NORDANSTIGS KOMMUN

KALLELSE till sammanträde

Kommunstyrelsens utbildningsutskott

Till ledamöter
Ersättare och övriga får kallelsen för
kännedom

Plats:

Kommunkontoret i Bergsjö

Tid:

Måndag 26 september 2016 kl. 08:15

1.

Val av justerare

2.

Fastställande av dagordning

3.

Genomgång av föregående protokoll från
2016-08-22

4.

Verksamheten informerar.

Besök kl. 08:30

5.

Ekonomirapport 2016-08

BILAGA
Yvonne kl.
11:00

6.

Diagnos läs och skriv (DLS) för åk 2 vid Gnarps
skola

BILAGA
Patrik Björk kl.
08:45

7.

Utredningsuppdrag: utreda möjligheten till
utbyggnad av Ilsbo förskola (från uu 27/6 § 57)

8.

Fadderpolitiker till skolorna

9.

Annexet i Hassela

10.

Nationell strategi för IT i skolan (en till en dator)

11.

Rapporter/information

12.

Delgivningar

13.

Information och övriga ärenden

14.

Vad ska redovisas till kommunstyrelsen?

BILAGA

Om Du har frågor kring handlingarna kontakta Ulla Britt Hånell
tfn 0652-36 233 eller e-post: ulla.hanell@nordantig.se
Har du förhinder meddela din partiföreträdare snarast.
Erik Eriksson Neu (S) ordförande
OBS! Tänk på ev allergier, använd inte parfym och andra starkt
doftande produkter när du besöker kommunkontoret.
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ÄRENDE 1
Val av justerare
Förslag: Tina Torstensson (L) eller Helena Andersson (M)

ÄRENDE 2
Fastställande av dagordning
Utbildningsutskottet godkänner dagordningen med eventuella
förändringar och anmälan av extra ärenden.

ÄRENDE 3
Genomgång av föregående protokoll
Ordföranden Erik Eriksson Neu (S) går igenom utbildningsutskottets
protokoll från 2016-08-22.

ÄRENDE 4
Verksamheten informerar
1. Nulägesbeskrivning av uppdrag till verksamheten från utskottet:
Kl. 08:30 besök av Maria Eriksson: Att kartlägga om
rastaktiviteter på skolorna kan påverka elevernas prestationer i
klassrummet och därmed även påverka elevernas betyg. (Från
UU 2016-04-25 § 34)
2. Tionde skolåret och byte av skollokal till lokal på Alvägen i
Bergsjö. (Beslut i uu 27/6 § 56 att verksamheten fortlöpande
rapporterar till utskottet). Info: Eva Klang kl. 08:45
3. Info gällande Kupolstudien (info: Eva Klang kl. 08:45).
4. Lokalsammanslagning förskola-skola i Hassela.
Dnr: 2015-000183.
Uppdraget: Sammanslagning av förskola och skola i Hassela.
Samordna förskoleverksamheterna i Bergsjö och samordna
förskolorna i Gnarp.
5. Information från årshjulet/årscykeln 2015/2016:
1. Läsårsplanering på enhets- och verksamhetsnivå.

NORDANSTIGS KOMMUN
Kommunstyrelsens utbildningsutskott

Föredragningslista
2016-09-16

4 (8)

2. Redovisning av åtgärder som vidtas för elever som inte
beräknas nå målen.
3. Förutsättningar för läsåret, elevantal/skola, utmaningar, elever
med annan huvudman.
6. Skolverket och ”Bästa skolan ”besöker kommunen och
kommunstyrelsen 20 september.
7. Broschyr: På gång på biblioteket hösten 2016.
8. Information: Bibliotekets verksamhet 18 juni-14 september 2016.
BILAGA
9. Rapport från Skolinspektionen september 2016: Förskolans
pedagogiska uppdrag.
10. Skolornas och förskolornas Plan mot kränkande behandling.
BILAGA
11. Vad vill utskottet fördjupa sig i framöver, tex gällande skollagen?

ÄRENDE 5

2016-000106

Ekonomirapport 2016-08
Ekonom Yvonne Nilsson har sammanställt ekonomirapport för
utbildningsutskottets verksamheter per augusti 2016.
Summa program för utbildningsutskottets nettokostnad (tkr):
Bokfört augusti 2015:
97 753 tkr
Bokfört augusti 2016:
Budget 2016:

92 471 tkr
146 587 tkr

Avvikelse mot budget:

- 364 tkr

Utbildningsutskottets beslut
Godkänna ekonomirapporten för 2016-08.
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ÄRENDE 6
Diagnos läs och skriv (DLS) för åk 2 vid Gnarps skola
Föreligger protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2016-08-16 § 183
med beslutet att uppdra till utbildningsutskottet att analysera resultatet
av DLS, Diagnos Läs och Skriv för årskurs 2 vid Gnarps skola.
Info: Patrik Björk kl. 08:45

ÄRENDE 7

2016-000250

Utredningsuppdrag: Utreda möjligheten till utbyggnad av Ilsbo
förskola
Ärendet tidigare behandlat vid utskottens sammanträden 2016-06-27
§ 57 samt 2016-08-22 § 70.
Utbildningsutskottets beslut blev 2016-08-22 § 70: Uppdra till
verksamheten att ta fram ut- och ombyggnadsförslag för Ilsbo förskola
så att den kan inrymma förskolebarn i en enhet samt även se över
anpassning av skolgården.

ÄRENDE 8
Fadderpolitiker till skolorna
Arbetsformen med fadderpolitiker kan ge positiva effekter bl.a. genom
att politikerna lär sig se på frågor och funderingar på ett nytt sätt, det
tillåter och uppmuntrar fler ungdomar att intressera sig för politik, samt
att förstärka kunskapen bland ungdomar om vad en politiker arbetar
med och vad politik innebär.
Kommunstyrelsen tog 2014-03-13 § 96 beslut om följande
direktiv/riktlinjer för uppdrag som fadderpolitiker i Nordanstig:


Genomföra studiebesök på plats på ”sin skola” motsvarande en
arbetsdag/termin, till exempel via lunchmöten på skolorna.



Delta i elevrådet och i största möjliga mån även ta del av skolans
verksamheter samt delta vid stora aktiviteter eller händelser.



Fånga upp diskussioner, tankar och idéer bland elever, lärare och
föräldrar. Dessa kan sedan återrapporteras till utskottet för vidare
diskussion/genomförande.



Informera skolans ledning, lärare och elever (i korthet) om det man
just för tillfället arbetar med och om nyligen fattade beslut i
kommunen.
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Arvode utgår för uppdraget med upp till max 8 timmar/termin.

I utbildningsutskottets protokoll 2015-02-26 § 11 utsågs fadderpolitiker.

ÄRENDE 9

2015-000183

Annexet i Hassela
Nordanstigs Bostäder AB, VD Birger Tellin och underhållschef Olaf
Ljung informerade i ärendet och redogjorde för kostnadsberäkningar
gällande annexet vid utskottets sammanträde 2016-08-22.
Hyran för Linblomman i Hassela: 480 tkr/år.
Hyran för annexet i Hassela: 235 tkr/år.
Beräknad rivningskostnad för annexet: 650 tkr.
Beräknad kostnad för div. åtgärder, annexet: 2 600 tkr.
Kostnaden för att lägga annexet i ”malpåse” är oklar vid utbildningsutskottets sammanträde 22 augusti. Tas fram till nästa sammanträde.
Tillsynsmyndigheterna måste besikta annexet inför ev. förändrad
verksamhet i huset.
Utbildningsutskottets beslut blev 2016-08-22:
En lista på åtgärdsbehov på skolorna tas fram inför sammanträdet i
september samt att rumsindelningen i annexet ses över

ÄRENDE 10
Nationell strategi för IT i skolan
Från Regeringen, en till en dator från åk 1 och ev från 2022.
(Diskussionsärende).
Kommer underlag från Eva Fors.
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ÄRENDE 11
Rapporter/information
1. Beslut från Skolinspektionen 2016-08-26, dnr: 44-2015:1262,
Beslut efter uppföljning för förskoleklass och grundskola, Stocka
friskola.
2. Beslut från Skolinspektionen 2016-08-26, dnr: 44-2015:1263,
Beslut efter uppföljning för fritidshem, Stocka skola ek.för.

ÄRENDE 12
Delgivningar
1. Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2016-08-16 § 188:
Strategier för kommunstyrelsens mål 2016.
2. Protokollsutdrag från fullmäktige 2016-09-05 § 90:
Ledamöternas frågestund:
Petra Modée (V) frågar varför det inte finns information på
kommunens hemsida om att kommunen erbjuder barnomsorg
även på nätter och helger enligt beslut i en motion från år 2008?
Erik Eriksson Neu (S) svarar att han tänker ta med sig frågan
och se om ansökningsblanketterna på kommunens hemsida kan
bli tydligare.

ÄRENDE 13
Information och övriga ärenden
Under denna punkt kan ledamöterna informera varandra i olika
ärenden.
Under denna punkt kommer även ledamöternas eventuella extra
ärenden att tas upp.
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Vad ska redovisas till kommunstyrelsen?
Till KS sammanträdet 18 oktober.
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