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UTBILDNINGSNÄMND
Sammanträdesdatum

Paragraf

2019-06-26

61

§ 61

Godkännande av dagordning
Beslut
Utbildningsnämnd beslutar
att godkänna dagordning.
Dagens sammanträde
Ordförande frågar om mötet godkänner utsänd dagordning.
______________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 62

Sammanträdesdatum

Paragraf

2019-06-26

62

Dnr 2019/1 640 UN

Uppföljning budget maj 2019
Beslut
Utbildningsnämnd beslutar
att

lägga månadsuppföljning maj 2019 med godkännande till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Utbildningsförvaltningen uppvisar ett resultat om - 64 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 2019
Tjänsteskrivelse daterad den 5 juni 2019
Arbetsutskottets beslut den 12 juni 2019 § 36
Konsekvensanalys
Konsekvensanalyser av arbetet med att få budget i balans är under utarbetande på
enheterna.
Dagens sammanträde
Förvaltningschef Helena Svensson informerar bland annat om konsekvenser och åtgärder på grund av neddragningar i verksamheterna under 2019.
______________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 63

Sammanträdesdatum

Paragraf

2019-06-26

63

Dnr 2019/88 728 UN

Montessoriförskolan Solstrålen i Borgholm Tillsyn 2019
Beslut
Utbildningsnämnd beslutar
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
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 (bilaga 4)
Tjänsteskrivelse daterad den 7 juni 2019
Arbetsutskottets beslut den 12 juni 2019 § 37
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.
Dagens sammanträde
Förvaltningschef Helena Svensson informerar att kommunen har ansvar för tillsyn
av fristående förskolor och att skolinspektionen har ansvar för tillsyn av kommunala
och fristående skolor.
Skickas till
Montessoriförskolan Solstrålen
______________
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 64

Sammanträdesdatum

Paragraf

2019-06-26

64

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 för tiden 22 maj 2019 – 16 juni 2019.
Beslutsunderlag
Sammanställning av delegeringsbeslut daterad den 18 juni 2019
Arbetsutskottets protokoll daterat den 12 juni 2019
Tjänsteskrivelse daterade den 18 juni 2019
______________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 65

Sammanträdesdatum

Paragraf

2019-06-26

65

Dnr 2018/72 640 UN

Uppföljning av fritidsgårdarnas verksamhet
Beslut
Utbildningsnämnd beslutar
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
Arbetsutskottets beslut den 12 juni 2019 § 39
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 fritidsgårdarnas funktion för ungdomar och att det är ett stort
värde i att ha denna verksamhet.
______________
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Paragraf

2019-06-26

66

Dnr 2019/3 600 UN

Kalendarium juni 2019
Beslut
Utbildningsnämnd beslutar
att lägga informationen till handlingarna.
Ärendebeskrivning
Utbildningsnämndens kalendarium med årshjul.
Beslutsunderlag
Kalendarium juni 2019
Dagens sammanträde
Lägga till nytt uppdrag vad gäller fritidsgårdarna.
______________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
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2019-06-26

67

Dnr 2019/11 600 UN

Rapport Barn- och elevstatisktik (redovisning per skola och förskola)
Beslut
Utbildningsnämndenen tackar för redovisningen och lägger densamma till handlingarna.
Ärendebeskrivning
Rapport om Barn- och elevstatistik utifrån nuläge presenteras.
Beslutsunderlag
Rapport Barn- och elevstatistik daterad den 5 juni 2019
Arbetsutskottets beslut den 12 juni 2019 § 40
______________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 68

Sammanträdesdatum

Paragraf

2019-06-26

68

Dnr 2019/5 606 UN

Information om ärenden från Skolinspektionen och Barn- och elevombudet
Beslut
Utbildningsnämnd tackar för informationen.
Ärendebeskrivning
Utbildningsförvaltningen har fått in ett ärende från Skolinspektionen.
Dagens sammanträde
Förvaltningschef Helena Svensson informerar att Skolinspektionens svar i ärendet
är att de inte prövar ärendet.
______________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 69

Sammanträdesdatum
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2019-06-26

69

Dnr 2019/87 600 UN

Information om förskolornas verksamheter
Beslut
Utbildningsnämnd tackar för informationen.
Ärendebeskrivning
Enhetschefer informerar om förskolornas verksamheter.
Dagens sammanträde
Förskolecheferna presenterar sig och vilken förskola de ansvarar för. Karin Albertz
(Rödhaken, Skogsbrynet, Fyrtornet, Öppen förskola), Anna Landefrö (Gärdslösa,
Runsten), Christina Lundberg (Hasselbacken, Björkviken), Johanna Nilsson (Sandhorvan, Solvändan, Kråkbacken) samt Helena Johansson Stegert (Rälla).
Förskolan styrs av skollagen och läroplanen samt från och med 1 januari 2020 även
barnkonventionen.
-

Vad styr förskolan

-

Vilka ska erbjudas förskola

-

Förskolans syfte

-

Förskolan uppdrag

-

Mål och riktlinjer

Våra utmaningar
-

Rekrytering av behörig personal

-

Personalens kringarbetsuppgifter

-

Implementering av den reviderade läroplanen

-

Barnens rätt till planerad verksamhet

-

Barngruppernas storlek

Systematiskt kvalitetsarbete pågår hela tiden även i förskolan.
Händelser ute i verksamheten:
Sandhorvan får flytta in i sina nya lokaler vid skolstarten i höst. Även Skogsbrynet
flyttar in i nya lokaler vid skolstarten i höst samt att Fyrtornet flyttar in på Skogsbrynet under månadsskifter augusti-september. Upprustning av utemiljön vid Björkviken
ligger i plan till år 2020.
______________
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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70

Dnr 2019/6 600 UN

Information från verksamheten
Dagens sammanträde
Förvaltningschefen Helena Svensson informerar om:


Projekt Åkerboskolan
Helena informerar att hon ingår i projektgruppen tillsammans med Maria Drott,
fastighetsstrateg, rektor, skyddsombud. De har träffats en gång och planerar ett
studiebesök på nybyggda skolorna i Bjuv och Lund i slutet på augusti.



Projekt Skogsbrynet



Beslut från Skolinspektionen efter tillsyn
Samtliga skolor Gärdslösa-, Köping-, Åkerbo-, Viktoria- och Slottsskolan samt
huvudman har efter uppföljning fått godkänt och därmed avslutas tillsynen.



Statsbidraget en likvärdig skola 2020 minskar till 3 742 tkr (4 000 tkr 2019)



Resultat åk 9 betyg
Medelmeritvärde åk 9 läsåret 2019/20 (vår egen statistik)
Åkerboskolan: 238,95
Slottsskolan: 188:52
Borgholms kommun 199,17



Resultat nationella prov (vår egen statistik)
Åk 6 andel godkänt betyg i Svenska/Sva 86 %, Matte 81%, Engelska 90%
Åk 9 andel godkänt betyg i Svenska/Sva 86%,Matte 60%, Engelska 84%, SO
86%, NO 74%.
Återkommer med analyser när de officiella siffrorna för riket kommer i höst.

_____________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2019/7 600 UN

Frågor från ledamöterna
Dagens sammanträde
Stig Augustsson (S) frågar om hur vi går tillväga med elever som uteblir från skolan,
har vi resurser? Kan vi söka bidrag hos Specialpedagogiska skolmyndigheten
(SPSM). Emmaboda är en kommun som sökt bidrag från SPSM för ett projekt.
Förvaltningschef Helena Svensson svarar att ungdomarna på högstadiet har en
större frihet men uteblir man från lektion får vårdnadshavarna ett sms om frånvaro.
Skolpersonal, fritidsledare försöker fånga upp elever som uteblir från lektioner. Även
förebyggande teamet fångar upp dessa elever.
______________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

