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Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämnden

2004-03-31

BUN § 32
Dnr 2004/70
004
Dokument- och gallringsplan för Barn och Utbildning, central nivå
I Arkivlagen finns regler om myndigheternas skyldighet att svara för
arkivbildning och arkivvård. Allmänna handlingar får inte gallras utan
myndighetens gallringsbeslut.
En myndighets arkiv bildas av de allmänna handlingarna från myndighetens
verksamhet som myndigheten beslutar skall tas om hand för arkivering.
Myndigheternas arkiv är en del av det nationella kulturarvet.
Myndigheternas arkiv skall bevaras, hållas ordnade och vårdas så att de
tillgodoser
1. rätten att ta del av allmänna handlingar,
2. behovet av information för rättskipningen och förvaltningen, och
3. forskningens behov.
Varje myndighet ansvarar för vården av sitt arkiv.
Barn- och utbildnings arkivansvarige samt kommunens arkivarie har upprättat
förslag till reviderad dokumenthanterings- och gallringsplan för Barn och
Utbildning, central nivå, enligt förslag bilaga BUN AU § 19.
_____
Samverkansgrupp 2004-03-16
_____
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott har behandlat ärendet vid
sammanträde 2004-03-17, BUN AU § 19.
_____
Barn- och utbildningsnämnden beslutar
att

Justerandes sign

anta förslag till reviderad dokumenthanterings- och gallringsplan för
Barn och Utbildning, central nivå enligt bilaga BUN AU § 19.
Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämnden

2004-03-31

BUN § 33
Dnr 2004/70
004
Dokument- och gallringsplan för Barn och Utbildning, lokal nivå
I Arkivlagen finns regler om myndigheternas skyldighet att svara för
arkivbildning och arkivvård. Allmänna handlingar får inte gallras utan
myndighetens gallringsbeslut.
En myndighets arkiv bildas av de allmänna handlingarna från myndighetens
verksamhet som myndigheten beslutar skall tas om hand för arkivering.
Myndigheternas arkiv är en del av det nationella kulturarvet.
Myndigheternas arkiv skall bevaras, hållas ordnade och vårdas så att de
tillgodoser
1. rätten att ta del av allmänna handlingar,
2. behovet av information för rättskipningen och förvaltningen, och
3. forskningens behov.
Varje myndighet ansvarar för vården av sitt arkiv.
Barn- och utbildnings arkivansvarige samt kommunens arkivarie har upprättat
förslag till reviderad dokumenthanterings- och gallringsplan för Barn och
Utbildning, lokal nivå, enligt förslag bilaga BUN AU § 20.
_____
Samverkansgrupp 2004-03-16
_____
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott har behandlat ärendet vid
sammanträde 2004-03-17, BUN AU § 20.
_____

Barn- och utbildningsnämnden beslutar
att

Justerandes sign

anta reviderad dokumenthanterings- och gallringsplan för Barn
och Utbildning, lokal nivå, enligt bilaga BUN AU § 20.
Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämnden

BUN § 34
Nattomsorg

2004-03-31

Dnr 2003/56

719

Barn- och utbildningsnämnden fick vid sammanträde 2003-02-27 information av
rektor Zi Dannberg-Alm om den barnomsorg som Piteå kommun erbjuder barn
till föräldrar med behov av barnomsorg på obekväm arbetstid.
Vid sammanträdet konstaterade barn- och utbildningsnämnden att verksamheten
ur barnperspektiv ej är tillfredsställande då upptagningsområdet för barnen är
stort och kontinuiteten gällande vistelsetiden är dålig.
Barn- och utbildningsnämnden beslutade därför att uppdra till förvaltningen att
se över verksamheten och i översynen låta de barn som omfattas av
verksamheten komma till tals. Man beslutade även att göra översynen i dialog
med socialtjänsten utifrån skollagskommitténs betänkande. I betänkandet föreslås
att det i lagen bör tydliggöras att barnomsorg på nätter och helger inte ingår som
en kommunal skyldighet.
Utredare Mona Lundberg har genomfört översynen. Översynen bygger på
litteraturstudier, befintlig information om verksamheten, samtal med skolverket
och intervjuer med personal, barn och föräldrar inom verksamheten.
I Piteå Kommun bedrivs dygnet runt omsorg på Ankarets förskola Djupviken.
Målgruppen är barn mellan ett och tolv år i behov av omsorg på obekväm
arbetstid och hela Piteå Kommun är upptagningsområde. I dagsläget är totalt 30
barn inskrivna. Av dessa 30 barn är det 23 stycken barn som vistas i
verksamheten på obekväma tider, kvällar, nätter och helger. Vid intervjuer med
föräldrar och barn framkommer att föräldrarna är nöjda med verksamheten och
att barnen trivs.
Utredaren föreslår att man, utan åtgärder i dagsläget, följer utvecklingen och
avvaktar den proposition angående eventuell lagändring som kommer att läggas
fram tidigast år 2005. Därefter föreslås att man inom kommunen gör en ny
utredning av aktuellt behov när det gäller behov av omsorg på obekväm arbetstid
i Piteå Kommun.
Utbildningen redovisas i sin helhet i bilaga BUN AU § 21.
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämnden

2004-03-31

BUN § 34 forts
_____
Samverkansgrupp 2004-03-16.
_____
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott har behandlat ärendet vid
sammanträde 2004-03-17, BUN AU § 21.
_____
Barn- och utbildningsnämnden beslutar
att

ej förändra verksamheten i nuläget utan avvakta den proposition
om eventuell lagändring som kommer att läggas tidigast 2005

att

efter proposition lagts 2005 göra en ny utredning av aktuellt behov
av omsorg på obekväm arbetstid

_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämnden

2004-03-31

BUN § 35
Delegationsbeslut vid elevs ledighet över 10 dagar
I grundskoleförordningen 6 kap 8 § framgår att en skolpliktig elev får beviljas
kortare ledighet för enskilda angelägenheter. Rektorn eller den rektorn
bestämmer får bevilja sådan ledighet sammanlagt högst tio skoldagar under ett
läsår. Om det finns synnerliga skäl får styrelsen bevilja längre ledighet än som
följer av andra stycket.
I delegationsordning för barn- och utbildningsnämnden fastställd 2002-11-27,
delegationspunkt 1.25, ges rektor rätt att fatta delegationsbeslut gällande
ledigheter över 10 dagar.
Vid barn- och utbildningsnämndens sammanträde 2004-02-25 delgavs nämnden
en rapport över delegationsbeslut fattade 2003. Nämnden beslutade då att
återremittera frågan angående elevs ledighet över 10 dagar till arbetsutskottet.
_____
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott har behandlat ärendet vid
sammanträde 2004-03-17, BUN AU § 22.
_____
Barn- och utbildningsnämnden ser med oro på utvecklingen vad gäller ledighet
för elever mer än 10 dagar och uppmanar rektor att vara återhållsam med
beviljande av ledighet över 10 dagar.
Barn- och utbildningsnämnden uppmanar rektor att informera föräldrar om
vikten av att eleverna är i skolan så att man planerar resor och semestrar utifrån
elevernas lovdagar.
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämnden

BUN § 36
Strukturplan för grundskolan

2004-03-31

Dnr 2003/246

004

Under perioden 2003 - 2008 sjunker antalet elever i förskoleklass och grundskola
med ca 1000, från 5400 till 4400, en minskning med nästan 20% .
Orsaken beror på lägre födelsetal. Kring 1990 föddes det ca 600 barn per år.
Under de senaste 7 åren har födelsetalet legat på ca 400 per år.
Befolkningsprognosen fram till 2012 säger att födelsetalen kommer att ligga kvar
på dagens nivå.
Kostnader som är direkt kopplade till elevantalet anpassas fortlöpande efter nya
förutsättningar. Det handlar om kostnader för personal, läromedel,
råvarukostnader för måltider e t c. För att andelen lokalkostnader inte ska öka
med minskat elevunderlag, så bör kostnaderna för lokaler sänkas.
I takt med att elevantalet minskar i grundskolan har vi en kraftig ökning med ca
320 elever i gymnasieskolan. Det innebär att pengar måste föras över från
grundskolan till gymnasieskolan.
Vid sammanträde 2004-01-14 beslutade barn- och utbildningsnämnden om
direktiv för det fortsatta utredningsarbetet. I direktiven fastställs;
”Barn- och utbildningsnämndens ansvarsområde är att bedriva bl a förskole-,
grundskole- och gymnasieskolverksamhet. Kommunstyrelsen har det
övergripande ansvaret för utvecklingen av hela kommunen. Barn- och
utbildningsnämndens arbete kommer att ske i en fortlöpande dialog med
kommunstyrelsen.
• Barn- och utbildningsnämndens tidigare beslut om att besparingar skall ske i
lokaler före besparingar i stödverksamheter och personal gäller.
• Inkomna förslag på åtgärder för att spara på kostnaderna skall tillvaratas i
möjligaste mån.
• Förskoleverksamhet flyttas in i grundskolelokaler där det är möjligt.
• I skolenheter där elevunderlaget minskar till ca 50 elever skall om möjligt
verksamheten samordnas med närliggande skolenhet. Detta för att spara på
lokalkostnader och få en jämnare personaltäthet i våra verksamheter.
• Samtliga förslag skall innehålla en konsekvensanalys om vad den föreslagna
åtgärden innebär för berörda barn, personal och eventuella nytillkomna
kostnader. ”
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämnden

2004-03-31

BUN § 36 forts
_____
Samverkansgrupp 2004-03-16
_____
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott har behandlat ärendet vid
sammanträde 2004-03-17, BUN AU § 23.
_____
Sammanfattning av förslagen i Plan 05-07
Förslaget som helhet innebär att lokalytan minskar med ca 3 800 m² under
perioden. Nettobesparingen av föreslagna åtgärder beräknas uppgå till ca 3,4 milj
och för att kunna genomföra alla besparingar krävs investeringar på ca 4 milj.
I Hortlax lämnas den s k förvaltningsbyggnaden 2005 och 2007 avvecklas
Hemmingsmarks skola. I ett av alternativen föreslås också en uppbyggnad av en
f-9-skola i Bergsviken från 2007.
P g a elevtalen föreslås endast begränsade åtgärder i Norrfjärden. 2006 rivs den
gamla träskolan vid Porsnäs och verksamheten flyttar in i övriga Porsnässkolan.
När Christinaskolan är ombyggd och klar i början av 2006, avvecklas de
kontorslokaler som idag hyrs vid Rådhustorget.
2005 avvecklas den villa (Granen) vid Strömnässkolan som idag inrymmer en
förskoleklass.
2007 upphör verksamheten för f-5 vid Pitholmsskolan (Furubergsskolan).
Byggnaden anpassas för förskola och hit flyttar Hällans förskola (villa Strömnäs)
samt Mossens förskola (två avd, PiteBo).
I Sjulnäsområdet flyttar förskolan in i delar av Svensby och Lillpite skola och
härigenom kan två villor avvecklas.
Solanderskolan lämnar den s k Vårdskolan i Öjebyn 2005 och samma år
avvecklas Sikfors skola.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Barn- och utbildningsnämnden

2004-03-31

BUN § 36 forts
Planen redovisas i sin helhet i bilaga BUN AU § 23.
_____
Barn- och utbildningsnämnden beslutar
att

remittera ”PLAN 05-07” till nedanstående remissinstanser;
Politiska partier i fullmäktige;
Socialdemokraterna
Vänsterpartiet
Norrbottens sjukvårdsparti
Centerpartiet
Folkpartiet
Kristdemokraterna
Moderaterna
Miljöpartiet
Byaföreningar/Intresseföreningar inom Piteå kommun
Förskole-/skolråd
Elevråd i grundskolan
Arbetstagarorganisationer inom Barn och Utbildning;
Lärarförbundet
Lärarnas riksförbund
Skolledarförbundet
SSR
Kommunal Norrbotten
SKTF
Vårdförbundet
Ledarna

att

Justerandes sign

remissvar skall skickas in till Piteå Kommun, Barn- och
utbildningsnämnden, 941 85 PITEÅ, senast den 17 maj 2004

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämnden

BUN § 37
Överklagan Tolvmansskolan

2004-03-31

Dnr 2003/78

611

Statens skolverk beslutade den 15 januari 2004 att godkänna Tolvmansskolan
som en fristående grundskola i Piteå Kommun för årskurserna 1-3 samt att
godkänna att fristående förskoleklass för bedrivas vid Tolvmansskolan.
Godkännandet gäller från och med den 1 juli 2004 och under förutsättning att
verksamheten startat senast vid början av läsåret 2005/2006.
Piteå Kommun har överklagat skolverkets beslut och yrkat att länsrätten skall
upphäva skolverkets beslut och avslå ansökan om att starta Tolvmansskolan som
en fristående grundskola årskurserna 1-3 samt att få bedriva fristående
förskoleklass.
Länsrätten, Stockholms län avslår i dom meddelad 2003-03-11 Piteå Kommuns
överklagan, bilaga BUN AU § 24.
Länsrättens dom kan överklagas till kammarrätten. Överklagan skall ha kommit
in till länsrätten inom tre veckor från den dag då beslutet meddelades.
_____
Samverkansgrupp 2004-03-16
_____
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott har behandlat ärendet vid
sammanträde 2004-03-17, BUN AU § 24.
_____
Vid barn- och utbildningsnämndens sammanträde yrkar Åke Forslund (fp),
Massoud Sari-Aslani (s), Kjell Johansson (s) , Gudrun Berglund (kd) och
ordförande Ruth Rahkola (s) att nämnden ska besluta enligt arbetsutskottets
förslag och ej överklaga Länsrättens beslut angående Tolvmansskolan.
Vice ordförande Anders Berg (s) yrkar att nämnden skall överklaga Länsrättens
beslut angående Tolvmansskolan till Kammarrätten. Erland Eriksson (s) och
Susanne Sandström (v) bifaller förslag från Anders Berg.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämnden

2004-03-31

BUN § 37 forts
Ordföranden ställer proposition på förslagen och finner att barn- och
utbildningsnämnden beslutar att ej överklaga Länsrättens beslut angående
Tolvmansskolan.
Votering begärs.
Voteringsordning:
Ja-röst
Beslut att ej överklaga Länsrättens beslut.
Nej-röst
Beslut att överklaga Länsrättens beslut.
Votering verkställs. 9 ja-röster och 4 nej-röster. Omröstningsresultat framgår av
bilaga BUN § 37.
Susanne Sandström (s) avger reservation.
_____
Barn- och utbildningsnämnden beslutar
att

ej överklaga Länsrättens beslut angående Tolvmansskolan

_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämnden

2004-03-31

BUN § 38
Dnr 2003/78
611
Ansökan om tillstånd att bedriva skolbarnomsorg vid Tolvmansskolan
Tolvmansskolans ekonomiska förening ansöker om tillstånd för att få bedriva
skolbarnsomsorg på Tolvmansskolan från och med det läsår skolverksamheten
startar 2004-07-01, bilaga BUN AU § 25.
Tolvmansskolans ekonomiska förening vill dock reservera sig för att bedriva
skolbarnsomsorg om inte skolverksamheten kommer igång som planerat.
_____
Samverkansgrupp 2004-03-16
_____
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott har behandlat ärendet vid
sammanträde 2004-03-17, BUN AU § 25.
_____
Barn- och utbildningsnämnden beslutar
att

bevilja Tolvmansskolans ekonomiska förening tillstånd att bedriva
skolbarnsomsorg vid Tolvmansskolan under förutsättning att
förskoleklass och skolverksamhet bedrivs.

_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämnden

2004-03-31

BUN § 39
Dnr 2004/104
Arbetsmiljö – Jämförelse mellan 2001 och 2003

026

Barn- och utbildningsnämnden har i utbildningsplanen för år 2001-2004 beslutat
att rektorer ska genomföra en arbetsmiljöundersökning för alla elever udda år, en
enkät som ska vara lika utformad för hela kommunen.
Syftet med denna rapport, som är en jämförelse mellan år 2001 och 2003, är att
utifrån perspektiv som skolår, kön och distrikt skapa en uppfattning om den
rådande arbetsmiljön i Piteås skolor när det gäller
• Elevers upplevda möjligheter till inflytande
• Elevers upplevda möjligheter till trygghet och arbetsro
• Elevers upplevelser angående yttre och inre arbetsmiljö i skolan
•
Upplevda möjligheter till inflytande:
När det gäller skolelevernas upplevda möjligheter till inflytande så anser de flesta
elever att samarbetet har försämrats sedan år 2001. Skolår tre deltar inte i
jämförelsen då de inte deltog i undersökningen år 2001. Resultaten för 2003 visar
att de äldre eleverna är mer missnöjda än de yngre med samarbetet.
Gymnasieeleverna ger ett lågt betyg, 3,28 vilket ligger under betygsgenomsnittet
för de äldre eleverna som är 3,53. Samarbetet i gymnasiet visar däremot på stora
skillnader mellan programmen. Service och omsorg ger det lägsta betyget på 2,45
och Industri och fordons det högsta på 4,04.
Utifrån ett skolårsperspektiv visar sig både yngre och äldre elever relativt nöjda
med arbetssättet i skolan. Det har totalt sett skett en förändring till det bättre i
skolår 3,5,8 och Grundsärskolan från år 2001 men i Gymnasiets skolår två har
det skett en försämring.
Utifrån ett könsperspektiv kan man se att samarbetet upplevs sämre hos flickor
jämfört med pojkar ju äldre eleverna blir. Från det att flickor i de lägre åldrarna
är mer nöjda än pojkarna med samarbetet så är flickorna i gymnasiet betydligt
mindre nöjda än pojkarna.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämnden

2004-03-31

BUN § 39 forts
Upplevda möjligheter till trygghet och arbetsro:
När det gäller skolelevernas upplevda möjligheter till trygghet och arbetsro så
visar det sig att de elever i Piteå kommun som deltagit i
arbetsmiljöundersökningen år 2003 upplever arbetsglädje i skolan, från skolår tre
i grundskolan till skolår två i gymnasieskolan. Utifrån ett könsperspektiv är
arbetsglädjen i skolår tre och fem en aning högre bland flickorna. Även i skolår
åtta är arbetsglädjen högre hos flickorna medan den i gymnasiet är högre hos
pojkarna. Jämfört med år 2001 visar eleverna i skolår åtta och gymnasiet en lägre
arbetsglädje nu.
Flickor i de lägre åldrarna men även flickor i skolår åtta är mer nöjda än pojkarna
med sina utvecklingsmöjligheter. Flickor i gymnasiet däremot är mindre nöjda än
pojkarna med sin utveckling.
Upplevelser angående yttre och inre arbetsmiljö:
När det gäller skolelevernas upplevelser angående yttre och inre arbetsmiljö i
skolan så upplevs miljön bättre i de lägre skolåren som ger ett lägsta betyg på
2,38 (på en skala ett till tre) medan de äldre eleverna ger ett lägsta betyg på 3,51
(på en skala ett till sex). I grundskolans skolår tre och fem är medelbetyget 2,53
vilket innebär ett gott betyg för miljön.
Elever inom alla distrikt i skolår fem anser att miljön har blivit bättre. Bland
eleverna i grundskolans skolår åtta ger tre av fem distrikt ett betyg över 3,5 och
eleverna anser i fyra av fem distrikt att miljön har blivit bättre. Den yttre och
inre arbetsmiljön får ett lågt betyg från fyra av sex program på gymnasiet vilket
innebär att betyget ligger under 3,5 på en skala ett till sex. Trots detta anser
eleverna i fyra av sex program att miljön blivit bättre.
Jämfört med år 2001 är skolår fem och åtta mer nöjda med miljön medan skolår
två i gymnasiet och grundsärskolan är mindre nöjda.
I jämförelse mellan pojkar och flickor får miljön ett högre betyg av flickor i
skolår tre, fem och grundsärskolan men ett lägre av flickor i skolår åtta och på
gymnasiet.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämnden

2004-03-31

BUN § 39 forts
Avslutningsvis kan man rent generellt säga att gymnasieelever är mindre nöjda
med arbetsmiljön och då framförallt flickor. Flickor i gymnasiets skolår två visar
sig mer missnöjda än pojkarna inom alla kategorier i arbetsmiljöenkäten. Redan i
skolår åtta ser man en skillnad då flickorna inom vissa kategorier är mindre nöjda
än pojkarna. Flickor i skolår tre och fem är mer nöjda med arbetsmiljön än
pojkarna. Flickorna i de lägre skolåren ger ett högre betyg än pojkarna inom alla
kategorier.
Utredningen redovisas i sin helhet i bilaga BUN § 39.
_____
Barn- och utbildningsnämnden kan konstatera att flickor i högre årskurser och på
gymnasiet generellt sett är mindre nöjda än pojkarna inom alla kategorier i
arbetsmiljöenkäten.
Barn- och utbildningsnämnden beslutar därför
att

uppdra åt områdeschefer och rektorer att ge barn- och
utbildningsnämnden återrapportering angående hur man
tänker arbeta med att förbättra flickornas situation i skolan

_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

PITEÅ KOMMUN
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Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämnden

2004-03-31

BUN § 40
Nya bestämmelser om ersättning till Piteå Kommuns förtroendevalda
Barn- och utbildningsnämndens ledamöter informeras om de nya
bestämmelserna för ersättning.
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

PITEÅ KOMMUN

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämnden

2004-03-31

BUN § 41
Delegerade beslut
Rektor Björklunda RO
Rektor Bergsvikens RO
Rektor Rosviks RO
Rektor Pitholms RO
Rektor Munksunds RO
Rektor Service och Omsorg
Administrativ chef
Rektor Bergsvikens RO
Rektor ES HR MP
Gymnasiechef
Barn- och utbildningschef
BUN:s ordförande
Rektor Porsnäs RO

Lista 1
Lista 2
Lista 3
Lista 2
Lista 2
Lista 2
Lista 2
Lista 3
Lista 1
Lista 1
Lista 3
Lista 3
Lista 1

Ärende 1-3
Ärende 3-5
Ärende 5
Ärende 2
Ärende 4
Ärende 3
Ärende 3
Ärende 6-8
Ärende 1-3
Ärende 1
Ärende 7
Ärende 5
Ärende 1-6

_____
Barn- och utbildningsnämnden har tagit del av fattade delegationsbeslut.
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämnden

2004-03-31

BUN § 42
Meddelanden
1/
Kommunfullmäktige har vid sammanträde 2004-02-16 beslutat att utse
S Marianne Rydberg Åström till ny ersättare i barn- och utbildningsnämnden återstående mandatperiod.
2/

Dnr 2003-105, 612
Skolverket har 2004-02-25 beslutat att avslå ansökan från Tulta Ultbildning
AB om rätt till bidrag för Johan Bauergymnasiet, en fristående gymnasieskola i Luleå kommun.

3/

Dnr 2003/41, 008
JO:s beslut angående anmälan mot Furubergsskolan i Piteå kommun
angående bristande information till vårdnadshavare om elevs skolgång.

4/
Polisens anmälan om inbrott på Bergsviksskolan.
5/

Dnr 2003/89,612
Skolverket har 2004-03-03 beslutat att förklara att den fristående
gymnasieskolan Luleå Internationella Gymnasium i Luleå kommun skall
vara berättigad till bidrag för utbildningen ”Samhällsvetenskapligt program
med inriktning internationell kommunikation” från och med bidragsåret
2004.

_____
Barn- och utbildningsnämnden har tagit del av inkomna meddelanden.
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämnden

2004-03-31

BUN § 43
Rapporter
Simkunnighet i Piteå kommun
Barn- och utbildningschef Inger Ingesson rapporterar:
Enligt kursplanen för idrott och hälsa ska elever i slutet av årskurs fem kunna
simma och hantera nödsituationer vid vatten. Utifrån detta har Skolverket i
dagarna gjort en tillsyn i kommunerna med syfte att bedöma hur huvudmän och
skolor arbetar i riktning mot målet i kursplanen och kontrollera att de nationella
kraven i kursplanen följs.
Den definition av simkunnighet som man i Piteå kommun fastställt, lyder:
♦ Eleverna ska när de går ut åk3 kunna simma 50m bröstsim och 25m ryggsim
♦ Eleverna ska när de går ut åk5 kunna simma 200m bröstsim och 50m ryggsim
Av de 609 elever i Piteå kommun som gick ut åk5 under våren 2003 var ca 99%
simkunniga. De elever som inte uppnådde målet hade handikapp, funktionshinder
eller motoriska svårigheter av något slag. Av de elever i åk3 som kontrollerades
uppfyllde ca 92% målen när de började vårterminen, en siffra som ökade innan
vårterminen för åk3 var slut.
Simundervisning bedrivs i lågstadiet på lektionstid och är kostnadsfri. Kontrollen
av simkunnigheten sker via praktiska prov i åk3. Simprovet sker vid två tillfällen
och därefter när simläraren ”misstänker” att eleven klarar provet. De som inte
uppfyllt målen för simkunnighet under våren i åk3 får fortsätta med undervisning
på höstterminen med åk2. I åk4-6 ges ingen obligatorisk simundervisning men
eleverna ges möjlighet till simundervisning om så behövs. Under hela skoltiden,
från grundskola till gymnasiet ges eleverna möjlighet att avlägga simprov om de
så önskar.
_____
Barn- och utbildningsnämnden tar del av informationen.
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämnden

2004-03-31

BUN § 44
Nya frågor
Ledamot Susanne Sandström (s) ställer frågan angående hur det står till med
elevhälsovården i Piteå Kommun. Susanne har fått signaler att flera av
kuratorerna är sjukskrivna. Barn- och utbildningschef Inger Ingesson svarar att
det för närvarande görs en utredning angående elevhälsan i Piteå Kommun.
Rapporten kommer att redovisas för barn- och utbildningsnämnden maj månad
2004.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

