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Sammanträdesdatum
2014-06-12

Utbildningsnämnden
Plats och tid Kallingesalen, Stadshuset kl 08.30-ca 16.30

Beslutande Ledamöter

Lennarth Förberg (M) Ordförande
Kent Karlsson (M) tjg.ers.
Christer Stenström (M)
Asa Evaldsson (M)
Tim Svanberg (C) 1 :e Vice Ordf
Saleh Sakhnini (C)
Kerstin Johansson (FP) tjg.ers.
Sune Håkansson (RP) tjg.ers
Tommy Ahlquist, förvaltningschef
Inger Hjort, bitr förvaltningschef
RosMarie Ronnehed, nämndsekreterare
Johanna Månsson, rektor
Vuxenutbildningen/SF!
Sabina Bica, flyktingsamordnare
Gunilla Johansson, ekonom
Birgit Ryberg, ekonom
Carina Andersson, !KT-pedagog
Jesper Rhen, !KT-pedagog
Ulf Borgström, arbetsmiljösamordnare

Jan-Erik Wildros (S) 2:e Vice Ordf
Anette Rydell (S)
Rune Kronkvist (S)
Marie Ohlsson (S)
Lova Necksten (MP) tjg.ers.
Anna-Mi Kullman (OPO) tom kl 12.00
Magnus Stridh (SD) tjg.ers. fr o m kl 14.45.

Övriga närvarande Annika Forss, kvalitetssamordnare
Fredrika Ter-Borch Bjurek,
kvalitetssamordnare
William Lavesson, byggprojektledare
Bo Skandevall, projektledare KORt och
FTU
Zijad Bico, arkitekt
Magnus Strid (SD) ers tom kl 14.45.
Silke Jacob (C) tjg.ers fr o m kl13.40
Lars Saager (M) ers tom kl 15.00

Justera re Lennarth Förberg (M) och Jan-Eric Wildros (S)

Underskrifter
Paragrafer §§ 79-96
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Utbildningsnämnden

Närvarolista
Beslutande

Ledamöter Lennarth Förberg (M) Ordförande
Christer Stenström (M)
Asa Evaldsson (M)
Tim Svanberg (C) 1 :e vice ordförande
Saleh Sakhnini (C)
Jan-Eric Wildros (S) 2:e vice ordförande
Annette Rydell (S)
Rune Kronkvist (S)
Marie Ohlsson (S)
Erik Ohlson (V)
Stefan Österhof (S)
Anna-Mi Kullman (OP) tom kl 12.00

Tjänstgörande ersättare Kenth Carlsson (M)
Sune Håkansson (RP)
Kerstin Johansson (FP)
Lova Necksten (MP)
Magnus Stridh (SD) fr om kl 14.45

Övriga närvarande

Ersättare Lars Saager (M) tom kl 15.00
Silke Jacob (C)
Magnus Stridh (SD) tom kl 14.45

Tjänstemän Tommy Ahlquist, forvaltningschef
Inger Hjort, bitr forvaltningschef
RosMarie Ronnehed, nämndsekreterare
Johanna Månsson, rektor Vuxenutbildningen/SF!
Sabina Bico, flyktingsamordnare
Gunilla Johansson, ekonom
Birgit Ryberg, ekonom
Carina Andersson, !KT-pedagog
Jesper Rhen, !KT-pedagog
Ulf Borgström, arbetsmiljösamordnare
Annika Forss, kvalitetssamordnare
Fredrika Ter-Borch Bjurek, kvalitetssamordnare
William Lavesson, byggprojektledare
Zijad Bico, arkitekt
Bo Skandevall, projektledare KORt och FTU
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Utbildningsnämnden

Ärendelista
§ 79 Dnr 2014.000011 041

Uppföljning av budget maj 2014. Redovisning 4
§ 80 Dnr 2014-000071 041

Budget 2015. Diskussion 6
§ 81 Dnr 2014-000002 630

HuIta förskola, skisser. Diskussion och information 8
§ 82 Dnr 2014-000084 602

Uppföljning av !KT-Strategi. 9
§ 83 Dnr 2014-000084 602

!KT-Strategi 2014-2018. Förslag 11
§ 84 Dnr 2014-000011-041

1: 1-satsning, kostnadskaikyl enligt direktiv. Förslag 14
§ 85 Dnr 2014 000029 600

Uppföljning av skolinspektionens tillsyn. Lägesrapport 18
§ 86 Dnr 2014 000042 600

Resultatredovisning enligt uppföljningsplan. Redovisning 20
§ 87 Dnr 2014 000017 612

Program och inriktningar gymnasieskolan lå 2014-2015. Förslag 22
§ 88 Dnr 2014 000059 610

Djupanalys kapacitetsutredning. Lägesrapport enligt beslut 2011-04-16 24
§ 89 Dnr 2014 000017 612

Flygteknikutbildning (FTU). Lägesrapport 25
§ 90 Dnr 2014 000085 675

Uppsägning av avsiktsförklaring samt mål för framtida samarbete.
Förslag 26

§ 91 Dnr 2014 000012 600
Utbildningsnämndens sammanträdestider 2015. Förslag 28

§ 92 Dnr 2014-000024 026
Personalvård - Arbetsmiljöfrågor 30

§ 93 Dnr 2014-000025 602
Kurser och konferenser 31

§ 94 Dnr 2014-000026 600
Förvaltningschefens rapporter 32

§ 95 Dnr 2014-000086 000
Delgivningsärenden 33

§ 96 Dnr 2014-000013 002
Delegationsärenden 35
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Utbildnings nämnden

§ 79 Dnr 2014.000011 041

Uppföljning av budget maj 2014. Redovisning.

Inlednings informerade rektor Johanna Månsson, Vuxenutbildningen Knut
Hahn/SPI och flyktingsamordnare Sabina Bico om kommunplaceringar av
flyktingar och rätten till SFI; samt Arbetsförmedlingens uppdrag gentemot
kommunens.
Det är förändrade regler avseende rätt till SPI-undervisning som gör att
antalet studerande vid SFI kommer att öka. Tidigare har flyktingar i
anläggningsboende (utan medborgarskap och personnr) inte haft tillgång till
SFI. I dagsläget finns 362 personer på anläggningsboende. Genom den
förändrade reformen uppskattas ca ytterligare 100-200 få rätt till SFI till
våren.
Det är i dag fullbelagt på SFi och behov finns av nya lokaler pg a
verksamhetens utökning. Behov finns även av 3-6 nya lärartjänster. Det är
dock problem att behöriga lärare.
Förvaltningschef Tommy Ahlquist har informerat KS au kring
förändringarna och vilken ekonomisk påverkan detta kan komma att få.
Besked om statliga medel väntas om kort.

Förvaltningschef Tommy Ahlquist redogjorde för genomförd
Budgetuppföljning Tertial I, vilken redovisar ett underskott på ca -795 Tkr.
Nettokostnad per verksamhet genomgicks och kommenterades.

Budget 2014 går mot ett nollresultat trots utökning med 3 tjänster och två
nya förskoleavdelningar. Löneökningskompensation har erhållits. Budget
2014kommer att hållas enligt förvaltningschefens bedömning.

Sökbilden för gymnasiet ser bra ut. Dock minskat antal sökande till Handels
och administrationsprogrammet samt Estetprogrammet. Positiv sökbild för
Naturbruksgymnasiet och Flygtekniska gymnasiet.

Deltar i debatten

Ordföranden Lennarth Förberg (M), närnndsledamötema Saleh Sakhnini (C),
Jan-Eric Wildros (S) och Christer Stenström (M); samt ersättare Lars Saager
(M).
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Beslut

~ Informationen tas till dagens protokoll.

Exp:

Tommy Ahlquist, Feh
Ekonomienheten

Justerandes sign
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Utbildningsnämnden

§ 80 Dnr 2014-000071 041

Budget 2015. Diskussion.

Sammanfattning

Förvaltningschef Tommy Ahlquist delgav nämndsledamötema samman
ställning avs tjänsteutveckling över tid, där omställning av organisationen
har medfört minskning av 50 tjänster inom grundskolan på åtta år.
Utvecklingen av lärartätheten delgavs Utbildningsnämndens ledamöter.

Då det gäller Budget 2015 varnar förvaltningschef Tommy Ahlquist för det
bekymmersamma läget inför 2015. En organisationsöversynhar skett i vilket
det framgår att Ronneby Skolområde måste öka med 7 tjänster, medan det i
Kallinge Skolområde sker en minskning av tjnster (-3,4 tj). Dett ger ett netto
av +3,8 tjänster.

Förändrade reformer vid Vuxenutbildningen Knut Hahn/SFi, nytt avtal
Skolskjutstrafiken, fristående verksamheter och indexuppräkning avseende
Städ är exempel på några i nuläget oklara faktorer som kan påverka budet
2015. Under hösten kommer översyn av gymnasieskola och KPC att ske. En
tydligare prognos för interkommunalaersättningar avvaktas.

Ett färdigt budgetförslag ska behandlas vid Utbildningsnämndens presidium
den 7 aug. Beslut om budgetförslag 2015 tas i Utbildningsnämnden den
augusti månad 2014. Förslag till budget inför budgetåret 2015 ska
överlämnas till ekonomienheten senast den 29 augusti 2014.

Deltar i debatten

Ordföranden Lennarth Förberg (M), nämndsledamötema Tim Svanberg (C),
Jan-Eric Wildros (S), Rune Kronkvist (S) och Christer Stenström (M); samt
tjänstgörande ersättare Sune Håkansson (RP).

Beslut

>- Informationen tas till dagens protokoll.

Justerandes sign I Utdraqsbestyrkande
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Exp:

Tommy Ahlquist, Feh
Ekonomienheten

Justerandes sign
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Utbildningsnämnden

§81 Dnr 2014-000002 630

Hulta förskola, skisser. Diskussion och information.

Byggprojektledare William Lavesson och arkitekt Zijad Bica delgav
Utbildningsnämndens ledamöter lägesrapport betr den förprojektering som
skett av Rulta förskola. Förslag till planlösning och situationsplan har
framtagits. Förskolan består av sex avdelningar. Skolgårdens yta uppgår till
ca 6 000 m2•

Tidplan för byggnation delgavs nämndsledamötema. Detaljplanen förväntas
vara klar i september månad 2014. Därefter tillfrågas konsulter och
upphandling sker. Byggstart är planerad till våren 2015. Rulta förskola
beräknas vara klar i april/maj 2016. Inflyttning planerad augusti 2015.

I anslutning härtill informerades kring slutbesiktningen av förskolan
Backsippan. Invigningen av den nya förskolan sker torsdagen den 7 augusti
2014; strax före skolstarten den 11 augusti 2014.

Deltar i debatten

Ordföranden Lennarth Förberg (M), nämndsledamot Christer Stenström (M),
tjänstgörande ersättare Lova Necksten (MP); samt ersättarna Magnus Stridh
(SD) och Lars Saager (M):

Beslut

~ Rapporten tas till dagens protokoll.

Exp:

Tommy Ahlquist, Feh
William Lavesson, byggprojektledare
Siad Bica, arkitekt

Justerandes sign
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§ 82 Dnr 2014-000084 602

Uppföljning av !KT-Strategi.

Sammanfattning
!KT-pedagogerna Carina Andersson och Jesper Rhen kommenterade
inledningsvis syftet med !KT-Strategin, som är att få en tydlig och enhetlig
syn på IT i Utbildningsförvaltningens alla verksamheter i Ronneby kommun,
att säkerställa den digitala kompetensen så att den är hög hos elever och
personal, att ge vägledning och stöd; samt visa väg och skappa dialog för att
säkerställa en effektiv användning av IT.

Utvärdering av !KT-Strategi 2010-2013 har skett betr likvärdighet,
tillgänglighet, pedagogisk utveckling, kompetensutveckling samt
samordning och effektivisering. Av utvärderingen framgår vilka mål som
uppnåtts elt eller delvis samt ej uppnådda mål.

Kompletterande handlingsplaner mot digitala kränkningar och mobbning;
samt kompetensutvecklingsplan IKT har framtagits.

Efter genomförd utvärdering konstateras erfarenheter som;

Mer närvarande !KT-pedagoger

Kompetensutveckling för lykad implementering av !KT-förtätning av
teknik och trådlösa nätverk

Tekniker på plats för mer närvarande support, informationssökning,
säker IT-användning, källkritik, upphopsrätt och mer dela-kultur.

Deltar i debatten

Ordföranden Lennarth Förberg (M), nämndsledamötema Tim Svanberg (C),
Christer Stenström (M) och Saleh Sakhnini (C); samt tjänstgörande ersättare
Kerstin Johansson (PP).

Sida
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Beslut

>- Redovisningen tas till dagens protokoll.

Exp:

Carina Andersson, !KT-pedagog
Jesper Rhen, !KT-pedagog

Justerandes sign
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Utbildningsnämnden

§ 83 Dnr 2014-000084 602

!KT-Strategi 2014-2018. Förslag.

!KT-pedagogerna Carina Andersson och Jesper Rehn redogjorde för förslag
till !KT-Strategi 2014-2018 för Utbildningsförvaltningen i Ronneby
kommun.

!KT-Strategin är uppdelad i fem fokusområden;

• Likvärdighet

• Tillgänglighet

• Pedagogisk utveckling

• Kompetensutveckling

• Samordning och effektivisering

I processen med framtagningen av strategin har utvecklingsområden
identifierats såsom trådlösa nätverk, förtätning av IT-teknisk utrustning och
att skapa förutsättningar som leder till förändring av arbetssätt undervisning
och bedömning med IKT som lärande verktyg.

Förtätning av digitala verktyg får inte ses som en tekniksatsning, utan en
satsning på processen som förändring i pedagogernas arbetssätt.I
visionsarbetet har eleverna förvärvat förmågan att använda relevanta verktyg
för fotsatt lärande och yrkesverksamhet.

Samråd har skett med IT-enheten som ställt sig bakom föreslagen IKT
strategi för Utbildningsförvaltningen.

Bedömning

I !KT-Strategins inledning anförs följande;
"Digitalisering och globalisering i samhället ställer krav på fördjupade
kunskaper och nya kompetenser. För detta krävs digital kompetens liksom
förmågorna att samverka och kommunicera samt att vara kreativ och
innovativ. En medborgare bör även ha företagsanda och initiativförmåga.

Inom förskola och skola behöver lärande och arbetssätt anpassas till de krav
som alla våra elever möter efter avslutad utbildning idag - men också om vi
blickar framåt - för de barn som ännu inte har börjat skolan. För barn och

Justerandes sign

I d/J I Utdraqsbestyrkande
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Utbi Id n in gs nämnden

elever i behov av särskilt stöd är IT- rätt använt - ett kraftfullt verktyg och
hjälpmedel.

Skolans mål kan inte uppfyllas utan IKT. Därmed inte sagt att problemen
automatiskt löser sig bara för att vi använder IKT i undervisningen."lngen
teknik utan mål" ska genomsyra planering och genomförande. Då först ges
möjligheter för eleverna att få uppgifter som före införandet av digitala
verktyg inte var möjliga.

Med IKT som stöd kan arbetssätten utvecklas i förskola och skola mot högre
måluppfyllelse. Men, det kräver ett systematiskt och planerat arbete och en
röd tråd genom hela vår förvaltning och kräver aktivt ledarskap på
kommunal nivå, politiskt såväl som administrativt. För att lyckas måste
arbetssätt förändras - hur använder man de digitala verktygen, hur utformar
man uppgifter och hur gör lärare bedömningar av elevernas arbeten och
prestationer. Pedagoger kan dock inte bara fundera över hur verktygen ska
användas utan måste aktivt i målen för sin undervisningsplanering också
fundera kring vilket verktyg som lämpar sig bäst och vilket
programJapplikation/simulering som bäst banar väg för högre mål
uppfyllelse. "

Förslag till beslut

Föreslås att Utbildningsnämnden ställer sig bakom föreliggande förslag till
yttrande och antar detta som sitt eget. Utbildningsnämnden antar
föreliggande förslag till !KT-Strategi för 2014-2018 för Utbildnings
förvaltningens verksamheter.

Deltar i debatten

Ordföranden Lennarth Förberg (M), nämndsledamöterna Jan-Eric Wildros
(S), Christer Stenström (M), Tim Svanberg (C), Saleh Sakhnini (C) och
Stefan Österhof (S), tjänstgörande ersättarna Kerstin Johansson (FP) och
Sune Håkansson (RP) samt ersättaren Lars Saager (M).

Yrkanden
Tjänstgörande ersättare Kerstin Johansson (FP) yrkar att en årlig utvärdering
ska ske.

Justerandes sign
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Utbildningsnämnden

Beslut

>" !KT-Strategi 2014-2018 för Utbildningsförvaltningens
verksamheter fastställes av Utbildningsnämnden.

>" Utvärdering av strategin ska ske årligen.

Exp:

TommyAhlquist, Feh
Inger Hjort, Bitr Feh
Carina Andersson, !KT-pedagog
Jesper Rhen, !KT-pedagog
Samtliga chefer Utbildningsförvaltningen

Justera ndes sig n
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§ 84 Dnr 2014-000011-041

1: 1-satsning, kostnadskai kyl enligt direktiv. Förslag.

Förvaltningschef Tommy Ahlquist redogjorde för bakgrunden till uppdraget,
som har sin grund i förda diskussioner mellan Utbildningsnärnndens
presidium, delar av chefsgruppen samt IKT-peagogerna.

!KT-pedagogerna har på uppdrag av förvaltningschef Tommy Ahlquist
framtagit kostnadsberäkning för inköp av datorer inför 1: I -satsning på
gymnasieskolorna. Därefter kommer att övergång så småningom att ske till
leasing.
Framtagen kostnadskalkyl genomgicks och kommenterades av IKT
pedagogerna Carina Andersson och Jesper Rhen.

Bedömning

Kostnadsberäkningen bygger på uppdraget att separarea kostnaderna för
inköp av datorer å ena sidan ochutildningskostnader samt supportkostnader å
andra sidan.

Detta ska ses som ett alternativförslag till tidigare presenterade
leasingförslag.

Totalkostnaden är med denna modell:

2014 - 6 270 000 kr
2015 - 1 349 000 kr
2016 - 1354000 kr

Förslag till beslut

Förvaltningschefen föreslår att Utbildningsnärnnden ställer sig bakom
förslaget i sin helhet samt föreslår Kommunfullmäktige att riva upp beslut
(KF 2013-11-28) om att samtliga elever i åk 1 i gymnasieskolorna, tilldelas
dator enligt 1: I-princip avseende hästterminen 2014.

Justerandessign
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Deltar i debatten

Ordföranden Lennarth Förberg (M), närnndsledamöterna Jan-Eric Wildros
(S), Christer Stenström (M), Marie Ohlsson (S) och Stefan Österhof (S),
tjänstgörande ersättarna Sune Håkansson (RP) och Kerstin Johansson (FP),
samt ersättare Lars Saager (M).

Yrkanden

Ordföranden Lennarth Förberg (M) föreslår att Utbildningsnämnden ställer
sig bakom förvaltningschefens förslagsskrivelse; dvs

att Utbildningsnärnnden ställer sig bakom förslaget i sin helhet samt föreslår
Kommunfullmäktige att riva upp tidigare beslut (KF 2013-11-28) om att
samtliga elever i åk 1 i gymnasieskolorna, tilldelas dator enligt 1: 1-princp
avseende höstterminen 2014.

att införande plan för 1: 1 remitteras; dvs redovisningen och resultatet av den
tidigare beredningen sänds på remiss till samtliga rektorer och förskolechefer
samt skolområdeschefer och kvalitetssamordnare på Utbildningskansliet.

I svaren ska följande frågor besvaras. Möjlighet finns också att tillföra andra
synpunkter i ärendet.

1. Har strategin belyst alla aspekter?

2. Synpunkter på val av !KT-verktyg (Lärverktyg?)

3. Är tidsplanen vettig?
4. Vilka ytterligare förberedelser krävs lokalt?

5. Viktiga synpunkter för övrigt?

att framtaget förslag tillställs Kommunstyrelsens ordförande Roger
Fredriksson.

att införandet av datorer 1: 1 i alla tre årskurserna ska beaktas i budgetarbetet
inför 2015.

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på vati och ett av de fyra förslagsyrkandena
och finner att Utbildningsnärnnden ställts sig bakom dessa.

Sida
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Utbildningsnämnden

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på vart och ett av de fyra förslagsyrkandena
och finner att Utbildningsnämnden ställts sig bakom dessa.

Beslut

• Utbildningsnämnden ställer sig bakom förslaget i sin helhet samt
föreslår Kommunfullmäktige att riva upp tidigare beslut (KF
2013-11-28) om att samtliga elever i åk 1 i gymnasieskolorna,
tilldelas dator enligt 1:1-princp avseende höstterminen 2014.

• Utbildningsnämnden beslutar att införandeplan 1:1 remitteras;
dvs redovisningen och resultatet av den tidigare beredningen
sänds på remiss till samtliga rektorer och förskolechefer samt
skolområdeschefer och kvalitetssamordnare på Utbildnings
kansliet.
I svaren ska följande frågor besvaras. Möjlighet finns också att
tillföra andra synpunkter i ärendet.

l. Har strategin belyst alla aspekter?

2. Synpunkter på val av !KT-verktyg (Lärverktyg?)

3. Är tidsplanen vettig?

4. Vilka ytterligare förberedelser krävs lokalt?

5. Viktiga synpunkter för övrigt?

• Framtaget förslag ska tillställas Kommunstyrelsens ordförande
Roger Fredriksson.

• Införandet av datorer 1:1 i alla tre årskurserna ska beaktas i
budgetarbetet inför 2015.

Justerandes sign
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Exp:

Tommy Ahlquist, Feh
Samtliga Chefer Utbildningsförvaltningen
Skolområdeschefer
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Utbildningsnämnden

§ 85 Dnr 2014 000029 600

Uppföljning av skolinspektionens tillsyn. Lägesrapport.

Sammanfattning
Kvalitetssamordnare Annika Forss informerade kring arbetsgång för
Skolinspektionens uppföljning. Handlingsplaner har begärts in från
rektorerna. Arbetet med att konkret kunna utvärdera det arbeta som utförs
måste förbättras och tydliggöras.

Kvalitetssamordnare Fredrika Ter-Borch Bjurek informerade kring
fokusområden för Utbildningsförvaltningen;

Plan mot kränkande behandling

Bedömning och betygsättning

Rektors pedagogiska ledarskap

Kvalitetssamordnare Annika Forss påtalar vikten av att bli bättre och
tydligare i betygsättning och bedömning. Högre meritvärde än tidigare
redovisas för åk 9, vilket kan vara ett viktigt trendbrott.

Deltar i debatten

2:e vice ordföranden Jan-Eric Wildros (S), tjänstgörande ersättare Magnus
Stridh (SD) och ersättare Lars Saager (M).

Beslut

;¡;... Rapporten tas till dagens protokoll.

Justerandes sign
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Utbildningsnämnden

Exp:

Inger Hjort, bítr forvaltningschef
Annika Forss, kvalitetssamordnare
Fredrika Ter-Borch Bjurek, kvalitetssamordnare

Justerandes sign
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§ 86 Dnr 2014 000042 600

Resultatredovisning enligt uppföljningsplan.
Redovisning.

Kvalitetssamordnare Annika Forss delgav Utbildningsnärnndens ledamöter
sammanställning av LUS-resultat åk 3. Andel elever med minst LUS 15 i åk
3 ökade under 2013/2014 från 54% till 83%.

Bitr förvaltningschef Inger Hjort delgav nämndsledamöterna en djupanalys
av enkätresultaten avseende elev- och föräldraenkäter för våren 2014.

Svarsfrekvensen (63%) var hög för enkäten föräldrar med barn i förskola
våren 2014. Enkätresultatet var mycket positivt betr trivsel och mat. Enda
nackdelen tycktes vara storleken på barngrupperna.

Enkätresultat för Elever grundskolan åk 3 (91 % svarsfrekvens), elever år 6
(88% svarsfrekvens) och Elever år 9 (76% svarsfrekvens) genomgicks och
kommenterades. Då det gäller elever år 9 noteras den dåliga svarsfrekvensen
då enkäterna görs på skoltid.

Av enkätresultaten för åk 9 framgår att en stor andel känt sig kränkta av
andra elever, men även av personal.

Enkätresultat för Elever gymnasiet åk 2 (svarsfrekvens 69%)
kommenterades. Enkäternas utformning följer Skolinspektionens enkät till
elever.

Deltar i debatten

Ordföranden Lennarth Förberg (M), nämndsledamöterna Rune Kronqvist
(S), Saleh Sakhnini (C), Jan-Eric Wildros (S) och Christer Stenström (M),
samt ersättare Lars Saager (M).

Beslut

~ Informationen tas till dagens protokoll.
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Exp:

Inger Hjort, bitr Feh
Annika Forss, kvalitetssamordnare
Fredrika Ter-Borch Bjurek, kvalitetssamordnare
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§ 87 Dnr 2014 000017 612

Program och inriktningar gymnasieskolan lå 2014-2015.
Förslag.

Sammanfattning
Förvaltningschef Tommy Ahlquist redogjorde för förslag till program och
inriktningar gymnasieskola lå 2014-2015; preliminär organisation för
Gymnasieskolan Knut Hahn, Sjöarpsskolan (gymnasiesärskolan) samt
Blekinge Naturbruksgymnasium.

Nuvarande sökbild för gymnasiet delgavs Utbildningsnämndens ledamöter;
förstahandssökande och antagna.

Positivt antal sökande noteras för Naturvetenskap, Ekonomiprogrammet och
Teknikprogrammet. Totalt 38 sökande hittills till Blekinge Naturbruks
gymnasium och 20 sökande till FTU; därav 14 elever från annan kommun.

Färre antal sökande elever till friskolorna noteras.

Deltar i debatten

Ordföranden Lennarth Förberg (M), nämndsledamötema Marie Ohlsson (S)
och Jan-Eric Wildros (S), samt tjänstgörande ersättare Lova Necksten (MP).

Beslut

>" Föreliggande förslag till Program och inriktningar
gymnasieskolan lå 2014-2015 fastställes av Utbildningsnämnden.

Justerandes sign
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Utbildningsnämnden

Exp:

Tommy Ahlquist, Feh
Skolområdeschefer
Samtliga rektorer Gy

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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§ 88 Dnr 2014 000059 61 O

Djupanalys kapacitetsutredning. Lägesrapport enligt
beslut 2011-04-16.

Arbetsmiljösamordnare Ulf Borgström delgav Utbildningsnämndens
ledamöter lägesrapport kring det fortsatta arbetet med djupanalys enligt
kapacitetsutredningen;

Benchmarking andra kommuner

Begränsning framtida tillgänglighetskrav (ny lagstiftning fr om 1
januari 2015)

Elevprogram och färsk statistik i jämförelse.

Redovisning av uppdraget sker vid Utbildningsnämndens sammanträde i
oktober 2014.

Beslut

Rapporten tas till dagens protokoll.

Exp:

Lennarth Förberg, ordföranden UN
Ulf Borgström, arbetsmiljösamordnare
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§ 89 Dnr 2014 000017 612

Flygteknikutbildning (FTU). Lägesrapport.

Sammanfattning
Projektledare Bo Skandevall, redogjorde för juni månads tidplan betr FTU.
Studieresa har anordnats till Klippan och Halmstad.

Under juni månad korruner leverens utav ett av flera plan att ske. Det första
ett tvåmotorigt Navajo-plan. Resterande flygplan kommer att vara levererade
i god tid före utbildningen startar. Upphandling avs måltider pågår.

Av de ca tjugo (20) eleverna kommer ca 60% av dessa från annan kommun.
Genusfördelningen är 37% flickor, 63% pojkar.

Deltar i debatten

Ordföranden Lennarth Förberg (M), 2:e vice ordföranden Jan-Eric Wildros
(S) och tjänstgörande ersättare Kerstin Johansson (FP).

Beslut

>- Rapporten tas till dagens protokoll.

Exp:

Bo Skandevall, projektledare FTU
Magnus Magnusson, rektor FTU
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Utbildningsnämnden

§ 90 Dnr 2014 000085 675

Uppsägning av avsiktsförklaring samt mål för framtida
samarbete. Förslag.

Sammanfattning
Projektledare Bo Skandevall redogjorde för förslag till uppsägning av
avsiktsförklaring inom KORt, samt mål för framtida samarbete under
förändrade fonner.

Förslag till beslut

Förvaltningschefs gruppen föreslår;

Att rektorsgruppen för varje läsår ger förslag till
förvaltningschefsgruppen bestående av ett eller flera prioriterade
fokusområden med beskrivna delmålsområden ochslutliga mål,

Att uppföljning görs av kvalitetsansvariga i samverkan,

Att resurser inom varje kommun avsätts med minst 20% av en heltid
för stöd och utveckling av samverkan inom KORt och inom
överenskomna utvecklingsområden

Att resurser avsätts till KORt-online för drift ochutveckling.

Deltar i debatten

Ordföranden Lennarth Förberg (M), nämndsledamötema Tim Svanberg (C),
Jan-Eric Wildros (S); samt tjänstgörande ersättare Sune Håkansson (RP).

Yrkanden

Ordföranden Lennarth Förberg (M) föreslår Utbildningsnämnden att ge
förvaltningschefen i uppdrag att säga upp avsiktsförklaringen inom KORt.

Justerandes sign f/1
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Utbildningsnämnden

Omröstningsresultat

Tjänstgörande ersättare Sune Håkansson (RP) deltar inte i beslutet.

Beslut

>- Utbildningsnämnden beslutar ge förvaltningschef Tommy
Ahlquist i uppdrag att säga upp avsiktsförklaringen inom KORt.

Exp:

Tommy Ahlquist, Feh
Bo Skandevall, projektledare KORt

Justerandes sign CV¡
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Utbildningsnämnden

§ 91 Dnr 2014 000012 600

Utbildningsnämndenssammanträdestider2015.
Förslag.

Framtaget förslag till sammanträdestider för Utbildningsnämnden år 2015
delgavs nämndsledamötema.

22 Januari

19 Februari

19 Mars

23 April

21 Maj

17 Juni (onsdag)

20 Augusti

17 September

15 Oktober

19 November

17 December

Sammanträdesdagama har, med ett undantag, förlagts till torsdagar med start
kl 08.30.

Förslag till beslut

Föreslås att Utbildningsnämnden antar föreliggande förslag och fastställer
Utbildningsnämndens sammanträdestider för år 2015.

Beslut

~ Utbildningsnämnden fastställer föreliggande förslag till samman
trädestider för år 2015.

Justerandes sign
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Exp:

Samtliga nämndsledamöter/ersättare
Skolområdescheferna
Samtliga chefer Utbildningsförvaltningen
Utbildningskansliet
Ingrid Leveau, Kommunledningsförvaltningen FK
Medborgarservice och Informationsenheten FK
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29(35)



~RONNEBY
.. KOMMUN

Utbildningsnämnden

§ 92

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2014-06-12

Dnr 2014-000024 026

Personalvård - Arbetsmiljöfrågor .

Förvaltningschef Tommy Ahlquist informerade kort kring det förebyggande
arbetet som skett inför skolavslutningenden 13 juni 2014.

Beslut

~ Informationen tas till dagens protokoll.

Exp:

Ulf Borgström, arbetsmiljösamordnare
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Utbildningsnämnden

§ 93 Dnr 2014-000025 602

Kurser och konferenser.

Inbjudan till Spridningsseminarium SO på Hemspråk har inkommit från
Projektledare Henrik Lövgren, Samhällsorientering på Hemspråk. Seminariet
hålls den 26 juni 2014 i aulan på Gymnasieskolan Knut Hahn.

Intresserade nämndsledamöter anmäler deltagande senast den 17 juni 2014
till sladjana.zubcevic@ronneby.se.

Beslut

> Informationen tas till dagens protokoll.

Justerandes sign
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Utbildningsnämnden

§94 Dnr 2014-000026 600

Förvaltningschefens rapporter.

Sammanfattning
Utbildningsnämnden delgavs gemensam rutin för skola/förskola och
socialtjänst vid anmälan om misstanke då barn far illa. Det påtalas att alla
medarbetare har skyldighet att anmäla om sådan misstanke uppstår.

Bitr förvaltningschef Inger Hjort informerade om möjlighet att lämna
synpunkter på den avgiftsfria skolan. Den 14 februari 2013 togs beslut om en
helt avgiftsfri skola i kommunens regi (Hänv N§12). Utbildningsnämnden
vill nu under 2014, följa upp beslutet om den avgiftsfria skolan.

Nämndsledamot Rune Kronkvist (S) lyfte frågor kring simkunnigheten, som
önskades besvarade under nämndssammanträdet i augusti 2014.
Frågeställningarna tillställdes förvaltningschef Tommy Ahlquist.

Ordföranden Lennarth Förberg (M) redogjorde för ingiven lägesrapport om
situationen inom förskolan i Ronneby kommun. Samtliga förskoleområden
uppger att läget är under kontroll och att förskoleplats kan tillgodoses inom 2
månader.

Beslut

~ Rapporterna tas till dagens protokoll.

Exp:

Tommy Ahlquist, Feh

Kommunstyrelsens ordförande

Justerandes sign
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§ 95 Dnr 2014-000086 000

Delgivningsärenden.

2014.5 - 047

Skolverket: Statsbidrag för påsklovs- och sommarskola 2014.

2014.5 - 047

Skolverket: Statsbidrag för omsorg på obekväm tid år 2014.

2014.87 - 106

Gemensam rutin för skola/förskola och socialtjänst vid anmälan om
misstanke att barn far illa.

2014.23 - 114

Polisanmälan ang stöld ur lärarfack 2014-04-28-2014-04-29
Saxemaraskolan (Dnr K5045-14).

2014.32 - 4132

Jordbruksverket: Meddelande ang överföring av stödrätter 2014.

2014.88 - 400

Delegationsbeslut från Miljö och byggnadsförvaltningen: §145:2014
Ronneby 25:22 -Anmälan enligt 38§ förordningen om miljöfarlig
verksamhet och hälsoskydd.

2014.27 - 605

Förvaltningsrätten i Växjö (Målnr 1461-14): Föreläggande avseende
överklagat beslut gällande beslut om tillämpningen av skollagen då det gäller
bidrag till fristående verksamhet för kalenderåret 2014. Karl-Oskarskolan.

Justerandes sign
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Utbildningsnämnden

2014.27 - 605

Svarsyttrande avseende föreläggande från Förvaltningsrätten i Växjö (Målnr
1461-14) avseende betr överklagat beslut gällande beslut om tillämpningen av
skollagen för bidrag till fristående verksamhet under kalenderåret 2014. Karl
Oskarskolan.

2014.64 - 619

Checklista vid tillsyn av enskild förskola 14061O Yrvädrets förskola.

2014.8 - 670
Samarbetsavtal - samhällsorientering för vissa nyanlända invandrare.

Protokoll från Förvaltningssamverkansgruppen 2014-05-12
Utbildningsförvaltningen,Ronneby kommun.

Kort & Koncist Nr 2,juni 2014.

Justerandes sign
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§ 96 Dnr 2014-000013 002

Delegationsärenden.

Delegationsliggare över av förvaltningschefen tagna beslut 2014-05-15-
2014-05-28, samt delegationsbeslut för Skolområde Ronneby 2014-05-19,
Skolområde Kallinge 2014-05-08 och för Skolområde GyV 2014-05-15-
2014-06-09 cirkulerade under nämndssammanträdet.

I Utdraqsbestyrkande
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