NORDANSTIGS KOMMUN

KALLELSE till sammanträde

Kommunstyrelsens utbildningsutskott

Ledamöter
Ersättare och övriga för kännedom

Plats:

Kommunkontoret i Bergsjö

Tid:

Måndag 23 oktober kl. 08:15

1.

Val av justerare.

2.

Godkännande av dagordning.

3.

Genomgång av föregående protokoll.

4.

Ekonomi.

5.

Verksamheten informerar.

6.

Skolskjutsar.

7.

Hassela åk 6.

8.

Lokalanvändning Bergsjö skola.

9.

Tillväxtstrategi med fokus förskolan.

10.

Arbetsmiljö Lönnbergsskolan och Bergsjö skola.

11.

Samverkan för bästa skola.

12.

Redovisning av handlingsplan för att rymma
verksamheterna inom tilldelad budgetram.

13.

Redovisning av årshjulet.

14.

Rapporter/information från politiker.

15.

Vad ska redovisas till kommunstyrelsen?

16.

Frågor/punkter till nästa möte.

Om du har frågor kring handlingarna kontakta Christina Myhrer
tfn 0652-36 170 eller e-post: christina.myhrer@nordanstig.se
Har du förhinder meddela din partiföreträdare snarast.
Erik Eriksson Neu (S)
Ordförande
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ÄRENDE 1
Val av justerare.
Förslag: Kenth Hammarström.

ÄRENDE 2
Godkännande av dagordning.
Utbildningsutskottet godkänner dagordningen med eventuella
förändringar och anmälan av extraärenden.

ÄRENDE 3
Genomgång av föregående protokoll.
Ordförande Erik Eriksson Neu (S) går igenom utbildningsutskottets
protokoll från 2017-09-18.

ÄRENDE 4

2017-000085

Ekonomi
Yvonne Nilsson, ekonom redovisade antal elever i andra skolor samt
driftsprojekt.

ÄRENDE 5

2017-000112

Verksamheten informerar.
Utbildningschef Eva Fors informerar.
1. Besök av grundsärskolans personal kl. 12.30.
2. Besök av Carina Ersson, chef för elevhälsan.
3. Uppsägning av avtal mellan Högskolan i Gävle och
kommunerna inom RucX avseende inom ramen för
lärarprogrammet. Bilaga.
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4. Regeringen överlämnar propositionen Läsa, skriva, räkna – en
åtgärdsgaranti. Bilaga.
5. Likabehandlingsplan Bergsjö skola 17/18. Bilaga.
6. Avslag ansökan om godkännande av Thorengruppen AB som
har ansökt om godkännande som huvudman vid
Yrkesgymnasiet Sundsvall i Sundsvall. Bilaga.
7. Revidering av förskolans läroplan
Förskolans nuvarande läroplan som har gällt i 20 år, kommer att
förtydligas och uppdateras. Inriktningen ska bestå, men gränsen
mellan undervisning och omsorg ska bli klarare. Frågor som rör
barns rätt till trygghet, integritet och omsorg ingår i översynen,
liksom hållbar utveckling, jämställdhet, digital kompetens med
mera. I mars 2018 ska Skolverket redovisa uppdraget till
regeringen.
8. Skollagen ska förtydligas gällande rektors rätt att avgöra
partibesök
Regeringen föreslår att en ny paragraf införs i skollagen.
Inbjudan ska kunna begränsas till de demokratiskt valda partier
som sitter i antingen riksdagen eller kommunfullmäktige
(inklusive landsting- eller regionfullmäktige) eller
Europaparlamentet. Rektor får besluta att eleverna, som ett led i
utbildningen, ska få ta del av information från andra politiska
partier på ett lämpligt sätt.
9. Ny myndighet
En ny myndighet med placering i Gävle ska sammanställa och
sprida kunskap om arbetsmiljö, som ett stöd i det lokala
arbetsmiljöarbetet. Den ska vara igång 1 juni 2018.
10. Svensk skola har färre lektioner
Den garanterade undervisningstiden i svensk skola är 6 890
timmar, vilket är under OECD-snittet som är på 7 538 timmar.
(OECD betyder organisationen för ekonomiskt samarbete och
utveckling, eng. Organisation for Economic Cooperation and
Development)
11. Barnkonventionen
Planen att göra barnkonventionen till lag 1 januari 2018 har
skjutits fram två år.
12. Låg- mellan- och högstadium återinförs höstterminen 2018
Från höstterminen 2018 kommer undervisningstiden för alla
elever i grundskolor, grundsärskolor, sameskolan och
specialskolor att delas upp mellan låg- mellan- och högstadiet.
Timplanen kommer att innehålla lägsta antalet timmar per ämne
och stadium. Detta för att det ska bli mer lika över hela Sverige
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och underlätta när elever byter skola. En nyhet är att skolan
måste erbjuda moderna språk senast i årskurs 6 inom ramen för
språkval. Därför är det nödvändigt att redan nu se över skolans
organisation.
13. Förstärkning av den statliga finansieringen av skolan
För att regeringens mål om en jämlik kunskapsskola ska nås
krävs att resurserna till skolan förstärks och i större utsträckning
fördelas efter behov. Medlen ska fördelas så att resurserna
viktas med hänsyn till elevernas socioekonomiska indexvärde.
Bidraget ska vara villkorat så att de tillförda medlen leder till
ökade insatser för jämlikhet, kunskapsutveckling och kvalitet i
verksamheten.
14. Gratis simskola räddar liv
Regeringen vill lägga 300 miljoner kronor per år på att simskolor
i landet ska kunna vara avgiftsfria. Simundervisningen ska ges
till alla barn inom skolans ramar, men när undervisningstiden
inte räcker till för att ge tillräcklig simkunnighet och vattenvana
behöver många vända sig till avgiftsbelagda simskolor utanför
skolans verksamhet. För att hemmets ekonomi inte ska styra
vilka barn som lär sig simma ordentligt vill regeringen nu satsa
på avgiftsfria simskolor.
15. Biblioteksrapport
Rapport från bibliotekschef Lena Gräntz gällande perioden
2017-03-10-2017-04-12. Bilaga
16. Revidering av läsårstiderna för 2017/2018
Enligt tidigare delegationsbeslut är 9 maj en lovdag. Skolverket
har lagt nationellt prov den dagen vilket gör att en revision av
fattat beslut är nödvändigt. Lovdagen den 9 maj flyttas därför till
måndagen den 14 maj.

ÄRENDE 6
Skolskjutsar
Christina Myhrer redovisar jämförelse av kostnaden för skolskjutsar
efter införandet efter införandet av ”Ung i Nordanstig” och ”Ung i
Gävleborg”.
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2017-000268

Hassela åk 6.

ÄRENDE 8

2017-000107

Lokalanvändning Bergsjö skola.
Carina Erson redovisar det kompletterade salsschema för Bergsjö
skola.
ÄRENDE 9
Tillväxtstrategi med fokus förskolan.
Eva Fors, utbildningschef presenterar en handlings- och tidsplan för
hur arbetet med kommunens tillväxtstrategi ska ske och då med fokus
på förskolan.

ÄRENDE 10
Arbetsmiljö Lönnbergskolan och Bergsjöskolan.
Reva Fors, utbildningschef redogör. Underlag delas ut på mötet.

ÄRENDE 11

2017-000113

Samverkan bästa skola.
Berit Öhrn redogör för utvecklingsgruppen i Nordanstig samt för sina
studier på Stockholms universitet. Bilagor.
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ÄRENDE 12

2017-000387

Budget i balans.

ÄRENDE 13

2017-000374

Redovisning Årshjulet.

ÄRENDE 14

2017-000109

Rapporter/information från politiker.

ÄRENDE 15

2017-000110

Vad ska redovisas till kommunstyrelsen?

ÄRENDE 16
Frågor/punkter till nästa möte.
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