NORDANSTIGS KOMMUN

KALLELSE till sammanträde

Kommunstyrelsens utbildningsutskott

Ledamöter
Ersättare och övriga för kännedom

Plats:

Kommunkontoret i Bergsjö

Tid:
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Besök kl.
14:00

Fackliga
repr.

Om du har frågor kring handlingarna kontakta Ulla Britt Hånell
tfn 0652-36 233 eller e-post: ulla.hanell@nordanstig.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: Helena Andersson (M).

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 2016-09-26.

ÄRENDE 4
Verksamheten informerar
Utbildningschef Eva Fors informerar:
1. Information från årshjulet 2016/17:
A/ Tillsyn annan pedagogisk verksamhet.
2. Investeringsbehov 2017.
3. Nyttjande av skolskjuts (info: Christina Myhrer).
4. Information bibliotekschef Lena Gräntz kl. 10:00:
A/ Biblioteksplan uppdateras.
B/ HelGe-samarbetet fyller 10 år.
5. Antal nyanlända.
6. Antal Nordanstigselever som går i skola i annan kommun eller i
fristående skolor, F-9.
7. Åtgärdsbehovet på skolorna i Nordanstig. (Info: Birger Tellin).
Annexet i Hassela.

NORDANSTIGS KOMMUN
Kommunstyrelsens utbildningsutskott

ÄRENDE 5

FÖREDRAGNINGSLISTA
2016-10-17

3 (5)

2016-000106

Ekonomirapport 2016-09
Ekonom Yvonne Nilsson har sammanställt ekonomirapporten för
utbildningsutskottets verksamheter per september 2016.
Summa program för utbildningsutskottets nettokostnader (tkr):
Bokfört september 2015

108 368 tkr

Bokfört september 2016

104 465 tkr

Budget 2016:

146 587 tkr

Avvikelse mot budget:

432 tkr

ÄRENDE 6
Regionalt utvecklingsnätverk, RUN:s verksamhetsplan 2017-2019
RUN är ett samverkansforum för Mittuniversitetet, kommunerna samt
fristående förskolor och skolor i Västernorrland, Jämtland och norra
Hälsingland. I RUN ingår också Specialpedagogiska skolmyndigheten,
Region Jämtland Härjedalen, Kommunförbundet Västernorrland och
Länsstyrelsen Västernorrland.
I RUN:s uppdrag ingår samordning, utveckling och forskningsanknytning i förskola, fritidshem, skolverksamheter, lärarutbildning
samt kompetensutveckling av parternas personal. RUN har även ett
utökat uppdrag att utveckla och förstärka samverkan mellan
Mittuniversitetet och regionens gymnasieskolor.
Ett förslag/arbetsmaterial till verksamhetsplan för 2017-2019 föreligger,
daterat 2016-10-11.

ÄRENDE 7

2016-000138

Hyra av moduler vid Bergsjö skola
Ärendet tidigare behandlat vid utskottets sammanträde 2016-09-26 §
80 med beslut att:
Uppdra till verksamheten att till utbildningsutskottet redovisa de
förändringar gällande kostnader som föreligger angående placeringen
av de beställda modulerna.
Skillnaden i kostnader angående den nya placeringen, från
verksamheten, gällande lägre kostnader för handikappanpassning
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samt eventuellt högre kostnader för mer omfattande markarbeten efter
verksamhetens förslag på ny placering samt redogöra för eventuella
andra extra omkostnader som föreligger med denna placering.

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.



Arvode utgår för uppdraget med upp till max 8 timmar/termin.

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

ÄRENDE 9
Rapporter/information
1. Skollagen och huvudmannens styrning.
Skollagen § 1-2 bifogas med kallelsen.
2. Från Skolinspektionen 2016-09-26: Resursfördelning förskolan.
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3. Från Skolinspektionen 2016-10-10, dnr: 400-2016:211:
Skolinspektionen granskar förskolans arbete med matematik,
naturvetenskap och teknik. Under vintern 2016/17 besöker
inspektörer från Skolinspektionen Ilsbo förskola för en
kvalitetsgranskning.
4. Besök och information av fackliga representanter kl. 14:00.

ÄRENDE 10
Delgivningar
1. Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2016-09-20 § 206:
Revidering av årshjulet 2016/17.

ÄRENDE 11
Information och övriga ärenden
Under denna punkt kan ledamöterna informera varandra i olika
ärenden.
Under denna punkt kan ledamöterna väcka eventuella extraärenden.

ÄRENDE 12
Vad ska redovisas till kommunstyrelsen?

