg på styrning,
ledarskap och resultat.
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§ 37
Delgivningar
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Redovisningen godkänns.
Delegationsbeslut
Dnr 2013BoU0234.68 – Beslut om rätten att bli mottagen i särskola.
Övriga delgivningar
Likabehandlingsärenden/trygghetsärenden Bäckseda skola 2012-08-30,
2012-09-12, 2012-10-31, 2012-11-14, 2013-01-23, 2013-02-25, 2013-03-15.
Anmälan om kränkande behandling Brunnsgårdsskolan 2013-04-10,
2013-04-18.
Anmälan om kränkande behandling Kvillsfors skola, 2012-04-11.
Anmälan om kränkande behandling Landsbro skola 2013-03-12, 2013-03-15.
Anmälan om kränkande behandling Njudungsgymnasiet 2013-04-12.
Anmälan om kränkande behandling Norrgårdsskolan 2013-04-03.
Avslagsbeslut Vetlanda Lärcentrum 2013-03-28.
Yttrande över anmälan om kränkande behandling vid Landsbro skola – Barnoch elevombudet Dnr2013BoU0142.68.
Återbesättningsprövning av vakanser 2013-04-09 och 2013-04-29.
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§ 38

Dnr 2013BoU0183.67

Framtida skolstruktur för högstadiet i Vetlanda kommun
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Alternativ B: Två skolor, Landsbro skola och Withalaskolan förordas under
förutsättning att anpassningar görs av lokaler och organisation för att möta den
större elevtillströmningen till Landsbro skola och till Withalaskolan.
Ärendebeskrivning
Skolchefen tillsatte i november 2012 en arbetsgrupp för att undersöka
alternativa framtida lokaliseringar för högstadiet i Vetlanda kommun.
I utredningen redovisas elevprognos för årskurs 7-9 i Vetlanda kommun åren
2013-2026. Där konstateras att elevunderlagen för våra 7-9-skolor kommer att
minska under en period fram till 2021.
Utredningen visar på tre alternativ:
Alternativ A: Tre skolor som idag
Alternativ B: Två skolor – Landsbro skola och Withalaskolan
Alternativ C: Två jämnstora skolor i centralorten – en nybyggd skola och
Withalaskolan
Områdeschef Helene Jonsson och fastighetschef Lennart Samefors, tekniska
kontoret beskriver ärendet.
Kommunstyrelsen beslutade den 10 april att Mogärdeskolan från hösten 2016
är en F-6-skola med två paralleller. Mogärdeskolan renoveras i kombination
med eventuell mindre ombyggnad för att göra tillgänglighetsanpassningar.
Tekniska kontoret får i uppdrag att i samverkan med barn- och
utbildningsförvaltningen projektera och genomföra renovering enligt ovan.
Tekniska kontoret får i uppdrag att i samverkan med barn- och
utbildningsförvaltningen projektera ny lösning för elever i åk 7-9 som idag går
på Mogärdeskolan med beräknade kostnader och tidplan till kommunstyrelsen.
En styrgrupp med tjänstemän från tekniska kontoret, barn- och
utbildningsförvaltningen och miljö- och byggförvaltningen är tillsatt. Först ska
Withalaskolans lokaler utredas, byggas om och renoveras. Parallellt kommer
tekniska kontoret att gå igenom alla tekniska system på Mogärdeskolan för att
få fram en relevant kostnad som man tror på.
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§ 38, forts.
Beslutsunderlag
Framtida skolstruktur för högstadiet i Vetlanda kommun 2013-03-18.
Arbetsutskottets förslag till barn- och utbildningsnämnden
Alternativ B: Två skolor, Landsbro skola och Withalaskolan, förordas.
Yrkande
Ordföranden föreslår ett tillägg till arbetsutskottets förslag. Alternativ B: Två
skolor, Landsbro skola och Withalaskolan förordas under förutsättning att
anpassningar görs av lokaler och organisation för att möta den större
elevtillströmningen till Landsbro skola och till Withalaskolan.
--------------Utdrag:
Kommunstyrelsen
Tekniska kontoret
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§ 39

Dnr 2013BoU0185.69

Tillsyn av fristående förskolor och pedagogisk omsorg i Vetlanda
kommun
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Redovisningen av tillsynen av de enskilda förskoleverksamheterna godkänns.
Ärendebeskrivning
Barn- och utbildningsnämnden godkänner enskilda förskolor och enheter för
pedagogisk omsorg om verksamheterna uppfyller kraven på god kvalitet och
säkerhet. Barn- och utbildningsnämnden har även tillsynsansvar.
I tjänsteskrivelse redogör förskolechef Pia D. Wallisson för att tillsyn har
genomförts i mars 2013 på förskolorna Arken (centralorten), Solstrålen
(centralorten), Lyckan (Näshult), Lättebo (Ekenässjön), Sjöhästens
pedagogiska omsorg och familjedaghemmet Laban (Korsberga).
Tillsynsbesöken föregicks den 19 februari 2013 med en gemensam samling
med representanter för varje enhet.
Av tjänsteskrivelsen framgår att inga missförhållanden som föranleder
anmärkning eller föreläggande framkommit. Däremot behöver tidigare beslut
ses över. Förslagen i tjänsteskrivelsen är:
Att den pedagogiska omsorgen Sjöhästen beviljas tillstånd att ta emot 16 barn
(utökning från 12) under förutsättning att miljö och bygg lämnar tillstånd,
Att förskolan Lyckan i Näshult uppmanas att snarast anställa förskollärare som
ansvarig för den pedagogiska verksamheten eller att barn- och
utbildningsnämnden godkänner den grundskollärare som idag är förskolechef
och ansvarig,
Att förskolan Lättebo har ett beslut på att ta emot max 23 barn. De önskar få
det ändrat till 21 barn.
Förskolechef Pia D. Wallisson redogör muntligt för sina tillsynsbesök och
hennes bedömning är att verksamheterna fungerar mycket bra.
Beslutsunderlag
Tillsyn av Vetlanda kommuns fristående förskolor och pedagogisk omsorg
2013-03-21.
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§ 39, forts.
Arbetsutskottets förslag till barn- och utbildningsnämnden
Redovisningen av tillsynen av de enskilda förskoleverksamheterna godkänns.
--------------Utdrag:
Förskolan Arken
Förskolan Solstrålen
Förskolan Lyckan
Förskolan Lättebo
Sjöhästens pedagogiska omsorg
Familjedaghemmet Laban
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§ 40

Dnr 2013BoU0311.69

Förskolan Lyckan, Näshult
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Lyckans ekonomiska förening uppmanas att snarast anställa en förskollärare,
dock senast den 15 september 2013.
I annat fall kommer godkännandet att bedriva barnomsorg inom Vetlanda
kommun att ändras från förskoleverksamhet till pedagogisk omsorg.
Ärendebeskrivning
Under våren 2013 har barn- och utbildningsförvaltningen genomfört
tillsynsbesök hos fristående förskolor och fristående pedagogisk omsorg. Vid
denna tillsyn uppmärksammades att förskolan Lyckan inte har någon
förskollärare anställd. Kravet för att bedriva förskoleverksamhet är att minst en
förskollärare finns som ansvarig för verksamheten. Om Lyckans ekonomiska
förening inte kan anställa minst en förskollärare så måste godkännandet ändras
till att gälla pedagogisk omsorg.
Skolchefen föreslår i tjänsteskrivelse att barn- och utbildningsnämnden beslutar
att uppmana Lyckans ekonomiska förening att snarast anställa en förskollärare,
dock senast den 15 september 2013.
I annat fall kommer godkännandet att bedriva barnomsorg inom Vetlanda
kommun att ändras från förskoleverksamhet till pedagogisk omsorg.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2013-04-29
--------------Utdrag:
Lyckans ekonomiska förening
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§ 41

Dnr 2013BoU0312.69

Förändrat godkännande för Sjöhästens pedagogiska omsorg i
Korsberga
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Godkännandet för Sjöhästens pedagogiska omsorg utökas från att omfatta
12 barn till att omfatta 16 barn under förutsättning att miljö- och
byggförvaltningen bedömer detta lämpligt.
Ärendebeskrivning
Under våren 2013 har barn- och utbildningsförvaltningen genomfört
tillsynsbesök hos fristående förskolor och fristående pedagogisk omsorg. Vid
denna tillsyn uppmärksammades att godkännandet vad gäller antal barn för den
fristående pedagogiska omsorgen Sjöhästen i Korsberga inte stämde överens
med antalet placerade barn. Godkännandet anger 12 barn och nu är det 14 barn
placerade. Ansvariga för Sjöhästen är villiga att ta emot maximalt 16 barn.
Skolchefen föreslår i tjänsteskrivelse att barn- och utbildningsnämnden beslutar
utöka godkännandet för Sjöhästens pedagogiska omsorg från att omfatta
12 barn till att omfatta 16 barn under förutsättning att miljö- och
byggförvaltningen bedömer detta lämpligt.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2013-04-29
--------------Utdrag:
Sjöhästens pedagogiska omsorg
Miljö- och byggförvaltningen
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§ 42

Dnr 2013BoU0184.67

Lokalutredning för Njudungsgymnasiet och Vetlanda Lärcentrum
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Ge tekniska kontoret i uppdrag att utreda alternativ ett, all gymnasial
verksamhet vid Kyrkogatan 54 flyttas till Norrvägen 6, för en effektivare
lokalanvändning som redovisas i utredningen.
Ärendebeskrivning
Av utredningen framgår förutsättningarna för Njudungsgymnasiet respektive
Vetlanda Lärcentrum och tre tänkbara alternativ för en effektivare
lokalanvändning.
1.

All gymnasial verksamhet vid Kyrkogatan 54 flyttas till Norrvägen 6.

2.

Lokalmässig samordning av Vetlanda Lärcentrum och Njudungsgymnasiet
vid Norrvägen 6.

3.

En mindre 7–9-skola förläggs till Njudungsgymnasiet.

Skolchefen går igenom sammanfattningen av utredningen. Alternativ ett
förordas av förvaltningsledningen.
Beslutsunderlag
Lokalutredning för Njudungsgymnasiet i Vetlanda kommun 2013-03-18
Arbetsutskottets förslag till barn- och utbildningsnämnden
Ge tekniska kontoret i uppdrag att utreda de olika alternativen för en
effektivare lokalanvändning som redovisas i utredningen.
Yrkande
Ordföranden föreslår att barn- och utbildningsnämnden ger tekniska kontoret i
uppdrag att utreda alternativ ett för en effektivare lokalanvändning som
redovisas i utredningen.
--------------Utdrag:
Tekniska kontoret
Gymnasiechef Lars-Åke Sigfridsson
Vuxenutbildningschef Jenny Wikby
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§ 43

Dnr 2012BoU0122.60

Bokslutsprognos till och med mars månad 2013
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Redovisningen av bokslutsprognosen till och med mars månad godkänns.
Ärendebeskrivning
Skolchef Jonny Palmkvist informerar om att bokslutsprognosen visar på ett
underskott på 5 508 tkr. Större underskott visar förskolan, högskoleutbildning
samt skolskjutsar. Eftersom det varit problem med rapporteringen i det nya
ekonomisystemet så görs en prognos på övergripande nivå per verksamhet.
Prognos på rektorsnivå för april görs i början på maj.
Arbetsutskottets beslut
Bokslutsprognosen till och med mars månad redovisas på barn- och
utbildningsnämnden.
Yrkande
Ordföranden föreslår att redovisningen av bokslutsprognos till och med mars
månad godkänns.
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§ 44

Dnr 2012BoU0122.60

Tilläggsbudget – utökning av platser inom barnomsorgen, ökat
antal studerande på sfi och beviljade utbildningar inom
yrkeshögskolan
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Hos kommunfullmäktige begära tilläggsbudget för 2013 med 3 800 tkr för
utökat behov av barnomsorg samt utökat behov av studieplatser för svenskundervisning för invandrare.
Ärendebeskrivning
På barn- och utbildningsnämnden den 6 november när det utökade behovet av
barnomsorg i centralorten redovisades ansåg nämnden att den uppkomna
situationen med ett utökat behov av platser inom förskolan inte ryms inom
föreslagen budget för 2013. Ordföranden fick i uppdrag att föra en dialog med
kommunledningen om hur frågan om eventuell tilläggsbudget skulle hanteras.
Barn- och utbildningsnämnden skulle återkomma med begäran om
tilläggsbudget under våren om behovet fanns kvar.
I tjänsteskrivelse konstaterar skolchef Jonny Palmkvist att prognosen för behov
av platser inom barnomsorgen håller, vilket ger ett behov av budgetförstärkning. Dessutom har antalet studerande på sfi (svenskundervisning för
invandrare) ökat, vilket innebär ett behov av ytterligare förstärkning.
15 maj är sista ansökningsdag för de beviljade utbildningarna inom
yrkeshögskolan, robottekniker och trähusprojektör. Därefter kan beslut tas om
att starta utbildningarna och med begäran om eventuell tilläggsbudget.
Skolchefen beskriver bakgrund och att underlaget har justerats efter
arbetsutskottets sammanträde.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2013-05-03
Arbetsutskottets förslag till barn- och utbildningsnämnden
Hos kommunfullmäktige begära tilläggsbudget för 2013 med 5 220 tkr för
utökat behov av barnomsorg samt utökat behov av studieplatser för
svenskundervisning för invandrare.
---------------
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§ 44, forts.
Utdrag:
Kommunfullmäktige
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Dnr 2012BoU0125.60

SKL:s matematiksatsning PISA 2015
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Vetlanda kommun lämnar återbud till SKL:s matematiksatsning för
grundskolan.
Ärendebeskrivning
Barn- och utbildningsnämnden beslutade den 6 mars 2012 att Vetlanda
kommun skulle delta i SKL:s matematiksatsning för grundskolan. Vetlanda
kommun deltog den 24 april 2012 på SKL:s upptaktsträff i Stockholm
tillsammans med cirka 40 kommuner.
Under kommande läsår kommer förvaltningen att engageras i stora
förändringar, bland annat kommer grundskola och förskola att omorganiseras,
en ny administrativ chef kommer att anställas och skolornas administrativa stöd
kommer att omdisponeras, ett nytt digitalt stöd för utvärdering kommer att
införas samtidigt som huvuddelen av våra F-6-skolor kommer att delta i
Skolverkets matematiklyft.
Skolchefen föreslår i tjänsteskrivelse att Vetlanda kommun lämnar återbud till
SKL:s matematiksatsning för grundskolan.
Paragrafen justeras omedelbart.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2013-05-02
--------------Utdrag:
Sveriges kommuner och landsting
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