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BEVIS/ANSLAG
Justering har tillkännagivits genom anslag
Organ

Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum

17 november 2014

Datum för anslags
uppsättande
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Förvaringsplats för
protokoll

Barn- och utbildningsförvaltningens kansli, Norrgatan 25,

Underskrift

Helge Scharf Wramling

Justerandes sign

Datum för anslags
nedtagande

Utdragsbestyrkande

2014-12-

Datum

Varbergs kommun
Barn- och utbildningsnämnden

BUN § 148

Sammanträdesprotokoll
2014-11-17

3

Dnr

Förvaltningschef informerar
Förvaltningschef informerar om följande punkter:
• Inriktning organisation specialpedagogisk
kartläggning och genomlysning
• PSYNK – förändringar i organisationen

kompetens

utifrån

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Dnr BUN 2014/0607

Yttrande gällande Plönningegymnasiet
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden föreslår kommunstyrelsen besluta att
-

till Region Halland översända barn- och utbildningsförvaltningens
yttrande som sitt eget.

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Ärendet
Efter beslut i Regionstyrelsen 2014-04-30 att samlokalisera Plönninge och
Munkagårds naturbruksgymnasier vill Region Halland veta om det finns
intresse från kommunerna att se anläggningarna i Plönninge som en del av
sina egna utbildningar.
Region Halland bedriver idag Plönninge naturbruksgymnasium i Harplinge
utanför Halmstad. Vid Plönninge bedrivs utbildningar inom häst, skog samt
hund. Regionstyreslen beslutade den 30 april 2014 att Region Hallands två
naturbruksgymnasier Plönninge och Munkagård ska lokaliseras till en plats.
Beslutet innebar att Plönninge flyttar sina utbildningar och samlokaliseras
med Munkagårdsgymnasiet. För att ta tillvara potential i anläggning och
kompetens undersöker Region Halland om kommunerna är intresserade av
att se anläggningarna i Plönninge som en del av sina egna utbildningar,
utbildningsverksamhet tillsammans med andra eller som en resurs inom
något annat område där kommunen är en aktiv part.
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott behandlade ärendet den 3
november 2014, § 128.
Yttrande
Förvaltningen är i nuläget inte intresserad av att se anläggningarna i
Plönninge som en del i den utbildning som bedrivs på Peder Skrivares skola,
utbildningsverksamhet tillsammans med andra eller som en resurs inom
något annat område där kommunen är en aktiv part.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Spara
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Dnr BUN 2014/0539

Redogörelse av åtgärder angående trygghet och studiero vid
Peder Skrivares skola
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att
-

anta detta yttrande
Skolinspektionen.

som

Varbergs

kommuns

svar

till

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Ärendet
Skolinspektionen förelägger Varbergs kommun att senast den 24 november
vidta åtgärder för att säkerställa elevers trygghet och studiero. De vidtagna
åtgärderna ska senast samma dag som ovan redovisas skriftligt till
Skolinspektionen.
Varbergs kommun redogör ytterligare åtgärder för att säkerställa att alla
elever tillförsäkras en skolmiljö som präglas av trygghet och studiero.
Rektor, lärare och övrig personal har vidtagit de omedelbara eller tillfälliga
åtgärder som är befogade för att tillförsäkra eleverna trygghet och studiero
Nedan redovisas omedelbara och tillfälliga åtgärder som vidtagits på Peder
Skrivares skola i anslutning till det som inträffade 2014-09-15.
Åtgärd

Beskrivning

Tidpunkt

Akuta
samtal Samtal med föräldrar till
med elever och drabbade elever.
föräldrar
Elevhälsans funktioner kopplas
in till stöd för drabbade elever.

Ansvar

2014-09-16 Rektor och
lärare som
Pågår
möter
t.o.m.
elever och
2014-09-19 föräldrar

Samtal förs med elever som
anordnat
aktiviteterna
för
”nollning”
av
rektor
och
biträdande rektor.
APT

Arbetsplatsträff med berörda 2014-09-16 Rektor
lärare
för
de
aktuella
programmen. Här informeras och
diskuteras det som inträffat.

Ledningsgrupp
PS

Information
och
planering 2014-09-18 Skolledning
angående det inträffade.

Lärmöte
med Presentation av nollningskulturen 2014-09-18 Skolledning
kommunens
och hur arbetet går vidare.
förskolechefer,
Diskussion om hur detta kan
Justerandes sign
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yngre

Möte med Polis

Fördjupat samarbete med polis 2014-09-19 Rektor
startar med anledning av
utredning.

Föräldramöte
med föräldrar till
elever i berörd
klass

Gymnasiechef och biträdande 2014-09-24 Skolledning
rektor håller i mötet och för en
diskussion om hur samarbetet
försärkas så att skola och
föräldrar kan agera när liknande
händelser sker. Deltar gör även
biträdande närpolischef.

Möte
elevrådets
styrelse

med Samtal
om
hur 2014-10-02 Skolledning
”nollningskulturen” skulle kunna
brytas. Här framkommer det
tydligt att kulturen ej kan brytas
utan elevernas aktiva medverkan.

Proaktivt arbete Diskussion tillsammans med 2014-10-09 Skolledning
med elevråd.
elevråd om åtgärder för att bryta
nollningskultur. Här redigeras
skolans kommande skolkatalog
så att den ej synliggör
alkoholkonsumtion
och/eller
kränkande behandling.
Inledande
planeringsmöte

Skolledning möter elevhälsan, 2014-10-14 Skolledning
fackliga
representanter
och
elevråd för att diskutera och
planera hur kulturen kring
nollning ska brytas.

Likabehandlingsd Halvdag där all undervisning 2014-10-15 Skolledning
ag
bryts mellan klockan 13-16.
Samtliga klasser diskuterar hur
nollningskulturen kan brytas och
hur kränkande behandling kan
förebyggas. Samtliga klassers
reflektioner dokumenteras och
ligger till grund för planerade
åtgärder.
I det planeringsmöte som hölls 14 oktober diskuterades vad som gjorts
tidigare för att förebygga nollningskulur och kränkande behandling på
skolan samt om detta upplevts som tillräckligt. Här diskuterades också hur
en stark identitet kan byggas på annat sätt än genom nollning. Detta
resulterade i beskrivning av ett antal åtgärder som syftar till att ge bättre
Justerandes sign
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information, hitta alternativa former för äldre elever att välkomna nya samt
hur regler och samarbete kan förbättras för att motverka den kultur som
förelegat.
Under likabehandlingsdagen diskuterade samtliga klasser om innebörden av
en kränkning och dess samband med nollningskulturen på skolan. Här
framkom det från flera klasser att fördjupad information om alkoholens
skadliga effekter kan motverka det som varit och att alternativa former för
nollning behöver utarbetas. Det diskuterades också hur en säker och trygg
skolgång kan garanteras under hela studietiden på skolan.
Utifrån de åtgärder, dialoger och möten som varit har följande åtgärder
planerats för att ytterligare säkerställa att alla elever tillförsäkras en
skolmiljö som präglas av trygghet och studiero.
Åtgärd

Beskrivning

Tidpunkt

Ansvar

Uppföljning
av Diskussion och förslag på VT 2015
likabehandlingsdag
åtgärder för elevarrangerade
aktiviteter för terminsstart
2015.

Skolledning

Uppdatering
av Utifrån
uppföljning
av VT 2015
likabehandlingsplanen likabehandlingsdag
uppdateras plan, särskilt
med strategier och åtgärder
mot nollning.

Skolledning

Förstärkt dialog och Kontinuerliga möten mellan 2014-10 och Skolledning
samarbete
med skolledning och elevråden framåt.
elevorganisationer
samt mellan skolledning och
studentkommitén planeras
och genomförs.
Förstärkt
föräldrasamarbete

Skolledning
bjuder
in Maj 2015
föräldrar till elever i årskurs
1 under våren för att
uppmärksamma det som
varit och för att gemensamt
planera för hösten. Detta
utifrån att detta är föräldrar
till presumtiva arrangörer av
nollningar.

Arbete med attityder Arbete med information och Våren 2015
mot alkohol
utbildning. T.ex. utifrån
information från sjukvård-.
Föräldramöte
i
samband
med
terminsstart
för
föräldrar till elever i
Justerandes sign

Skolledning

Skolledning

Information och dialog om Terminsstart Skolledning
det som varit tidigare och de 2015
åtgärder som vidtagits. Här
kommer föräldrar, elever,
sjukvårdspersonal,
Utdragsbestyrkande
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skolledning och polis att
delta.

De åtgärder som planerats utgår ifrån att ytterligare informera elever och
föräldrar om alkoholens skadliga effekter och om skolans nolltolerans mot
kränkande behandling. I en uppdatering av likabehandlingsplanen ska
särskilda åtgärder för att motverka den nollningskultur som varit samt för att
hitta alternativa former för inspark av nya elever, beslutas om.
Ett fördjupat samarbete med elevråd och studentkommitté inleds för att
gemensamt arbeta för en attitydförändring gentemot kränkande behandling
och alkohol. Föräldrar och vårdnadshavare kommer att proaktivt informeras
om hur de kan upptäcka och hjälpa till att förhindra kränkande behandling i
samband med terminsstart.
Barn- och utbildningsnämnden behandlade ärendet den 29 september 2014,
§ 126.
Barn- och utbildningsnämnden informerades muntligt på barn- och
utvecklingsnämndens utvecklingsdag den 27 oktober 2014.
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott behandlade ärendet den 3
november 2014, § 129.

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Spara

Justerandes sign
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Dnr BUN 2014/0502

Ändring av sammanträdestid april 2015
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att
-

ändra sammanträdestid från den 27 april till den 29 april 2015.

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Ärendet
Skolriksdagen, en viktig mötesplats för både politik och förvaltning, äger
rum den 27-28 april 2015. Med anledning av detta föreslås ändring av barnoch utbildningsnämndens sammanträdesdag i april.
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott behandlade ärendet den 3
november 2014, § 130.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Spara

Justerandes sign
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Dnr BUN 2014/0624

Åtgärdsval för Skogsbackens förskola
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att
-

föreslå kommunstyrelsen att uppdra åt samhällsutvecklingskontoret
att genomföra en förstudie med inriktningen på att riva och ersätta
befintlig byggnad på fastigheten Rolfstorp 16:1, och därefter uppföra
en ny förskola med kapacitet för 60 barn plus personal

-

uppdra åt samhällsutvecklingskontoret att återkomma till barn- och
utbildningsnämnden för ställningstagande om en beräknad
investeringskostnad och framtida hyra

-

godkänna förstudiens kostnader på 450 000 kronor som uppstår
oavsett om projektet blir av

-

uppdra åt samhällsutvecklingskontoret att säkerställa utemiljöns
behov av upprustning och komplettering samt åtgärder för parkering
och trafik.

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Ärendet
Samhällsutvecklingskontoret har tillsammans med serviceförvaltningen
undersökt förutsättningar för utbyggnad av Skogsbackens förskola för att
avdelningen Myran i paviljong ska kunna erbjudas plats i befintlig byggnad.
Två alternativ har undersökts varav det ena är utbyggnad och ombyggnad
för att komma till rätta med dem för fastigheten påvisade brister gällande
ventilationskapacitet och konstruktion. Genom den tekniska undersökning
som gjorts har det framkommit återkommande problem med inomhusluft
och ventilation. Åtgärder har gjorts vid ett flertal tillfällen efter klagomål
från personal och förskolechef men problematik kvarstår och begränsar
lokalernas användning för en effektiv och ändamålsenlig organisering av
verksamheten.
Med nybyggnadsalternativet skapas möjligheter för mer flexibla och för
verksamheten ändamålsenliga lokaler enligt de krav som finns i
funktionsprogram framtaget av barn- och utbildningsförvaltningen.
I jämförelsen mellan de två alternativen görs en bedömning av kapaciteten
för pelletspannan på Ekekullen för den framtida energiförsörjningen.
Sammantaget med den utbyggda Rolfstorps skolas behov klaras kapaciteten
för nybyggnadsalternativet men inte för en utbyggnad av befintlig förskola.
Justerandes sign
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Bedömningen är då att pelletspannan genom komplettering med olja
förbrukar 148 200 kwh/år jämfört med den beräknade förbrukningen på
67 700 kw/år för nybyggnads alternativ.
En tidig kostnadsberäkning har gjorts med utgångspunkt från den senast
byggda förskolan i Göthrik, 3 avd (60 barn). Nybyggnadsalternativet
beräknas till ca 21 mnkr och beräknas få en hyra på ca 1,5 mnkr/år
(avskrivningstid 33 år).
I ett ombyggnadsalternativ blir den beräknade investeringen ca 17,5 mnkr
och internhyran 1,7 mnkr/år beroende på att avskrivningstiden för om- och
utbyggnation är ca 20 år.
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott behandlade ärendet den 3
november 2014, § 126.

Yttrande
I förstudien är det viktigt att se över ytterligare faktorer som kan påverka
den slutliga investeringssumman för projektet som t.ex. utemiljöns behov av
upprustning och komplettering samt åtgärder för parkering och trafik.
Kostnaden för förstudien kommer att belasta projektet men om det inte
genomför debiteras barn- och utbildningsförvaltningen förstudiekostnaden.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Spara

Justerandes sign
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Dnr

Information - Lokalförsörjningsplan
Utredaren presenterar arbetsmaterial i ärendet.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Dnr BUN 2014/0242

Månadsrapport oktober
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att
-

godkänna redovisning Månadsrapport oktober 2014.

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Ärendet
Redovisning Månadsrapport oktober 2014 enligt bilaga. Månadsrapporten
för oktober 2014 prognostiserar ett underskott för barn- och
utbildningsnämnden på - 10,7 miljoner kronor samt - 6,7 miljoner kronor
efter användning av resultatfond på 4 miljoner kronor enligt nämndbeslut.

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Emma Lundgren, BUF

Spara

Justerandes sign
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Dnr

Information - Inför budget 2015
Budgetstrateg, ekonomikontor, informerar om läget inför budget 2015.
Teamledare ekonomi, BUF, informerar om läget inför budget 2015.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Dnr

Förskolechefs/Rektors anmälan gällande diskriminering eller
kränkande behandling
Anmälan om kränkande behandling Deromeskolan BUN 2014/0670-1
Anmälan om kränkande behandling Buaskolan BUN 2014/0588-1
Anmälan om kränkande behandling Sibbarps skola BUN 2014/0603-1
Anmälan om kränkande behandling Sibbarps skola BUN 2014/0604-1
Anmälan om kränkande behandling Buaskolan BUN 2014/0625-1
Anmälan om kränkande behandling Bosgårdsskolan BUN 2014/0679-1
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Dnr

Delegeringsbeslut/Meddelanden
Delegationsbeslut BUN 2014/0045-77, BUN 2014/0045-80--85, BUN
2014/0045-87--88 Beslut om rektorsansvar under ordinarie rektors ledighet,
Joachim Wadström
Delegeringsbeslut BUN 2014/0529-4 Beslut om tilläggsbelopp, Agneta
Svenberg
Delegeringsbeslut BUN 2014/0633-3 Beslut om tilläggsbelopp, Agneta
Svenberg
Delegeringsbeslut BUN 2014/0634-3 Beslut om tilläggsbelopp, Agneta
Svenberg
Delegeringsbeslut BUN 2013/0559-4 Beslut om tilläggsbelopp, Joachim
Wadström
Delegeringsbeslut BUN 2014/0456-2 Beslut gällande tilläggsbelopp,
Joachim Wadström
Delegeringsbeslut BUN 2014/0059 Anvisning av plast för barn i behov av
särskilt stöd i sin utveckling, Kate Svensson
Delegeringsbeslut BUN 2014/0037-49 Beslut om skolskjuts vid annan
särskild omständighet Håstensskolan, Håkan Olsson
Delegeringsbeslut BUN 2014/0037-48 Beslut om skolskjuts vid annan
särskild omständighet Håstensskolan, Håkan Olsson
Delegeringsbeslut BUN 2014/0026-140 Beslut om skolskjuts vid annan
särskild omständighet Bosgårdsskolan, Håkan Olsson
Delegeringsbeslut BUN 2014/0045-78 Anställning av obehörig personal
längre än sex månader, Catrine Linde
Delegeringsbeslut BUN 2014/0045-79 Anställning av obehörig personal
längre än sex månader, Therese Hafström
Delegeringsbeslut BUN 2014/0045-86 Anställning av obehörig personal
längre än sex månader, Catrine Linde
Delegeringsbeslut BUN 2014/0534-2 Kränkande behandling – ärendet
avslutat, Mariedalskolans grundsärskola, Anna Aronius
Justerandes sign
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Deromeskolans lokala skolstyrelse mötesprotokoll 2014-09-17
Möte med lokala styrelserna för Sibbarps skola och förskola 2014-09-02

Protokoll Samverkan
141015
141021
141024
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Dnr

Övriga frågor
Svar på fråga angående Det kommunala informationsansvaret (KIA),
BUN 141020
Gymnasiechefen svarar på Jeanette Qvists (S) fråga angående KIA.

Fråga angående minnesateckningar från utvecklingsdag
Eva Pehrsson-Karlsson (C) ställer en fråga angående minnesateckningar
från BUN:s utvecklingsdag 141027.
Förvaltningschef svarar.

Avtal CLL
Jeanette Qvist ställer en fråga angående avtal CLL.
Förvaltningschef svarar samt återkommer i frågan.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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