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§1
Förändring i föredragningslistan
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Informationsärendet Skrivelse från personal på Bäckseda skola flyttas till Ej
offentligt ärende och kompletteras med ytterligare information om förhållanden
på Bäckseda skola.
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§2
Information
Skrivelse om Mogärdeskolan
Skolchefen informerar om den skrivelse som kommit från skolrådet på
Mogärdeskolan om Mogärdeskolans framtid. Skolchefen har besvarat
skrivelsen och av svaret framgår att frågan om ny skola ligger hos
kommunstyrelsen. Skolinvesteringarna konkurrerar med flera andra
investeringsbehov.
Varsel och meddelande om omplaceringsutredning samt bemanning av
uppkomna luckor i organisationen
Skolchefen redogör för processen. 28 personer är varslade och går vidare till
omplaceringsåtgärder. Totalt är ca 50 personer berörda eftersom visstidsanställd personal inte får förlängda anställningar. Nu följer en
bemanningsprocess för att med befintlig personal klara verksamheten.
Organisationsöversyn för att utvärdera skolledarnas möjligheter att
bedriva ett framgångsrikt pedagogiskt ledarskap
Skolchefen redovisar förslag till organisationsöversyn. Den geografiska
uppdelningen i västra och östra skolområdet tas bort och ersätts med
avdelningar för förskola, grundskola, gymnasieskola, vuxenutbildning och
elevhälsa. Ärendet återkommer på barn- och utbildningsnämnden i mars med
redovisning av de synpunkter som kommit in.
Beviljade yrkeshögskoleutbildningar
Skolchefen informerar om att Myndigheten för yrkeshögskolan har beviljat
Vetlanda Lärcentrums ansökningar till Robottekniker och Trähusprojektör med
start av utbildningarna under läsåret 2013/2014. Marknadsföring av
utbildningarna har startat. Kontakter har tagits med kommunledningen för att
förankra start av utbildningarna.

Just sign

Utdragsbestyrkan

Vetlanda kommun

Sammanträdesprotokoll

Sida

Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum

4

2013-02-05

§ 2, forts.
Redovisning av Synpunkt Vetlanda 2012
Antalet synpunkte har under 2012 uppgått till 68 stycken, vilket är högre än
introduktionsåret 2009. De flesta synpunkterna har handlat om
barnomsorgsfrågor av olika slag (14), kost/måltider (10), besparingar inom
förskola/skola (8), planering av lov/studiedagar/avslutningar (6), nedläggning
av små skolor (3). Övriga handlar om vitt skilda frågor, vår verksamhet är
mycket bred.
Rapport från kontaktpolitikers verksamhets-/skolrådsbesök
Arne Ahlgren rapporterar från skolråd på Brunnsgårdsskolan och
Norrgårdsskolan.
Margonia Påhlsson rapporterar från skolråd på Bäckseda skola.
Handlingsplan för samverkan mellan barn- och utbildningsförvaltningen
och socialförvaltningen
Verksamhetschef Ann Ljungström redovisar handlingsplanen för samverkan.
Barn- och utbildningsnämnden beslutade den 4 november 2012 om
överenskommelse om samverkan.
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Dnr

Delgivningar
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Redovisningen godkänns.
Övriga delgivningar
Beslut om utdelning från donationsfonder. Georg Selanders stiftelse –
sammanställningar ansökningar höstterminen 2012.
Avslagsbeslut Vetlanda Lärcentrum från 4 december 2012 till 9 januari 2013.
Anmälan om kränkande behandling Landsbro skola 2012-09-18, 2012-09-18,
2012-09-21, 2012-09-25, 2012-09-25, 2012-10-09, 2012-10-09, 2012-10-10,
2012-10-15, 2012-11-28, 2012-11-28, 2012-12-04, 2013-01-05
Anmälan om kränkande behandling Njudungsgymnasiet 2012-12-11--12
Anmälan om kränkande behandling Tomaslundsskolan 2012-11-28,
2012-11-26, 2012-11-29,
Beslut från Skolinspektionen om anmälan skolsituationen för elev vid
Tomaslundsskolan i Vetlanda kommun.

Just sign

Utdragsbestyrkan

Vetlanda kommun

Sammanträdesprotokoll

Sida

Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum

6

2013-02-05

§4
Mätning av faktisk närvaro på förskolorna
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Mätning av faktisk närvarotid enligt förslag daterat den 28 januari 2013
godkänns med tillägg att även antal personal och tider som personalen arbetar
anges.
Ärendebeskrivning
Barnomsorgsassistent Linda Norén informerar om att vi nu har 89 fler barn i
barnomsorgen än hösten 2012. Totalt har 1 178 barn plats i kommunala
förskolor. Alla barn är placerade fram till och med maj. 25 barn står i kö till
sista juli. Nya lokaler har tillkommit i Landsbro och Myresjö. Förstärkning
med personal sker i befintliga verksamheter.
Arbetsutskottet gav förvaltningen i uppdrag att mäta faktisk närvaro på
förskolorna.
Barnomsorgsassistent Linda Norén har lämnat förslag till hur mätningen ska
genomföras. Närvaron på alla förskolor mäts under april månad genom att
förskolepersonalen för en dagjournal. Där redovisas både faktiska
närvarotimmar och frånvaro. Dagjournalen skickas till barn- och
utbildningskansliet som gör en sammanställning för presentation på
arbetsutskott i maj och nämnd i juni.
Beslutsunderlag
Förslag till mätning av faktisk närvaro på våra förskolor daterad 28 januari
2013.
Yrkande
Ordföranden föreslår att mätning av faktisk närvarotid enligt förslaget
godkänns med tillägg att även antal personal och tider som personalen arbetar
anges.
--------------Utdrag:
Barnomsorgsassistent Linda Norén
Förskolechef Pia D. Wallisson
VINNA/webb
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Dnr

Fyllnadsval till arbetsutskottet 2013-2014
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Lena Furuskog (M) väljs till ledamot och vice ordförande i barn- och
utbildningsnämndens arbetsutskott.
Ärendebeskrivning
Enligt barn- och utbildningsnämndens reglemente ska fyllnadsval snarast
förrättas om en ledamot eller ersättare i arbetsutskottet avgår. Nämnden väljer
bland arbetsutskottets ledamöter en ordförande och en vice ordförande.
Ny ledamot och vice ordförande ska väljas efter Josefine Valtersson (M).
Arbetsutskottets förslag till barn- och utbildningsnämnden
Lena Furuskog (M) väljs till ledamot och vice ordförande i barn- och
utbildningsnämndens arbetsutskott.
--------------Utdrag:
Lena Furuskog
Kommunkansliet
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Dnr

Fyllnadsval representant i antagningsgruppen vid
Njudungsgymnasiet 2013-2014
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Lena Furuskog (M) väljs till representant i antagningsgruppen vid
Njudungsgymnasiet för återstående mandattid.
Ärendebeskrivning
Ny representant ska väljas till antagningsgruppen vid Njudungsgymnasiet efter
Josefine Valtersson (M).
Arbetsutskottets förslag till barn- och utbildningsnämnden
Lena Furuskog (M) väljs till representant i antagningsgruppen vid
Njudungsgymnasiet för återstående mandattid.
--------------Utdrag:
Lena Furuskog
Administratör Sofie Hjert
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§7
Information om Bäckseda skola
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Informationen noteras till protokollet.
Ärendebeskrivning
Skolchefen informerar om att en lista med namnunderskrifter från personal på
Bäckseda skola har inkommit. Man uttrycker missnöje med ledningen.
Framställan med begäran om arbetsmiljöåtgärd har inkommit från
Lärarförbundet. Skolchefen informerar om de åtgärder som vidtagits. Enskilda
samtal genomförs med all personal, stödjande samtal erbjuds via Sensia,
externt konsultstöd tas in samt att rektor avlastas rutinuppgifter för att kunna
vara mer i klassrummen bland elever och lärare.
Skolchefen redogör också för ett personalärende på Bäckseda skola.
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