Minnesanteckningar förda vid träff med representanter från Nordanstigs
kommuns föräldraråd, 24 september 2009
Förvaltningschefen informerade om aktuella och kommande frågor som
berör förskola och skola.
Budgeten för 2010 och åren framöver visar att kostnadsutvecklingen
måste minskas.
En stor elevminskning sker inom de närmaste åren, främst berör den
åldersgruppen 12-16 år. Arbetet med att bygga kommunens enda 7-9skola intensifieras under våren. Verksamhetscheferna Eva Fors och
Ronny Spångberg samordnar arbetet. Flera frågor fanns omkring hur
flytten av verksamheten från Backens skola till Bergsjö centralskola
skulle ske. Några frågor kunde besvaras men när det gällde t ex
skolskjutsar så kommer en ny upphandling att ske inför läsåret
2011/2012 och därför kunde inga svar lämnas.
Planeringen idag är att det inte sker någon successiv avveckling utan all
verksamhet flyttas inför höstterminen 2011. Om föräldrar skulle vilja flytta
sitt/sina barn tidigare till Bergsjö centralskola hanteras frågan utifrån i
första hand individperspektiv.
Enligt den prognos som finns kommer det att finnas ca 90-95 barn i varje
årskull framöver. (Differensen mellan åren 2000 – 2008 är 70 – 122
barn).
Barnomsorgspeng och Vårdnadsbidrag är två nya verksamheter inom
förskolan. Barnomsorgspengen är ett nationellt beslut som trädde i kraft
fr o m 1 juli i år och vårdnadsbidraget gäller fr o m 1 januari 2010.
Barnomsorgspengen berör även fritidshemmen. Dessa verksamheter
finansieras genom minskad kommunal verksamhet. Nämnden har gett
direktiv om hur denna minskning skall genomföras. De orter som idag
har förskola skall också ha det i framtiden. Anpassningen sker genom att
antalet avdelningar minskas. I det fall att en förskola endast består av en
avdelning och antalet barn blir färre än 12-15 stycken bör annan
kommunal förskoleverksamhet erbjudas på orten, t ex kommunalt
familjedaghem.
Syftet med kvällens träff diskuterades. Förvaltningschefen förtydligade
att föräldrarådens uppdrag är att vara ett stöd för rektor vid respektive
rektorsområde när det gäller policyfrågor, budgetfrågor osv.
Kvällens träff är en nätverksträff vars syfte är att kommunens föräldraråd
ska ha möjlighet att delge varandra och förvaltningen de erfarenheter

som finns ute i varje föräldraråd. På nätverksträffen kan även förvaltning
och politik ge information kring vad som är på gång inom kommunen och
nationellt när det gäller förskole- och grundskolefrågor. Träffen är inte
något beslutsforum. En förälder påpekade vikten av att föräldrainflytande
sker på riktigt – det skall inte vara bara prat utan också verkstad.
En önskan som fanns hos flera föräldraråd var att nämnden skulle utse
kontaktpolitiker för varje föräldraråd. Förvaltningen lovade att förmedla
önskemålet vidare till utbildnings- och kulturnämnden.

