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Plats och tid

Stadshuset, Vetlanda, tisdagen den 12 september 2017 klockan 13.30 – 16.40

Beslutande

Mikael Hahn (S), ordförande
Mikael Engström (S)
Patrik Karlsson (VF)
Malin Brihall (VF)
Andreas Elamsson (C)
Robin Wallén Nilsson (M)
Monica Samuelsson (KD)
Ann-Britt Elvin (S) tjänstgörande ersättare
Christina Moths (C) tjänstgörande ersättare

Övriga deltagare

Klara Forsén (S)
Jan Bengtsson (S)
Viveka Jarflord (V)
Eva Gustafsson, skolchef
Jonas Gunnarsson, administrativ chef
Helene Jonsson, grundskolechef del av § 64, 71
Mikael Porss, kvalitetsutvecklare del av § 64, 71
Henrik Wågesson, gymnasiechef del av § 65, 66
Anders Blomqvist, ekonom § 67

Utses att justera

Robin Wallén Nilsson (M)

Justeringens plats
och tid

Barn- och utbildningskansliet måndagen den 18 september 2017

Underskrifter
Sekreterare

Paragrafer 61 - 71

Jonas Gunnarsson administrativ chef
Ordförande

Mikael Hahn (S)
Justerare

Robin Wallén Nilsson (M)
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Anslag/bevis
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Organ

Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum

2017-09-12

Datum för anslagets
uppsättande
Förvaringsplats för
protokollet

2017-09-18

Datum för anslagets
nedtagande

Barn- och utbildningskansliet

Underskrift

Jonas Gunnarsson administrativ chef
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Dnr

Val av justerare
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Robin Wallén Nilsson (M) väljs till justerare
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§ 62

Godkännande av dagordning
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Dagordningen godkänns
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§ 63

Delgivningar
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Redovisningen av delgivningarna godkänns.

Ärendebeskrivning
Redogörelse för bland annat beslut fattade enligt delegationsordningen

Delegationsbeslut
Beslut om anställning av obehörig lärare och förskollärare: 2017BOU1074,
2017BOU1075, 2017BOU1076, 2017BOU1083, 2017BOU1084, 2017BOU1316,
2017BOU1303, 2017BOU1304, 2017BOU1305, 2017BOU1295, 2017BOU1294,
2017BOU1293, 2017BOU1292, 2017BOU1291
Beslut om skolplacering av grundskoleelev vid viss skolenhet efter önskemål av
vårdnadshavare: 2017BOU1267, 2017BOU1268, 2017BOU1269, 2017BOU1072,
2017BOU1073, 2017BOU1167, 2017BOU1168, 2017BOU1301, 2017BOU1302,
2017BOU1317, 2017BOU1318, 2017BOU1319, 2017BOU1320, 2017BOU1321,
2017BOU1322, 2017BOU1329, 2017BOU1365
Beslut om rätten att bli mottagen i grundsärskolan:2017BOU1323
Beslut om skolskjuts till annan kommun: 2017BOU1300
Beslut om skolskjuts i mån av plats: 2017BOU1266, 2017BOU1299, 2017BOU1298
Beslut om skolskjuts vid växelvis boende: 2017BOU1265, 2017BOU1264, 2017BOU1263,
2017BOU1262, 2017BOU1261, 2017BOU1099, 2017BOU1100, 2017BOU1101,
2017BOU1141, 2017BOU1142, 2017BOU1143, 2017BOU1370, 2017BOU1369,
2017BOU1371, 2017BOU1374, 2017BOU1373
Beslut om skolskjuts vid särskilda skäl: 2017BOU1260, 2017BOU1259. 2017BOU1258,
2017BOU1257, 2017BOU1256, 2017BOU1255, 2017BOU1171, 2017BOU1130,
2017BOU1144, 2017BOU1145, 2017BOU1170, 2017BOU1297, 2017BOU1296,
2017BOU1372

Övriga delgivningar
Anmälan till huvudman om kränkande behandling: 2017BOU1273, 2017BOU1274,
2017BOU1277, 2017BOU1276, 2017BOU1275, 2017BOU1272, 2017BOU1271,
2017BOU1270
Avsägelse av uppdrag som ledamot i barn- och utbildningsnämnden: 2017BOU1381
Utdrag från Miljö- och byggnämnden, föreläggande om försiktighetsåtgärder på Navet
skola:2017BOU1346
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§ 64

Information
Inspektion Arbetsmiljöverket
Arbetsmiljöverket startade hösten 2013 en flerårig insats (till 2016) på grund- och
gymnasieskolans område. Där 30 procent av landets skolor skulle inspekteras. Utöver
skolorna får alla stora skolhuvudmän, det vill säga huvudmän med fem eller fler skolor,
inspektionsbesök av Arbetsmiljöverket. Då Vetlanda kommun har fler än fem skolor fick
vi även inspektion på huvudmannanivå.
Jonas Gunnarsson, administrativ chef, redogör för informationen.

Statsbidrag gällande läxhjälp
Grundskolans ledningsgrupp gjorde bedömningen att då arbetet med ökad
måluppfyllelse samt satsningarna lågstadielyftet och fritidslyftet fortfarande pågår,
fanns det inte utrymmer och tid för rektorer och lärare att starta ytterligare en satsning.
Helene Jonsson, grundskolechef, och Mikael Porss, kvalitetsutvecklare, redogör för
informationen.

Rapport från kontaktpolitiker
Monica Samuelsson redovisar från verksamhetsbesök på Njudungsgymnasiet
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Dnr 2017BOU1337

Programorganisation på Njudungsgymnasiet
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Barn- och fritidsprogrammet startar på Njudungsgymnasiet inför antagningen 2018, med
20 utbildningsplatser på inriktningarna pedagogiskt arbete och fritid och hälsa.

Ärendebeskrivning
Eleverna på de högskoleförberedande program ökar för varje år och de befintliga
yrkesprogram minskar i elevantal med undantag för BA, VO och HA som har samma
elevantal. Bedömningen är att vi behöver utöka vårt programutbud med barn- och
fritidsprogrammet. Det finns många elever som efterfrågar programmet, men väljer ett
annat program eftersom det inte finns på hemmaplan. Barn- och fritidsprogrammet är
ett yrkesprogram, men det är lätt att läsa upp behörighet till förskollärarutbildningen
inom programmets valmöjligheter. Det krävs att elever läser svenska 3 och engelska 6
inom programfördjupningen eller individuella valet. Troligtvis kommer riksdagen besluta
om förändring av våra yrkesprogram i höst. Förslaget är att alla yrkesprogram skall
innehålla kurser så att eleverna får allmän högskolebehörighet. Därmed tror vi att det
finns skäl att anordna barn- och fritidsprogrammet på Njudungsgymnasiet igen med två
inriktningar:
Inriktningen pedagogiskt arbete ska ge kunskaper om barns och ungas utveckling,
lärande, behov och rättigheter samt om olika pedagogiska verksamheter. Den ska
förbereda eleverna för arbete till exempel som barnskötare i förskolan eller
elevassistent i skolan.
Inriktningen fritid och hälsa ger kunskaper om människors fritid och om olika fritids- och
friskvårdsverksamheter samt om människors hälsa och hälsofrämjande arbete. Exempel
på yrken är bad- och sporthallspersonal, personal inom idrotts- och fritidsanläggningar
och personlig tränare.
Barn- och fritidsprogrammet finansieras av elevpeng och kräver inga utökande
ramförstärkningar.
Henrik Wågesson, gymnasiechef, redogör för ärendet.

Arbetsutskottets förslag till barn- och utbildningsnämnden
Barn- och fritidsprogrammet startar på Njudungsgymnasiet inför antagningen 2018, med
20 utbildningsplatser på inriktningarna pedagogiskt arbete och fritid och hälsa.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, Uppstart av Barn- och fritidsprogrammet
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Fort § 65

Beslutet skickas till
Gymnasiechef
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Dnr 2017BOU1338

Musiktillägg på Njudungsgymnasiet
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Musiktillägg startar på Njudungsgymnasiet inom individuella valet med start hösten
2018.

Ärendebeskrivning
Musiktillägget är ett individuellt val, för elever med stort musikintresse som valt andra
gymnasieprogram än det estetiska. Musiktillägget kombinerar undervisning i grupp, med
individuella studier. Målet med musiktillägget är att ge elever möjlighet att utveckla sitt
musikintresse, delta i de olika musikevenemang som anordnas på Njudungsgymnasiet
och förberedas inför eventuellt vidare musikutbildning.
Det kommer medföra ökade kostnader för de individuella studierna i instrument. Varje
elev kommer spela 30 minuter/ vecka. Fullt utbyggt motsvarar det 530 h individuell
instrument eller sång årligen. Det motsvarar en beräknad kostnad på cirka 250 000 kr
årligen.
Henrik Wågesson, gymnasiechef, redogör för ärendet.

Arbetsutskottets förslag till barn- och utbildningsnämnden
Musiktillägg startar på Njudungsgymnasiet inom individuella valet med start hösten
2018.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, Musiktillägg på Njudungsgymnasiet

Beslutet skickas till
Gymnasiechef
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Dnr 2017BOU1339

Halvårsbokslutet 2017
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Halvårsbokslutet för 2017 godkänns.

Ärendebeskrivning
Bokslutsrapporten för första halvåret 2017 visar på ett positivt resultat för nämnden på
2 394 tkr (bygger på prognosen för maj månad). I kommentarerna redovisas
kommunfullmäktiges mål kopplade till nämnden mål.
Eva Gustafsson, skolchef, och Anders Blomqvist, ekonom, redogör för ärendet.

Arbetsutskottets förslag till barn- och utbildningsnämnden
Halvårsbokslutet för 2017 godkänns.

Beslutsunderlag
Halvårsbokslut 2017 barn- och utbildningsnämnden.
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Dnr 2017BOU1340

Systematiskt kvalitetsarbete, Fokusområde demokrati och
värdegrund
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Redovisningen av fokusområde demokrati och värdegrund godkänns.

Ärendebeskrivning
Förskolan, grundskolan, gymnasieskolan har nu genomfört fokusområde Demokrati och
värdegrund i det systematiska kvalitetsarbetet. Vuxenutbildningen har på grund av bytte
av personal inte mäktat med att genomföra kvalitetsarbetet för fokusområdet.
Förskola, grundskola och gymnasiet har gjort sin utvärdering av fokusområdet utifrån
den modell som är implementerad i Hypergene.
Förbättringsåtgärder som lyfts fram från verksamheterna till huvudmannen är bland
annat arbetsbelastningen för förskolechefer och rektorer, vikten av goda och
ändamålsenliga lokaler för förskola och skola samt rekrytering.
Jonas Gunnarsson, administrativ chef, redogör för ärendet.

Arbetsutskottets förslag till barn- och utbildningsnämnden
Redovisningen av fokusområde demokrati och värdegrund godkänns.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, Systematiskt kvalitetsarbete, Fokusområde demokrati och värdegrund
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Dnr 2017BOU1341

Sammanträdestider 2018
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Barn- och utbildningsnämnden sammanträder Klockan 13.30
6 februari, 6 mars, 10 april, 8 maj, 5 juni, 4 september, 2 oktober, 6 november, 4
december.

Ärendebeskrivning
Förvaltningen har tagit fram förslag till sammanträdesdagar för barn- och
utbildningsnämnden och för arbetsutskottet 2018.
Jonas Gunnarsson, administrativ chef, redogör för ärendet.

Arbetsutskottets förslag till barn- och utbildningsnämnden
Barn- och utbildningsnämnden sammanträder Klockan 13.30
6 februari, 6 mars, 10 april, 8 maj, 5 juni, 4 september, 2 oktober, 6 november, 4
december.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, Sammanträdestider 2018
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Dnr 2017BOU1342

Revidering av kontaktpolitiker
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Revideringen av kontaktpolitiker för skola och förskola godkänns.

Ärendebeskrivning
Barn- och utbildningsnämnden har under våren fått ett par nya ledamöter samt
ersättare. Förskolans organisation har även ändrats från och med augusti 2017, därmed
uppstod behovet av att revider listan på kontaktpolitiker.
Förvaltningen har utarbetat ett förslag till reviderad lista på kontaktpolitiker.
Jonas Gunnarsson, administrativ chef, redogör för ärendet

Arbetsutskottets förslag till barn- och utbildningsnämnden
Revideringen av kontaktpolitiker för skola och förskola godkänns.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, revidering av kontaktpolitiker inom barn- och utbildningsförvaltningen
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§ 71

Övrigt
Jan Bengtsson (S) ställer en fråga kring rekrytering inom grundskolan.
Förvaltningen och grundskolan arbetar aktivt med frågor kring rekrytering och en
handlingsplan har tagits fram för rekryteringsarbetet.
Andreas Elamsson (C) ställer en fråga gällande Pulsprojektet i grundskolan.
Holsbyskola deltog i projektet föregående läsår och kommer fortsätta även detta läsår.
Bedömningen är att elevernas ökade rörelse under skoldagen har varit givande för både
skolarbetet och elevernas hälsa. Tomaslundsskolan kommer att starta detta läsår.
Grundskolan kommer ansöka om ett statsbidrag som är riktat mot elevhälsa, vilket
grundskolan även sökte föregående läsår dock fick man avslag på sin ansökan då.
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