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Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämnden

BUN § 24
Elevinflytande

2005-02-23

Dnr 2005/17

610

Att utveckla de ungas inflytande uttrycks i flera av Piteå kommuns
styrdokument. Målformuleringar runt ett utvecklat inflytande finns bland annat i
Översiktsplanen, Folkhälsoprogrammet, Barn- och ungdomsstrategin och i Barnoch utbilningsplanen. Ett reellt inflytande för unga i kommunen anses vara en
nyckelfaktor för att kommunen ska vara en attraktiv kommun att bo i och för att
de unga ska känna tillhörighet och delaktighet i kommunens framtid.
I Utbildningsinspektionens rapport, 2004-08-16, är ”barnens, elevernas,
föräldrarnas och de studerandes delaktighet och inflytande” redovisat som ett av
de områden som är i behov av förbättringsinsatser.
Fritid Ung har arbetat med att utbilda elevråden inom grundskolan samt att de
även genomförde ett demokratiprojekt för elevråden under 2003. Under hösten
2004 har Barn och Utbildning deltagit i ungdomsforum samt anordnat en
gemensam konferens i ämnet för arbetsledare och nämndspolitiker.
Utifrån ovanstående har det tillsatts en arbetsgrupp bestående av elever från
Strömbackaskolan för att utveckla elevinflytandet på gymnasiet, inom
grundskolan har elevrepresentanter deltagit i rektorsrekryteringar. Barn- och
utbildningsnämnden har i sina kontaktpolitikerbesök under hösten 2004 träffat
samtliga elevråd från högstadiet och uppåt.
En sammanställning av de åsikter som framkom på den gemensamma
konferensen (arbetsledare-nämndspolitiker) har gjorts. Den visar att de åtgärder
som föreslås främst ligger på rektorsområdesnivå . En åtgärd som föreslås
handlar om Barn- och utbildningsnämndens rutiner för träffar med elevråden.
Sammanställning elevinflytande Medlefors samt minnesanteckningar från
ungdomsforum redovisas i bilaga BUN AU § 14.
_____
Samverkansgrupp 2005-02-08
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämnden

2005-02-23

forts BUN § 24
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott har behandlat ärendet vid
sammanträde 2005-02-09, BUN AU § 14.
_____
Barn- och utbildningsnämnden beslutar
att

ge varje rektor i uppdrag att i kvalitetsredovisningen 2005 särskilt
beskriva nuläget utifrån uppsatta mål vad avser elevinflytande samt
de åtgärder som ska vidtas för att nå målen i högre utsträckning.

att

ge varje rektor i uppdrag att i kvalitetsredovisningen 2006 utvärdera
och beskriva de resultat som uppnåtts i arbetet för att utveckla
elevinflytandet.

att

barn- och utbildningsnämnden vid sina framtida besöksdagar i
rektorsområden alltid träffar elevråden vid senareskolorna och
gymnasieskolan.

_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämnden

BUN § 25
Elevhälsan

2005-02-23

Dnr 2003/141

624

I SOU:19 ”Från dubbla spår till Elevhälsa” föreslår utredaren att de verksamheter
som tidigare kallades elevvård och skolhälsovård bör benämnas Elevhälsa. Inom
Elevhälsan ska det finnas högskoleutbildade yrkesgrupper med följande
kompetenser; social, psykologisk, medicinsk, omvårdnads, specialpedagogisk
och studie- och yrkesvägledning. Elevhälsan ska finnas tillgänglig för elever,
föräldrar, lärare, arbetslag och skolledning.
Elevhälsans personal ska delta i skolans arbete för att skapa miljöer som främjar
lärande, god allmän utveckling och en god hälsa hos varje elev. Utredaren anser
att bristen på verklig integrering mellan den pedagogiska och de elevvårdande
verksamheterna är ett stort problem i skolan.
Barn- och utbildningsnämnden fastställde 2004-05-26 riktlinjer och organisation
för Elevhälsan i Piteå kommun.
Vid barn- och utbildningsnämndens sammanträde 2004-11-24 informerade
områdeschef Elisabeth Fjellström om arbetet med att införa den nya
organisationen för Elevhälsan i Piteås förskolor och skolor. Bland annat har en
informationsbroschyr om skolans rutiner för elevhälsan utarbetats,
kvalitetsseminarium om Elevhälsan har genomförts och två arbetsgrupper har fått
i uppdrag att ta fram riktlinjer för lokaler samt gemensam utformning av
dokumentation inom Elevhälsan.
Barn- och utbildningschef Inger Ingesson redogör för det förslag arbetsgruppen
för lokaler arbetat fram. Förslag till principer redovisas i bilaga BUN AU § 15 a.
Verksamhetsutvecklare Anna-Lena Pogulis redogör för det förslag som
arbetsgruppen för dokumentation har arbetat fram. Arbetsgruppen har arbetat
utifrån fem frågeställningar;
•
•
•
•
•

Varför ska vi dokumentera?
Vad ska dokumenteras?
När ska dokumentation ske?
Hur ska dokumentation ske?
Vem ska dokumentera?

Arbetsgruppens arbete redovisas i sin helhet i bilaga BUN AU § 15 b.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämnden

2005-02-23

forts BUN § 25
_____
Samverkansgrupp 2005-02-08
_____
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott har behandlat ärendet vid
sammanträde 2004-02-09, BUN AU § 15.
_____
Barn- och utbildningsnämnden beslutar
att

fyra dokument för dokumentation bör användas och utvecklas;
•
•
•
•

att

Kartläggning/utredning
Åtgärdsprogram
Protokoll från EVK
Dokumentation av kränkande behandling
kommunövergripande mallar för ovanstående dokument läggs ut på
förvaltningens intranät.
Uppdraget att ansvara för att dessa dokument utvecklas i enlighet
med gällande lagar, förordningar och allmänna råd tillfaller chefen
för elevhälsan, verksamhetsutvecklare och nämndssekreterare.
Väljer skolan att använda egna mallar ligger ansvaret för utveckling
och uppdatering hos rektor.

Justerandes sign

att

i Piteå kommun är (förutom skolsköterskor och psykolog som
omfattas av journalföringslagen) även lärare, studie- och yrkesvägledare, specialpedagog, talpedagog och kuratorer skyldiga att
dokumentera.

att

ge arbetsgruppen i uppdrag att planera och genomföra en utbildning för rektorer, assistenter samt all personal inom elevhälsan.
Därefter bör rektor ansvara för att all pedagogisk personal som
deltar i upprättandet av dessa dokument får utbildning.
Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämnden

2005-02-23

forts BUN § 25
att

ge förvaltningens IT-ansvarig i uppdrag att bevaka utvecklingen
av digital dokumentation och initiera utredning när möjligheten
finns att införa digital dokumentation.

att

fastställa följande riktlinjer för lokaler för de regionala elevhälsoteamen;
• Varje för- och grundskolechef är tillsammans med chefen
för elevhälsan ansvarig för områdets lokaler och får även i
uppdrag att formera varje team.
• Elevhälsoteamet ska ha tillgång till gemensamma mötesplatser.
• Elever, personal och föräldrar ska ha tillgång till elevhälsans
kompetenser.
• Varje team ska ha 1-16-årsperspektivet som utgångspunkt i arbetet
med elevhälsan.
• Elevhälsoteamet ska ges förutsättningar att främja samarbete, för
ett bättre kompetensnyttjande.

_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämnden

2005-02-23

BUN § 26
Dnr 2004/293
008
Motion angående försöksverksamhet med tvåårig gymnasieskola
Folkpartiet överlämnade 2004-11-15 en motion till kommunfullmäktie med
hemställan att kommunfullmäktige skulle ge barn- och utbildningsnämnden i
uppdrag att ta fram en ansökan till regeringen om att få dispens att bedriva
tvååriga gymnasielinjer, bilaga BUN AU § 16 a. Fullmäktige beslutade att
remittera ärendet till kommunstyrelsen för beredning. Kommunstyrelsen har
vidarebefordrat motionen till barn- och utbildningsnämnden med begäran om
yttrande.
Barn- och utbildningsnämndens ordförande Ruth Rahkola har utformat ett förslag
på yttrande vilket redovisas i bilaga BUN AU § 16 b. I yttrandet föreslår
ordföranden att motionen avslås.
_____
Samverkansgrupp 2005-02-08
_____
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott har behandlat ärendet vid
sammanträde 2005-02-09, BUN AU § 16.
_____
Ledamot Nils Dahlbäck (fp) yrkar att barn- och utbildningsnämnden ska
tillstyrka motionen och ta fram en ansökan till regeringen om att få dispens att
bedriva tvååriga gymnasielinjer. Ledamot Lars-Ivar Pettersson (c) ställer sig
bakom yrkandet.
Ordförande Ruth Rahkola, ledamöterna Kjell Johansson (s), Peter Eriksson (s),
Anders Berg (s), Massoud Sari-Aslani (s) och Susanne Sandström (v) yrkar att
barn- och utbildningsnämnden i yttrandet till kommunfullmäktige ska yrka att
motionen avslås.
Ordförande ställer proposition på förslagen och finner att arbetsutskottet beslutar
enligt ordförandes förslag.
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämnden

2005-02-23

forts BUN § 26
Barn- och utbildningsnämnden beslutar
att

avge yttrande enligt bilaga BUN AU § 16 b och därmed
yrka att motionen avslås.

_____
Ledamöterna Nils Dahlbäck (fp) och Lars-Ivar Pettersson (c) reserverar sig till
förmån för förslag från Folkpartiet.
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämnden

BUN § 27
Redovisning av bokslut 2004

2005-02-23

Dnr 2004/183

041

Arbetsutskottet tar del av bokslutet för år 2004 enligt bilaga BUN AU § 19.
_____
Samverkansgrupp 2005-02-08
_____
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott har behandlat ärendet vid
sammanträde 2005-02-09, BUN AU § 19.
_____
Barn- och utbildningsnämnden beslutar
att

godkänna redovisat bokslut för år 2004.

_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämnden

2005-02-23

BUN § 28
Folkhälsoprogram 2005-2010

Dnr 2005/21

210

Ett förslag till Folkhälsoprogram för Piteå finns framtaget och avses att gälla från
i år och fram till 2010. Programmet är menat som ett arbetsmaterial, för att ligga
till underlag för planering och prioritering av arbetet kopplat till folkhälsan i
Piteå, bilaga BUN AU § 20.
Hälsorådet vill ha synpunkter och gärna också förslag till delmål och aktiviteter.
Ordförande Ruth Rahkola, ledamot Nils Dahlbäck (fp) och ledamot Susanne
Sandström (v) skriver ett förslag till yttrande som redovisas vid barn- och
utbildningsnämndens sammanträde 2005-02-23.
_____
Vid barn- och utbildningsnämndens sammanträde redogör ordförande Ruth
Rahkola för förslag till yttrande enligt bilaga BUN § 28.
Vid nämndens sammanträde yrkar ledamot Nils Dahlbäck (fp) att skrivningen på
första sidan under Aktiviteter till år 2008 ska ändras. Nils föreslår skrivningen;
”Återställa fullvärdig akutkirurgi vid Piteå älvdals sjukhus.” Ledamot Aila
Jonsson (Kd) ställer sig bakom yrkandet.
Susanne Sandström (v) yrkar att yttrande ska lämnas enligt bilaga BUN § 28 och
att barn- och utbildningsnämnden ska avstå från att ta ställning i fråga angående
Piteå älvdals sjukhus. Ordförande Ruth Rahkola och ledamöterna Anders Berg
(s), Peter Eriksson (s) och Erland Eriksson (s) bifaller Susanne Sandströms
förslag.
Ordförande Ruth Rahkola ställer proposition på förslagen och finner att nämnden
beslutar enligt Susanne Sandströms förslag och lämnar yttrande enligt bilaga
BUN § 28 samt avstår från att ta ställning i fråga angående Piteå älvdals sjukhus.
_____
Barn- och utbildningsnämnden beslutar

Justerandes sign

att

avge yttrande enligt bilaga BUN § 28

att

avstå från att ta ställning i fråga angående Piteå älvdals sjukhus
Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämnden

BUN § 29
Piteå Resursskolor

2005-02-23

Dnr 2005/10

611

Ledamot Nils Dahlbäck (fp) har blivit kontaktad av personal från
Mellangårdsskolan där man har en extra svår arbetssituation för närvarande.
Ordföranden Ruth Rahkola och barn- och utbildningschefen Inger Ingesson har
2005-02-02 träffat personal från resursskolorna, rektor för resursskolorna Carina
Burman och områdeschef Gun Lindkvist för en diskussion angående framtiden.
Skrivelse från Nils Dahlbäck redovisas i bilaga BUN AU § 17.
Barn- och utbildningschefen och ordförande redogör för mötet med personalen
från resursskolorna. Man beslutade vid mötet om diverse åtgärder för att lösa den
akuta situationen vid Mellangård samt att tillsätta en arbetsgrupp bestående av
två personer från Mellangårds personal, två personer från Tallbackas personal
samt rektor för Piteå resursskolor, Carina Burman.
Arbetsgruppen har fått i uppdrag att arbeta fram ett förslag angående framtiden
för Mellangård. Arbetsgrupen ska bland annat titta på vilka elever som tas emot
vid Mellangård samt om det behövs en annan inriktning för skolan. Förslaget
ska redovisas vid nämndens sammanträde april månad.
_____
Samverkansgrupp 2005-02-08
_____
Barn- och utbildningsnämnden tar del av informationen.
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämnden

2005-02-23

BUN § 30
Slutbetyg grundskolan vårterminen 2004
Barn- och utbildningschefen redogör för Skolverkets statistik angående slutbetyg
från grundskolan vårterminen 2004.
_____
Samverkansgrupp 2005-02-08
_____
Barn- och utbildningsnämnden tar del av informationen.
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämnden

2005-02-23

BUN § 31
Stegen mot vuxenlivet
Margareta Åkerlund, skolsköterska vid Porsnässkolans ro redogör för projektet
”Stegen mot vuxenlivet”.
Projektets syfte är ”att utveckla elevhälsans arbete så att varje elev gynnas i sin
utveckling till ansvarsmedvetna och välmående vuxna.”
I projektet har, förutom Margareta, Mona Abrahamsson, barnmorska vid
Norrfjärdens vårdcentral varit inblandad och även skolläkare Jörgen Boström.
Margareta redogör för projektmålen som bland annat varit att varje elev lär sig
må bättre, lär känna den egna kroppans signaler och behov, varje elev ökar sin
kunskap om kroppens funktioner, speciellt under ungdomsåren, varje elev vet hur
kroppen påverkas av alkohol, narkotika och tobak och varje elev vet hur
kontakter med vården tas.
Nämnden får ta del av en redovisning om hur arbetet med projektet lagts upp och
vilka ämnen Margareta arbetat med i de olika årskurserna.
Vid utvärderingar som gjorts har eleverna varit positiva till projektet.
_____
Barn- och utbildningsnämnden tar del av informationen och ser gärna ett
liknande arbetssätt över hela kommunen.
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämnden

2005-02-23

BUN § 32
Utvecklingsprocess Bergsviksskolan
Vid Bergsvikens rektorsområde har man sedan 2003 arbetat med en
utvecklingsprocess som ska präglas av samsyn hos alla pedagoger och
medvetenhet om hur man ska arbeta för att alla elever ska nå målen. Rektor
Staffan Bergström inleder med att berätta om bakgrunden till projeketet och
redogör för målsättningen med projektet. Rektor Gitte Franzén berättar att man i
Bergsvikens rektorsområde arbetat mycket med visionen – vad vill vi i
Bergsvikens rektorsområde ? En vision man kommit fram till och enats om är
den att; Från Bergsvikens rektorsområde går alla barn/elever vidare med en
ryggsäck packad med arbetsglädje, ansvar, social kompetens, trygghet, kunskap
och kamratskap. Specialpedagog Ingrid Bolander berättar sedan om läsinlärning
och om hur kraven på att vara en god läsare för att klara sig i samhället har ökat
under åren.
Specialpedagogerna Siv Lundberg och Birgitta Eriksson berättar sedan för
nämnden om sitt arbete och projektet ”Söderettor” – ett läsinlärningsprojekt som
pågår i södra området.
_____
Barn- och utbildningsnämnden tar del av informationen och ser gärna liknande
arbetssätt även i andra rektorsområden.
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämnden

2005-02-23

BUN § 33
Information kring arbetet med att förhindra stöld och skadegörelse
Vid nämndens sammanträde 2004-11-24 beslutades att begära information om i
vilken omfattning larm installerats i kommunens förskolor och skolor,
utsträckningen på vaktbolagens bevakning samt vilka övriga åtgärder som
vidtages för att motverka inbrott och stölder.
Barn- och utbildningschef Inger Ingesson redogör för i vilken omfattning larm
finns installerade i skolorn, vilken typ av patrullering av vaktbolag som sker och
vad som görs för att förstärka skalskyddet och förlänga tillgreppstiden.
Kostnaderna för inbrott under 2004 beräknas för barn och utbildnings del till
164 000 kr och för fastighetskontoret är kostnaden 151 000 kr, totalt 315 000 kr.
_____
Barn- och utbildningsnämnden tar del av informationen.
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämnden

2005-02-23

BUN § 34
Delegerade ärenden
Delegat
Skolskjutshandläggare
Margareta Larsson
Skolskjutshandläggare
Hans Fredricson
Handläggare PPC
Barn- och utbildningschefen
För- och grundskolechef
Elisabeth Fjellström
Rektor Munksunds RO
Rektor Sjulsmarks RO
Rektor Sjulnäs RO
Rektor Backgårds RO
Rektor Solanders RO
Rektor Strömnäs RO
Rektor Lillpite RO
Rektor Piteå Resursskolor
Barn- och utbildningsnämndens
ordförande
Barn- och utbildningsnämndens
arbetsutskott

Lista

Ärende

3

15-19

1
2
3

1
65-67
5-9

1
1
3
2
2
3
1
1
1

1
1
4
4
2
3-4
1-3
1-2
1

2

2

1

1-3

_____
Barn- och utbildningsnämnden tar del av fattade delegationsbeslut.
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

PITEÅ KOMMUN
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Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämnden

2005-02-23

BUN § 35
Meddelanden
1/
Dnr 2004/321, 718
Inspektion av enskilda förskolor 2004.
2/
Dnr 2004/322, 624
Verksamhetsberättelse skollärkarverksamheten 2003/2004.
3/
Dnr 2005/20, 106
Komplettering av cirkulär 1/05 Regionalt utvecklingscentrum – RUC.
4/
Polisens anmälan om stöld vid Hedskolan 2005-01-22.
5/
Polisens anmälan om stöld vid Hortlax skola 2005-01-21.
6/
Polisens anmälan om stöld vid Christinaskolan 2004-11-16.
7/
Dnr 2005/11, 048
Statsbidrag till personalförstärkningar våren 2005.
8/
Dnr 2004/219, 623
Länsrättens dom. Överklagat skolskjutsbeslut.
9/
Dnr 2003/246, 001
Länsrättens dom. Överklagan beslut Sikfors skola.
_____
Barn- och utbildningsnämnden tar del av meddelanden.
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämnden

2005-02-23

BUN § 36
Rapporter
Barn- och utbildningschefen redogör för fördelningen av Wärnerssonpengar
läsåret 2005/2006.
Enligt beslut 2004-11-24, BUN § 144 skulle de 6,75 pedagogtjänster som avsätts
för grundskolan 6-16 år i första hand riktas mot arbetet med de områden som
enligt Skolverkets utbildningsinspektion är i behov av förbättringsinsatser.
Utifrån ovanstående beslut har fördelning gjorts enligt följande;
Elevers kunskapsresultat:
Backgårds ro
Hemmingsmarks ro
Lillpite ro
Rosviks ro

+0,5 tjänst
+0,7 tjänst
+1,0 tjänst
+1,0 tjänst

Kunskapsutmaningar, sociala relationer och betyg:
Pitholms ro
+0,8 tjänst
Christinaskolans ro
+0,4 tjänst
Norrmalms ro
+0,25 tjänst
Solanders ro
+0,4 tjänst
Porsnäs ro
+0,5 tjänst
Sjulnäs ro
+0,5 tjänst
Hortlax ro
+0,7 tjänst
Totalt

6,75 tjänst

_____
Vice ordförande Anders Berg redogör för presidieträffen som genomförts i
samband med ungdoms- och utbildningsmässan. Vid träffen går man igenom hur
läget i kommunerna ser ut, gör en del studiebesök och lyssnar på föreläsningar. I
år har studiebesöken förlagts till bland annat CMiT och Strömbackas elevbyggen,
båda verksamheterna väckte stor uppmärksamhet hos andra kommuner. Barnoch utbildningschefen Inger Ingesson föreläste om skolans ledningsstruktur.
_____
Ordförande Ruth Rahkola informerar kring rekryteringsgruppens arbete med att
rekrytera ny förvaltningschef. Av totalt 23 sökande kvarstår nu 2.
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Sammanträdesdatum
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2005-02-23

forts BUN § 36
Rekryteringsgruppen träffas onsdag den 2 mars och man hoppas då kunna enas
om en kandidat.
_____
Ordförande Ruth Rahkola meddelar att politikerkonferensen i Umeå är inställd
pga för få deltagare.
_____
Inbjudan nätverksträff gymnasiesamverkan delas ut. Vid sammanträdet i mars
bestäms vilka som ska åka.
_____
Barn- och utbildningsplan 2005-2006 delas ut till samtliga närvarande ledamöter.
_____
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BUN § 37
Nya frågor
Inga nya frågor.
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