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Dnr

Förvaltningschefen informerar
Skolinspektionen
En återrapportering från Skolinspektionen kommer att ske den 20 november
kl. 13.00–16.00 till förvaltningsledning och ledamöter i nämnden.
Lokalöversyn
En lokalöversyn över gymnasieskolan kommer att göras under hösten för att
se över behovet. En återkoppling till nämnden sker sannolikt före årsskiftet.
Vikariepool
Förvaltningschefen informerar om den strategi och tidplan som är framtagen
för att minska antalet vikarietimmar i verksamheten.
Barn- och utbildningsnämndens utvecklingsdag 21 oktober
Måndagen den 21 oktober kl. 08.30-17.00 är det inbokat en utvecklingsdag
för barn- och utbildningsnämnden, som kommer att vara förlagd till Peder
Skrivares skola, miniaulan. Under förmiddagen arbetas det kring
resursfördelningsmodellen och på eftermiddagen läggs fokus kring
näringslivspolicy.
Varbergs bostads förskolor
Vid barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts möte den 16 september
informerade serviceförvaltningens lokalsamordnare om de förskolor som är
i Varbergs Bostads regi.

Redovisning av behörighet till gymnasieskolan
Grundskolechefen visar statistik över andelen behöriga elever i Varbergs
kommuns skolor till yrkesförberedande program och högskoleförberedande
program i gymnasieskolan.
En ny redovisning görs vid barn- och utbildningsnämnden den 4 november.
Mathivation Varberg 7 oktober
Handelskammaren satsar för att bemöta och stimulera ungdomars
matematikintresse. Hela samhället behöver ta ett nytt grepp om matematik,
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Barn- och utbildningsnämnden
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pedagogik och ledarskap. Föreläsning Comwell Varbergs Kurort den 7
oktober kl. 14.00–17.00.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Prot. utdrag:

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Barn- och utbildningsnämnden
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Dnr BUN 2012/0078

Delårsbokslut augusti 2013
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att
-

anta delårsbokslut 2013

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Ärendet
Nämnderna ska göra en helårsprognos och resultatsammanställning i en
delårsrapport. Arbetet med mål och vision 2025 ska återrapporteras och
avvikelser kommenteras. Uppföljning av personal bifogas som bilaga till
delårsrapporten
Prognos med kommentarer samt målkommentarer ska överlämnas till
kommunstyrelsen senast den 13 september 2013.

Yttrande
Enligt bilaga 1: Delårsbokslut 2013, bilaga 2: Personalbilaga uppföljning
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Ekonomikontoret,
Kommunstyrelsen

Spara

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Barn- och utbildningsnämnden
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Dnr BUN 2013/0291

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

godkänna redovisningen av informationen

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Ärendet
Platsbehov i förskola och pedagogisk omsorg bygger på befolkningsprognos
från planeringskontoret. Prognosen visar det beräknade barnantalet den
31/12 varje år.
Prognosen grundar sig på tidigare befolkningsutveckling, förväntad in- och
utflyttning, beräknat antal födda och döda, planerad byggnation,
generationsväxling med mera. Prognosen är en beräkning, ändras
förutsättningarna får det effekt i vår planering vilket framgår av jämförelse
platsbehov i förskola och pedagogisk omsorg 2012-2016, 2013-2017. Ett
planlagt område som senare- eller tidigareläggs beroende på t.ex.
konjunkturläget i landet får konsekvenser för invånarantalet och därmed
antalet barn i olika åldrar.

Yttrande
Planeringskontorets prognos är det underlag som vi har att tillgå vid
framräknande av platsbehov i förskola och pedagogisk omsorg. Det är
viktigt att följa och analysera prognoserna över tid då det är ett föränderligt
underlag. Utifrån detta kan förändringar behöva göras som t.ex. att vissa
planerade nybyggnationer behövas skjutas fram och/eller flyttas mellan
områden.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Administrativ
handläggare förskola

Spara

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Barn- och utbildningsnämnden
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Dnr BUN 2013/0140

Svar på Skolinspektionens tillsyn den 28 maj 2013 gällande
Deromeskolan
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att
-

anta föreliggande skrivelse ”Svar på Skolinspektionens beslut
gällande Deromeskolan - Dnr 43-2012:5306” som svar på
Skolinspektionens tillsyn den 28 maj 2013 gällande Deromeskolan.

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Ärendet
Skolinspektionen genomför tillsyn i Varbergs kommun under våren och
hösten 2013. Vid tillsyn besöker Skolinspektionen samtliga skolenheter i
kommunen.
Deromeskolan besöktes av Skolinspektionen den 28 maj 2013.

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

Skolinspektionen,
Rektor Deromeskolan;
Torbjörn Weihard

Spara

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Barn- och utbildningsnämnden
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Dnr BUN 2013/0240

Svar på Skolinspektionens tillsyn den 31 maj 2013 gällande
Bläshammar skola
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att
-

anta föreliggande skrivelse ” Svar på Skolinspektionens beslut Dnr
43-2012:5306 gällande skolinspektionens tillsyn av Bläshammar
skola den 31/5 2013” som svar på Skolinspektionens tillsyn den 31
maj 2013 gällande Bläshammar skola.

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Ärendet
Skolinspektionen genomför tillsyn i Varbergs kommun under våren och
hösten 2013. Vid tillsyn besöker Skolinspektionen samtliga skolenheter i
kommunen.
Bläshammar skola besöktes av Skolinspektionen den 31 maj 2013.

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

Skolinspektionen,
Rektor Bläshammar
skola; Birgitta Therén

Spara

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Barn- och utbildningsnämnden
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Dnr BUN 2013/0250

Svar på Skolinspektionens tillsyn den 16-17 april 2013
gällande Göthrik skola
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att
-

anta föreliggande skrivelse ” Svar på Skolinspektionens beslut Dnr
43-2012:5306 gällande skolinspektionens tillsyn av Göthrik skola
den 16-17 april 2013” som svar på Skolinspektionens tillsyn den 1617 april 2013 gällande Göthrik skola.

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Ärendet
Skolinspektionen genomför tillsyn i Varbergs kommun under våren och
hösten 2013. Vid tillsyn besöker Skolinspektionen samtliga skolenheter i
kommunen.
Göthrik skola besöktes av Skolinspektionen den 16-17 april 2013.

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

Skolinspektionen,
Rektor Göthrik skola;
Lars-Göran Helgstedt

Spara

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Barn- och utbildningsnämnden

BUN § 121

Sammanträdesprotokoll
2013-09-30

10

Dnr BUN 2013/0012

Svar på Skolinspektionens tillsyn den 4 juni 2013 gällande
Hagaskolan F-5
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att
- anta föreliggande skrivelse ”Svar på Skolinspektionens beslut
gällande Hagaskolan F-5 - Dnr 43-2012:5306” som svar på
Skolinspektionens tillsyn den 4 juni 2013 gällande Hagaskolan.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Ärendet
Skolinspektionen genomför tillsyn i Varbergs kommun under våren och
hösten 2013. Vid tillsyn besöker Skolinspektionen samtliga skolenheter i
kommunen.
Hagaskolan F-5 skola besöktes av Skolinspektionen den 4 juni 2013.

Yttrande
Förvaltningen ställer sig bakom och antar rektors svar på Skolinspektionens
tillsyn för Hagaskolan F-5.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Skolinspektionen,
Rektor Hagaskolan F-5;
Mats Oljelund

Spara

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Barn- och utbildningsnämnden
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Dnr BUN 2013/0012

Svar på Skolinspektionens tillsyn den 4 juni 2013 gällande
Hagaskolan 6-9
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att
- anta föreliggande skrivelse ”Svar på Skolinspektionens beslut
gällande Hagaskolan 6-9 med Dnr 43-2012:5306” som svar på
Skolinspektionens tillsyn den 4 juni 2013 gällande Hagaskolan
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Ärendet
Skolinspektionen genomför tillsyn i Varbergs kommun under våren och
hösten 2013. Vid tillsyn besöker Skolinspektionen samtliga skolenheter i
kommunen.
Hagaskolan 6-9 besöktes av Skolinspektionen den 4 juni 2013.

Yttrande
Förvaltningen ställer sig bakom och antar rektors svar på Skolinspektionens
tillsyn för Hagaskolan 6-9.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Skolinspektionen,
Rektor Hagaskolan 6-9;
Maria Hedin

Spara

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Barn- och utbildningsnämnden
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Dnr BUN 2013/0128

Svar på Skolinspektionens tillsyn den 6 maj och 21 maj 2013
gällande Rolfstorps skola
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden föreslås besluta att
- anta föreliggande skrivelse ”Svar på Skolinspektionens beslut
gällande Rolfstorps skola 2013 Dnr 43-2012:5306” som svar på
Skolinspektionens tillsyn den 6 maj och 21 maj 2013 gällande
Rolfstorps skola
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Ärendet
Skolinspektionen genomför tillsyn i Varbergs kommun under våren och
hösten 2013. Vid tillsyn besöker Skolinspektionen samtliga skolenheter i
kommunen.
Rolfstorps skola besöktes av Skolinspektionen den 6 maj och 21 maj 2013.

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

Skolinspektionen,
Rektor Rolfstorps
skola; Hans Stein

Spara

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Barn- och utbildningsnämnden

BUN § 124
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Dnr BUN 2013/0131

Svar på Skolinspektionens tillsyn den 16 maj 2013 gällande
Spannarps skola
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att
-

anta föreliggande skrivelse ” Svar på Skolinspektionens beslut
gällande Spannarps skola Dnr 43-2012:5306” som svar på
Skolinspektionens tillsyn den 16 maj 2013 gällande Spannarps skola.

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Ärendet
Skolinspektionen genomför tillsyn i Varbergs kommun under våren och
hösten 2013. Vid tillsyn besöker Skolinspektionen samtliga skolenheter i
kommunen.
Spannarps skola besöktes av Skolinspektionen den 16 maj 2013.

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

Skolinspektionen,
Rektor Spannarps
skola; Anita Brandby
Stigsdotter

Spara

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Barn- och utbildningsnämnden
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Dnr BUN 2013/0132

Svar på Skolinspektionens tillsyn den 17 och 18 april 2013
gällande Sibbarps skola
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att
-

anta föreliggande skrivelse ” Svar på Skolinspektionens beslut
gällande Sibbarps skola Dnr 43-2012:5306” som svar på
Skolinspektionens tillsyn den 17 och 18 april 2013 gällande Sibbarps
skola.

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Ärendet
Skolinspektionen genomför tillsyn i Varbergs kommun under våren och
hösten 2013. Vid tillsyn besöker Skolinspektionen samtliga skolenheter i
kommunen.
Sibbarps skola besöktes av Skolinspektionen den 17-18 april 2013.

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

Skolinspektionen,
Rektor Spannarps
skola; Anita Brandby
Stigsdotter

Spara

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Barn- och utbildningsnämnden
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Dnr BUN 2013/0139

Svar på Skolinspektionens tillsyn den 16 och 18 april 2013
gällande Bosgårdsskolan F-3
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att
-

anta föreliggande skrivelse ” Svar på Skolinspektionens beslut
gällande Bosgårdsskolan F-3 Dnr 43-2012:5306” som svar på
Skolinspektionens tillsyn den 16 och 18 april 2013 gällande
Bosgårdsskolan F-3.

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Ärendet
Skolinspektionen genomför tillsyn i Varbergs kommun under våren och
hösten 2013. Vid tillsyn besöker Skolinspektionen samtliga skolenheter i
kommunen.
Bosgårdsskolan F-3 besöktes av Skolinspektionen den 16 och 18 april 2013.

Yttrande
Förvaltningen ställer sig bakom och antar rektors svar på Skolinspektionens
tillsyn för Bosgårdsskolan F-3.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Skolinspektionen,
Rektor Bosgårds skolan
F-3; Anita Brandby
Stigsdotter

Spara

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Barn- och utbildningsnämnden

BUN § 127
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Dnr BUN 2013/0139

Svar på Skolinspektionens tillsyn den 16 och 18 april 2013
gällande Bosgårdsskolan 4-9
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att
-

anta föreliggande skrivelse ” Svar på Skolinspektionens beslut
gällande Bosgårdsskolan 4-9 Dnr 43-2012:5306” som svar på
Skolinspektionens tillsyn den 16 och 18 april 2013 gällande
Bosgårdsskolan 4-9.

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Ärendet
Skolinspektionen genomför tillsyn i Varbergs kommun under våren och
hösten 2013. Vid tillsyn besöker Skolinspektionen samtliga skolenheter i
kommunen.
Bosgårdsskolan 4-9 besöktes av Skolinspektionen den 16 och 18 april 2013.

Yttrande
Förvaltningen ställer sig bakom och antar rektors svar på Skolinspektionens
tillsyn för Bosgårdsskolan 4-9.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Skolinspektionen,
Rektor Bosgårdsskolan
4-9; Örjan Johansson

Spara

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Barn- och utbildningsnämnden

BUN § 128
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Dnr BUN 2013/0345

Upplösande av Lokal styrelse Furubergsskolan spår A
Beslut
Barn och utbildningsnämnden beslutar att
-

upplösa lokal styrelse på Furubergsskolan spår A (F-5)

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Ärendet
Syftet med styrelsens arbete är att ge vårdnadshavarna ett ökat inflytande
och ansvarstagande samt en möjlighet att tillsammans med skolledning och
personal utveckla verksamheten.
Företrädare för den lokala styrelsen på Furubergsskolan spår A har
inkommit med en begäran om att upplösas för att istället inrätta ett
föräldraråd.

Yttrande
Förvaltningen ställer sig bakom begäran om upplösning. Den inkomna
begäran om upplösning av lokal styrelse på Furubergsskolan spår A (F-5)
innebär att det nu finns 6 lokala styrelser på 4 skolor. Furubergsskolan
meddelade i sin begäran att de istället har inrättat ett föräldraråd för
kommunikation mellan skola och föräldrar.

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

Lokal styrelse
Furuberg, Rektor
Furuberg.

Spara

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Barn- och utbildningsnämnden
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Dnr BUN 2012/0345

Förslag till ändring av sammanträdesdatum för Barn- och
utbildningsnämnden i december 2013
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att
-

nämndens sammanträde flyttas från den 9 december till den 16
december 2013

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Ärendet
Barn- och utbildningsnämndens sammanträde är förlagt till den 9 december,
vilket bedöms av förvaltningen vara tidigt i månaden med anledning av
färdigställande av internbudget. Därmed föreslås ett nytt datum till den 16
december 2013.

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Spara

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Barn- och utbildningsnämnden

BUN § 130
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Dnr

Information:
Genomlysning
av
utbildningsnämndens ekonomistyrning

barn-

och

Förvaltningschefen informerar att beslut om rådgivningsrapporten
”Genomlysning av barn- och utbildningsnämndens ekonomistyrning”
kommer att tas i Kommunstyrelsen i september.
Ärendet skall lyftas vid barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott efter
beslut i Kommunstyrelsen.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Prot. utdrag:

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
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Informationsärende: Investeringsbudget
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att
- ärendet läggs till handlingarna
Barn- och utbildningsnämnden informeras om det beslut arbetsutskottet
fattade daterat 2013-09-16, BUN AU § 113, vilket lyder enligt nedan:
”Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott vill informera
Kommunstyrelsens budgetberedning att efter den nya prognosen kring
behovet av platser i förskolan har förutsättningarna förändrats.
I Tvååker görs en förstudie på en samordning mellan skol- och
förskolelokaler. Detta kan föranleda att objektet förskola möjligen kan
skjutas något år framåt i tiden.
I Veddige kommer enligt prognosen behovet av platser att öka. Detta kan
föranleda att objektet Veddige förskola behöver utökas.”
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Informationsärende: Revisionsrapport, Samverkan kring
barn som far illa eller är i riskzonen
Yttrande på revisionsrapporten: ”Samverkan kring barn som far illa eller är i
riskzonen” utreds av tjänstemän på förvaltningen och kommer att redovisas
vid nämndens sammanträde den 4 november.
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Skolorganisation
Förvaltningschefen informerar om att vid Bockstenskolans administrativa
avdelning görs nu det sista med golven.
Himledalen
Förvaltningens grundskolechef informerar om den pågående processen inför
förändringarna 2014.
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Informationsärende: Trivselledarprogrammet
En satsning görs nu i att utbilda trivselledare på skolorna i Varbergs
kommun. Projektledaren för trivselledarprogrammet Hans Granberg
informerar om programmets syfte, vilket ska leda till ökad aktivitet bland
eleverna och trygghet på rasterna. Ett socialt entreprenörskap där eleverna
blir aktiva.
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Informationsärende: Ankarskolan
En tjänsteman från VFAB informerar barn- och utbildningsnämnden och ger
en lägesrapport kring vad som händer framöver angående projektet
Ankarskolan. På grund av en överklagan så har det fördröjts cirka tre
månader. Projektet genomförs i Partnering vilket innebär att alla beslut
fattas gemensamt av beställare och entreprenör.
•
•
•
•
•
•
•
•

Upphandling av installatörer pågår
Etablering av ett gemensamt projekteringskontor
Detaljprojektering
Parallellt kalkylarbete
Riktpris fastställs december 2013
Start byggnation januari 2014
Målsättning, helt färdigt projekt slutat av juni 2015
Anläggning av konstgräsplan pågår parallellt hösten 2013
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Förskolechefs/Rektors anmälan gällande diskriminering eller
kränkande behandling
Anmälan om kränkande behandling Vidhögeskolan BUN 2013/0347-1
Anmälan om kränkande behandling Vidhögeskolan BUN 2013/0348-1
Anmälan om kränkande behandling Vidhögeskolan BUN 2013/0349-1
Anmälan om kränkande behandling Vidhögeskolan BUN 2013/0350-1
Anmälan om kränkande behandling Vidhögeskolan BUN 2013/0351-1
Anmälan om kränkande behandling Vidhögeskolan BUN 2013/0357-1
Anmälan om kränkande behandling Vidhögeskolan BUN 2013/0358-1
Anmälan om kränkande behandling Vidhögeskolan BUN 2013/0359-1
Anmälan om kränkande behandling Vidhögeskolan BUN 2013/0360-1
Anmälan om kränkande behandling Vidhögeskolan BUN 2013/0375-1
Anmälan om kränkande behandling Bockstensskolan BUN 2013/0395-1
Anmälan om kränkande behandling Almers skola BUN 2013/0396-1
Anmälan om kränkande behandling Påskbergsskolan BUN 2013/0403-1
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Delegeringsbeslut - Meddelanden
Delegationsbeslut BUN 2013/0369-2 Beslut om skolskjuts, annan särskild
omständighet, Håkan Olsson
Delegationsbeslut BUN 2013/0034-60 Beslut om rektorsansvar under
ordinarie rektors ledighet, Joachim Wadström
Delegationsbeslut BUN 2013/0034-61 Beslut om rektorsansvar under
ordinarie rektors ledighet, Joachim Wadström
Delegationsbeslut BUN 2013/0034-62 Beslut om rektorsansvar under
ordinarie rektors ledighet, Joachim Wadström
Delegationsbeslut BUN 2013/0034-63 Beslut om rektorsansvar under
ordinarie rektors ledighet, Joachim Wadström
Delegationsbeslut BUN 2013/0034-64 Beslut om rektorsansvar under
ordinarie rektors ledighet, Joachim Wadström
Delegationsbeslut BUN 2013/0034-65 Beslut om rektorsansvar under
ordinarie rektors ledighet, Joachim Wadström
Delegationsbeslut BUN 2013/0034-66 Beslut om rektorsansvar under
ordinarie rektors ledighet, Joachim Wadström
Delegationsbeslut BUN 2013/0034-67 Beslut om rektorsansvar under
ordinarie rektors ledighet, Joachim Wadström
Delegationsbeslut BUN 2013/0034-68 Beslut om rektorsansvar under
ordinarie rektors ledighet, Joachim Wadström
Delegationsbeslut BUN 2013/0034-69 Beslut om rektorsansvar under
ordinarie rektors ledighet, Joachim Wadström
Delegationsbeslut BUN 2013/0034-70 Beslut om rektorsansvar under
ordinarie rektors ledighet, Joachim Wadström
Delegationsbeslut BUN 2013/0034-71 Beslut om rektorsansvar under
ordinarie rektors ledighet, Joachim Wadström
Delegationsbeslut BUN 2013/0034-72 Beslut om rektorsansvar under
ordinarie rektors ledighet, Joachim Wadström
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Delegationsbeslut BUN 2013/0034-73 Beslut om rektorsansvar under
ordinarie rektors ledighet, Joachim Wadström
Delegationsbeslut BUN 2013/0034-74 Beslut om rektorsansvar under
ordinarie rektors ledighet, Joachim Wadström
Delegeringsbeslut BUN 2013/0059-13 Beslut om anvisning av plats för barn
i behov av särskilt stöd i sin utveckling, Skollagen kap 8 § 7, Monica
Nilsson
Delegeringsbeslut BUN 2013/0059-14 Beslut om bistånd gällande
fritidhemsavgift, Elisabeth Thelne
Delegationsbeslut BUN 2013/0265-4 Förstudie för
Bosgårdsskolan och förskola i Tvååker, Ordförandebeslut

utbyggnad

av

Delegationsbeslut BUN 2013/0266-4 Förstudie för utbyggnad av Rolfstorps
skola/förskola vid Skällinge skola, Ordförandebeslut

Protokoll Samverkan
130911
130925

Yttrande till Barn- och elevombudet
BUN 2013/0244-10, Svar på Barn – och elevombudets framställan om
skadestånd

Arbetsmiljöverket
BUN 2013/0356-1, Inspektion av skolans arbetsmiljöarbete

Servicenämnden
SVN § 46, Nyttja medel från investeringskonto till utbyggnad av trådlöst nät
i skolan
SVN § 51, Anpassning av skolgårdar och yttre miljö på skolor och förskolor
på grund av ny skolorganisation
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Tillkommande ärenden
Sammanställning av föreläggande från Skolinspektionen
Lars-Åke Erlandsson (V) efterfrågar en sammanställning över de
föreläggande som kommit från Skolinspektionen.
Barn- och utbildningsförvaltningen har upprättat en sammanställning över
dessa, vilket svarar upp mot Lars-Åke Erlandssons önskemål.
Kvalitetdialog
Jeanette Qvist (S) frågar vilka ledamöter som kommer till de olika tillfällena
som kvalitetsdialogerna äger rum i höst.
Ledamöterna i nämnden meddelar nämndsekreteraren vid vilka tillfällen
som de tänker delta. Ungefär två ledamöter från respektive block vid varje
tillfälle.
Driftsbudget
Eva Pehrsson-Karlsson (C) frågar om GY 11 pengar var fråndragna ur
planen för 2014-2015.
Förvaltningen verifierar att ersättning för GY 11 finns med i plan 20142015.
Himledalen
Louise Blixt Modeé (C) och Eva Pehrsson-Karlsson (C) har frågor om
Himledalens verksamheter i nutid och framtid.
Förvaltningens grundskolechef informerar om den pågående förstudie som
pågår med inblandade rektorer i Himledalen om funktion för skolan och
förslag hur det ska se ut inför organisationen 2014.
Förvaltningen är medveten om de trånga utrymmen som är på Rolfstorp
skola, vilket påtalas när nu Göthriks skolas elever är på skolan en halvdag i
veckan för undervisning i idrott, språk och elevens val.
En specialpedagog i området saknas eftersom det inte finns någon sökande
till tjänsten. Förvaltningen arbetar för att hitta en lösning.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Prot. utdrag:
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Datum

