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§ 28

Godkännande av dagordning
Beslut
Utbildningsnämnd beslutar
att godkänna dagordning.
Dagens sammanträde
Ordförande frågar om mötet godkänner utsänd dagordning.
______________
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Dnr 2019/1 640 UN

Uppföljning budget februari 2019
Beslut
Utbildningsnämnd beslutar
att godkänna månadsuppföljning februari 2019 med fortsatt bevakning av norra rektorsområdet prognostiserade underskott.
att korttidssjukfrånvaro redovisas per rektorsområde till utbildningsnämnden den 24
april 2019.
Ärendebeskrivning
Utbildningsförvaltningen uppvisar för februari en budgetavvikelse om +124 tkr.
Förvaltningens centrala stödfunktioner visar på ett överskott, främst kopplat till ITservice där inga större utbyten av IT-utrustning gjorts än. Samtidigt visar interkommunal ersättning en negativ budgetavvikelse för perioden, främst på grund av att
inga fakturor ställts ut än. Högre kostnader än förväntat på skolskjutsar och taxi
skapar ett mindre underskott i februari som förväntas öka.
Åkerboskolan har ett underskott på -380 tkr vilket beror på fler inflyttade elever
med behov av stöd. En åtgärdsplan håller på att utarbetas.
Beslutsunderlag
Uppföljning februari 2019 Utbildningsnämnd, reviderad.
Tjänsteskrivelse daterad den 8 mars 2019
Arbetsutskottets beslut den 13 mars 2019 § 12
Dagens sammanträde
Linda Kjellin, budgetchef och Kim Jakobsson, stf förvaltningschef redogör för budgetuppföljning februari 2019. Mötet diskuterar kring de poster som har ett underskott.
______________
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Dnr 2019/2 640 UN

Satsningar budget 2020
Beslut
Utbildningsnämnd beslutar
att

ställa sig bakom utbildningsförvaltningens förslag till prioriterade områden enligt följande:

Prioritet

Satsning

Budgetram
drift

Budgetram
investering

Kommentar

600 000 kr

Årlig investering inom kommunens 1,2
mkr

1

Reinvesteringsbudget

2

Giftfri förskola

120 000 kr

3

RFID-teknik på biblioteket

43 000 kr

4

Digitalisering

240 000 kr

En- till-en från
årskurs 4

5

Kulturskolan

350 000 kr

Behålla statsbidragsfinansierad satsning

6

Pulshöjande aktiviteter

100 000 kr

Pulsklockor
och arbetstid

Innefattar enbart utbyte av
madrasser
333 000 kr

Om vi inte får
statsbidrag

Ärendebeskrivning
I budgetprocessen inför 2020 års budget förändras inriktningen på processen för
att inte fokusera på äskningar av extra medel, utan fokusera på hela budgeten. Det
uppdrag som ekonomiavdelningen nu gett nämnderna är att diskutera:




Justerandes sign

Vad kan respektive förvaltning bidra med i form av effektiviseringar, förändrat
arbetssätt m.m., både kortsiktigt och långsiktigt? Från idag och 5 år framåt.
Vad finns det för möjligheter och utmaningar för respektive förvaltning baserat
på bl.a. demografisk utveckling. Tänk på att förankra detta i fakta.
Utifrån Kick-offen – diskussion kring hur respektive förvaltning påverkas.
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Utbildningsförvaltningen tog till utbildningsnämndens möte 2019-02-27 fram en lista på prioriterade områden. Utbildningsnämnden beslutade då att ge utbildningsförvaltningen i uppdrag att ta fram kostnad för utbyte av klassuppsättningar av stolar
och skolbänkar samt giftfria madrasser till förskolorna till nämndens möte i mars
2019.
Investeringsbehov
På Slottsskolan finns det i dag 14 stora lektionssalar med klassuppsättning av stolar och bänkar för 30 elever samt 3 halvklassalar med klassuppsättning för 15 elever. Dessa klassuppsättningar köptes in 2012. Slottsskolan har hittills behövt köpa
in en stor klassuppsättning elevstolar 2016 och löpande reparerat stolar och bänkar då de har gått att laga. Dessa är de 7 år gamla och bedöms som relativt utslitna och att köpa in 30 stolar kostade 47 tkr exkl moms. Att köpa in 30 bänkar kostar
ungefär lika mycket vilket innebär att en klassuppsättning för 30 elever kostar ca
100 tkr. Utbyte av 17,5 klassuppsättningar kostar då 1 750 tkr. Då inkluderas inte
hemkunskapen och träslöjdens inventarier.
Åkerboskolan har 10 klasser inklusive högstadium med ämnessalar. Skolan har 13
klassrum varav ett har ca 15 stolar och bänkar och övriga har ca 25. Utöver dessa
har biologisalen 20 st, kemisalen 20 st, bildsalen 25 st och slöjdsalen 15 st. Då
Åkerboskolan ska genomgå en lokalförändring bör det ingå budget för inventarier i
projektet.
Övriga skolor har 29 klasser i förskoleklass till årskurs 5. Räknat på klassuppsättningar med 20 stolar och bänkar per klass rör det sig om en kostnad på ca 1 900
tkr. Flera av dessa klassuppsättningar bedöms också vara relativt utslitna.
Totala summan för att byta ut klassuppsättningar av elevstolar och bänkar, exklusive Åkerboskolan, uppgår då till 3 650 tkr och räknar vi med att dessa ska hålla i 7
år rör det sig om en årlig reinvesteringsbudget på ca 520 tkr.
Utöver dessa kostnader har förskola, fritidshem, bibliotek, kulturskola och fritidsgårdar också behov av reinvesteringar av utslitna inventarier både inomhus och utomhus.
2019 har utbildningsnämnden tilldelats 290 tkr av den årliga investeringsbudgeten
som kommunen har på 1,2 mkr. 2018 tilldelades utbildningsnämnden 440 tkr varav
340 tkr gick till kulturskolans nya inventarier p.g.a. flytten till Kronomagasinet och
100 tkr gick till inventarier till fritidsgården på Slottsskolan. Detta innebär att verksamheterna ligger efter i investeringsbehov.
Giftfri-certifierade madrasser
Förskolecheferna har fått i uppdrag att redovisa hur många madrasser de skulle
behöva byta ut på förskolorna i och med arbetet med giftfri förskola. Södra rektorsområdets förskolor har redovisat totalt 73 madrasser. Skogsbrynets nya avdelningar kommer att behöva ca 40 madrasser men har fått budget för att köpa in inventarier i samband med projektet att bygga ny förskola. Fyrtornet och Rödhaken har redan köpt in giftfria madrasser men Öppna förskolan behöver 10 madrasser. Förskolorna i norra rektorsområdet behöver 25 madrasser. Björkviken har redan bytt
ut sina madrasser medan Hasselbacken behöver 10 madrasser.
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Detta innebär att förskolorna, om Skogsbrynet räknas bort, totalt behöver 120
madrasser. En madrass kostar ca 1000 kr och den totala summan för 120 giftfricertifierade madrasser blir då 120 tkr.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2019-03-08
Kartläggning meröppet daterad 2019-03-04
Arbetsutskottets beslut den 13 mars 2019 § 14
Satsningar och effektiviseringar inför budget 2020 daterad den 14 mars 2019
Bedömning
Utbildningsförvaltningens bedömning av möjligheter att effektivisera verksamheten
får olika konsekvenser, listade nedan per verksamhetsområde.
Förskola
Även om förskolan ligger högt i personaltäthet jämfört med riket så beror det inte
på en överbemanning utan på att Borgholms kommun har många små enheter.
Förskolor med en eller två avdelningar ska ha personal så att hela dagen är bemannad (från ca 06.00 till 18.30). En pedagogisk verksamhet ska bedrivas enligt
läroplan och skollag och barnen ska få omsorg och utbildning. På större enheter
kan man samverka kring öppning och stängning, raster mm som gör att man kan
hålla nere personaltätheten. I Borgholms kommun har vi 11 förskolor, varav en är
på fyra avdelningar. Arbetsmiljön upplevs som pressad i våra förskolor och på vissa enavdelningsförskolor blir det ensamarbete.
Förskoleklass och grundskola
Grundskolan är vår största verksamhet och därmed störst budget. Grundskolorna
har lite samma problematik som förskolan med små enheter som är svåra att få
kostnadseffektiva. Om kommunen skulle dra ner på ramen för grundskolan så skulle vi också bli av med ett statsbidrag som heter En likvärdig skola. Detta statsbidrag är under 2019 på 4 miljoner kronor och bygger på att kommunen inte minskar
sina egna kostnader för grundskolan. En neddragning på 4 miljoner skulle då i
praktiken innebära en neddragning på 8 miljoner för verksamheten.
Den enda möjligheten att minska kostnaderna för grundskolan i någon större omfattning som vi kan se är att man i så fall lägger ner en enhet. Vi har på grund av
vår geografi fler skolenheter än vad elevunderlaget egentligen genererar. Fem av
sex skolenheter har klasser som ligger under 20 elever i snitt, vissa ligger under 15
elever per årskurs i snitt.
Fritidshem
Fritidshemmen har ökat i antal barn på flera ställen, på grund av att vårdnadshavarna arbetar i större utsträckning. Fritidshemmen har fått skärpta krav i läroplan
och även krav på legitimerad personal det senaste året, vilket innebär att vi behöver utveckla den verksamheten ytterligare.
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Kulturskolan
Kulturskolan har ökat sitt elevantal mycket de senaste åren. Verksamheten är inte
lagstadgad, men bidrar i hög grad till Borgholms kommuns kulturliv och till barns utvecklingsmöjligheter. Det statsbidrag som gjort det möjligt att utveckla nya ämnen
på Kulturskolan försvinner i och med den nya nationella budgeten. Detta innebär
att kommunen behöver förstärka kulturskolans budget snarare än att minska den
om man vill fortsätta den positiva utveckling som vi haft.
Biblioteket
Biblioteket är en viktig mötesplats i ett demokratiskt samhälle och i Borgholms
kommun finns ett huvudbibliotek och 3 filialbibliotek. En utredning kring meröppna
bibliotek har gjorts och skickas med detta ärende. En uppdatering av arbetssätt behöver göras för att följa med i utvecklingen.
Övriga verksamheter
Verksamheter som inte är lagstadgade är omsorg på obekväm arbetstid, öppen
förskola och fritidsgårdar. Minskar man på dessa verksamheter minskar också kvaliteten för invånarna som använder verksamheterna.
Central administration
Administrationen har minskats under årens lopp och på förvaltningskontoret har en
minskning gjorts med ca en tredjedel de senaste fyra åren. Ytterligare minskning är
inte realistisk att genomföra om kvalitet och arbetsmiljö ska upprätthållas. En ökad
digitalisering och effektivisering har redan genomförts.
Konsekvensanalys
Om det är aktuellt med effektiviseringar måste en djupare konsekvensanalys göras
för den enskilda verksamheten.
Dagens sammanträde
Linda Kjellin, budgetchef redogör för budgetprocessen och tekniska ramar för 2020.
Kim Jakobsson, stf förvaltningschef redogör för föreslagna satsningar inför budget
2020.
Skickas till
Kommunstyrelsen
______________
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Dnr 2019/12 600 UN

Val av ersättare till Utbildningsnämndens arbetsutskott för mandatperioden 2019 - 2022.
Beslut
Utbildningsnämnd beslutar
att välja Marita Krüger Que (FÖL) till personlig ersättare för Björn Andreen (M) i utbildningsnämndens arbetsutskott.
Ärendebeskrivning
Val av ersättare i utbildningsnämndens arbetsutskott efter Jeanette Thygesen(FÖL)
som har avsagt sig uppdraget som ledamot i utbildningsnämnden. Ny ledamot i utbildningsnämnden är Marita Krüger Que (FÖL)
Beslutsunderlag
Mejl daterat den 19 mars 2019
Dagens sammanträde
Björn Andreen (M) föreslår Marita Krüger (FÖL) som personlig ersättare i utbildningsnämndens arbetsutskott.
Ordförande frågar om det finns fler förslag till ersättare och finner att så inte är fallet.
Skickas till
Kommunledningsförvaltningen Marie-Louise Johansson
Personal avdelningen Helena Bertilsson
______________
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Dnr 2019/47 624 UN

Patientsäkerhetsberättele 2018
Beslut
Utbildningsnämnd beslutar
att

godkänna patientsäkerhetsberättelsen 2018.

Ärendebeskrivning
Vårdgivare skall enligt Patientsäkerhetslagen (2010:659) 3 kap 10 §, upprätta
en patientsäkerhetsberättelse senast den 1 mars varje år. Patientsäkerhetsberättelsen skall vara en dokumentation över arbetet vårdgivaren bedrivit för att
förbättra patientsäkerheten under det gånga året.
Utbildningsnämnden är vårdgivare för Elevhälsans Medicinska Insats (EMI).
Enligt Skolverkets och Socialstyrelsens Vägledning för elevhälsan (2014) skall
Elevhälsan arbeta förebyggande och hälsofrämjande samt stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål. Detta uppdrag skall genomföras på ett sätt som
medger så hög grad av patientsäkerhet som möjligt. Elevhälsans Medicinska Insats i Borgholms kommun arbetar fortlöpande för att upprätthålla och förbättra
graden av patientsäkerhet.
Det övergripande målet för Elevhälsans Medicinska Insats i Borgholms kommun
är att bedriva en god och säker vård som grundas i vetenskap och beprövad erfarenhet. Genom förebyggande arbete och tidig identifiering elimineras kända
eller nyfunna risker i vårdarbetet.
Personal med rätt kompetens krävs för att målet med en god och säker vård
skal kunna uppnås. Likaså krävs att bemanningen är fullgod. För att minimera
risk för vårdskador krävs att arbetsmiljön är tillfredställande och att det finns tid
till kvalitetsarbete och planering.
Strategier för att uppnå en god och säker vård är följande:





Tillgänglighet till skolsköterska på alla skolor. Skolsköterskan skall ha en
rimlig arbetsbörda.
Personal med rätt kompetens för uppdraget samt möjlighet till kompetensutveckling och fortbildning.
Avvikelserapportering som leder till åtgärder och uppföljning.
Systematiskt förbättringsarbete, rutiner och riktlinjer.

Beslutsunderlag
Patientsäkerhetsberättelse 2018
Tjänsteskrivelse daterad 2019-03-08
Arbetsutskottets beslut den 13 mars 2019 § 13
Justerandes sign
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Bedömning
Åtgärder som vidtagits under verksamhetsåret 2018 i Borgholms kommun för att
öka patientsäkerheten inom Elevhälsans Medicinska Insats är följande:












Löpande utvärdering av journalföring och hur journalsystemet PMO bör används.
Återkommande interna skolsköterskemöten för kvalitetsdiskussioner och utvärdering av verksamheten.
Deltagande vid utbildning inom TMO – Trauma Medveten Omsorg.
Deltagande i skolsköterskekongressen 2018, arrangerad av riksföreningen
för skolsköterskor med yrkesspecifika föreläsningar.
Nätverksmöte med elevhälsans medicinska insats i Mörbylånga kommun:
Informationsutbyte, förbättringsarbete och strävan mot en mer jämlik medicinsk elevhälsa för hela Öland.
Fortsatt sammarbete med ledningsansvariga skolsköterkor från hela Kalmar
region
Fortsatt utveckling av samarbetet med hälsocentralen i Borgholm.
Upprättande av ledningssystem.
Förtydligande om vad som ingår i tjänsten som medicinskt ledningsansvarig
sköterska.
Uppstart av ett nytt nätverk för elevhälsans medicinska insats – område söder.
Vidareutbildning med inriktning mot hälso- och sjukvård för barn och ungdomar

Dagens sammanträde
Joakim Engman, MLS (Medicinsk ledningsansvarig skolsköterska) redogör för patientsberättelsen 2018 samt informerar allmänt kring patientsäkerhet inom elevhälsan.
______________
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Dnr 2019/32 604 UN

Motion Per Lublin nÖP Återför årskurs 6 till mellanstadiet
Beslut
Utbildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige
att

avslå motionen.

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen behandlade motionen Återför årskurs 6 till mellanstadiet från Per
Lublin (ÖP) 2018-06-26 §140. Då beslutade kommunstyrelsen att remittera motionen till utbildningsnämnden för synpunkter innan fortsatt beredning inför beslut i
kommunfullmäktige.
Utbildningsnämnden beslutade 2019-02-27 §20 att ge uppdrag till utbildningsförvaltningen att uppdatera utredning ”Översyn av skolorganisationen” och återkomma till utbildningsnämnden i mars.
Diskussionen kring årskurs 6 har tidigare behandlats både av utbildningsnämnden
och kommunfullmäktige under 2017 i samband med besvarandet av ett medborgarförslag från 2015. Då togs dokumentet ”Översyn av skolorganisationen i Borgholms kommun” fram av utbildningsförvaltningen. Denna utredning ligger till grund
för utbildningsnämndens ställningstagande även denna gång, men kompletteras i
denna tjänsteskrivelse med uppdaterad information. 2017 togs även en kompletterande utredning av ekonomiska och fastighetsrelaterade konsekvenser fram. Denna utredning ligger med som underlag för ställningstagandet även denna gång.
Beslutsunderlag
Översyn av skolorganisationen i Borgholms kommun daterad 2017-08-16
Komplettering av utredning – återför årskurs 6 daterad 2018-01-16
Tjänsteskrivelse daterad 2019-03-04
Arbetsutskottets beslut den 13 mars 2019 § 13
Bedömning
I utredningen ”Översyn av skolorganisationen” beskrivs både pedagogiska och organisatoriska konsekvenser för placeringen av årskurs 6. Läroplanen Lgr11 anger
kunskapsmål för de olika stadierna 1-3, 4-6 och 7-9. Även lärarutbildningen är anpassad efter dessa stadier sedan 2011. Det som förändrats sedan införandet av
Lgr11 är att språkval blivit obligatoriskt från årskurs 6 inklusive betygssättning.
Sedan utredningen skrevs 2017 har några saker förändrats, vilka beskrivs nedan:
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Antalet elever som väljer friskola efter årskurs 6
De första åren som årskurs 6 flyttades över till Slottsskolan hade vi relativt många
elever som valde att byta till friskola till årskurs 7. Det var i princip en klass som
gick över till friskolor efter sexan. Dessa stora kullar, födda 2003 och tidigare håller
nu på att fasas ut. Elever födda 2003 går idag i årskurs 9. Bland de yngre årskullarna har inte samma trend fortsatt, utan endast ett fåtal elever har valt friskola efter
årskurs 6.
Lektionssalar på Slottsskolan
I stycket om lektionssalar i utredningen ”Översyn av skolorganisationen”, på sidan
9 beskrivs att årskurs 6 inför läsåret 17/18 fick en egen del av skolan, för att det
skulle skapa trygghet. Detta kommer man att från och med läsåret 2019/20 gå ifrån
igen på grund av att effekterna inte blev som väntat. Istället för att hålla årskurs 6
för sig själva anser skolan nu att det blir en bättre miljö och studiero om elever från
olika årskurser blandas. På så sätt får lärarna också bättre arbetslag där de följer
eleverna från årskurs 6-9 organisatoriskt.
Lokaler och organisation
I stycket 5.2 på sid 12 i utredningen ”Översyn av skolorganisationen” och även i
den den kompletterande utredningen från ekonomi- och fastighetsavdelningen diskuteras lokalbrist på Gärdslösa skola. Efter det att utredningarna skrevs har Gärdslösa skolas elever börjat ha slöjd i Köpings skola för att slöjdsalen i Gärdslösa inte
var anpassad för verksamheten. Därmed har ytterligare ett klassrum/grupprum frigjorts i Gärdslösa. Dock kvarstår problematik med toaletter och parkeringsytor.
I samma stycke står det att Viktoriaskolan kan behöva nyttja lokaler på Slottsskolan. Dock ser vi idag att prognosen för Viktoriaskolan är ett minskande elevunderlag och skolan kommer att gå från 200 elever till ca 140 inom de närmaste 5-6
åren.
Konsekvensanalys
Konsekvenserna finns utförligt beskrivna i utredningarna och kan kort sammanfattas med:
-

Justerandes sign

Lokaler som står tomma på Slottsskolan.
Lärare som blir övertaliga på Slottsskolan på grund av ett minskat behov.
Behov av kompetensutveckling för lärarna på de mindre skolorna gällande betygssättning.
Organisatoriska utmaningar med undervisningen i moderna språk, som kan lösas med bussning av eleverna till Slottsskolan.
Minskade möjligheter till adekvat undervisning i hem- och konsumentkunskap
och NO-ämnen utan välutrustade ämnessalar, som kan lösas med bussning av
eleverna till Slottsskolan.
Ökat behov av lärare på de mindre skolorna, med bred kompetens i alla ämnen
– inte nödvändigtvis samma lärare som blir övertaliga på Slottsskolan.
Ökade möjligheter för barnen i årskurs 6 att fortsätta leka i och med utemiljön
på de mindre skolorna.
Ökade möjligheter till en rättssäker betygssättning i årskurs 6.

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
UTBILDNINGSNÄMNDEN
Sammanträdesdatum

Paragraf

2019-03-27

33

Dagens sammanträde
Ordförande lämnar ordet fritt.
Madeleine Karström (KD) yrkar bifall till motion.
Erik Arvidsson (SD) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag att avslå motion.
Beslutsgång
Ordförande ställer arbetsutskottets förslag mot Madeleine Karströms (KD) förslag
och finner att mötet beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
Omröstning begärs
Omröstning sker enligt följande: Den som stödjer arbetsutskottets förslag röstar ja.
Den som stödjer Madeleine Karströms (KD) förslag röstar nej. (JA = Avslå motion,
NEJ = Bifall till motion)
Vid omröstning avges 7 ja-röster och 2 nej-röster.
Ja-röster
Jeanette Sandström (S)
Irene Persson (S)
Benny Wennberg (C)
Eva Wahlgren (C)
Lars-Erik Larsson (V)
Björn Andreen (M)
Erik Arvidsson (SD)

Nej-röster
Madeleine Karström (KD)
Maria Steen (FÖL)

Reservation
Madeleine Karström (KD), Maria Steen (FÖL)
Skickas till
Kommunfullmäktige
______________

Justerandes sign
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Sammanträdesprotokoll
UTBILDNINGSNÄMND

§ 34

Sammanträdesdatum

Paragraf

2019-03-27

34

Dnr 2019/48 008 UN

Medborgarförslag: Skolskjuts till alla barn i grundskolan till och från
Borgholm Dnr 2019/42-008 KS
Beslut
Utbildningsnämnd beslutar
att uppdra till utbildningsförvaltningen att ta fram förslag på svar på medborgarförslaget till utbildningsnämndens sammanträde i april.
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige uppdrar till utbildningsnämnden att bereda medborgarförslaget,
Skolskjuts till alla barn i grundskolan till och från Borgholm
Beslutsunderlag
Kommunfullmäktige 2019-02-11 § 29
Medborgarförslag daterat 2019-01-19
Arbetsutskottets beslut den 13 mars 2019 § 19
Dagens sammanträde
Förvaltningschef Helena Svensson informerar i ärendet.
______________

Justerandes sign
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Sammanträdesprotokoll
UTBILDNINGSNÄMND

§ 35

Sammanträdesdatum

Paragraf

2019-03-27

35

Dnr 2019/4 002 UN

Anmälan av fattade delegeringsbeslut 2019
Beslut
Utbildningsnämnd beslutar
att

lägga redovisade delegeringsbeslut med godkännande till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Redovisning av fattade delegeringsbeslut.
Beslutsunderlag
Sammanställning delegeringsbeslut daterad den 20 mars 2019
Tjänsteskrivelse daterad den 20 mars 2019
Arbetsutskottets protokoll daterat den 13 februari 2019
Arbetsutskottets protokoll daterat den 13 mars 2019
______________

Justerandes sign
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Sammanträdesprotokoll
UTBILDNINGSNÄMND

§ 36

Sammanträdesdatum

Paragraf

2019-03-27

36

Dnr 2019/54 600 UN

Redovisning av skolpliktbevakning och elevfrånvaro
Beslut
Utbildningsnämnd beslutar
att

lägga informationen till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Utifrån rutiner för skolpliktbevakning så har kontroll genomförts genom att stämma
av folkbokföringsregistret mot förvaltningens klasslistor och listor med barn hos annan huvudman med syfte att kunna identifiera barn och elever med skolplikt som
inte deltar i undervisning. De barn som inte finns i verksamhet följs sedan upp genom kontakter med skattemyndighet och vårdnadshavare.
Frånvarostatistik redovisas per läsår genom att hämta ut statistik från kommunens
system där frånvaro inrapporteras.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad den 7 mars 2019
Rutin för skolpliktsbevakning
Rutin vid elevs frånvaro i grundskolan
Arbetsutskottets beslut den 13 mars 2019 § 18
Bedömning
Vid skolpliktsbevakningen framkom att de elever som har skolplikt och är folkbokförda i Borgholms kommun deltar i undervisning.

Antal elever med frånvaro högre är 50 % var en elev läsåret 15/16, tre elever läsåret 16/17 och 2 elever läsåret 17/18.
Frånvaron har ökat läsåret 17/18. Då infördes systemet med sms-anmälan för
vårdnadshavare för alla enheter vilket innebär att frånvaron registreras direkt in i
systemet. Vi bedömer att vi numera därför har en mer sann bild av hur stor frånvaron verkligen är.

Justerandes sign
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Sammanträdesprotokoll
UTBILDNINGSNÄMND
Sammanträdesdatum

Paragraf

2019-03-27

36

Dagens sammanträde
Förvaltningschef Helena Svensson informerar att det i nuläget inte går att skilja ut
giltig frånvaro och ogiltig frånvaro i den webbaserade lärplattformen Edwise så att
statistiken blir rättvisande.
______________

Justerandes sign
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Sammanträdesprotokoll
UTBILDNINGSNÄMND

§ 37

Sammanträdesdatum

Paragraf

2019-03-27

37

Dnr 2019/3 600 UN

Kalendarium mars 2019
Beslut
Utbildningsnämnd beslutar
att lägga informationen till handlingarna.
Ärendebeskrivning
Utbildningsnämndens kalendarium med årshjul.
Beslutsunderlag
Kalendarium mars 2019
Arbetsutskottets beslut den 13 mars 2019 § 16
Dagens sammanträde
Mötet går igenom kalendariet och diskuterar kring uppdraget att utreda konsekvenserna av att minska avstånd mellan bostad och busshållplats.
______________

Justerandes sign
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Sammanträdesprotokoll
UTBILDNINGSNÄMND

§ 38

Sammanträdesdatum

Paragraf

2019-03-27

38

Dnr 2019/5 606 UN

Information om ärenden från Skolinspektionen och Barn- och elevombudet
Dagens sammanträde
Inget nytt ärende har inkommit till utbildningsförvaltningen
______________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

21

Sammanträdesprotokoll
UTBILDNINGSNÄMND

§ 39

Sammanträdesdatum

Paragraf

2019-03-27

39

Dnr 2019/6 600 UN

Information från verksamheten
Dagens sammanträde
Förvaltningschef Helena Svensson informerar om:


Återkoppling från utbildning för förtroendevalda
Vad beslutar nämnden om? Laglighet – Lämplighet – Finansierat.
Vad ska nämnden göra? Organisera – Finansiera – Utvärdera – Följa upp.



Ny statistik från skolverket
Slutbetyg åk 9, SALSA och ålder på lärarpersonal.



Införandet av e-handel/logistik
Problem med leveranser ut till enheterna. Kommunledning och BEAB har haft
möte med kommunal och beslutat att göra konsekvensanalyser. Omlastning av
varor återinfört på Ekbacka, (Ga. Logistiken) med personal från BEAB.



Klagomålshantering
Man kan lämna synpunkter till utbildningsförvaltningens verksamheter på hemsidan under barn & utbildning.



Rekrytering
Rektorstjänst på Viktoriaskolan sista ansökningsdag 31 mars.



Lönerörelsen
Borgholms kommun satsar på personalkategorier inom utbildningsnämndens
verksamheter.

______________

Justerandes sign
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Sammanträdesprotokoll
UTBILDNINGSNÄMND

§ 40

Sammanträdesdatum

Paragraf

2019-03-27

40

Dnr 2019/7 600 UN

Frågor från ledamöterna
Dagens sammanträde
Ledamot ställer frågan om kommunen har något filter i datanätverket för att förhindra porrsidor. Förvaltningschef Helena Svensson svarar att kommunen inte har något
filter.
Följdfråga, är det många som tittar på porrsidor?
Förvaltningschef kontaktar IT-avdelning för att få svar på frågan och återkopplar till
nämnden.
______________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Reservation till UN protokoll 2019‐03‐27 § 33

Låt sexorna gå klart mellanstadiet på sin skola!
Snart ska fullmäktige fatta beslut om sexorna ska få gå kvar på sin mellanstadieskola även i
sexan eller om man ska gå sexan på Slottsskolan. Kristdemokraterna och Framtid Öland vill
anföra följande skäl för att låta sexorna gå färdigt hela mellanstadiet innan de flyttar till en
högstadieskola.
Stadier ‐ Vår grundskola är indelad i tre stadier. 1‐3, 4‐6 och 7‐9. Det naturliga är att man får
gå klart hela mellanstadiet innan man byter skola. Det skapar en ökad trygghet för både
barn och föräldrar.
Betyg och Nationella prov – I årskurs sex får eleverna sina första betyg som ska spegla deras
måluppfyllelse för hela mellanstadiet åk.4‐6. Det bästa är att den lärare som har haft eleven i
årskurs fyra och fem också får göra nationella proven i årskurs sex med eleven och sedan stå
för den samlade bedömningen när betyg ska sättas.
Rasterna – På låg och mellanstadieskolorna är det mycket lek och rörelse på rasterna. Tyvärr
upphör ofta det när eleverna kommer till högstadiet. Ett samhällsproblem idag är för mycket
stillasittande därför är det mycket positivt att de får ett år till med rörelse, fotboll och andra
aktiviteter på rasterna. Forskning visar också att rörelse främjar inlärningen.
Moderna språk och hemkunskap – Det går att hitta lösningar på dessa två ämnen som är
nya i årskurs sex. Man kan åka in till Slottsskolan ett par gånger i veckan och läsa dessa
ämnen där och använda deras specialsalar för hemkunskap. Då får eleverna träffa på sina
blivande klasskamrater från de andra skolorna och får också känna på miljön vilket skapar
ökad trygghet. En mjuk övergång till högstadiet främjar inlärningen vilket har betydelse för
kommande skolår.
Framtiden – Vid en eventuell kommunsammanslagning underlättar det naturligtvis om vi har
samma skolorganisation när man vill ändra skolans upptagningsområde. T.ex. öka
Slottsskolans upptagningsområde söderut för att få fler elever.

Vi vill därför att Slottsskolan får bli en ren högstadieskola för årskurs 7‐9 och att sexorna får
gå klart sexan på sin mellanstadieskola med början fr.o.m. höstterminen 2020.
Borgholm 2019‐04‐03
Madeleine Karström

Maria Steen

Kristdemokraterna

Framtid Öland

