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Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämnden

2005-11-30

1 (27)

Plats och tid

Stadshuset, Piteå, 2005-11-20, Kl 08.30-15.00

Beslutande

Ruth Rahkola, ordförande
Anders Berg
Birgitta Elfgren
Lars Andersson, tjg ersättare
Magnus Nyström, tjg ersättare
Kjell Johansson
Erland Eriksson
Massoud Sari-Aslani
Susanne Sandström
Lars-Ivar Pettersson, närvarande §§ 165-170, 175-178
Aila Jonsson
Nils Dahlbäck
Karl-Erik Jonsson, tjg ersättare

Övriga deltagande

Maria Müller, barn- och utbildningschef
Gun Lindkvist, för- och grundskolechef
Anette Christoffersson, sekreterare
Elisabeth Oja och Bo Åström, personalrepresentanter för Kommunal
och Lärarförbundet

Utses att justera

Erland Eriksson

Justeringens plats och tid

Stadshuset, Barn och Utbildning, 2005-12-09

Underskrifter

Sekreterare

Paragrafer

§§ 165-183

Anette Christoffersson
Ordförande

Ruth Rahkola
Justerande

Erland Eriksson
Anslag/Bevis
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Organ
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Förvaringsplats
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Barn- och utbildningsnämnden
2005-11-30
2005-12-09

Anslags
nedtagande

2005-12-31

Stadshuset, Barn och Utbildning

Underskrift

Anette Christoffersson
Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämnden

2005-11-30

BUN § 165
Dnr 2005/250
048
Bidragsansökan från BRIS region Nord, inför verksamhetsåret 2006
BRIS (Barnens rätt i samhället) region Nord ansöker om bidrag för
verksamhetsåret 2006. Ansökan avser 3 kronor per barn upp till 18 år i Piteå
Kommun som en del i att finansiera barns och ungdomars fria tillgång till
Barnens Hjälptelefon och BRIS övriga stödverksamheter.
Ansökan redovisas i bilaga BUN AU § 111.
_____
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att återremittera ärendet för att utreda var
ansökan ska behandlas. Ansökan är ställd till Kommunstyrelsen.
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

PITEÅ KOMMUN
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämnden

2005-11-30

BUN § 166
Dnr 2004/266
Redovisning av Perssonpengar

041

Vid barn- och utbildningsnämndens sammanträde 2004-11-24 togs beslut om
fördelning av Perssonpengar för 2005 enligt förslag upprättat av barn- och
utbildningschefen, bilaga BUN AU § 112.
Beslut togs även att barn- och utbildningschefen vid årets slut 2005 skulle
redovisa hur återstående medel, 91 000 kr, fördelats.
_____
Samverkansgrupp 2005-11-15
_____
Utvärderingar är genomförda för alla projekten förutom Familjens Hus och
Familjeförskola som är permanentade.
De medel som barn- och utbildningschefen hade att fördela har använts till tre
olika projekt; Skolmedling (RO Solander och RO Sjulsmark), Inlärningsstilar
(RO Bergsviken) och Vänskap och glädje (RO Sjulnäs).
Vid nämndens sammanträde redogör för- och grundskolechef Gun Lindkvist för
de utvärderingar som är gjorda för dessa tre projekt.
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämnden

2005-11-30

BUN § 167
Dnr 05BUN281
Barn- och utbildningsplan 2007-2010
Enligt skollagskommitténs förslag kommer det inte längre att vara obligatoriskt
för kommunerna att anta en kommunal skolplan.
Det är viktigt för en kommun att anta mål och riktlinjer för sina verksamheter
och Barn och Utbildning utgör en stor del av kommunens verksamhet och upptar
nästan halva budgeten. Utifrån den ståndpunkten bör Piteå kommun även
fortsättningsvis utarbeta en Barn- och utbildningsplan. När det inte längre är ett
obligatoriskt styrdokument enligt lag så har kommunen frihet att själv bestämma
planens innehåll och inriktning.
Verksamhetsutvecklare Anna-Lena Pogulis har upprättat ett förslag till hur en
sådan plan kan utformas, hur arbetet med att ta fram underlag för en ny plan kan
ske samt för tidsplan, bilaga BUN AU § 113.
Arbetet med att ta fram underlag för en ny plan bör ske med en bred delaktighet
och utformas i olika faser;
1. Politiken (KF och Barn- och utbildningsnämnden) utser prioriterade
områden.
2. Öppna möten där föräldrar, medborgare, företag och organisationer ges
möjlighet att yttra sig om de prioriterade områdenas innehåll.
3. Möten där elever ges möjlighet att yttra sig över de prioriterade
områdenas innehåll.
4. Fastställande av planförslag av Barn- och utbildningsnämnden.
5. Fastställande av plan i KF.
Ledamot Anders Berg föreslår att vid de öppna mötena ska föräldrar,
medborgare, företag, organisationer och elever även få möjlighet att ge förslag på
egna prioriterade områden
_____
Samverkansgrupp 2004-11-15
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

PITEÅ KOMMUN

Sammanträdesprotokoll

5

Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämnden

2005-11-30

BUN § 167 forts
Barn- och utbildningsnämnden beslutar
att

utarbeta en lokal Barn- och utbildningsplan för perioden 2007-2010

att

arbetet utförs enligt föreslaget arbetssätt och tidsplan

att

vid de öppna mötena ska föräldrar, medborgare, företag,
organisationer och elever även få möjlighet att ge förslag på egna
prioriterade områden

_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämnden

2005-11-30

BUN § 168
Dnr 2005/226
007
Revisorernas intryck och synpunkter från överläggning med barn- och
utbildningsnämnden 2005-09-28
Revisorerna ska varje år uttala sig i frågan om ansvarsfrihet för nämnder och
styrelser. För att möjliggöra bedömningar och skapa en tydlig grund för detta
anger kommunallagen, att all verksamhet ska granskas årligen. Syftet med den
genomförda granskningen är att bedöma om nämndens ansvarutövande, dvs.
nämndens aktiva åtgärder för att styra, följa upp och kontrollera verksamheten, är
tillfredsställande.
Vid revisorernas sammanträde med Barn- och utbildningsnämnden den 28
september 2005 diskuterades frågor med inriktning på nämndens ledning,
styrning och kontroll. Revisorernas intryck och synpunkter från överläggningarna
har sammanfattats i en skrivelse, bilaga BUN AU § 114.
_____
Samverkansgrupp 2005-11-15
_____
Barn- och utbildningsnämnden tar del av skrivelsen.
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämnden

BUN § 169
Utvärdering av sommarskola

2005-11-30

Dnr 05BUN280

För- och grundskolechef Gun Lindkvist redogör för den utvärdering som gjorts
av sommarskolan 2005, bilaga BUN AU § 115.
_____
Samverkansgrupp 2005-11-15
_____
Barn- och utbildningsnämnden tar del av utvärderingen.
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämnden

2005-11-30

BUN § 170
Dnr 2003/246
001
Avstämning av strukturplanen/redovisning av aktuell elevstatistik
När Barn- och utbildningsnämnden beslutade om strukturplan för förskola och
skola 2005-2007 togs också beslut att avstämning av strukturplanen ska
genomföras årligen. Barn- och utbildning rapporterar reviderad elevstatistik till
nämnden i november månad så att eventuella förändringar kan hanteras i
planeringsprocessen för kommande verksamhetsår, bilaga BUN AU § 116.
För- och grundskolechef Gun Lindkvist redogör för elevstatistiken.
Förändringarna i statistiken är marginella och föranleder inga förändringar i
antagen strukturplan.
Nedan följer en redovisning om vad som hänt med beslutade åtgärder för 2005 samt vad
som kan förväntas hända under 2006.
Hortlaxområdet
I beslutet för Hortlaxområdet ingick inga åtgärder för 2005.
För 2006 beslutades att skolan i Hemmingsmark anpassas så att förskolan kan
inrymmas i skolans lokaler och att villan, där förskolan är inrymd, avvecklas.
BUN beslutade också att flytta och anpassa modulen vid Hortlaxskolan, så att den kan
fungera som ett tillskott av förskolelokaler vid Ängens förskola.
Medel äskat i investeringsbudget för år 2006. I äskande för Ängens förskola ingick
ombyggnad av Hemmingsmarks skola. Idag ökad efterfrågan på förskoleplatser och
tveksamt om förskolan kunnat inrymmas i skolan.
Norrfjärdenområdet
Inga åtgärder beslutade för 2005.
För 2006 beslutades att den gamla träskolan i Porsnäs rivs och att det påbörjas en
ombyggnation av Porsnässkolan.
På grund av ökat barn- och elevunderlag i Norrfjärdenområdet bedöms större behov av
utbyggnad av förskolelokaler som äskats i investeringsbudget för år 2006.
Piteå centrala
Inga åtgärder beslutade för 2005.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämnden

2005-11-30

BUN § 170 forts
Externt hyrda lokaler vid Rådhustorget avvecklas vid utgången 2006 och verksamheten
flyttas till ”egna” lokaler, bl a vid Christinaskolan.
På grund av förseningar i ombyggnationen av Christinaskolan finns behov av att behålla
lokalerna på Rådhustorget år 2006.
Åtgärden beräknas vara genomförd vid utgången av 2006.
Pitholmsområdet
Beslut om att avveckla Granen (villa) vid Strömnässkolan inför höstterminen 2005.
Verksamheten har valt att avveckla Hällans förskola.
Inga åtgärder beslutade för 2006.
Sjulnäsområdet
Inga åtgärder beslutade för 2005.

För 2006 beslutades att förskolan Hultan (villa) avvecklas och verksamheten flyttar in i
skolan.
Åtgärden planeras vara genomförd under hösten 2006.
Öjebyn
För 2005 beslutade BUN att lokaler i Gamla vårdskolan lämnas och att verksamheten
flyttar in i Solanderskolan. Man beslutade också att verksamheten i Sikfors ändras så att
skolan omfattar åk f-3, att delar av skolan anpassas för förskola och att förskolans lokal
(villa) avvecklas.
Åtgärderna genomförda.
Inga åtgärder planerade för 2006.
_____

Samverkansgrupp 2005-11-15
_____
Barn- och utbildningsnämnden tar del av informationen.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämnden

BUN § 171
Sammanträdesdagar 2006

2005-11-30

Dnr 05BUN296

Barn- och utbildningsnämndens sekreterare har upprättat förslag till
sammanträdesdagar 2006 enligt bilaga BUN AU § 117.
_____
Samverkansgrupp 2005-11-15
_____
Barn- och utbildningsnämnden fastställer förslag till sammanträdesdagar enligt
bilaga.
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämnden

2005-11-30

BUN § 172
Dnr 05BUN282
Kvalitetsredovisning av Piteå kommuns förskolor och skolor 2005
Kommunens kvalitetsredovisning bygger på skolornas kvalitetsredovisningar,
rapporter från revisionen samt uppföljningar/utvärderingar som är genomförda
centralt inom förvaltningen. Kvalitetsredovisningen för Piteå kommun omfattar
alla verksamhetsformer:
• förskola
• förskoleklass (fritidshem/grundskola)
• Särskola (omfattar träningsskola, grundsärskola, gymnasiesärskola och
särvux)
• Gymnasieskola
• Kommunal vuxenutbildning/Sfi (Svenska för invandrare)
Barn och Utbildnings kvalitetsarbete är uppbyggt så att rektor skriver en
kvalitetsredovisning för förskola/skola en gång per läsår. Därefter sammanställs
en redovisning för hela kommunen. Kommunens beskrivning avser kalenderår på
kommunnivå och läsår på skolnivå. Kommunstyrelsen och kommunfullmäktige
får en presentation av den kommunövergripande redovisningen innan budget för
nästa år beslutas.
För att säkerställa en god kvalitet har rutiner fastställts för återkoppling till
verksamheterna lokalt via rektorer och för och grundskolechefer. Återkoppling
mellan verksamhet och politik sker genom kontakt mellan kontaktpolitiker och
rektor. Fyra rektorsområden lottas in för föredragning i barn- och
utbildningsnämnden i september, oktober och november månad.
Kvalitetsutvecklingens syfte är att var och en arbetar med sina egna
utvecklingsområden och strävar efter att förbättra resultaten över tid.
Barn och Utbildnings verksamhetsutvecklare har sammanställt
Kvalitetsredovisning av Piteå kommuns förskolor och skolor 2004, bilaga BUN
AU § 118.
_____
Samverkansgrupp 2005-11-15
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämnden

2005-11-30

forts BUN § 172
Verksamhetsutvecklare Anna-Lena Pogulis redogör vid arbetsutskottets
sammanträde för styrkor, utvecklingsområden och guldkorn inom verksamheten.
Ledamot Nils Dahlbäck (fp) föreslår ett tillägg till de utvecklingsområden som
finns redovisade i rapporten; Utveckla arbetet med kost och rörelse.
_____
Barn- och utbildningsnämnden beslutar
att

”utveckla arbetet med kost och rörelse” skrivs in i rapporten
under avsnittet utvecklingsområden.

_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämnden

2005-11-30

BUN § 173
Dnr 05BUN289
Ökad nyttjandegrad förskolan
Barn- och utbildningsnämnden har en fortsatt ökning av nyttjandegraden i
förskolan. Nyttjandegraden var i oktober -05 84 % dvs 130 fler barn i förskolan
jämfört med oktober år 04.
Under år 2005 har det skett en inflyttning av totalt 47 barn i ålder 1 – 5 år och om
84 % av dessa barn är i förskolan så innebär inflyttningen 40 nya barn i
förskolan.
Ökad nyttjandegrad ställer krav på fler tjänster och fler lokaler. Nämnden fick år
2004 ett ramtillskott till förskolan motsvarande 7 tjänster. Övrig utökning av
tjänster har skett och sker genom omdisponering av befintliga resurser inom föroch grundskola. Vid genomgång med verksamhetsansvariga och förvaltningens
ekonomer framgår att nuvarande nyttjandegrad kan finansieras genom fortsatt
omfördelning av resurser, men att det finns en brist motsvarande 6 tjänster (ca
2,5 miljoner). Dessa 6 tjänster förutsätter att det inte sker en ökad nyttjandegrad
jämfört idag alt inflyttning av fler barn då detta i så fall kräver ytterligare tjänster.
Denna brist går inte att lösa genom omfördelning av resurser utan kräver
besparingar alternativt ramtillskott från KF.
Nämndens målsättning är att personaltätheten i grundskolan skall behållas på
nuvarande nivå, samt att personaltätheten i förskolan skall vara 5,0 barn/personal.
Ambitionen är att få barngruppernas storlek på ett genomsnitt på 15
barn/barngrupp. Nämndens tidigare beslut om prioriteringsordning vid
besparingar/omfördelning av resurser kvarstår dvs att besparingar i sista hand
skall drabba personal som arbetar i direkt verksamhet med barn/ungdomar.
_____
För att nämnden skall få beslutsunderlag för kommande beslut om
resursfördelning och eventuella beslut om äskanden i kompletteringsbudget år
2006 beslutar nämnden med hänvisning till ovanstående

Justerandes sign

att

ge förvaltningen i uppdrag att göra en översyn om behovet av
resurser till förskolan kan ske genom fortsatt omfördelning av
befintliga resurser inom nämndens budgetram,

att

förvaltningen får i uppdrag att verkställa varsel av personal om
denna översyn visar att resurstillskott i förskolan endast kan ske
genom besparingar av personal i grundskolan,
Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämnden

2005-11-30

forts BUN § 173
att

översynen skall ske i samråd med berörda fackliga organisationer
och de förslag som presenteras skall innehålla även
konsekvensanalys,

att

ge förvaltningen i uppdrag att ta fram vilka resurstillskott som krävs
i form av personal och lokaler för att få att få ett genomsnitt med 15
barn/barngrupp i kommunen. Förutsättningen är att barnens
placeringstider sker utifrån de kriterier som nämnden beslutade om i
juni 2005, dvs att personalen lägger ut vistelsetiden i ett
grundschema för läsåret utifrån vad som lämpas sig bäst för
respektive förskola, utifrån förskolans förutsättningar vad gäller
lokaler, personal, övriga resurser och organisation.

att

översynen skall vara utförd till nämndens sammanträde i
januari2006

_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

PITEÅ KOMMUN

Sammanträdesprotokoll

15

Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämnden

2005-11-30

BUN § 174
Dnr St 1997/40
640
Utvärdering av musik- och dansklasserna vid Christinaskolan
Fr o m hösten 1999 finns musik- och dansklasser vid Christinaskolan. I augusti
2000 gjordes en utredningsrapport angående utvecklig av dans- och musikklasser
inom grundskola och gymnasieskola. I barn- och utbildningsplanen har barn- och
utbildningsnämnden beslutat att;
• Nämnden utvärderar dans- och musikklasser våren 2005.
• Christinaskolan och gymnasieskolan följer utvecklingen av antalet elever i
dans- och musikklasser.
Vid barn- och utbildningsnämndens sammanträde 2005-03-30 beslutades om
utredningsdirektiv enligt nedan;
”Utvärderingen som genomförs våren 2005 bör omfatta båda uppdragen och
göras tillsammans av teamet för verksamhetsutveckling och de båda skolorna.
Rapporten från 2000 ska ligga som grund för den utvärdering som ska göras.
Under punkten 6.3 beskrivs nuläget 2000 vad gäller elevantal, elevbakgrund,
elever från andra kommuner, timplaner, bemanning, lokaler, undervisning i
övriga ämnen, undervisningsmaterial, skolskjutsar. Dessa områden skall följas
upp och läget 2005 ska beskrivas.
I samma dokument finns målbeskrivningar för verksamheterna och dessa ska nu
utvärderas. I utvärderingen är det viktigt att alla berörda får uttrycka sina åsikter,
även elever och föräldrar.”
Verksamhetsutvecklare Karl-Erik Björkén har genomfört utvärderingen, bilaga
BUN AU § 103.
_____
Ärendet bordlades vid nämndens sammanträde 2005-10-27 då nämndens
ledamöter inte kunnat ta del av utvärderingen då rapporten inte fanns med i
utsända handlingar.
_____
Verksamhetsutvecklare Karl-Erik Björkén redogör för resultatet av
utvärderingen.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

PITEÅ KOMMUN

Sammanträdesprotokoll

16

Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämnden

2005-11-30

BUN § 174 forts
Ordförande Ruth Rahkola föreslår att ärendet bordläggs till januari månads
sammanträde för att ge ledamöterna tillfälle att diskutera rapporten i sina
respektive partigrupper.
_____
Barn- och utbildningsnämnden beslutar
att
_____

Justerandes sign

bordlägga ärendet till januari månads sammanträden

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämnden

2005-11-30

BUN § 175
Rapport från BUS-projektet
Den sammanvägda bilden av dem som arbetar med barn och unga visar att
många barn och ungdomar har ett stort behov av stöd. Kostnaderna för att ge
detta stöd har ökat de senaste åren. Inom elevhälsan i förskola/skola och i
socialtjänstens individ och familjeomsorg finns en stor del av de resurser som är
tillgängliga och det är av största vikt att resurserna nyttjas på bästa sätt.
Kommunstyrelsens arbetsutskott har, utifrån Kommunfullmäktiges direktiv,
beslutat att i projektform genomföra en probleminventering samt öka
samverkan/samnyttjande mellan socialtjänstens individ- och familjeomsorg och
barn- och utbildnings elevhälsa. Syftet med projektet är att via
samverkan/samnyttjande av resurserna skapa effektivare förebyggande,
utredande och behandlingsarbete för barn som riskerar att fara illa och far illa.
Vidare är syftet att skapa en balans mellan uppdrag och resurser.
Projektledarna för BUS-projektet, Anna-Lena Pogulis och Inger Kyösti redogör
för vilka utvecklingsområden som framkommit i projektet och hur olika
arbetsgrupper har arbetat med dessa utvecklingsområden samt för ett förslag till
hur ett gemensamt Resurscentrum kan vara organiserat, bilaga BUN § 175.
_____
Barn- och utbildningsnämndens ledamöter tar del av informationen.
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämnden

2005-11-30

BUN § 176
Rapport Mellangårdsskolan
Vid sammanträde 2005-04-27 beslutade barn- och utbildningsnämnden att anta
förändrad vision och verksamhetsidé för Mellangårdsskolan. Rektor för Piteå
Resursskolor, Carina Burman, redogör för hur arbetssättet har förändrats efter
beslutet.
_____
Barn- och utbildningsnämndens ledamöter tar del av informationen.
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämnden

2005-11-30

BUN § 177
NCFF – Nationellt centrum för främjande av fysisk aktivet hos barn och
ungdom
Rektor vid Långskataskolan, Zi Dannberg-Alm informerar nämnden om sitt
uppdrag för NCFF. Zi är en av tre rektorer i Sverige som arbetar som ambassadör
åt NCFF.
NCFF:s uppgift är att stödja skolor i arbetet med ökad fysisk aktivitet och andra
hälsofrämjande verksamheter för barn och ungdom. NCFF arbetar mot tre olika
delmål;
• NCFF skall sprida erfarenheter och lärande exempel såväl från arbetet
inom ämnet idrott och hälsa som från andra insatser.
• NCFF skall stödja och informera om forskning och utvecklingsprojekt.
• NCFF skall verka för en ökad samverkan mellan universitet och
högskolor, kommuner, andra skolhuvudmän och myndigheter,
intresseorganisationer samt regionala och lokala organisationer.
Zi redogör vid sammanträdet för NCFF:s arbete mot dessa delmål och de
erfarenheter de har fått genom sitt arbete. Nämndens ledamöter får också ta del
av aktuell statistik gällande fysisk aktivitet bland barn och ungdomar.
_____

Justerandes sign
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Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämnden

2005-11-30

BUN § 178
Information om rektorsområdenas kvalitetsredovisning
Barn- och utbildningsnämnden har i samband med beslut om rutiner för
återkoppling av kvalitetsredovisning beslutat att årligen lotta in fyra
rektorsområden för föredragning av egen kvalitetsredovisning.
Vid dagens sammanträde redogör rektor Margot Kaatari, Björklunda RO, för sitt
rektorsområdes kvalitetsarbete och kvalitetsredovisning.
_____
Barn- och utbildningsnämnden tar del av rapporten som är välskriven och
informativ.
_____
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Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämnden

2005-11-30

BUN § 179
Delegerade beslut
Delegat

Lista

Ärende

Handläggare PPC
Skolskjutshandläggare
Margareta Larsson
Skolskjutshandläggare
Hans Fredricson
Rektor Solanders RO
Rektor Porsnäs RO
Rektor Piteå Resursskolor
Rektor Klubbgärdets RO
Gymnasiechef
Rektor Lillpite RO
Rektor Backgårds RO
Barn- och utbildningschefen
För- och grundskolechef
Monika Lundkvist
Rektor Pitholms RO
Rektor Strömnäs RO
Barn- och utbildningsnämndens
ordförande
______

15

89-95

12

86-93

7
11
2
5
4
5
3
4
6

44-49
16-18
2
8
6-9
6-8
6-7
4
14-15

6
2
3

15-16
3
6

5

6

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

Barn- och utbildningsnämnden

2005-11-30

BUN § 180
Meddelanden
1/
Dnr 2005/77, 612
Ansökan om riksrekrytering för gymnasieutbildning.
2/
Dnr 2005/50, 008
Protokollsutdrag från Kommunfullmäktiges sammanträde 2005-10-24, Svar på
medborgarförslag om utbildning i räddnings- och katastrofberedskap för all
personal i barnomsorgen och skolan samt för intresserade föräldrar.
3/
Dnr 2005/92, 008
Protokollsutdrag från Kommunfullmäktiges sammanträde 2005-10-24, Svar på
motion angående en jourlinje där elever med behov får kontakt med någon
behörig skolsyster, skolkurator eller skolpsykolog.
4/
Dnr 2005/83, 008
Protokollsutdrag från Kommunfullmäktiges sammanträde 2005-10-24, Svar på
motion angående bildandet av en samordningsgrupp för att ta tag i frågor när
barn far illa.
5/
Dnr 2005/275, 600
Protokollsutdrag från Kommunfullmäktiges sammanträde 2005-10-24, Avsägelse
av uppdrag som ersättare i barn- och utbildningsnämnden samt fyllnadsval.
6/
Dnr 2005/259, 641
Öppet brev från svensk Turism och Sveriges 4H (skolavgifter).
7/
Utvärdering av sommaröppna förskolor och fritidshem 2005.
8/
Polisens rapport om stöld/försök till stöld, Trädgårdens förskola.
Polisens rapport om stöld, Norrmalmskolan.
Polisens rapport om stöld/försökt till stöld, Christinaskolan.
Polisens rapport om stöld, Gripens förskola.
Polisens rapport om försök till stöld, Böle förskola.
Polisens rapport om skadegörelse, Cypressens förskola.
Polisens rapport om stöld, Kullenskolan.
Polisens rapport om skadegörelse, Munksunds förskola.
Polisens rapport om stöld, Fagottens förskola.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämnden

2005-11-30

BUN § 180 forts
Polisens rapport om stöld/försök till stöld Norrbyskolan.
Polisens rapport om skadegörelse, Träskolan Rosvik.
Polisens rapport om skadegörelse, Solanderskolan.
Polisens rapport om stöld, Öppen förskola.
_____
Barn- och utbildningsnämnden tar del av inkomna meddelanden.
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämnden

2005-11-30

BUN § 181
Rapporter
Ledamöterna Anders Berg, Lars-Ivar Pettersson och Magnus Nyström
rapporterar från verksamhetsbesök gjorda av Kontaktpolitikergruppen för Södra
området. Ledamöterna Anders Berg och Magnus Burström besökte Bergsvikens
rektorsområde och Hortlax rektorsområde. Bergsvikens rektorsområde är ett
rektorsområde som växer i omfattning med en gedigen skola, bra utemiljö och
bra stämning. Underhållet på den gamla delen av skolan var dock eftersatt.
Hortlax rektorsområde präglas också det av god stämning och höga ambitioner
om utveckling. Ledamöterna fick även träffa elevrådets styrelse som man
upplevde som mycket professionella.

Ledamöterna Magnus Nyström, Lars-Ivar Pettersson och Roland Alm besökte
Sjulnäs rektorsområde och Svensbyns rektorsområde. Ledamöterna blev väl
mottagna och programmet som lagts upp för dagen var välplanerat och bra.
Lunchen intogs i Svensby skolas matsal. Eleverna i Svensbyn äter sin lunch i den
kombinerade matsalen/gymnastiksalen och ledamöterna upplevde att miljön i
matsalen var bristfällig, bland annat upplevdes ljudnivån hög.
Ledamot Nils Dahlbäck rapporterade från sitt besök på Porsnässkolan. Nils
deltog i ett rådsmöte där stämningen var positiv och föräldrarna som deltog var
aktiva och engagerade. Föräldrarna på skolan upplever att det är problem i
samband med bussningen till badet i Öjebyn.
Ledamöterna Susanne Sandström, Massoud Sari-Aslani och Aila Jonsson
rapporterade från sina verksamhetsbesök i centrala området. Vid besöket på
Christinaskolan konstaterade Susanne att eleverna verkar trivas bra och att
stämningen på skolan är god. Både rektor och byggarbetare uttryckte sin
beundran över elevernas tolerans vid den pågående ombyggnationen av skolan.
Ledamöterna besökte även Musikskolan och fick där vara med på en
musiklektion. Dag två besökte ledamöterna olika förskolor. Personal och barn
vid förskolorna trivdes och var nöjda. Dock framfördes synpunkter från
personalen om att det är viktigt att begränsa barngruppernas storlek till 15 barn.
Aila Jonsson rapporterade från sitt besök vid Backens rektorsområde. Aila
besökte Solbackens förskola, en musikförskola, Trädgårdens förskola och
Backens skola. Intrycket från besöken var positivt och både barn och personal
trivdes bra.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämnden

2005-11-30

BUN § 181 forts
Massoud Sari-Aslani rapporterade från besöket vid Norrmalmskolan. Där bedrivs
en bra verksamhet och både personal och barn trivs. Vid besöket på Gripens
förskola fick ledamöterna en inblick i arbetet med språkpåsar. Personal och barn
trivdes på Gripens förskola och var nöjda med sin verksamhet.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämnden

2005-11-30

BUN § 182
Nya frågor
Vid oktober månads sammanträde ställde Susanne Sandström två frågor; den ena
angående isrink Pitholmsskolan och den andra angående tillsvidareanställda
lärare som ej har någon någon tjänst.
Barn- och utbildningschef Maria Müller återkommer vid januari månads
sammanträde med svar på frågorna.
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämnden

2005-11-30

BUN § 183
Gymnasiekonferens
Styrelsen för Kommunförbundet Norrbotten tog på styrelsemöte i mars 2005
beslut om att en ledningsgrupp för gymnasiesamverkan i länet skulle bildas
bestående av ansvariga BU politiker från länets alla kommuner.
Gymnasiekonferensen den 18 januari bygger på att föreslå samarbetssamtal kring
kommunernas syn på samarbete, ungdomars syn på gymnasiet, näringslivets syn
på gymnasieskolan. Mats Söderberg från SKL kommer att presentera läget för
Frisök 2007.
_____
Barn- och utbildningsnämnden beslutar
att

erbjuda samtliga ordinarie ledamöter möjlighet att delta i
konferensen. Anmälan till Anette Christoffersson senast den 20
december 2005.

_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

