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§ 35

Sammanträdesdatum

Paragraf

2019-06-12

35

Diarieenhet

Godkännande av dagordning
Beslut
Utbildningsnämndens arbetsutskott beslutar
att godkänna utsänd dagordning med tillägg av extra ärende Namn på nya förskolan i Borgholm.
Dagens sammanträde
Ordförande frågar om mötet kan godkänna utsänd dagordning med ett tillägg av ett
extra ärende – Namn på nya förskolan i Borgholm.
______________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 36

Sammanträdesdatum

Paragraf
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Dnr 2019/1 640 UN

Uppföljning budget maj 2019
Beslut
Utbildningsnämndens arbetsutskott föreslår utbildningsnämnden
att

lägga månadsuppföljning maj 2019 med godkännande till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Utbildningsförvaltningen uppvisar ett preliminärt resultat om -31 tkr för maj månad.
Prognosen på helår uppgår till -1 295 tkr. Föregående månad visade på ett prognostiserat underskott vad gäller förvaltningens tilläggsbelopp. Under månaden har
mycket arbete gjorts av förvaltningens chefer för att gemensamt nå en budget i balans. Prognosen har därmed minskat från - 2 103 tkr per april, till -1 295 tkr för maj.
Således föreligger arbete för att nå en budget i balans.
Beslutsunderlag
Uppföljning maj UN
Tjänsteskrivelse daterad den 5 juni 2019
Konsekvensanalys
Konsekvensanalyser av arbetet med att få budget i balans är under utarbetande på
enheterna.
Dagens sammanträde
Controller Izabelle informerar att prognosen inte är riktigt klar ännu då hon inte har
träffat alla skolledarna för avstämning samt att uppföljning personal inte är klar.
______________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Paragraf
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Dnr 2019/88 728 UN

Montessoriförskola Solstrålen i Borgholm Tillsyn 2019
Beslut
Utbildningsnämndens arbetsutskott föreslår Utbildningsnämnden
att godkänna tillsynen och tillsynsresultat av Montessoriförskolan Solstrålen i Borgholm enligt tjänsteskrivelse.
Ärendebeskrivning
Tillsynen har genomförts av förskolechef Karin Albertz och administrativ chef Kim
Jakobsson 28 maj 2019. Tillsynen planerades i samråd med Solstrålens förskolechef Carita Ekberg som också var den som redogjorde för förskolans verksamhet.
Innan besöket har tillsynsmallen skickats ut till förskolan tillsammans med information om tillsynens upplägg.
Tillsynens första del var att träffa förskolechef Carita Ekberg för att gå igenom dokumentation och diskutera förskolans verksamhet främst utifrån tillsynsmallen och
förskolans systematiska kvalitetsarbete. Tillsynen avslutades med att tillsammans
gå runt i lokalerna när verksamheten bedrivs och diskutera hur verksamheten organiseras.
Förskolan har efter tillsynsbesöket inkommit med kompletterande dokumentation
som vi inte kunde ta del av vi besökstillfället.
Beslutsunderlag
För att bedöma verksamheten på Solstrålens förskola har vi utgått från förskolechefens redogörelse av verksamheten tillsammans med verksamhetsbesöket och
de dokument som vi har fått ta del av.
Dokument som har legat som underlag för bedömningen är:
Plan och mall för tillsyn 2019 (bilaga 1)
Årsredovisning Montessoriförskolan Solstrålen 2018 (bilaga 2)
Handlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling (bilaga 3)
Redogörelse för systematiskt kvalitetsarbete
Protokoll från brandmyndighet
Protokoll från miljö- och hälsomyndighet
Registreringsbevis inkl. ändring av styrelse
Stadgar Montessoriförskolan Solstrålen
Hyreskontrakt
Tjänsteskrivelse daterad den 7 juni 2019
Bedömning
I enighet med gällande plan för tillsyn av enskilda förskolor i Borgholms kommun
bedömer vi att Montessoriförskolan Solstrålen har goda förutsättningar för och bedriver en bra enskild förskoleverksamhet.
______________
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
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Dnr 2019/3 600 UN

Kalendarium juni 2019
Beslut
Utbildningsnämndens arbetsutskott beslutar
att ta bort uppdraget gällande hållbarhetsstrategi från kalendariet då det inte handläggs inom utbildningsförvaltningen längre samt att överlämna informationen till
utbildningsnämnden.
Ärendebeskrivning
Utbildningsnämndens kalendarium med årshjul.
Beslutsunderlag
Kalendarium juni 2019
Dagens sammanträde
Mötet går igenom kalendariet juni 2019. Förvaltningschef Helena Svensson informerar att uppdraget gällande hållbarhetsstrategi har gått vidare till kommunledningsförvaltningen.
______________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 39

Sammanträdesdatum

Paragraf
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Dnr 2018/72 640 UN

Uppföljning av fritidsgårdarnas verksamhet
Beslut
Utbildningsnämndens arbetsutskott föreslår Utbildningsnämnden
att uppdra till utbildningsförvaltningen att ta fram en verksamhetsplan för fritidsgårdarna inklusive budget för år 2020.
Ärendebeskrivning
Utbildningsnämnden gav 2018-10-25 utbildningsförvaltningen i uppdrag att undersöka bland eleverna i årskurs 6 till årskurs 9 om hur de vill se att fritidsgårdsverksamheten ska se ut framledes. Uppdraget gavs till fritidsgården på Slottsskolan
och de har gjort en enkät bland elever på Slottsskolan i årskurs 6-9.
Enkäten visar att många elever är nöjda med verksamheten. Några tycker att det
är tråkigt att lokalen är samma som skolan och några elever i årskurs 9 tycker att
fritidsgården är mer för de yngre barnen. Flera vill att fritidsgården ska vara öppen
flera dagar i veckan.
Beslutsunderlag
Slottsgårdens kartläggning maj 2019
Tjänsteskrivelse daterad den 5 juni 2019
Bedömning
I princip är eleverna nöjda. För att utveckla ytterligare finns tankar på t.ex. någon
lokal för motorintresserad ungdom att meka i, detta har förebyggande teamet och
fritidsgården fått i uppdrag att undersöka intresset för.
Budget och öppettider ställs i förhållande till övrig verksamhet. Idag får rektorerna
som är ansvariga för skolorna där fritidsgårdarna finns, en budget för både skola
och fritidsgård i en summa. Detta gör att man ibland prioriterar den lagstadgade
verksamheten först, på bekostnad av fritidsgården. Detta skulle kunna ändras genom att sätta upp en ram för fritidsgårdens verksamhet specifikt utanför övrig budget.
Konsekvensanalys
Fritidsgårdarnas verksamhet är extra viktig för de ungdomar som inte har andra fritidsaktiviteter därför behöver verksamheten värnas och utvecklas.
Dagens sammanträde
Mötet diskuterar kring en verksamhetsplan och mål samt en egen budget för fritidsgårdarna.
______________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
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40

Dnr 2019/11 600 UN

Rapport Barn- och elevstatisktik (redovisning per skola och förskola)
Beslut
Utbildningsnämndens arbetsutskott beslutar
att överlämna redovisningen av Barn- och elevstatistik till utbildningsnämnden.
Ärendebeskrivning
Rapport om Barn- och elevstatistik utifrån nuläge presenteras.
Beslutsunderlag
Rapport Barn- och elevstatistik daterad den 5 juni 2019
Dagens sammanträde
Mötet frågar om det finns någon dagbarnvårdare i kommunens regi. Förvaltningschef Helena Svensson svarar att vi har en dagbarnvårdare och att vi kompletterar
rapporten med detta.
______________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
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Dnr 2019/5 606 UN

Information om ärenden från Skolinspektionen och Barn- och elevombudet
Beslut
Utbildningsnämndens arbetsutskott tackar för informationen
Ärendebeskrivning
Utbildningsförvaltningen har fått in ett ärende från Skolinspektionen
Dagens sammanträde
Förvaltningschef Helena Svensson redogör för ärendet dnr 2019/89 samt att ett yttrande i ärendet är inskickat till Skolinspektionen.
______________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2019/87 600 UN

Information om förskolornas verksamheter
Beslut
Utbildningsnämndens arbetsutskott beslutar
att bjuda in förskolecheferna till utbildningsnämndens möte den 26 juni 2019 för att
presentera förskoleverksamheten i kommunen.
Ärendebeskrivning
Enhetschefer informerar om förskolornas verksamheter
______________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2019/93 600 UN

Namngivning av nya förskolan i Borgholm, centrala
Beslut
Utbildningsnämndens arbetsutskott beslutar
att förskolan Skogsbrynet inte ska byta namn vid byte av lokaler.
Ärendebeskrivning
Det har inkommit en förfrågan från personal och förskolechef om man ska göra ett
namnbyte inför inflyttning till nya lokaler för förskolan Skogsbrynet.
Beslutsunderlag
Förslag på namn till nya förskolan
Dagens sammanträde
Ordförande framför att namnet Skogsbrynet är så väletablerat ute i kommunen och
att de nya lokalerna är förlagda i anslutning till den gamla fastigheten.
______________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

