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Dnr BUN 2012/0300

Kvalitetsöverblick 2012
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att
-

godkänna Kvalitetsöverblick 2012 som en del av det systematiska
kvalitetsarbetet

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen har upprättat en kvalitetsöverblick vars
syfte är att på ett överskådligt sätt redogöra för barn- och utbildnings
förutsättningar, resultat och förbättringsområden. Kvalitetsöverblicken ger
en övergripande bild över hur verksamheten står sig i förhållande till
nationella och lokala mål. I kvalitetöverblicken ingår även en analys av
verksamheterna som baseras på det kvalitetsarbete som förskolorna och
skolorna rapporterar om.

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Prot. utdrag:

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Barn- och utbildningsnämnden
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Dnr BUN 2013/0072

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att
-

godkänna barn- och utbildningsförvaltningens Årsredovisning för
räkenskapsåret 2012

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Yrkanden
Eva Pehrsson-Karlsson (C) yrkar att tabellen på sidan 2 även läggs in under
rubriken resultatfond och redovisar hela En-Till-En satsningen, samt
redigerar uttaget under 2012 till 7,1 mnkr. Förvaltningen får i uppdrag att
förtydliga och redigera texten i hela dokumentet.

Propositionsordning
Ordförande finner att Eva Pehrsson-Karlssons (C) yrkande bifalls genom
acklamation.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Ärendet
Barn- och utbildningsnämnden har under 2012 bedrivit verksamhet för
förskola,
pedagogisk
omsorg,
grundskola,
grundsärskola,
fritidshemsverksamhet, gymnasieskola, gymnasiesärskola och komvux.
Barn- och utbildningsförvaltningen har tagit fram ett förslag till
Årsredovisning för räkenskapsåret 2012.

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Prot. utdrag:

Justerandes sign

Ekonomikontoret

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Barn- och utbildningsnämnden
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Dnr BUN 2011/0223

Begäran om avskrivning av underskott för 2012
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden föreslår kommunstyrelsen att föreslå
kommunfullmäktige
-

att begära avskrivning av underskott
utbildningsnämnden för budgetåret 2012

för

Barn-

och

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Ärendet
I ett växande Varberg finns höga förväntningar på kvalité och förbättrade
resultat inom samtliga verksamheter. Vi har inte lyckats hålla vår budget
men vi har ansträngt oss hårt och alla verksamheter har varit mycket
restriktiva med sina inköp.
Under hösten har det varit köpstopp för allt som inte varit tvingande samt att
samtliga resultatfonder varit låsta. Inom grundskolan och fritidshemmen har
man varit särskilt återhållsamma med resurserna vilket visar sig i nyckeltal
jämfört med riket.
Innan årsbokslutet uppgick barn- och utbildningsnämndens totala
resultatfond till 23,2 mnkr varav 13,6 mnkr är planerade för En-till-En,
vilket innebär att totalt 9,6 mnkr återstår i resultatfonden fram till och med
2015. Det är viktigt att rektors sparade medel i resultatfonden blir möjlig att
utnyttja för kommande behov. Under 2013 står vi inför en övergripande
lokalförsörjningsplan där vi kommer att ha ett utökat behov av att rusta upp
skolsalar med inventarier samt renovering.
Under 2012 har det skett oförutsedda händelser, demografiska förändringar
och ingångsvärden som inneburit merkostnader med 24 mnkr mer än vad vi
kände till när vi gjorde vår budget för 2012, se bifogad bilaga.
Baserat på våra ansträngningar utifrån våra förutsättningar och de
utmaningar vi står inför 2013 begär Barn- och utbildningsnämnden
avskrivning av 2012 års underskott.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Prot. utdrag:

Justerandes sign

Kommunstyrelsen

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Barn- och utbildningsnämnden

BUN § 26
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Dnr BUN 2012/0451

REMISS Promemoria - Fritidspedagogers, speciallärares och
specialpedagogers behörighet att undervisa m.m.
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att
-

föreslå kommunstyrelsen att ställa sig bakom remissvaret till
utbildningsdepartementet

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Utbildningsdepartementet
har
översänt
remisspromemorian
–
fritidspedagogers, speciallärares och specialpedagogers behörighet att
undervisa m.m. till Varbergs kommun för yttrande. I promemorian
presenteras förslag till ändrade bestämmelser i skollagen (2010:800) och
lagen (2010:801) om införande av skollagen gällande fritidspedagogers,
speciallärares och specialpedagogers behörighet att undervisa.

Yttrande
Varbergs kommun instämmer i förslaget gällande ändringar i skollagen för
fritidspedagogers, speciallärares och specialpedagogers behörighet att
undervisa. Legitimationskravet för dessa grupper, i promemorian angivna
förutsättningar, överensstämmer väl med den rådande situationen i vår
skolorganisation. Vi ser dock ytterligare en grupp, som inte nämns direkt i
promemorian, men som är direkt påverkad av legitimationskravet och dess
konsekvenser på verksamhetens organisation.
För elever inskrivna i särskolan och som är individintegrerade i grundskolan
gäller samma krav på behörighet och legitimation på undervisande lärare, i
dubbel bemärkelse. De ska dels ha behörighet som lärare att undervisa i
grundskolan, dels för särskolan eftersom individintegrerade elever ska
undervisas i enlighet med särskolans kursplan även om de går i grundskola.
Den ”dubbla” behörigheten kan vara svår att rekrytera och bli tidskrävande
att utbilda. Varbergs kommun menar att denna komplexitet avseende lärares
behörighet avseende individintegrerade särskoleelever måste ses över så att
elevers rätt till integrering kan säkerställas. Vi föreslår att det görs undantag
i legitimationskraven för denna grupp lärare.
Varbergs kommun anser det som en nödvändig åtgärd att flytta fram krav på
legitimation att gälla undervisning och betygsättning, minst till 30 juni
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Barn- och utbildningsnämnden
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2019, helst ytterligare något år om alla krav skall uppfyllas enlig
ovanstående beskrivning. Huvudmannen måste få en rimlig möjlighet att
kunna planera strategier och ekonomiska förutsättningar för utbildning av
denna grupp lärare.
Regeringen bör, i överenstämmelse med förändringarna i skollagen, besluta
om att utbildningsplatser i tillräcklig omfattning skapas på universitet och
högskolor så ovanstående lärargrupper kan komplettera sin utbildning under
tidsperioden för att uppfylla legitimationskraven.
Eftersom bristen på behörighet i grundsärskolan och gymnasiesärskolan är
som störst kommer det att kräva extra god planering med framförhållning så
att den kommande femårsperioden används i syfte att säkerställa lärarnas
behörighetskrav inom perioden, så långt det är möjligt. Varbergs kommun
ser att de ekonomiska konsekvenserna blir omfattande och vill uppmana
regeringen att avsätta resurs till kommunerna liknande den statliga
satsningen för förstärkning av elevhälsan.
Barn- och utbildningsnämnden anser att promemorian bör kompletteras med
ytterligare förtydliganden vad som skall gälla för behörighet av lärare som
undervisar individintegrerade särskoleelever i grundskolan. Vidare anser
nämnden att den bortre tidsgränsen för legitimation för särskollärare bör
flyttas fram minst ett år till 30 juni 2019. Barn- och utbildningsnämnden
framför också vikten av att utbildningsplatser på universitet och högskolor
anpassas till utbildningsbehovet samt att regeringen avsätter resurser till
kommunerna eftersom de ekonomiska konsekvenserna blir omfattande.

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Prot. utdrag: Kommunstyrelsen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Barn- och utbildningsnämnden
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Dnr BUN 2013/0028

av

ersättningslokaler

för

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden föreslår kommunstyrelsen uppdra åt
planeringskontoret att
-

-

starta planering och projektering för ersättningslokaler åt
Österängens förskola
genom påbörjad förstudie ta fram en beräknad investeringskostnad
för uppförandet av en 6 avdelnings förskola på föreslagen tomt,
fastigheten Bolmen 3
investeringsmedel avsatta för projektering av ersättningslokaler för
objektet 32335 Boken och Ugglans förskola 2013, flyttas och tas i
anspråk för projekteringen av Österängens förskola. Detta föreslås
trots att investeringsbehovet för objektet 32335 kvarstår.

Barn- och utbildningsnämnden föreslår kommunstyrelsen att
-

föreslå kommunfullmäktige anslå projekteringspengar för nytt
investeringsobjekt för förskoleplatser i centrum, (Boken och Ugglan)
med 3 miljoner kronor under 2013

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Yrkanden
Eva Pehrsson-Karlsson (C) yrkar på att barn- och utbildningsnämnden skall
lägga till en attsats enligt följande:
Barn- och utbildningsnämnden föreslår kommunstyrelsen att
-

föreslå kommunfullmäktige anslå projekteringspengar för nytt
investeringsobjekt för förskoleplatser i centrum, (Boken och Ugglan)
med 3 miljoner kronor under 2013

Eva Pehrsson-Karlsson (C) yrkar på att sista meningen, fjärde stycket under
rubriken Yttrande tas bort: ”I årets budgetarbete ska investeringsplanen för
2014 justeras för kommande investeringsbehov gällande byggnationen av
förskolor i centrum och kommunen i övrigt”.

Propositionsordning
Ordförande finner att Eva Pehrsson-Karlssons (C) tilläggsyrkande bifalls
genom acklamation.
Ordförande finner att Eva Pehrsson-Karlssons (C) ändringsyrkande bifalls
genom acklamation.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Barn- och utbildningsnämnden
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Ärendet
Österängens förskola är sedan en tid utrymd på grund av fuktproblem i
lokalerna. Genom en teknisk bedömning av skadornas omfattning och
byggnadens
status
gjorde
fastighetsägaren
Region
Halland
ställningstagandet att inte åtgärda bristerna. Beslut fattades att byggnaden
skulle rivas och att ersätta den på plats med inhyrda paviljonger för att hysa
de fem avdelningarna. Planering för detta pågår och beräknas vara klart för
inflyttning tidigast i början av maj 2013. För närvarande bedriver förskolan
sin verksamhet i tre olika lokaler; på Nyhemsgatan 2 avd. i Derome
förvaltnings fastighet, Tranans förskola 2 avd. (paviljong vid PS) och i
Scoutstugan 1 avd.
Diskussioner mellan Varbergs kommun och Region Halland pågår om att
skapa förutsättningar för en permanent lösning för Österängens förskola i
närområdet. En förstudie har gjorts för en sexavdelnings förskola (alt. 8
avd.) på en tomt angränsande Bolmens förskola. I förstudien föreslås att
förskolan planeras i suterräng och i två våningsplan för att utnyttja
tillgänglig mark optimalt och för att tillvarata tomtens kvalitéer. På tomten
finns en byggnad (nyttjas av Region Halland) som i förstudien bedöms som
svår och kostnadskrävande att anpassa till förskola. Fastigheten har god
tillgänglighet avseende kollektivtrafik, gång- och cykelvägar, parkering och
varutransporter.

Yttrande
Bristen på förskoleplatser i centrum har ökat ytterligare genom den
oförutsedda situationen för Österängens förkola. Detta eftersom lokaler
tagits i bruk som skulle erbjudits föräldrar vars barn står i kö för en
placering under våren. Det medför att 2013 blir ett ansträngt år för alla
berörda förskolor i centrum och för de föräldrar som väntar på en placering.
Därför bedömer förvaltningen att projektet bör ha mycket hög prioritet.
I Varbergs kommuns investeringsplan 2013-2017 finns det avsatt 3 mkr för
projektering av ersättningslokaler för objektet 32335 Boken/Ugglan 6 avd.
Förvaltningen föreslår att dessa medel flyttas och istället tas i anspråk till
bl.a. förstudie och projektering av Österängens förskola.
I projekteringen bör också ingå bulleravskärmning för Bolmens och
Österängens nya förskola eftersom den senast utförda mätningen och
beräkningen uppvisade förhöjda bullervärden jämfört med den mätning som
gjordes då Bolmens förskola uppfördes.
Investeringsbehovet för utökning av förskoleplatser i centrum kvarstår trots
den föreslagna överflyttningen av medel.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Prot. utdrag:

Justerandes sign

Kommunstyrelsen, Planeringskontoret, Gerd Eriksson rektor

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Barn- och utbildningsnämnden

BUN § 28
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Dnr BUN 2013/0029

Uppsägning
av
Engelbrektsgatan

Furubergsskolans

paviljonger

på

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen att ge
-

Serviceförvaltningen i uppdrag att säga upp hyresavtalet gällande
hyrpaviljong på fastigheten Kråkbäret 6, samt att ansvara för
avetableringen och återställandet av mark

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Ärendet
Paviljongerna som idag är placerade längs Engelbrektsgatan har haft ett
tillfälligt bygglov som upphörde i juni 2012. Därefter förlängdes bygglovet
ytterligare ett år i väntan på att beslut skulle fattas om skolans framtida
organisation och kapacitet. Eftersom paviljongerna står på prickad mark;
d.v.s. mark som inte får bebyggas saknas möjligheten att ansöka om
permanent bygglov.

Yttrande
Återställningen av markytor bör samordnas med de åtgärder som krävs
utifrån den beslutade omorganisationen av skolan. Eftersom yngre elever
kommer att angöra och vistas på ytor angränsande Engelbrektsgatan bör
bl.a. cykelparkering och stängsel uppföras på den frigjorda ytan.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Prot. utdrag:

Justerandes sign

Kommunstyrelsen, Serviceförvaltningen, David Axklev rektor

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Barn- och utbildningsnämnden
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Dnr BUN 2013/0054

Uppsägning av lokaler för fritidshem i del av Skällinge skola
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att
-

säga upp hyresavtalet med Serviceförvaltningen för lokaler som
används för fritidshem i del av Skällinge skola

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Ärendet
Skällinge skolas fritidshem är för närvarande lokaliserat i den äldsta delen
av tre byggnader. Byggnaden har efter brandinspektion visat brister gällande
brandsäkerhet samt att mätning av radonhalt i källare visat att de överstiger
numera gällande gränsvärden.

Yttrande
På grund av dessa dokumenterade brister får endast del av lokalerna
användas för max 19 personer, vilket utgör en begränsning för hur
verksamheten kan bedrivas. Verksamheten flyttar över till annan del av
skolan i samband med att fritidsverksamheten stänger för sommaren.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Prot. utdrag:

Justerandes sign

Serviceförvaltningen, Hans Stein rektor

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Barn- och utbildningsnämnden
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Dnr BUN 2013/0006

Programkostnad för gymnasiesärskolan
Beslut
Barn och utbildningsnämnden beslutar att

-

godkänna
informationen
gymnasiesärskolan

gällande

programkostnad

för

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Ärendet
Programkostnad 2013 gymnasiesärskolan

Nationellt program

2013
286 743

2012
308 629

IVYT/yrkesträning

418 907

365 886

IVVT/verksamhetsträning

418 907

365 886

70 734

76 889

Integrerade elever

Färre antal elever på de nationella programmen har inneburit nedskärningar
gällande elevassistenter och antalet elever med diagnoser som kräver mer
omfattande insatser har blivit betydligt fler på gymnasiesärskolans
individuella program (yrkesträning och verksamhetsträning).

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Prot. utdrag:

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Barn- och utbildningsnämnden
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Dnr BUN 2013/0006

Nya program på gymnasiesärskolan
Beslut
Barn och utbildningsnämnden beslutar att

-

ställa sig positiv till att starta programmet för hotell, restaurang och
bageri, programmet för hantverk och produktion samt individuella
programmet på gymnasiesärskolan

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Ärendet
I syfte att öka möjligheterna till fortsatt yrkesverksamhet och studier har
gymnasiesärskolan genomgått ett antal förändringar som gäller utbildningar
med start efter 30 juni 2013. Gymnasiesärskolan har anpassats till de
förändringar som genomfördes på gymnasiet 2011. Detta innebär bl a att
även gymnasiesärskolan kommer att ha en ny betygsskala där A är högsta
betyg, dock utan F. De nationella programmen i den nya gymnasiesärskolan
blir kursuppbyggda med 2500 poäng och det individuella programmet
kommer att innehålla ämnesområden. Nu blir det kunskapskrav i stället för
kriterier. Skillnaden är att kunskapskraven innebär att man tittar på helheten
och inte en lista med kriterier. I slutet på sin utbildning får eleven ett s k
gymnasiesärskolebevis som ska ge en fördjupad dokumentation och förklara
vad eleven har lärt sig. I den nya gymnasiesärskolan blir det nio nationella
program istället för åtta som det är idag.
På programmet för hotell, restaurang och bageri förbereds eleverna för att
kunna arbeta med t.ex. bageri- och konditorivaror, livsmedelshygien,
dukning, matlagning och hotellservice. Under utbildningen lär sig eleverna
också att utveckla ett serviceinriktat förhållningssätt och förmåga att
kommunicera och samverka med kunder.
På programmet för hantverk och produktion får eleverna grundläggande
kunskaper inom hantverkshistoria, hantverksteknik och produktion. Under
utbildningen lär sig eleverna också hantera verktyg och
tillverkningsmetoder och utveckla kunskaper om material som används
inom programmets yrkesområden.
På individuella programmet ska eleverna skaffa kunskaper för att ett så
självständigt och aktivt liv som möjligt samt för att kunna delta i
samhällslivet. Innehållet på ett individuellt program kan utformas utifrån
varje individs behov och förutsättningar.
De individuella programmen innehåller dessa ämnesområden: estetisk
verksamhet, hem- och konsumentkunskap, idrott och hälsa, natur och miljö,
individ och samhälle samt språk och kommunikation.
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Istället för betyg i ämnesområdena, bedömer och utvärderar läraren elevens
kunskaper utifrån krav för grundläggande kunskaper och för fördjupade
kunskaper.
De tre ovan nämnda programmen motsvarar de program som redan finns på
gymnasiesärskolan idag.
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Dnr BUN 2013/0022

Yttrande över detaljplan för Fastarp 2:93
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att
-

inte ha några synpunkter på förslaget till detaljplan för Fastarp 2:93
Varbergs kommun. Förvaltningens övervägande bör beaktas

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Ärendet
Syftet med detaljplanen är att öka byggrätten och möjliggöra fler lägenheter
genom att utföra en ny byggnad i vinkel kopplad till den befintliga
byggnaden med fyra nya lägenheter. Fastigheten Fastarp 2:93 ligger centralt
i Tvååker utmed Fastarpsvägen, 250m väster om Medborgarhuset.

Yttrande
Förvaltningen bedömer att detaljplanen inte kommer att medföra några
större förändringar som påverkar barn- och utbildningsnämndens
verksamhet.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Dnr BUN 2013/0062

Upphävande av Barn- och utbildningsnämndens beslut
angående interkommunala ersättningar till fristående
verksamheter
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar
-

att Barn- och utbildningsnämnden upphäver beslut meddelat av
Barn- och utbildningsnämnden den 21 januari 2013, BUN § 16

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Ärendet
På grund av ett förbiseende har nämnden den 21 januari 2013 meddelat
beslut i ett ärende som delegerats till förvaltningschefen den 10 december
2012. Förbiseendet har medfört att delegaten och nämnden meddelat samma
beslut varför nämnden nu upphäver sitt beslut i frågan och
delegationsbeslutet den 11 december 2012 kvarstår.

Yttrande
Finner en myndighet att ett beslut, som den har meddelat som första instans,
är uppenbart oriktigt på grund av nya omständigheter eller av någon annan
anledning, ska myndigheter ändra beslutet, om det kan ske snabbt och enkelt
och utan att det blir till nackdel för någon enskild part (27 §
förvaltningslagen (1986:223)). Förvaltningen anser att beslutet ska
upphävas då detta kan ske snabbt och enkelt och utan att det blir till nackdel
för någon enskild part eftersom det senare beslutet inte innebär någon
förändring för aktuella parter. Med hänvisning till detta samt att en
myndighet inte kan meddela två beslut i samma fråga anser förvaltningen att
beslutet den 21 januari 2013 ska upphävas och att delegationsbeslutet den
11 december 2012 ska kvarstå.
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Dnr BUN 2013/0075

Förslag till gemensam timplan i grundskolan
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att

- godkänna det till ärendet bifogade förslaget till gemensam timplan
för samtliga grundskolor
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Ärendet
Ny timplan behöver tas fram för samtliga grundskolor så att elevens
garanterade undervisningstid enligt skollagens riktlinjer kan fastställas. I
bilaga 1 till skollagen (2010:800) framgår fördelningen av den garanterade
undervisningstiden (timplan). Huvudmannen får besluta om ytterligare
undervisningstid utöver den garanterade undervisningstiden.
Förvaltningen har i samarbete med rektor arbetat fram liggande förslag.
Som grund för vårt ställningstagande är Skolförordning (2011:185) bilaga 1
och Skolverkets antaganden om undervisningstid som gjordes innan
kursplanearbetet startade samt regeringens satsning på en utökning av den
garanterade undervisningstiden med 120 timmar med start höstterminen
2013.
Skolverket
föreslår
att
de
timmarna
används
till
matematikundervisning i årskurserna 1-3 med en timme i veckan.
Antalet minuter per vecka i timplanen ska endast ses som ett riktvärde då
basen måste utgå från garanterade antal timmar i ett ämne. Rektor kan med
fördel lägga t ex lektioner för en vecka under en termin eller flerveckorspass
och kombinera detta med andra ämnen. Det är rektors organisation som styr
hur lektionspassen ska fördelas.
I skollagen framgår att timplanen omfattar 6 665 timmar i årskurs 1-9.
Därav skolans val 600 timmar. Vid skolans val får antalet timmar i
timplanen för ett ämne eller en ämnesgrupp minskas med högst 20 procent.
Vi har valt att inte specificera antalet timmar mellan NO ämnena fysik,
biologi, kemi, teknik och SO ämnena historia, religionskunskap,
samhällskunskap eller geografi. Där måste skolan föra en dialog så en
lämplig fördelning kan göras något som görs redan idag. Inte heller
skollagen väljer att strukturera timmarna på respektive ämne.
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Dnr BUN 2013/0016

Yttrande gällande förslag för Grönstrategi för aktiviteter,
upplevelser och biologisk mångfald i Varbergs kommuns
utemiljö
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar
-

att inte ha några invändningar mot förslaget till Grönstrategi för
aktiviteter, upplevelser och biologisk mångfald i utemiljön i
Varbergs kommun

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Ärendet
Hamn- och gatunämnden har på uppdrag av Kommunfullmäktige arbetat
fram ett förslag till en ny grönplan för Varbergs tätort. Dokumentet och
remissversionen; Simma, lek och Svärma, grönstrategi för aktiviteter,
upplevelser och biologisk mångfald i Varbergs kommuns utemiljö har
arbetats fram i en arbetsgrupp och i samråd med berörda förvaltningar för
att ge en långsiktig gemensam inriktning för utveckling av utemiljön i
kommunen.

Yttrande
Barn- och utbildningsförvaltningens ser positivt på att i ett tidigt skede
samverka i förvaltningsövergripande projekt rörande planeringsfrågor.
Särskilt i de frågor som rör miljöer angränsande verksamheter där barn och
unga vistas och där ansvaret ligger på barn- och utbildningsförvaltningen.
Med gemensamma mål och riktlinjer ges större möjligheter att utveckla och
förbättra utomhusmiljö så att den blir både attraktiv och säker för dessa
verksamheter. Utomhusmiljöer som angränsar skol- och förskole gårdar
används i stort sätt dagligen för undervisning och lek. Därför bör även
omgivningen betraktas som lärmiljöer vilka kan bidra till ökad kvalité och
måluppfyllelse.
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Dnr BUN 2013/0020

Anmälan om ny lokal styrelse på Ankarskolan
Beslut
Barn och utbildningsnämnden beslutar
-

att inrätta lokal styrelse på Ankarskolan

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Ärendet
Företrädare för elevernas vårdnadshavare har tillsammans med företrädare
för personalen inkommit med en ansökan om att få starta en lokal styrelse
på Ankarskolan.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Dnr

Information - skolorganisation/lokaler
Sammanfattning
Siw Österberg från förvaltningen redogör för behov av inventarier inom
skolorna i centrum: Håsten, Furuberg, Bocksten, Almers, Mariedal och
Bläshammar. Preliminära kostnader presenterades. Detta kan finansieras på
olika sätt och är en information från förvaltningen till Barn- och
utbildningsnämnden för att skapa delaktighet i pågående arbete.
Förvaltningen har kontakt med Kungsäter och Karl Gustav där det
framkommer att föräldrar är bekymrade över att förändringar redan skall ske
till höstterminen 2013.
Överklagan har inkommit från familjer boende på Sannes som vill tillhöra
Furubergs upptagningsområde, ej Bocksten.
Beträffande Himledalens område så har det genomförts en träff med
vårdnadshavare, rektorer, representanter från förvaltningen och politiker den
12 februari och kommer att vara ytterligare ett möte den 25 februari.
Förvaltningen har haft ett möte med föräldrar i Blixtorp och diskuterat
upptagningsområde.
Personalens upplevelser av omorganisationen är att nu först arbeta med den
praktiska delen och därefter skapa nytt tillsammans.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Dnr

Informationsärende
Redovisning, Hur många når målen i simundervisning år 6?
Ärendet som 2012-12-10 bordlades av Lars-Åke Erlandsson (V) vid barnoch utbildningsnämndens sammanträde redovisas vid nämndens
sammanträde idag.
Förskoleverksamhet för flyktingbarnen vid Fun City
Förvaltningens chef för förskoleverksamhet informerar om verksamheten i
Tvååker som startat upp för flyktingbarnen på Fun City.
Remissyttrande – Läsandets kultur SOU 2012:65
Barn- och utbildningsförvaltningen har skickat över till
kommunledningskontoret ett yttrande beträffande en remiss Läsandets
kultur – slutbetänkande av Litteraturutredningen, SOU 2012:65. Barn- och
utbildningsförvaltningen har yttrat sig i de delar som rör kapitel 2, läsvanor
och läsfärdighet och kapitel 3 litteratur i skolan.
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Tillkommande ärenden
Brev från fritidshemmet Ankarskolan
Jeanette Qvist (S) frågar angående ett brev, som inkommit från en förälder
som har ett fritidsbarn. Föräldern ifrågasätter verksamheten eftersom
fritidshemmet under sommaren är tillsammans med förskolan och undrar
hur det kan bli en fungerande verksamheten för det äldre barnet.
Protokoll Karl Gustav och Kungsäter
Eva Pehrsson-Karlsson (C) frågar hur protokollet från 2013-01-21 har
hanterats eftersom det saknades delar under ett ärende. Nämndsekreteraren
redogör för att med stöd av kommunjuristen kan det skrivas in i protokollet i
efterhand ett förtydligande enligt följande lydelse: Ordförande har efter att
protokollet justerats konstaterat att det brister i beskrivning av ärendet i
protokollstexten och hänvisar därför till barn- och utbildningsförvaltningens
tjänsteutlåtande daterat januari månad 2013 (dnr BUN2012/0403).
Diarieföring
Eva Pehrsson-Karlsson (C) lyfter frågan hur diarieföring av brev/e-post till
och från ledamöterna inom nämnden skall hanteras på ett systematiskt sätt.
Frågan diskuteras vid kommande arbetsutskott.
Psynkprojektet
Eva Pehrsson-Karlsson (C) frågar om psynkprojektet. Förvaltningschefen
informerar om att det pågår rekrytering av en projektledare. En redovisning
kommer till barn- och utbildningsnämnden i mars.
PS Språkresor
Peter Stoltz (S) lyfter frågan kring de elever som läser språk på Peder
Skrivare skola och har blivit lovade språkresa i år 3, vilken nu har blivit
inställd.
Elisabeth Svennerstål Jonsson semester
Under Elisabeth Svennerstål Jonssons semester är Fredrik Höper
tillförordnad förvaltningschef.
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Rättegång
Just nu pågår en rättegång rörande kränkning där det eventuellt kan bli
skadestånd för Varbergs Kommun. Vid frågor hänvisas till kommunjuristen
i Varberg.

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Prot. utdrag:

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Datum

