TJÖRNS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida

Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämnden

1 [9]

2011-05-19

Plats och tid

Kommunhuset, Skärhamn kl 17.00 –21.25

Beslutande

Inga-Lill Hast (M), ordförande
Inger Bergstam (M)
Udo Büchel (M)
Ammi Henriksson ( M)
Christina Widlund (FP)
Kent Kihlberg (KD)
Nils Lackfors (S), 2:e vice ordförande
Eva Fornes (S)
Robert Johansson (MP)
Katarina Leone (M), tjänstgörande ersättare
Amelie Jensnäs Joäng (FP), tjänstgörande ersättare
Gun Pettersson (S), tjänstgörande ersättare
Siv Ogeman (S), tjänstgörande ersättare

Övriga närvarande

Nathalie Vehre (FP)
Maria Fogelgren (KA)
Helena Roos, personalföreträdare kommunal §§ 28-31
Johan Sjöholm, Anna Orvefors och Eva Persson inbjudna gäster
Margareta Ringius, utvecklingssamordnare, inbjuden gäst
Berit Swanström, förvaltningschef
Iréne Hillberg, nämndsekreterare
Jörgen Johansson, ekonom

Utses att justera

Eva Fornes (S)

Justeringens plats och tid

Barn- och utbildningskontoret 2011-05-30

Paragrafer

28-34

Underskrifter

Sekreterare

__________________________________________________________________
Iréne Hillberg

Ordförande

__________________________________________________________________
Inga-Lill Hast (M)

Justerare

__________________________________________________________________
Eva Fornes (S)

BEVIS
Organ

Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum

2011-05-19

Datum för
anslagets uppsättande

2011-05-30

Datum för
anslagets nedtagande

2011-06-20

Förvaringsplats
för protokollet

Kommunhuset, barn- och utbildningskontoret

Underskrift

_________________________________________________________________
Irene Hillberg
Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida

Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämnden

2011-05-19

Inbjudna
Information om folkhälsa
Johan Sjöholm, folkhälsosamordnare, Anna Orvefors, skolsköterska, och Eva
Persson, processledare, informerar om folkhälsa.

Information om utvecklingsarbeten, föräldrastöd m m
Margareta Ringius, utvecklingssamordnare, informerar om aktuella
utvecklingsarbeten (projekt).

Barn- och utbildningsnämnden tackar för informationen.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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BoU § 28

Fastställande av föredragningslista
Barn- och utbildningsnämnden beslutar
Fastställa föredragningslistan med följande tillägg:
Punkt 4a: Lärarfortbildning hösten 2011

Justerandes sign
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BoU § 29
Dnr 2011/37.042

Delårsrapport januari – april och helårsprognos 2011
Ärendebeskrivning
Förvaltningen redovisar delårsrapport (med kommentarer) för januari-april 2011 och
helårsprognos för verksamheterna inom barn- och utbildningsnämnden.
Barn- och utbildningsnämnden beslutar
Rapporten godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen.

Ex:
Ekonomiavd
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BoU § 30
Dnr 2011/71.612

Tjörns gymnasieskola
Ärendebeskrivning
Inför läsårsstarten 2011 är det en minskning av antalet sökande till Tjörns
gymnasieskola. Det finns flera orsaker till detta. En orsak är att utbildningarna ligger
under yrkesspåret i GY2011 och samtliga dessa utbildningar har även på det
nationella planet tappat i antal sökande. Dessutom har Sjöfartsgymnasiet minskat i
popularitet beroende på den utflaggning och därmed tillhörande debatt om framtiden
för svensk handelssjöfart.
Tjänsteutlåtande
Förvaltningschef Berit Swanströms tjänsteutlåtande, daterat 2011-05-05.
Barn- och utbildningsnämnden beslutar
Nämnden uppdrar till förvaltningen att:
1. Utreda samtliga alternativ till att samordna såväl lokaler som
verksamheter inom Tjörns gymnasieskola, med avsikt att reducera
kostnaderna och anpassa dessa till minskade intäkter.
2. Utreda möjligheten att kombinera FFG och den företagsförlagda
vuxenutbildningen, tidigare kallad FFV.
3. Utreda möjligheten att samordna språkintroduktionen för ensamkommande
flyktingbarn (IVIK) och traditionell SFI.
4. Dessutom ska kontakt tas med ledningen för Nösnäsgymnasiet för att utreda
samverkansmöjligheter inom utbud och personal.
5. Nämnden ber också VO-chef att uppdatera PM från 2011-01-04 med aktuell
analys och siffror.
Punkterna 1-3 och 5 redovisas för nämnden den 9 juni.
Punkt 4 redovisas för nämnden den 15 september.

Exp:
Förvaltningschef
Vo-chef gymnasie/vux
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BoU § 31
Dnr 2011/80.002

Lärarfortbildning hösten 2011
Ärendebeskrivning
Lärare, förskollärare samt fritidspedagog med pedagogisk högskoleexamen som är
tillsvidare- eller visstidsanställda inom skolväsendet och som undervisar i
förskoleklass t. o m. vuxenutbildning har möjlighet att delta inom ramen för
lärarfortbildningen.
Under hösten 2011 kommer Skolverkets köpta kursutbud inom ramen för
Lärarfortbildningen bestå av både kompetensutvecklande kurser och
behörighetsgivande kurser. Av dessa är:
* Cirka 30 kompetensutvecklande kurser
* Cirka 150 behörighetsgivande kurser
Barn- och utbildningsnämnden ska godkänna varje enskild ansökan om att få delta i
utbildning/kurs som har köpts av Skolverket och som ingår i statens satsning på
lärarfortbildning. Godkännandet gäller utbildning/kurser som startar höstterminen
2011.
Barn- och utbildningsnämnden beslutar
Delegera till rektor att prioritera och godkänna vilka personer som får delta i
lärarfortbildningen.
Återrapportering ska ske till barn- och utbildningsnämnden 2011-06-09.

Ex:
Samtliga rektorer
Vo-chefer
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BoU § 32

Meddelande
Från skolinspektionen (Dnr 41-2011:2342)
Dnr 2011/48.611
Anmälan angående grundskoleelevs rätt till särskilt stöd vid Bleketskolan. Yttrande
till skolinspektionen har skickats 2011-04-19
Från: Barn- och elevombudet/skolinspektionen (Dnr 45-2011:2595)
Dnr 2011/65.606
Anmälan om kränkande behandling vid Fridas hage. Yttrande har sänts till barn- och
elevombudet 2011-05-17.
Från: Skolverket
Dnr 2010/42
Statsbidrag för åtgärder som syftar till att stärka arbetet med basfärdigheterna läsa,
skriva och räkna (487 000 kronor).
Dnr 2011/5.047
Fördelning av bidrag för utvecklingsinsatser i matematik. Skolverket beviljade
Rönnängs skola 390.000 kronor.
Dnr 2011/38.047
Skolverket har beviljat, 2011-05-03, bidrag till sommarskola 2011 för 13 elever.
Från: Arbetsmiljöverket
Inspektionsmeddelande, 2011-03-21 (ISG 2011/2177), företagsförlagda gymnasiet i
Skärhamn.
Från: Barn- och utbildningsförvaltningen
Dnr 2009/113
Slutredovisning till Specialpedagogiska skolmyndigheten om bidrag ur anslaget SIS
2010.
Slutrapport – Kultur- och fritidscentra Tjörn (socioekonomiska utbildningen
Dnr 2011/57.024
Uppsägning av avtal gällande arvodesanställd skolläkare.
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BoU § 33

Anmälan av delegeringsbeslut
Ärendebeskrivning
Barn- och utbildningsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till, ordförande och
tjänstemän enligt antagen delegeringsordning. Dessa beslut skall redovisas till
nämnden.
Redovisningen innebär inte att nämnden får ompröva eller fastställa
delegeringsbesluten, Däremot står det nämnden fritt att återkalla lämnad delegation.
Förvaltningschef
Följande delegeringsbeslut redovisas:
A 4/2011
Tillsvidareanställning av rektor, Lena Claesson, Rönnängs/Klädesholmens skolor,
från och med 2011-05-11.
A 5/2011
Tillsvidareanställning av processledare barn och unga, Eva Persson, från och med
2011-04-01. (BoU-nämnden 2010-11-18 § 69).
A6/2011
Placering av elev, f.98, i särskild undervisningsgrupp på Bleketskolan.
Tillfällig förvaltningschef, Britt-Marie Rastman, under tiden 2011-04-13—04-25.
Rektor
Beslut tagna av rektor:
- anställningsbeslut 9/2011 – 12/2011
Ordförande
Konferens - ”Förutsättningar för föräldrastöd – ledarskap och samverkan”, den 18
maj 2011 i Kongressalen Folkets Hus i Göteborg.
Nämndens ordförande och 2:e vice ordförande är anmälda till konferensen.
Barn- och utbildningsnämnden beslutar
Godkänna redovisningen av delegationsbeslut.
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BoU § 34

Information
Fadder informerar
Faddrar för skolorna informerar om sina besök.
Förvaltningschefen informerar
- förskola – kö och statistik.
- vårdnadsbidrag
- synpunkten – uppföljning 2010.
- lägesbeskrivning budget 2012.
- sammanställning av metoder som används i antimobbingarbetet.
- åtgärdsprogram – elever som inte uppnår målen (betygsstatistiken). revisionsrapport – barnkonventionen.
- gymnasieval inför höstterminen 2011 – preliminär.
- Bleketskolans renovering/ombyggnad
- rymning av två förskolebarn på Tångeröd, 2011-03-02
- översyn av barnomsorgsreglerna
Nils Lackfors, 2.e vice ordförande, informerar
- konferens 23 mars i Göteborg - införande av lärarlegitimation och det nya
lärarlyftet,
Projektansökningar
 Ansökan om utvecklingsmedel för entreprenörskap.
 Projekt - Comenius Regio. (Marburg – Biedenkopf).
 Jobshadowing – Finland, fortbildning Ulla V, Bleketskolan.
Kurs- och konferenser
”Skolan som hälsofrämjande arena”, torsdag den 8 september, kl 08.30-11.30,
Billströmska folkhögskolan. Birgitta Kimber föreläser för politiker och skolledare.
Anmälan till Johan Sjöholm, telefon 60 11 82 eller mejl: johan.sjoholm@tjorn.se
På eftermiddagen 13.30-16.00 samma dag kommer pedagogisk personal att få samma
föreläsning.
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