Sammanträdesprotokoll

PITEÅ KOMMUN

Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämnden

2005-06-22

1 (26)

Plats och tid

Stadshuset, Piteå, 2005-06-22, kl 08.30 - 15.00

Beslutande

Ruth Rahkola
Anders Berg
Birgitta Elfgren
Lars Andersson, tjänstgörande ersättare
Peter Eriksson
Magnus Nyström, tjänstgörande ersättare
Erland Eriksson
Massoud Sari-Aslani
Susanne Sandström
Yvonne Häggström, tjänstgörande ersättare
Aila Jonsson
Nils Dahlbäck
Magnus Burström

Övriga deltagande

Barn- och utbildningschef Inger Ingesson
Sekreterare Carina Hammarsten
Personalrepresentant för Lärarförbundet, Bo Åström och Kommunal,
Elisbeth Oja
Verksamhetsutvecklare Anna-Lena Pogulis § 99

Utses att justera

Peter Eriksson

Justeringens plats och tid

Barn och Utbildning, 2005-06-27

Underskrifter

Sekreterare

Paragrafer

§§ 92-110

Carina Hammarsten
Ordförande

Ruth Rahkola
Justerande

Peter Eriksson
Anslag/Bevis
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Organ
Sammanträdesdatum
Anslags
uppsättande
Förvaringsplats
för protokollet

Barn- och utbildningsnämnden
2005-06-22
2005-06-27

Anslags
nedtagande

2005-07-19

Barn och Utbildning, stadshuset

Underskrift

Carina Hammarsten
Utdragsbestyrkande

PITEÅ KOMMUN
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämnden

BUN § 92
Fyllnadsval i arbetsutskottet

2005-06-22

2005/143

600

Victoria Sandberg (S) har varit ersättare i arbetsutskottet.
Kommunfullmäktige entledigade 2005-04-27 Sandberg från uppdraget som
ledamot i barn- och utbildningsnämnden.
Barn- och utbildningsnämnden har att utse ny ersättare i arbetsutskottet.
______
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott behandlade ärendet vid
sammanträde 2005-06-08, § 67.
_______
Barn- och utbildningsnämnden beslutar
att

utse Erland Eriksson (s) till ny ersättare i arbetsutskottet.

_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

PITEÅ KOMMUN
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämnden

BUN § 93
Val av arbetsmiljöansvarig

2005-06-22

Dnr 2005/144

026

Stabschef Lars Nilsson är ansvarig för arbetsmiljöfrågor inom barn- och
utbildningsnämndens verksamhetsområde. På grund av förändrade
arbetsuppgifter föreslås att ekonom Jan-Olov Thall utses som
arbetsmiljöansvarig fr o m 2005-08-01.
______
Samverkansgrupp – 2005-06-07.
______
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott behandlade ärendet vid
sammanträde 2005-06-08, § 68.
_______
Barn- och utbildningsnämnden beslutar
att

utse ekonom Jan-Olov Thall som arbetsmiljöansvarig fr o m 2005-08-01.

_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

PITEÅ KOMMUN
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Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämnden

2005-06-22

BUN § 94
Dnr 2005/82
100
Den könade förskolan – om betydelsen av jämställdhet och genus i
förskolans pedagogiska arbete
Delbetänkandet av delegationen för jämställdhet i förskolan ”Den könade
förskolan – om betydelsen av jämställdhet och genus i förskolans pedagogiska
arbete” (SOU 2004:115) har remitterats för synpunkter.
Piteå kommun är remissinstans. Remissvaren skall vara Utbildningsdepartementet till handa senast den 3 augusti 2005.
Förskollärare och genuspedagog Ann-Catrin Möller har utarbetat förslag till
remissyttrande enligt bilaga AU § 69.
_______
Samverkansgrupp 2005-06-07.
_______
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott behandlade ärendet vid
sammanträde 2005-06-08, § 69.
_______
Barn- och utbildningsnämnden beslutar
att

avge remissyttrande enligt bilaga AU § 69.

_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

PITEÅ KOMMUN
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Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämnden

2005-06-22

BUN § 95
Dnr 2005/145
041
Direktiv för verksamhetsplanering 2006-2008 och årsbudget 2006
Förvaltningsekonom Jan-Olov Thall informerar om kommunfullmäktiges beslut
2005-05-23 om direktiv för verksamhetsplanering 2006-2008 och årsbudget
2006, bilaga AU § 70.
En viktig förutsättning för att utveckla de prioriterade områdena är att alla
förvaltningar utgår ifrån en helhetssyn på kommunens verksamhet och
tillsammans verkar för att hushålla med kommunens samlade resurser så att en
god ekonomi kan bibehållas. Gränsöverskridande frågor ska präglas av
medvetenhet, samverkan och gemensamt arbete.
Utredningsuppdrag:
•

Piteå Kommun har i jämförelse med andra, jämförbara kommuner höga
strukturkostnader inom förskoleverksamheten. Detta, tillsammans med den
under senare år drastiskt ökande efterfrågan på förskoleplatser, gör att
kommunfullmäktige ger barn- och utbildningsnämnden i uppdrag att
genomföra en översyn av befintligt regelverk och i denna utredning redovisa
vilka ekonomiska och verksamhetsmässiga konsekvenser dessa förändringar
medför. Avseende de ekonomiska konsekvenserna ska särredovisas dels
bruttoeffekter, vilka delar som ska finansiera bland annat efterfrågeökningen
och vad som eventuellt blir en nettospareffekt.

•

Barn- och utbildningsnämnden ska redovisa hur många 1-avdelningsförskolor som finns kvar efter den översyn som genomfördes för några år
sedan.

______
Samverkansgrupp – 2005-06-07.
______
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott behandlade ärendet vid
sammanträde 2005-06-08, § 70.
______
Barn- och utbildningsnämnden tar del av redovisningen.
______
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

PITEÅ KOMMUN
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Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämnden

2005-06-22

BUN § 96
Dnr St 1996/79
600
Försöksverksamhet med lokal styrelse med föräldramajoritet i grundskolan
Regeringen utfärdade i juni 1996 ”Förordning om försöksverksamhet med lokala
styrelser i skolan”, (SFS 1996:605). Försöksverksamheten pågår under tiden
1997-06-01 t o m 2007-06-30.
Den lokala föräldradominerade styrelsen får ta över uppgifter som enligt
grundskoleförordningen eller läroplan ligger på skolstyrelse eller rektor. Det kan
röra sig om skolans inre och yttre miljö, lokal arbetsplan, fördelning av
driftbudget, språkval och elevens val. Det är inte tillåtet att besluta om enskilda
elev- eller personalärenden.
I maj 1996 inkom en skrivelse till dåvarande skolkontoret i vilken föräldrar till
elever vid Sjulsmarks skola begärde att få ta del i skolans arbete genom att bilda
en lokal föräldrastyrelse. Skolstyrelsen beslutade i juni 1997 att begära hos
kommunfullmäktige att få överlåta befogenheter till lokal styrelse i grundskolan.
Kommunfullmäktige gav i maj 1997 den formella tillåtelsen att överlåta vissa
befogenheter till styrelsen. Styrelsen inrättades 1997-07-01. Barn- och
utbildningsnämnden har förlängt styrelsens mandat t o m utgången av 2007.
Barn och Utbildning utvärderade styrelsen 2000, rapport nr 26.
Rektor meddelade barn- och utbildningsnämnden 2004-10-11 att Sjulsmarks
lokala föräldrastyrelse saknar ordförande. Valberedningen har inte haft något
möte under våren eller hösten 2004.
Förvaltningschef Inger Ingesson och ordförande Ruth Rahkola har haft ett möte
med representanter från föräldrastyrelsen den 20 april 2005. Ordföranden har
deltagit vid ett föräldramöte i Sjulsmark den 9 maj 2005. Ordföranden redogjorde
då för arbetet i en föräldrastyrelse och rektor för Sjulsmarks rektorsområde
informerade om hur skolråd fungerar. Föräldrarna var eniga att den lokala
föräldrastyrelsen upphör då de anser att de kan påverka verksamheten via
skolråd.
______
Samverkansgrupp 2005-06-07
______

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

PITEÅ KOMMUN
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Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämnden

2005-06-22

BUN § 96, forts

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott behandlade ärendet vid
sammanträde 2005-06-08, § 71.
_____
Barn- och utbildningsnämnden beslutar
att

försöksverksamheten med lokal föräldrastyrelse vid Sjulsmarks skola
upphör fr o m 2005-07-01.

_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämnden

2005-06-22

BUN § 97
Dnr 2005/138
Resurser till NOVA – när mamma eller pappa dricker

625

Kuratorerna på Strömbackaskolan har i en skrivelse som ställts till skolans
ledningsgrupp samt barn- och utbildningschefen beskrivit delar av sin
arbetssituation.
I kommentarer kring arbetet med NOVA (när mamma eller pappa dricker)
vidhåller kuratorsgruppen att resursen för detta arbete är 0,5 kuratorstjänst enligt
tidigare beslut i barn- och utbildningsnämnden. Detta beslut ändrades via ett
muntligt beslut av nämndens förra ordförande till att omfatta 0,25 kuratorstjänst
p g a av ett lågt elevantal i grupperna under ett läsår. I detta beslut ingick även att
kvarvarande 0,25 kuratorstjänst skulle tillföras kuratorernas ordinarie verksamhet
på Strömbackaskolan.
För att skapa tydlighet i denna fråga föreslår gymnasiechefen att nämnden
beslutar att resursen för arbetet med NOVA omfattar 0,25 kuratorstjänst.
Kvarvarande 0,25 tjänst, i förhållande till resursen i inledningsskedet 0,5 tjänst,
ingår i den ordinarie kuratorsverksamheten på Strömbackaskolan.
_______
Samverkansgrupp – 2005-06-07.
______
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott behandlade ärendet vid
sammanträde 2005-06-08, § 72.
______
Barn- och utbildningsnämnden beslutar
att

arbetet med NOVA ska fortsätta

att

resursen för arbetet med NOVA bestäms utifrån verksamhetens behov.

_____
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

PITEÅ KOMMUN
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Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämnden

BUN § 98
Företagsamhet för Unga

2005-06-22

Dnr 2005/146

027

Kommunförbundet inbjuder till rundabordssamtal på temat Företagsamhet för
unga. Syftet är att samtala kring kommunernas roll och utmaningar gällande
företagsamhet/entreprenörskap inom hela utbildningsväsendet och för de unga
som avslutat gymnasiet och som vill starta eller driva företag eller förverkliga
sina utvecklingsidéer.
Konferensen är kostnadsfri.
_______
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott behandlade ärendet vid
sammanträde 2005-06-08, § 73.
_______
Barn- och utbildningsnämnden beslutar
att

ledamöterna Anders Berg, Peter Eriksson, Birgitta Elfgren och Nils
Dahlbäck anmäls till konferensen den 6 december 2005 i Luleå.

_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

PITEÅ KOMMUN
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Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämnden

2005-06-22

BUN § 99
Dnr 2005/147
Översyn av regler för placering av deltidsbarn i förskola

710

Piteå kommun har sedan första kvartalet 2003 en ökad nyttjandegrad av förskola
motsvarande 16,5 tjänster. Medel motsvarande 7 tjänster har skett via ramtillskott
av kommunfullmäktige. Övriga 9,5 tjänster har finansierats genom omfördelning
av resurser inom barn- och utbildningsnämnden. Det prognostiserade utfallet för
2005 visar på underskott.
Barn- och utbildningsnämnden beslutade 2005-05-24 att genomföra en översyn
av nuvarande regelsystem.
Verksamhetsutvecklare Anna-Lena Pogulis har genomfört en översyn av regler
vad avser placeringar för allmän förskola, placeringar för barn vars föräldrar är
arbetslösa eller föräldralediga för vård av annat barn, bilaga AU § 74.
_______
Samverkansgrupp – 2005-06-07.
______
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott behandlade ärendet vid
sammanträde 2005-06-08, § 74.
______
Barn- och utbildningsnämnden beslutar
att

anta förslag till regeländringar vad avser placeringar för allmän förskola,
placeringar för barn vars föräldrar är arbetslösa eller föräldralediga för vård
av annat barn. enligt bilaga AU § 74

att

i regeltexten (Regler för placering i kommunens barnomsorg) angående
placeringens omfattning stryka meningen
”Nyttjande av platsen övrig tid sker i samråd med personalen”.
(Placeringens omfattning, första punkten)

_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

PITEÅ KOMMUN
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Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämnden

2005-06-22

BUN § 100
Dnr 1999/175
Lokalt fotbollsgymnasium vid Strömbackaskolan

612

Barn- och utbildningsnämnden beslutade 1999-09-27 att inrätta ett lokalt
fotbollsgymnasium inom ramen för det individuella valet vid Strömbackaskolan
fr o m läsåret 2001/2002.
Barn- och utbildningsnämndens ordförande föreslår att fotbollsgymnasiet
utvärderas.
_____
Samverkansgrupp – 2005-06-07.
______
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott behandlade ärendet vid
sammanträde 2005-06-08, § 75.
_______
Barn- och utbildningsnämnden beslutar
att

utvärdera det lokala fotbollsgymnasiet vid Strömbackaskolan
avseende:
•
•
•
•

Antal elever vid fotbollsgymnasiet sedan starten
Fördelning manliga/kvinnliga elever
Hur urvalet av sökande har skett
Vilka skillnader finns gentemot övriga idrotter (samverkan med
föreningar, kursupplägg, kostnader)
• Vad talar för respektive emot ett lokalt fotbollsgymnasium

_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

PITEÅ KOMMUN
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Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämnden

2005-06-22

BUN § 101
Dnr 2005/22
612
Samverkansavtal för gymnasieskolan mellan Bodens, Luleås, Älvsbyns och
Piteå kommun
Under hösten 2004 beslutade 4-kantskommunerna att göra en upphandling
avseende utredningstjänster kring ett utvecklat samarbete mellan kommunerna
när det gäller gymnasieutbildning. Utredningen skulle utmynna i ett eller flera
konkreta utredningsförslag.
Syftet med samverkansavtalet är att skapa samverkan för gymnasieskolan mellan
kommunerna inom 4-kanten för att bidra till en långsiktig hållbar utveckling i
respektive kommun och för regionen som helhet. Samverkan ska bidra till:
•
•
•
•
•
•
•
•

ökad kvalitet på gymnasieskolan
ökat utbud för eleverna
kostnadseffektivare skola
en konkurrenskraftigare gymnasieskola
en gymnasieskola som på ett optimalt sätt samspelar med sin omvärld
öka regionens konkurrens- och attraktionskraft
att skapa en regionalpolitiskt strategiskt styrinstrument
att på sikt sänka kostnaderna för respektive kommun

Ansvariga konsulter i utredningsarbetet har varit Pär Röckner och Göran
Hedström, Paraply.
I utredningsarbetet finns en styrgrupp med samtliga skolchefer och
gymnasiechefer från 4-kantskommunerna.
Utredningen har resulterat i ett förslag till samverkansavtal mellan de fyra
kommunerna om gymnasiesamverkan. Avtalet föreslås gälla
fr o m 2005-11-01 t o m 2008-06-30.
Utredningens slutrapport samt avtalsförslag redovisas i bilaga AU § 76 a.
Tidsplan för politisk process i Piteå kommun:
Information till barn- och utbildningsnämnden
Beslut i barn och utbildningsnämnden
Beslut i kommunstyrelsen
Beslut i kommunfullmäktige
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

2005-05-24
2005-06-22
2005-08-22
2005-09-05

PITEÅ KOMMUN
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Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämnden

2005-06-22

BUN § 101, forts
_______
Information och förhandling med de fackliga organisationerna:
Kommunövergripande:
Styrgruppens information enligt MBL § 19 till facken i fyrkantskommunerna
2005-05-16. Förhandlingsprotokoll med inlagor från de fackliga organisationerna
redovisas i bilaga AU § 76 b.
Lokalt:
Samverkansgrupp – 2005-06-07
Förhandling enligt MBL § 11 – 2005-06-07
_____
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott behandlade ärendet vid
sammanträde 2005-06-08, § 76.
______
Vid nämndens sammanträde redogör ordföranden för upprättat förslag till
yttrande till kommunfullmäktige, bilaga BUN § 101.
Ledamöterna Anders Berg (S), Peter Eriksson (S) Susanne Sandström (V), och
Nils Dahlbäck (Fp) yrkar bifall till yttrandet.
Beslut:
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att avge yttrande till kommunfullmäktige
enligt ordförandens förslag, bilaga BUN § 101.
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

PITEÅ KOMMUN
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Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämnden

2005-06-22

BUN § 102
Dnr 2005/168
Upphandling av skolskjutsar till hörselklasser

055

Ekonomikontoret, inköp, har genom annonsering infordrat anbud på skolskjutsar
med taxi till och från hörselklasserna vid Björklundaskolan och Solanderskolan i
Öjebyn samt i mindre omfattning till andra skolor i Piteå. Transporterna avser
resor för elever från Älvsbyn, Luleå och Boden.
Inom föreskriven anbudsfrist inkom 6 st anbud.
Anbuden har utvärderats av inköpsavdelningen samt Barn och Utbildnings
skolskjutshandläggare.
Vid nämndens sammanträde redogör inköpare Magnus Olofsson för
anbudsutvärdering enligt föredragningspromemoria, bilaga BUN § 102.
Älvsby Taxi, Sexans Taxi, Luleå Taxi samt Piteå Taxi erhåller den allra högsta
poäng under kriterierna service samt säkerhet.
Piteå Taxis sidoanbud omfattande samtliga områden är den billigaste lösningen,
jämfört med det lägsta priset på varje delområde inklusive Älvsby Taxis
sidoanbud.
_______
Barn- och utbildningsnämnden beslutar
att

anta Piteå Taxis sidoanbud omfattande alla områden i enlighet med
anbudsdatum 2005-06-10 samt förfrågningsunderlaget daterat 2005-05-23
för perioden 2005-08-01—2006-07-31, med rätt för Piteå kommun till
ytterligare 12 månaders förlängning.

________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

PITEÅ KOMMUN
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Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämnden

2005-06-22

BUN § 103
Information om temat för 2005 års samverkansdagar
Barn- och utbildningsnämndens ledamöter och ersättare har årligen två
samverkansdagar med samtliga rektorer. Årets samverkan är förlagd till den 6
och 7 oktober.
Barn- och utbildningschefen informerar om innehållet i dagarna:
1/

Uppföljning av utbildningsinspektionen 2004. Barn- och
utbildningsnämnden ska senast den 1 april 2006 redovisa till skolverket hur
förvaltningen arbetat med förbättringsområdena.

2/

Bemötande av elever med behov av särskilt stöd.

______

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

PITEÅ KOMMUN
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Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämnden

2005-06-22

BUN § 104
Dnr 2005/169
Information om betygsstatistik våren 2005

619

Barn och Utbildning har sammanställt betygsstatistik för elever i skolår 9
avgångna ur grundskolan vårterminen 2005.
29 elever saknar betyg i något/några av basämnena av totalt registrerade 615
elever = 4,72 %
87 elever saknar betyg i något eller några ämnen = 14,15 %
Totalt antal elever i årskurs 9 är 630, varav särskolan har 15 elever. Dessa elever
ingår inte i statistiken.
Jämförelse med våren 2004
28 elever saknade betyg i något/några av basämnena av registrerade 545
elever = 5,14 %
87 elever saknade betyg i något eller några ämnen = 15,96 %
Totalt antal elever i årskurs 9 var 554, varav 9 gick särskolan och ingick inte i
statistiken.
______

Barn- och utbildningsnämnden tar del av statistiken.
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att fr o m läsåret 2005/2006 får
rektorerna i uppdrag att komplettera statistiken med analys om orsakerna till att
eleverna inte uppnått betyget Godkänd i ett eller flera ämnen.
____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

PITEÅ KOMMUN
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Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämnden

2005-06-22

BUN § 105
Dnr 2004/262
Information om 1-16 årsuppdraget

001

Rektorerna har i uppdrag att se över nuvarande skolorganisation så att den blir
bättre anpassad för att verka i ett 1-16 årsperspektiv. Rektorsarbetslagen
redovisar långsiktiga mål och konkreta åtgärder för att anpassa verksamheten till
detta perspektiv.
Infjärdens och Hortlax rektorsteam
Teamen informerar att de gemensamt valt att arbeta med skolans inre arbete. En
av hörnstenarna är fokus på språket och läsinlärning för barn och elever i åldern
1-16 år. Den andra hörnstenen är barnens utveckling. En redogörelse lämnas för
olika insatser under de senaste åren för att öka personalens kompetens inom
läsinlärning. Det har rört sig om projektarbetena Läsprojektet och Söderettorna,
föreläsningar m m. Skolorna har börjat arbeta med LUS (läsutvecklingsschema)
vilket är ett kvalitativt bedömningsinstrument bestående av de tre stegen
Utforskande, Expanderande och Litterärt läsande. Under läsåret 2005/2006
kommer rektorsområdena att erbjuda personalen kompetensutveckling och
handledning för att ytterligare sätta sig in i LUS-metoden. LUS-schemat är ett
utmärkt instrument för personalen när det gäller att jämföra barns läsutveckling,
uppfatta barnens framsteg för att kunna sätta in resurser vid rätt tillfälle. Läsning
anses vara grunden för all inlärning. Rektorerna är av den uppfattningen att
satsningen på läsinlärning måste sättas in i tidig ålder, redan på förskolan.
Rektorerna har som mål att alla elever upp till skolår 6 är ”LUSADE”
vårterminen 2006. De begär att få lämna en lägesbeskrivning till nämnden
därefter.
Rektorerna väcker två frågeställningar som diskuteras:
1. Tror nämnden på visionen att alla elever kan nå betyget Godkänd i alla
ämnen?
2. Är nämnden beredd att ta konsekvenserna att eleverna får olika tid på sig för
att nå betyget godkänd?
Pitholms rektorsteam
Teamet har under våren 2005 fört diskussioner om hur de ska utveckla
samarbetet. De har utarbetat en gemensam ledningsdeklaration.Ledarskapet ska
präglas av de fyra ledorden Respektfullt, Demokratiskt, Lärande och
Kommunikativt.
Justerandes sign
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I ledningsdeklarationen ingår även en gemensam handlingsplan för värdegrundsarbetet. De har också behandlat frågan om övergångar mellan skolor och
årskurser. Visionen är att alla i förskola och skola i Pitholmsområdet ska ha en
bra arbetsmiljö där de möjligheter, styrkor och tillgångar som finns tas till vara.
Rektorerna har arbetat för att skapa en bra skolorganisation och ett gott
ledarskap.
Rektorerna presenterar skolorganisation för Pitholmsområdet, dels en kortsiktigt
planering för åren 2005 – 2009 samt en mer långsiktig plan för 2010. Nya
gränser för skolornas upptagningsområden har dragits. Eleverna kommer att få
välja skola i mån av plats.
Strömnäs rektorsområde och Strömnäs barnomsorgsområde bildar ett
rektorsområde fr o m 2005-08-01 med två rektorer, gemensam ekonomi och
administration. Munksund och Klubbgärdet förblir var sitt rektorsområde.
Pitholms ro bildar utvecklade arbetslag när tillgången på lokaler så medger
läsåret 2008/2009. Fram till 2010 minskar elevunderlaget med cirka 100-200
elever.
Piteå centrala rektorsteam
Rektorerna lämnar en presentation över spårindelningen:
Spår Norrmalmskolan 1-16 år
Förutom Norrmalms ro ingår Montessoriverksamhet för barn i åldern 3 år till och
med skolår 5. Norrmalmskolan och Christinaskolan strävar efter att hitta
samarbetsformer och samarbetsvinster inom bl a områdena likvärdig
betygssättning och arbetssätt.
Rektor för särskolan informerar om den pågående Carlbecks-kommitténs
utredning om särskolan och de konsekvenser som den kan få för Rönnskolan.
Spår Centrum
Backens ro, Långskataskolans ro och Christinaskolans ro.
När eleverna från Backen och Långskataskolan kommer till Christinaskolan
blandas eleverna för att de ska få en vi-känsla i den nya skolan. Vid
Christinaskolan finns även musik- och dansklasser. Musikklasserna har Piteå
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kommun som upptagningsområde. Svenska Balettskolans dansklasser har riket
som upptagningsområde.
Rektorerna i spår Centrum har utarbetat ett dokument som innehåller gemensam
ledningsdeklaration, vision och kunskapssyn. Därutöver lämnas en redogörelse
för pedagogiskt och organisatoriskt samarbete i spåret.
Fram till läsåret 2009/2010 beräknas elevunderlaget sjunka med ca 100 elever.
Rektorerna redovisar ett antal tankar och idéer hur de kan utveckla centrala
området under de kommande åren.
Öjebyns rektorsteam
Rektorerna informerar om arbetsfördelning och former för samarbete. Fr o m
hösten 2005 kommer samtliga rektorer och skolassistenter att vara placerade i ett
gemensamt kontor vid Solanderskolan.
Rektorsområdena har delats in i två spår:
Spår 1: Björklunda ro, Solanderskolan 4-6, Solanderskolan 7-9
Spår 2: Kullens ro, Solanderskolan 4-6, Solanderskolan 7-9
Rektorerna arbetar med gemensamma personalträffar i syfte att förankra beslut,
fördela arbetsuppgifter och planera. Rektorsområdena har prövat på att ha
gemensamt skolråd och gemensamma föräldrakvällar.
Norrfjärdens rektorsteam
Rektorerna har diskuterat skolorganisation, samordning av tjänster och
gemensam kompetensutveckling. Rektorerna har samordnat och fördelat
arbetsuppgifter. Sådana arbetsuppgifter som alla fyra rektorer utförde tidigare
kan nu en rektor ta ansvaret för.
Teamet presenterar en gemensam ledningsdeklaration. De redovisar hur de
arbetat med att skapa en samsyn på lärandet för barn 1-16 år. Den består av de tre
byggstenarna Social kompetens, Kunskap och Kreativitet. Vidare har en
handlingsplan för övergångar och överlämnandesamtal mellan förskolor och
skolor tagits fram.
De har därutöver arbetat med värdegrundsarbete, plan för IT-stöd,
åtgärdsprogram för elever med behov av särskilt stöd.
Justerandes sign
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Inom ramen för utveckling av individuella utvecklingsplaner har gemensamma
målbilder för de olika ämnesområdena tagits fram vilka finns tillgängliga för
eleverna i områdets skolor.
För att motverka s k ”byafejder” splittras eleverna från byaskolorna i olika
grupper när de övergår till Porsnässkolans senare årskurser.
_______
Barn- och utbildningsnämnden tar del av informationen. Det är positivt att
rektorsområdena kan visa en samsyn i verksamheterna.
Nämnden uppdrar åt rektorsteamet i Infjärden och Hortlax att återkomma efter
vårterminens slut 2006 med en redovisning av utfallet i LUS-screeningen.
_______
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Delegerade beslut
Delegat
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott
För- och grundskolechef
Monika Lundkvist
Handläggare PPC
Gymnasiechefen
Rektor Bygg-El-Energi
Rektor Naturvetenskap och
Teknik
Rektor Sjulnäs ro
Rektor Hortlax ro
Rektor Hemmingsmarks ro
Rektor Porsnäs ro
Rektor Rosviks ro
Rektor Solanders ro
Rektor Klubbgärdets ro

Lista

Ärende

2

4-12

2
4
2
1

3-8
76-78
2
1

2
3
3
1
1
3
7
3

3
5-6
4
1
1
3
10
5

_____
Barn- och utbildningsnämnden tar del av delegerade beslut.
_____
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Meddelanden

Justerandes sign

1/

Dnr 2004/293
008
Kommunfullmäktiges beslut 2005-05-23 att avslå motion om angående
försöksverksamhet med tvåårig gymnasieskola.

2/

Dnr 2005/155
600
Kommunfullmäktiges beslut 2005-05-23 att utse ersättare Erland Eriksson
till ordinarie ledamot i barn- och utbildningsnämnden under återstående
mandatperiod, att utse Roland Alm till ny ersättare i barn- och
utbildningsnämnden återstående mandatperiod.

3/

Dnr 2005/71
100
Kommunstyrelsen avger 2005-06-07 yttrande angående kommunens
möjligheter och beredskap att hantera ett förvaltningsområde för samiska
språket i myndighetskontakter, förskoleverksamhet och äldreomsorg.

4/

Dnr 2005/156
600
Kommunfullmäktiges beslut 2005-05-23 att anta bestämmelser för
hemdatorer till Piteå kommuns förtroendevalda.

5/

Dnr 2005/164
612
Skolverkets beslut 2005-06-09 angående anmälan av barn- och
utbildningsnämndens i Piteå kommun hantering av ansökan om intagning
till ett specialutformat program på gymnasieskolan i annan kommun.
Skolverket finner att kommunen handlat i enlighet med sina rättigheter och
anser inte att anmälan ger anledning till några vidare åtgärder från
Skolverkets sida.

6/

Dnr 2005/149
108
Länsrättens dom 2005-05-26 att inte bifalla överklagat rektorsbeslut den 14
april 2005 för Bergsvikens rektorsområde. Beslutet avser klassplaceringar.

7/

Dnr 2005/148
617
Landstingsstyrelsens beslut 2005-04-28 om uppsägning av avtal om
finansiering av särskoleverksamheten i Norrbottens län.

8/

Dnr 2005/134
612
Regeringskansliets information 2005-05-12 om föreslagen särskild satsning
på utbildning och rekrytering av yrkeslärare.
Utdragsbestyrkande
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9/

Dnr 2004/251
048
Skolverkets information 2005-05-17 om uppföljning av statsbidrag för
personalförstärkning i förskolan.

10/

Dnr 2005/132
600
Rädda Barnens inbjudan till samtliga grundskolor i Sverige att delta i
Barnrättsveckan, en temavecka om FN:s konvention om barnens rättigheter.

11/

Dnr 2005/131
612
Trafikflyghögskolans begäran om utredning av gymnasial flygutbildning.
Gymnasial flygutbildning i nuvarande utformning anses otillräcklig för de
elever som önskar bli trafikflygare.

12/ Socialnämndens arbetsutskotts protokoll 2005-04-22 angående
måltidsutredningen.
13/ Polisens anmälan om skadegörelse och klotter vid Porsnässkolan
2005-05-27.
14/ Polisens anmälan om stöld av dator vid Björklundaskolan 2005-05-28.
15/ Polisens anmälan om stöld av kamera 2005-05-12 tillhörande
Strömbackaskolan.
16/ Polisens anmälan om inbrott vid Lekgränds förskola 2005-05-17.
______
Barn- och utbildningsnämnden tar del av meddelandena.
______
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Rapporter
1/

Ledamöterna Ruth Rahkola, Nils Dahlbäck, Susanne Sandström och Peter
Eriksson informerar om innehållet i gemensamma och enskilda
föreläsningar vid konferensen Aktuell skolorientering den 13 – 15 juni i
Härnösand.
Piteå kommun står som värd för Aktuell skolorientering 2006.

2/

Tillträdande barn- och utbildningschef Maria Müller presenterar sig genom
att lämna en kort information om tidigare arbetsuppgifter och uppdrag inom
Luleå kommun och hälsas därefter välkommen till Piteå.

______
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Nya frågor
Ledamoten Nils Dahlbäck undrar hur läget var ute på Piteås gator under
examensfirandet . Barn- och utbildningschefen har inga rapporter fått om fylleri
eller andra incidenter.
_____

Justerandes sign
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Dnr 2005/160
Konferensen Aktuell Skolpolitik

027

Kommunförbundet Västerbotten inbjuder till konferensen Aktuell Skolpolitik
den 1-2 september vid Medlefors folkhögskola, Skellefteå.
Syftet med konferensen är att förtroendevalda och förvaltningschefer i Norr- och
Västerbotten ska få information om aktuella frågor inom förskola och skola samt
tillfälle till erfarenhetsutbyte och diskussioner.
Konferensavgift: 800 kr per person, exklusive moms.
Logikostnader tillkommer.
_______
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att arbetsutskottets ledamöter anmäls till
konferensen. Till ersättare utses Peter Eriksson och Erland Eriksson.
______
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