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Plats och tid

Fävren, kl. 8.30–16.35 Ajournering för lunch kl. 12.15-13.15

Beslutande

Micael Åkesson (M)
Jeanette Qvist (S) utgår kl. 12.15 § 92 - § 93
Eva Pehrsson-Karlsson (C)
Ing-Marie Berggren (S)
Lars-Åke Erlandsson (V) utgår kl. 16.20 (del av § 111)
Margit Kastberg (M)
Barbro Gunnarsson (M)
Nevrie B Suleyman (M) utgår kl. 16.20 § 92 - § 113
Peter Stoltz (S)
Christer Andersson (S)
Reine Antonér (M)
Peter Sjöholm (M) fr.o.m. kl. 10.30 § 93 - § 114
Louise Blixt Modée (C) § 92
Sara Ekblom (S)
Karl-Erik Bengtsson (S) § 94 - § 114

Ersättare –
ej tjänstgörande

Karl-Erik Bengtsson (S) § 92 - § 93
Susanne Enger (KD)
Louise Blixt Modée (C) § 93 - § 114

Övriga deltagare

Elisabeth Svennerstål Jonsson, förvaltningschef
Kerstin Andersson, nämndsekreterare
Ann-Therese Skoogh, chefscontroller
Agneta Svenberg, chef förskoleverksamheten
Joachim Wadström, grundskolechef
Mari Sandell Molander, gymnasiechef § 93, § 111
Haris Huric, ekonom § 93
Maria Wirén, utvecklingschef § 94, § 111
Victor Prytz, PWC § 92
Ulrika Nittfors, personalrepresentant utgår kl. 16.20 § 92 - § 111 (del av)
Anita Johannesson, personalrepresentant § 95 - § 114

Utses att justera

Peter Stoltz (S)

Justeringens plats och
tid

Barn- och utbildningsförvaltningens kansli, Norrgatan 25

Sekreterare

Kerstin Andersson

Paragraf

92-99
111-114
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Dnr

Information:
Genomlysning
av
utbildningsnämndens ekonomistyrning

barn-

och

Anlitad konsult går igenom den rådgivningsrapport som är gjord utifrån
uppdraget från kommunstyrelsen.
En genomgång av rapporten kommer att ske hos Kommunstyrelsen den 9
september.
Barn- och utbildningsnämnden vill att det sker en återkoppling i ärendet vid
nämndens sammanträde den 30 september.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Prot. utdrag:

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Barn- och utbildningsnämnden

BUN § 93

Sammanträdesprotokoll
2013-09-02

4

Dnr

Genomlysning gymnasieskolan Budget 2014-2016
Barn- och utbildningsförvaltningens ekonom tillsammans med
gymnasiechefen informerar om gymnasieskolans ekonomiska situation.
Peder Skrivares gymnasieskola redovisade 2012 ett underskott på 15,8 mkr.
Inför 2013 prognostiseras ett underskott på 19 mkr. Gymnasieskolan
befinner sig i en svår ekonomisk situation och framtidsutsikterna för de
kommande tre åren tyder på en fortsatt ansträngd ekonomi.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Prot. utdrag:

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Barn- och utbildningsnämnden
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Dnr BUN 2013/0292

Budget för barn- och utbildningsnämnden för 2014 och plan
2015-2016
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att
- ställa sig bakom punkt nr 1
- skjuta IT-satsningen i punkt nr 2 tills nuvarande IT-plan ”En-till-En”
är slutförd och utvärdering är gjord
- ställa sig bakom punkt nr 3
i förvaltningens underlag och förslag till prioriterade satsningar
att dessutom påtala vikten av att
- slutföra den sedan tidigare beslutade IT-satsningen ”En-till-En”
enligt plan
- det extra stöd som barn med särskilda behov har rätt till för att nå
målen säkerställs
- för den fortsatta utvecklingen i Varbergs kommun är
yrkesprogrammen en viktig del av programutbudet på gymnasiet
- den pedagogiska uppgiften säkerställs i förskola och på fritids i takt
med att vistelsetiderna ökar
Peter Stoltz (S), Ing-Marie Berggren (S), Christer Andersson (S), Sara
Ekblom (S), Karl-Erik Bengtsson (S) och Lars-Åke Erlandsson (V) deltar ej
i beslut.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Yrkanden
Eva Pehrsson-Karlsson (C) yrkar på att barn och utbildningsnämnden ska
besluta enligt förslag nedan:
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att
- ställa sig bakom punkt nr 1
- skjuta IT-satsningen i punkt nr 2 tills nuvarande IT-plan ”En-tillEn” är slutförd och utvärdering är gjord
- ställa sig bakom punkt nr 3
i förvaltningens underlag och förslag till prioriterade satsningar
att dessutom påtala vikten av att
- slutföra den sedan tidigare beslutade IT-satsningen ”En-till-En”
enligt plan
- det extra stöd som barn med särskilda behov har rätt till för att nå
målen säkerställs
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Barn- och utbildningsnämnden
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för den fortsatta utvecklingen i Varbergs kommun är
yrkesprogrammen en viktig del av programutbudet på gymnasiet
den pedagogiska uppgiften säkerställs i förskola och på fritids i takt
med att vistelsetiderna ökar

Margit Kastberg (M) yrkar bifall till Eva Pehrsson-Karlssons förslag.
Propositionsordning
Ordförande konstaterar att det endast finns ett förslag till beslut och finner
att barn- och utbildningsnämnden beslutar enligt detta.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Ärendet
Barn- och utbildningsnämnden har av fullmäktige erhållit en planerad
budgetram för 2014 om 1 217 361 tkr.
I denna ram ingår beräknad lönejustering med 36 218 tkr för egen
verksamhet och 4 332 tkr för löneökning för köpta tjänster från Service.
Vårt ansvar är att utbilda barn och elever för morgondagens kompetenser
och stärka deras självförtroende så att de lämnar sin skolgång med de rätta
förutsättningarna för att göra val utifrån sina mål och drömmar. Det är först
när alla lyckas vi kan se oss som en framgångsrik skolkommun.
Vi gör strategiska val som bygger upp en lärande organisation som
systematiskt arbetar med att förbättra kvalitet och resultat utifrån
fullmäktige och nämndens mål. De stödprocesser som är avgörande för
kärnverksamhetens resultat måste ha fokus på att stärka och utveckla:
•
•
•
•

LEDARSKAPET - ledarskapet på alla nivåer - pedagog,
förskolechefer/rektor, förvaltning/politik.
FORSKNING - förutsättningar så att verksamheten bedrivs och
utformas utifrån aktuell forskning.
FÖRHÅLLNINGSSÄTT - förhållningssätt till mötet med alla för att
tillsammans förändra och utvecklas.
LÄRANDE - arbetssätt och arbetsformer för framtidens
kompetenser.

Lärande organisation

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Datum
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Barn- och utbildningsnämndens budget går att dela in i tre delar. (1)
Kärnverksamhet (2) Kvalitetshöjande pedagogiska insatser (3) Fasta och
svårpåverkbara kostnader.

Bilderna beskriver nuläge och önskat målvärde. De ”fasta” kostnaderna är
svåra att reducera. För att uppnå en högre tilldelning till kärnverksamheten
och till kvalitetshöjande pedagogiska insatser behövs utöver en reducering
av de ”fasta” kostnaderna en utökad tilldelning av ramhöjande medel.

Yttrande
I bilagt bugetunderlag beskriver Barn och utbildningsförvaltningen de
förändringar och behov som verksamheterna står inför och som påverkar vår
budget.
Vi behöver höja kvaliteten i kärnverksamheten. Tidiga insatserna i främst
grundskolans tidiga år bör förstärkas. Forskning visar att mindre grupper i
de yngre åldrarna är gynnsamt för lärandet och resultatutvecklingen.
Kvalitetshöjande pedagogiska insatser för förbättrade resultat är viktigt och
kräver investering.
Våra planerade insatser och aktiviteter för ökad kvalitet och resultat utifrån
fullmäktige och nämndens mål är:
1. Ledarskapet i klassrummet
2. IT och lärande
3. Ökad
anställningsbarhet
arbetsmarknaden

och

förbättra

tillgängligheten

till

Detta arbete ska ses som en långsiktig investering över tid med start 2014.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
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För att nå den kärnverksamhet och de kvalitetshöjande insatser vi efterstävar
behöver vi både reducera fasta kostnader samt få en utökad
budgettilldelning.

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

Justerandes sign

Ekonomikontoret

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Barn- och utbildningsnämnden
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Dnr BUN 2013/0331

Utvärdering av matematiksatsningen "RIV - Räkna i
Varberg" för årskurs 1-3 i Varbergs kommun
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att
-

anta föreliggande redovisning ”Utvärdering av matematiksatsning
årskurs 1-3” och lämna den som redovisning till
Kommunfullmäktige

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Ärendet
Matematiksatsningen i Varberg, RIV, är ett utvecklingsarbete som startades
upp under läsåret 2011/2012 i avsikt att tidigt uppmärksamma de elever som
riskerar att inte nå målen. Detta genom att stärka elevernas räknefärdigheter
inom de tre huvudsakliga områdena addition, subtraktion och
multiplikation. Divisionsbegreppet tas upp genom kopplingen till
multiplikation, men fokus ligger inte på att lära sig divisionstabellerna.
Genom att tidigt uppmärksamma elevernas grundläggande taluppfattning
ges eleverna bättre förutsättningar att få rätt stöd och hjälp för vidare
matematikinlärning.
Kommunfullmäktige har begärt en utvärdering av matematiksatsningen åk
1-3 innan beslut om fortsatt stöd kan ges.

Yttrande
Satsningen kring räknefärdigheter i matematiken är enbart en del av en stor
helhet i det som kallas för taluppfattning och tals användning. God
taluppfattning behövs för att lyckas med skolans matematik. Enligt
tabellerna ovan syns en tydlig ökning av elevernas räknefärdigheter i
huvudräkning och skriftliga räknemetoder samt att detta har genererat en
ökad måluppfyllelse inom just dessa båda områden vid nationella prov.
Förvaltningen ser därför att satsningen ger avsett resultat och bör
permanentas som en del i arbetet för att fler elever ska nå sin fulla potential
gällande kunskapsmålen.
Förvaltningen ser också att arbetet med att stärka matematiklärares
didaktiska förmågor inom kursplanens alla områden bör leda till att
matematiklyftet ges inom grundskolans övriga stadier och att
erfarenhetsutbytet inom nätverken ges möjlighet att fortsätta.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesprotokoll
2013-09-02

10

Ytterligare satsning på förskolan och förskoleklass bör göras. Detta kan
genomföras genom att ge förutsättningar för pedagoger inom förskola och
förskoleklass att med handledning genomföra skolverkets fortbildning
”Matematiklyftet”.

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag

Justerandes sign

Kommunstyrelsen
Grundskolechef

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Barn- och utbildningsnämnden
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Dnr BUN 2013/0332

Utvärdering av "Lässatsning i Varberg - LIV" i Varbergs
kommun
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att
-

anta föreliggande redovisning ”Utvärdering Läslyftet i Varberg –
LiV” och lämna den som redovisning till Kommunfullmäktige

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Ärendet
Läslyftet i Varberg, LiV, är ett utvecklingsarbete som startades upp under
läsåret 2010/2011 i avsikt att ”få alla elever med på läståget”.
Syftet med lässatsningen ”Läslyftet i Varberg – LiV” är att alla elever i
årskurs 2 ska ges förutsättningar att utveckla en god läsförmåga. Genom
screening och observationer uppmärksammar lärare de elever som riskerar
att inte nå målen. För att stärka lärarnas profession inom läsundervisningen
bedriver språkutvecklarna kompetensutveckling i olika metoder och
arbetssätt, vilket ökar kvalitén på stödinsatserna.

Yttrande
Lässatsning i Varberg – Liv (läs- och skrivsatsning) som riktar sig till
årskurs 2, förefaller ha en positiv effekt på resultatet i nationella prov,
årskurs 3. Under tid som Liv-satsningen pågått har Varbergs kommun
förbättrat resultaten i förhållande till riket. Det gäller inom samtliga
områden som prövats. Våren 2010 till våren 2012 noteras störst
förbättringar på delproven som mäter läsning av skönlitterär text (+3,2 %)
och elevers högläsning (+4,4 %).
Vid en jämförelse av resultaten mellan 2012 och 2013 noteras förbättringar
inom samtliga områden som mäter läsande och skrivande. Störst
förbättringar har skett inom delprov som mäter läsning av faktatext (+3,9 %)
och skrivuppgift beskrivande text (+6,8 %).
LiVsatsningen mot de lägre åldrarna har gett resultat. Sannolikt beror detta
på satsningens tydliga fokus och att lärarna via fortbildning och kollegialt
lärande fått ökad kunskap om hur de kan möta elevers olika behov.
Långsiktighet och tydlig ledning är också viktiga faktorer.
Förvaltningen konstaterar att Liv-satsningen mot förskola och grundskola
har gett goda effekter som bidragit till en ökad måluppfyllelse. Däremot ser
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Barn- och utbildningsnämnden
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förvaltningen inte samma utveckling i de högre årskurserna. En liknande
satsning riktad mot gymnasieskolan leder sannolikt till en ökad
kunskapsutveckling och därigenom ökad måluppfyllelse.
Ytterligare satsning på förskolan och förskoleklass bör göras. Alla barn ska
ges förutsättningar att utveckla sitt språk. Lärarna har behov av utbildning
inom områden som berör flerspråkighet, språkets funktion och form samt
tidigt fokus på läsförståelse.
Satsningen bör permanentas som en del i Varberg kommuns arbete så fler
elever når sin fulla potential gällande kunskapsmålen.

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

Justerandes sign

Kommunstyrelsen
Grundskolechef

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Barn- och utbildningsnämnden
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Dnr BUN 2013/0305

Utbyggnad av trådlöst nät i skolan
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att
- föreslå Servicenämnden besluta; uppdrag åt Serviceförvaltningen att
komplettera trådlöst nät på Almers skola, Håstensskolan,
Väröbackaskolans idrottshall, PS Hus 1 och Mariedalsskolan, samt
att reservera 750 tkr från Serviceförvaltningens investeringskonto
32126 ”Utveckling IT” avseende utbyggnad av trådlöst nät i dessa
skolor.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Ärendet
På grund av ändrat verksamhetsbehov på vissa skolor behöver IT-service
justera och komplettera befintligt trådlös utrustning för att garantera
prestanda samt fullgod täckning. För att kunna leverera bra trådlösa nätverk
i En-till-En-skolorna Almers skola, Håstensskolan, Väröbackaskolans
idrottshall, PS Hus 1, samt Mariedalsskolan krävs fler trådlösa
accesspunkter än vad som finns avsatt i IT-service investeringsbudget.
För att klara behovet behöver IT-service ta ytterligare 750 tkr i anspråk från
Serviceförvaltningens investeringskonto 32126 ”Utveckling IT” för
investeringar i trådlösa nätverk.
Utbyggnaden av trådlöst nät innebär en förtätning av antalet accesspunkter
och betyder att skolornas månadskostnader kommer att öka enligt gällande
prislista.

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

Justerandes sign

Serviceförvaltningen

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Barn- och utbildningsnämnden
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Dnr BUN 2013/0286

Fritidshem - den lärande leken
Måldokument för fritidshem i Varbergs kommun
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att
-

anta måldokument för fritidshem i Varbergs kommun

-

anta tillhörande bilagor som efterhand kan revideras och förändras
av förvaltningen utan förnyat beslut

Barn- och utbildningsnämnden begär en återkoppling till nämnden om hur
det har gått i verksamheten.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Ärendet
En arbetsgrupp bestående av fritidspedagoger och rektor har utarbetat ett
måldokument med bilagor för fritidshem i Varbergs kommun.

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
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Dnr BUN 2013/0307

Introduktionsutbildning på Hagaskolan för nyanlända elever
- asylsökande, flyktingar, papperslösa eller av andra skäl
behöver denna utbildning
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att
-

förlägga introduktionsutbildning till Hagaskolan för nyanlända
elever – asylsökande, flyktingar, papperslösa eller av andra skäl
behöver denna utbildning

-

introduktionsutbildningen omfattar F-9 och införs från och med
läsåret 2013-2014

-

omfattningen på introduktionsutbildningen hanteras på Hagaskolan
utifrån elevtal och deras behov

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Ärendet
Införa introduktionsutbildning Hagaskolan för nyanlända elever –
asylsökande, flyktingar, papperslösa eller av andra skäl behöver denna
utbildning för elever i Varbergs kommun från och med läsåret 2013-2014.

Yttrande
Det har funnits svårigheter att kvalitativt hantera mottagandet av nyanlända
elever på de olika skolorna i kommunen. Förvaltningen avser därför att
koncentrera arbetet med de nyanlända elever till Hagaskolan.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes sign

Grundskolechef,
Hagaskolan rektor

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Barn- och utbildningsnämnden
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Dnr BUN 2013/0308

Tobakspolicy för förskolan, grundskolan och gymnasieskolan
i Varbergs kommun
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att anta
- Tobakspolicyn för förskolan, grundskolan och gymnasieskolan i
Varbergs kommun
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Ärendet
Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen skriver i sin tillsyn 2012 att varje skola
ombeds ta fram en policy för hur skolan hanterar frågan om elev påträffas
rökandes på skolans område och hur skolan arbetar för att elever inte ska
utsättas för tobaksrök ofrivilligt.
Förvaltningen tog därför ett samlat grepp om frågan och utsåg en
referensgrupp med bland annat lärare, skolsköterskor och rektor från olika
skolor i grundskola och gymnasieskola. Till gruppen kopplades även
representanter från miljö- och hälsoskyddsförvaltningen, länsstyrelsen
Halland och preventionssamordnare.
Tillsammans med förvaltningens arbetsmiljöintendent utarbetades en policy.
Syftet med policyn är en tobaksfri skola som innebär att ingen tobak får
förekomma i skolan för elever under skoltid.
Yttrande
Förvaltningen föreslår att Barn- och utbildningsnämnden antar föreliggande
tobakspolicy för förskolan, grundskolan och gymnasieskolan i Varbergs
kommun.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag

Justerandes sign

Grundskolechef,
Chef
förskoleverksamheten

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Barn- och utbildningsnämnden
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Dnr BUN 2013/0251

Svar på Skolinspektionens tillsyn den 23-24 april 2013
gällande Ankarsskolan
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att
- anta föreliggande skrivelse ”Svar på Skolinspektionens beslut
gällande Ankarskolan 2013 Dnr 43-2012:5306” som svar på
Skolinspektionens tillsyn den 23-24 april 2013 gällande
Ankarsskolan.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Ärendet
Skolinspektionen genomför tillsyn i Varbergs kommun under våren och
hösten 2013. Vid tillsyn besöker Skolinspektionen samtliga skolenheter i
kommunen.
Ankarskolan besöktes av Skolinspektionen mellan den 23-24 april 2013.

Yttrande
Förvaltningen ställer sig bakom och antar rektors svar på Skolinspektionens
tillsyn för Ankarskolan.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes sign

Skolinspektionen
Ankarskolan, rektor

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Barn- och utbildningsnämnden

BUN § 102

Sammanträdesprotokoll
2013-09-02
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Dnr BUN 2013/0134

Svar på skolinspektionens tillsyn den 14-15 maj 2013
gällande Lindbergs skola
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att
-

anta föreliggande skrivelse ”Svar på Skolinspektionens beslut
gällande Lindbergs skola 2013 Dnr 43-2012:5306” som svar på
Skolinspektionens tillsyn den 14-15 maj 2013 gällande Lindbergs
skola

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Ärendet
Skolinspektionen genomför tillsyn i Varbergs kommun under våren och
hösten 2013. Vid tillsyn besöker Skolinspektionen samtliga skolenheter i
kommunen.
Lindbergs skola besöktes av Skolinspektionen mellan den 14-15 maj 2013.

Yttrande
Förvaltningen ställer sig bakom och antar rektors svar på Skolinspektionens
tillsyn för Lindbergs skola.

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

Justerandes sign

Skolinspektionen
Lindbergs skola, rektor

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Barn- och utbildningsnämnden

BUN § 103

Sammanträdesprotokoll
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Dnr BUN 2013/0264

Svar på skolinspektionens tillsyn den 29-30 maj 2013
gällande Mariedalsskolan grundsärskolan
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att
-

anta föreliggande skrivelse ”Svar på Skolinspektionens beslut
gällande Mariedalsskolan grundsärskolan 2013 Dnr 43-2012:5306”
som svar på Skolinspektionens tillsyn den 29-30 maj 2013 gällande
grundsärskolan Mariedalsskolan.

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Ärendet
Skolinspektionen genomför tillsyn i Varbergs kommun under våren och
hösten 2013. Vid tillsyn besöker Skolinspektionen samtliga skolenheter i
kommunen.
Mariedalsskolan grundsärskolan besöktes av Skolinspektionen mellan den
29-30 maj 2013.

Yttrande
Förvaltningen ställer sig bakom och antar rektors svar på Skolinspektionens
tillsyn för Mariedalsskolan grundsärskolan.

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

Justerandes sign

Skolinspektionen
Mariedalsskolan
grundsärskolan, rektor

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Barn- och utbildningsnämnden

BUN § 104
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Dnr

Information: Lokaler
Barn- och utbildningsförvaltningens grundskolechef ger en lägesbeskrivning
över de lokalförändringar som gjorts inför höstterminen 2013.
Sammantaget har det gjorts ett oerhört arbete från serviceförvaltningen,
entreprenörer, rektorer, lärare, elever och vårdnadshavare för att kunna möta
eleverna på bästa sätt inför skolstarten i augusti. Det är god anda ute på
fältet och få klagomål har inkommit på mejlen till barn- och
utbildningsförvaltningen.
Vid Bockstenskolan fritidsverksamhet har det varit svårigheter vid uppstart
på grund av att många barn har vistats på begränsad yta, eftersom
renoveringar skett och trafik har upptagit en del av utemiljön. Vid
Furubergsskolan, Håstensskolan och Mariedalsskolan har det varit mycket
arbete på gång den sista veckan före skolstart. Inför skolstart vid Kung Karl
skola var föräldraföreningen behjälplig med att sätta möblerna på plats. Vid
Almers skola var det rörigt in i det sista, men resultatet har blivit bra.
När det gäller bussturerna inför skolstarten så är det vissa saker som
behöver rättas till.
Göthriks skola
De barn som varit på Filialens förskola och är fem år har nu börjat sin
verksamhet på Göthrik. De övriga barnen har placerats på Ekebo förskola
och Göthriks förskola.
Ugglans förskola
Ugglans förskola har nu flyttat sin verksamhet till Mandelgatan, som ligger
intill Furubergsskolan.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Prot. utdrag:

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Barn- och utbildningsnämnden
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Dnr BUN 2013/0270

Yttrande över Samrådshandling till detaljplan för bostäder
på Träslöv 30:1, Getakärr 6:18 m.fl.
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att yttra sig enligt följande;
-

Det är angeläget att i planarbetet beakta infrastrukturen i området så
att den kommer att omfatta säkra gator, gång- och cykelvägar och
övergångar för de elever som ska ta sig till och från skola och
aktiviteter. Bussangöring för skolskjuts ska placeras på ett säkert sätt
i området.

-

Det är också viktigt att förvaltningens övervägande beaktas vid
anvisande av tomt för byggnation av förskola.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Ärendet
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra uppförandet av en blandad
bostadsbebyggelse, villor, kedjehus och flerbostadshus om totalt ca 140
hushåll inom tre områden. Utefter Vallinsvägen på en tidigare obebyggd
tomt tillåts flerbostadshus/förskola. Planförslaget har till uppgift att knyta
samman området med omkringliggande gång- och cykelvägar.
Planförslaget innebär en landskapsbildsmässig förändring då jungfrulig
mark tas i anspråk för bostadsbebyggelse. Föreslagen bebyggelse kommer
att generera trafik till omkringliggande vägnät.

Yttrande
Skolupptagningsområde för planområdet är Mariedalsskolan och Almers
skola från och med hösten 2013. Elever i åk f-3 boendes i området kommer
bli berättigade skolskjuts till Mariedalsskolan. Elever i åk 4-9 ska ha
möjlighet att på ett säkert sätt ta sig på egen hand till Almers skola via
cykelvägar genom bostadsområdena och vidare genom sjukhusområdet.
Fastigheten Träslöv 34:1som i planen anvisas till flerbostadshus/förskola
ligger mitt i planområdet och omringas av lokalgator. Förskolan bör istället
få en placering som angränsar till parken. Förvaltningen vill att hänsyn tas i
planerna för att tillgodose behovet av miljöer som underlättar och stimulerar
till utevistelse för verksamheten. Vidare är det angeläget att tomten medger
en förskola för minst 6 avdelningar.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes sign

Stadsbyggnadskontoret,
Anna-Karin Jeppsson

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Barn- och utbildningsnämnden
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Dnr BUN 2013/0252

Yttrande över detaljplan för Smeakalles äng etapp II,
Fastarp 3:69 m.fl. Tvååker
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att
-

ha följande synpunkter på förslaget till detaljplanen. Förvaltningens
övervägande måste beaktas

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Ärendet
Planen syftar till att slutföra utbyggnaden av Smeakalles Äng i östra
Tvååker. Den västra delen av Smeakalles Äng antogs och vann laga kraft
2010. Denna detaljplan, Smeakalles Äng etapp II, omfattar den östra
återstående delen.
Planen möjliggör att ca 30 friliggande villor och 12 parhus innehållande 24
bostäder kan byggas i 1-2 våningar.
Planen möjliggör också att en förskola kan uppföras i anslutning till Fastarps
vägen i den nordvästra delen av planområdet.

Yttrande
Förvaltningen bedömer att detaljplanen kan medföra förändringar som
påverkar barn- och utbildningsnämndens verksamhet. Prognosen för
upptagningsområdet visar på ett ökande behov av platser i förskola och i
grundskola.
Förvaltningen ser positivt på att gående och cyklister ska kunna
ta sig genom området och vidare till de gång- och
cykelvägsanslutningar som finns väster och norr om området.
Det är viktigt att på ett trafiksäkert sätt kunna passera
Fastarpsvägen, då elever måste kunna ta sig till och från
Bosgårdsskolan till fots eller med cykel. Avståndet är för kort för
att berättiga till skolskjuts.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes sign

Stadsbyggnadskontoret,
Anna-Karin Jeppsson

Utdragsbestyrkande

Datum

Sammanträdesprotokoll
2013-09-02

Varbergs kommun
Barn- och utbildningsnämnden
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Dnr BUN 2013/0291

Platsbehov i förskola och pedagogisk omsorg 2013-2017
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att
-

godkänna redovisningen av informationen

Barn- och utbildningsförvaltningen får i uppdrag att göra en fördjupning i
ärendet och ge en återrapportering till nämndens möte den 30 september.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Yrkanden
Peter Stoltz (S) yrkar på att barn- och utbildningsförvaltningen får i uppdrag
att göra en fördjupning i ärendet och ge en återrapportering till nämndens
möte den 30 september.
Propositionsordning
Ordförande finner att Peter Stoltz (S) yrkande bifalls genom acklamation.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Ärendet
Platsbehov beräknat på prognos
En uppdatering av platsbehovet i förskola och pedagogisk omsorg har gjorts
på befolkningsprognos från planeringskontoret avseende 2013-2017.
Prognosen visar det beräknade barnantalet den 31 december varje år.
Antalet barn i åldrarna 1-6 år beräknas bli lägre jämfört med förra årets
prognos. Minskningen förväntas bli framför allt i södra delen av kommunen.
I augusti lämnar en hel åldergrupp sina platser i förskolan. Nya förskolebarn
placeras under hela året. Detta gör att platsbehovet blir högre på våren än på
hösten. Skillnaden är cirka 250 platser.
Beräkningsgrund
Den faktiska täckningsgraden för den 15 oktober 2012 och den 15 april
2013 har använts för att räkna fram behovet av platser. Täckningsgraden
baseras på hur många barn i varje åldersgrupp som är placerade i
förhållande till kommunens invånarregister, KIR. Följande modell har
använts:
Ålder
Beräknat behov våren
Beräknat behov hösten
Justerandes sign

0

1

2

3

4

5

6

4,80%
47,40%

74,90%
92,20%

93,40%
98,10%

98,90%
98,50%

98,10%
98,60%

98,80%

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Barn- och utbildningsnämnden
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Det framräknade platsantalet är baserat på 15 platser i 1-3-årsgurpper och 18
platser i 1-6- och 3-6-årsgrupper. Vid beräkning av platsantal vid nystart
används en snittsiffra på 17 platser per avdelning.
De av Barn- och utbildningsnämnden beslutade utökningar/avvecklingarna
är medräknade i underlaget.
Ingen hänsyn är tagen till förskolor som kan ha brister som påvisas av Miljö
och hälsoskyddsnämnden.
Förskolor som finns i investeringsbudget 2013 och plan 2013-2018 finns
uppräknade i bilagan.

Yttrande
Det framräknade platsbehovet för olika delområden kan användas som
underlag för att kunna besluta om framtida utbyggnad av förskolan.
Summeringen för hela kommunen är viktigast att titta på. Överskott i vissa
områden jämnas ut av underskott i andra områden.
Prognoserna från planeringskontoret visar att det blir fler barn i norra
delarna av kommunen och färre barn i södra delarna mot tidigare prognoser.
Detta kan medföra att vissa planerade nybyggnationer bör skjutas fram
och/eller flyttas mellan områdena.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes sign

Administrativ
handläggare förskola

Utdragsbestyrkande

Datum

Sammanträdesprotokoll
2013-09-02

Varbergs kommun
Barn- och utbildningsnämnden
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Dnr BUN 2013/0311

Sammanträdestider
Barngymnasieutskott hösten 2013

och

utbildningsnämndens

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att
- fastslå förslag till sammanträdestider för gymnasieutskottet hösten
2013
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Ärendet
Barn- och utbildningsnämnden ska fastslå sammanträdestider för
gymnasieutskottet under hösten 2013. Tiden för gymnasieutskottets
sammanträden föreslås mellan kl. 15.00–18.00 med undantag av första
mötet i augusti, som föreslås mellan kl. 8.00–10.00.
Månad
Augusti
September
Oktober
November

Gymnasieutskott
26
16
14
18

Tid kl.
8.00–10.00
15.00–18.00
15.00–18.00
15.00–18.00

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

Justerandes sign

Gymnasiechef

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Barn- och utbildningsnämnden
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Dnr BUN 2013/0259

Förteckning över bordlagda och återremitterade ärenden
från barn- och utbildningsnämnden och dess arbetsutskott,
samt uppdrag som getts till förvaltningen
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att
-

godkänna återrapportering av ärenden till nämnd enligt nedan

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Ärendet
På uppdrag av barn- och utbildningsnämnden vid sammanträde daterat
2013-05-20 BUN § 70, har barn- och utbildningsförvaltningen tagit fram en
förteckning över bordlagda och återremitterade ärenden från barn- och
utbildningsnämnden och dess arbetsutskott, samt uppdrag som getts till
förvaltningen.
Behandling av bordlagda/återremitterade ärenden och återrapportering till
nämnden har gjorts enligt följande:
Ärende

Datum
bordläggning/återremiss,
uppdrag
Flexgruppen, Bosgårds skola
2013-03-25 (BUN § 38)
Hantering av arkivering av 2013-04-22 (BUN § 51)
omdömen och betyg, fristående
gymnasieskolor
Investeringsbudget
2013-05-20 (BUN § 59)
Återkoppling kränkningsärende 2013-05-20 (BUN § 53)
Återkoppling – Bläshammar 2013-05-20 (BUN § 70)
skola
(föräldrabrev,
tidningsartikel)
Förteckning över bordlagda, 2013-05-20 (BUN § 70)
återremitterade ärenden samt
uppdrag till förvaltningen
Utredning – Tidsregistrering- 2013-05-20 (BUN § 65)
och kommunikationssystem till
förskola och fritidshem

Datum
Återrapporterat
till nämnd
2013-09-02
2013-06-24

2013-06-24
2013-06-24
2013-06-24

2013-06-24

2013-06-24
(BUN § 78)

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

Justerandes sign

Click here to enter text.

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Barn- och utbildningsnämnden
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Dnr BUN 2013/0340

Uppsägning av Sparbankshallens hyresavtal
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att
-

säga upp hyresavtalet med
Sparbankshallen 2013-08-31

Varbergs

Fastighets

AB

för

Paragrafen justeras omedelbart.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen hyr Sparbankshallen av Varbergs
Fastighets AB. Hyran uppgår till cirka 950 tkr per år exklusive moms.
Vi har betalt hyra fram till och med 31 augusti. Vi har inte någon
verksamhet i hallen under hösten och önskar säga upp avtalet den 31 augusti
2013.

Yttrande
I vår översyn för att minska kostnader och nå en budget i balans har vi sett
över vårt behov av Sparbankshallen. Om vi går ur avtalet den 31 augusti
innebär det att kostnaden för 2013 minskar med 315 tkr.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes sign

Kommunstyrelsen
VFAB

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Barn- och utbildningsnämnden
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Dnr

Skola och näringslivsutveckling
Förvaltningen fick i uppdrag 2012-11-26 BUN AU § 155, att återkomma till
barn- och utbildningsnämnden och presentera det pågående
utvecklingsarbetet i frågan.
Barn- och utbildningsförvaltningens utvecklingschef tillsammans med en av
de två personer från förvaltningen som arbetar med dessa frågor informerar
barn- och utbildningsnämnden om de tankar som finns kring skola och
näringslivsutveckling.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Prot. utdrag:

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr

Delegeringsbeslut/Meddelanden
Delegeringsbeslut
Svenberg
Delegeringsbeslut
Svenberg
Delegeringsbeslut
Svenberg
Delegeringsbeslut
Svenberg
Delegeringsbeslut
Svenberg
Delegeringsbeslut
Svenberg
Delegeringsbeslut
Svenberg

BUN 2013/0239-3 Beslut om tilläggsbelopp, Agneta
BUN 2013/0247-3 Beslut om tilläggsbelopp, Agneta
BUN 2013/0248-3 Beslut om tilläggsbelopp, Agneta
BUN 2013/0254-3 Beslut om tilläggsbelopp, Agneta
BUN 2013/0281-3 Beslut om tilläggsbelopp, Agneta
BUN 2013/0290-3 Beslut om tilläggsbelopp, Agneta
BUN 2013/0293-3 Beslut om tilläggsbelopp, Agneta

Delegationsbeslut BUN 2013/0121-17 Beslut om skolskjuts vid skolbyte,
annan särskild omständighet, Håkan Olsson
Delegationsbeslut BUN 2013/0121-20 Beslut om skolskjuts vid skolbyte,
annan särskild omständighet, Håkan Olsson
Delegationsbeslut BUN 2013/0034-52 Beslut om rektorsansvar under
ordinarie rektors ledighet, Joachim Wadström
Delegationsbeslut BUN 2013/0034-53 Beslut om rektorsansvar under
ordinarie rektors ledighet, Joachim Wadström
Delegationsbeslut BUN 2013/0034-56 Beslut om rektorsansvar under
ordinarie rektors ledighet, Joachim Wadström
Delegationsbeslut BUN 2013/0034-57 Beslut om rektorsansvar under
ordinarie rektors ledighet, Joachim Wadström
Delegationsbeslut BUN 2013/0034-58 Beslut om rektorsansvar under
ordinarie rektors ledighet, Joachim Wadström
Delegationsbeslut BUN 2013/0034-59 Beslut om rektorsansvar under
ordinarie rektors ledighet, Joachim Wadström
Delegationsbeslut BUN 2013/0034-54 Beslut fattade 2013-06-26, Beslut om
mottagande av sökande till Nationellt program, Birgitta Neuman
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Delegationsbeslut BUN 2013/0034-55 Beslut om anställning av obehörig
personal längre än sex månader, Catrine Linde
Delegeringsbeslut BUN 2013/0059-12 Beslut om anvisning av plats för barn
i behov av särskilt stöd i sin utveckling, Skollagen kap 8 § 9, Caroline
Josander
Delegationsbeslut BUN 2012/0008-3 Beslut om Läsårstider för barn och
elever, Läsårstider för allmän förskola
Delegationsbeslut BUN 2013/0235-4 Remissyttrande, Hallands Kulturplan
2014-2016, Ordförandebeslut
Delegationsbeslut BUN 2013/0263-4 Revidering av delegeringsförteckning,
Ordförandebeslut
Delegationsbeslut BUN 2012/0313-1, beslut om mottagande av elev i
grundsärskola, Joachim Wadström
Delegationsbeslut BUN 2012/0314-1, beslut om mottagande av elev i
grundsärskola, Joachim Wadström
Delegationsbeslut BUN 2012/0315-1, beslut om mottagande av elev i
grundsärskola, Joachim Wadström
Delegationsbeslut BUN 2012/0316-1, beslut om mottagande av elev i
grundsärskola, Joachim Wadström
Delegationsbeslut BUN 2012/0317-1, beslut om mottagande av elev i
grundsärskola, Joachim Wadström
Delegationsbeslut BUN 2012/0318-1, beslut om mottagande av elev i
grundsärskola, Joachim Wadström
Delegeringsbeslut BUN 2012/0200-2, Beslut om tilläggsbelopp, Joachim
Wadström
Delegeringsbeslut BUN 2012/0208-2 Beslut om tilläggsbelopp, Joachim
Wadström
Delegeringsbeslut BUN 2012/0209-2 Beslut om tilläggsbelopp, Joachim
Wadström
Delegeringsbeslut BUN 2012/0210-2 Beslut om tilläggsbelopp, Joachim
Wadström
Delegeringsbeslut BUN 2012/0214-4 Beslut om tilläggsbelopp, Joachim
Wadström
Justerandes sign
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Delegeringsbeslut BUN 2012/0215-4 Beslut om tilläggsbelopp, Joachim
Wadström
Delegeringsbeslut BUN 2012/0216-2, Beslut om tilläggsbelopp, Joachim
Wadström
Delegeringsbeslut BUN 2012/0231-3, Beslut om tilläggsbelopp, Joachim
Wadström
Delegeringsbeslut BUN 2012/0232-2, Beslut om tilläggsbelopp, Joachim
Wadström
Delegeringsbeslut BUN 2012/0255-6, Beslut om tilläggsbelopp, Joachim
Wadström
Delegeringsbeslut BUN 2012/0256-7, Beslut om tilläggsbelopp, Joachim
Wadström

Delegeringsbeslut BUN 2012/0212-3 Tilläggsbelopp avslås, Joachim
Wadström
Delegeringsbeslut BUN 2012/0213-3 Tilläggsbelopp avslås, Joachim
Wadström
Delegationsbeslut BUN 2013/0323-2
ridgymnasium avslås, Håkan Olsson

Beslut

om

skolskjuts

till

Anmälan om kränkande behandling till förvaltningschef
Anmälan om kränkande behandling Vidhögeskolan BUN 2013/0320-1

Protokoll Samverkan
130814
130828

Förhandling enligt § 11
130828

Protokoll Lokal Styrelse
Mötesprotokoll från möte med de lokala styrelserna för Sibbarps förskola
samt Sibbarps skola och fritidshem 2013-03-05.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesprotokoll
2013-09-02
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Möte med Lokala Styrelserna för Sibbarps förskola och skola 2013-04-08.

Kommunfullmäktige
Kf § 68 Begäran om omdisponering av investeringsmedel i 2013 års
investeringsbudget avseende lokalanpassning för skolomorganisationen
Kf § 83 Tilläggsanslag för barn- och utbildningsnämndens oförutsedda
kostnader
Skolinspektionen
Beslut, Ansökan om godkännande av Montessoristiftelsen Lära för livet
som huvudman för förskoleklass i Varbergs kommun, Dnr 31-2013:549
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Prot. utdrag:

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Barn- och utbildningsnämnden

BUN § 113

Sammanträdesprotokoll
2013-09-02
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Dnr

Förvaltningschefen informerar
Skadestånd
Barn- och utbildningsnämnden har blivit ålagda av Barn- och
elevombudsmannen att betala ett skadestånd på 40 tkr rörande ett
kränkningsärende.
Skolinspektionen
Skolinspektionen kommer att göra besök här i Varberg den 17 september
där de kommer att träffa ordförande och vice ordförande i barn- och
utbildningsnämnden, förvaltningschef och utvecklingschef samt
verksamhetschefer.
Kvalitetsdialog
I oktober och november kommer kvalitetsdialog att ske inom de olika
teamen där representanter för förvaltningsledning, verksamhetschefer och
ledamöter från barn- och utbildningsnämnden är representerade.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Prot. utdrag:

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Barn- och utbildningsnämnden

BUN § 114

Sammanträdesprotokoll
2013-09-02
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Dnr

Tillkommande ärenden
Fördjupningskurser på gymnasieskolan
Peter Stoltz (S) frågar om när kurser som tillhör programfördjupningen kan
förläggas under dagen på Peder skrivares skola. Problem har nämligen
uppstått för elev i samband med möjligheten att ta sig hem från skolan med
buss.
Barn- och utbildningsförvaltningens gymnasiechef har blivit kontaktad och
kommer att se över problemet.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Prot. utdrag:

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Datum

