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Plats och tid

Övriga deltagare

Utses att justera:

Plats och tid

Underskrifter:

Sekreterare

Ordförande

Stora sammanträdesrummet, Kommunhuset den 20mars 2018 kl. 08:30-10:45

Tobias Jarstorp (L), ordf
Elisabeth Åberg (L)
Rolf Andersson, Sillbo, (C)
Aneth Arvidsson IS)
Helena Cederberg, (V)

Birgit Barchiesi (SD), ej tjänstgörande ersättare
Ewa Wikström (5), ej tjänstgörande ersättare
Asko Klemola, sektorchef barn och utbildning
Christine Larsson, biträdande kommunsekreterare

Helena Cederberg (V)

Personal- och kansliavdelningen tisdagen den 20mars kl. 12:00

Christine Larsson

Paragrafer
§ 7-13

Justerande
Helena Cederberg

Justerandes Utdragsbestyrkande

Beslutande
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§7

Sektorchefen informerar

Sektorchefen ger utskottet aktuell information om bland annat personalfrågor, lokaler,
moduler vid Solgården samt eventuellt elevunderlag frän Köpings kommun.

Sektorchefen ger barn- och utbildningsutskottet information om moduler vid
Solgården- ursprungligen tecknades avtal med byggföretaget och bygglov för två år.
Trycket på förskolan är fortsatt högt i några år till. Sektorn planerar förlänga bygglov
och moduLhyra i ytterligare 3 år.

Planering för moduler, dimensionerade för 55 barn, vid Klockarbergsskolan pågår.
Förskoleklass ska flytta från fritids.

Malmaskolan i Koisva kommundel har fått godkännande att ställa upp moduler för att
tillgodose efterfrågan av plats, både inom kommunen men också från närliggande
kommuner.

Slutbesiktning av lokalerna i Färna är planerad till den 22 mars. Om besiktningen går
bra kan verksamheten påbörja inflytt.

Samverkansavtal har inletts Högskolan Dalarna som ett i försök att säkra
kompetensförsörjning inom grundskola och förskola. Avtalet innebär att man under
studietiden har möjlighet till deltidsarbete och studenten får dä lön från kommunen
samtidigt som den studerar. Kommunen skriver avtal med studenten på terminsbasis.

Från den 5 mars har servering av två maträtter i skolan- försöksår påbörjats. Ett
vegetariskt aLternativ presenteras dagLigen.

Livsmedelsinspektören har påpekat brister i lokalen vid skolköket. Det föreligger ingen
risk i livsmedelshanteringen. De brister som påpekats kommer att åtgärdas under våren!
sommaren.

Skolan egna hemsida fungerar inte riktigt som den ska. Av den anledningen kommer all
information från skolans sida flyttas till kommunens externa webbplats,
www.skinnskatteberg.se. Det kommer att ske under våren.

En medarbetarenkät har skickats för att ta temperaturen på klimatet kring arbetsmiljön
på skolan. Enkäten kommer att följas upp i slutet av maj.
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§ 7 forts

En allmän diskussion sker kring frågor i skolan.

Skolskjutsar - Dialog sker med Axeissons buss om turplanering vid vinterväghållning.

1 ärendet yttrar sig Aneth Arvidsson (S), Rolf Andersson (C). Elisabeth Åberg (L) och
Tobias Jarstorp (L) och Ewa Wikström (S).

Ordföranden ställer frågan om barn- och utbildningsutskottet är redo att gå till
beslut och finner frågan med ja besvarad.

Barn-och utbildningsutskottet beslutar

att notera informationen till protokollet

Sammanträdet ajourneras

J sterandes Utdragsbestyrkande
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§8

Information till huvudman från sektor barn och utbildning

Ordföranden ger utskottet aktuell information om eventuell kränkande behandling på
grundskola, förskola och fritidshem.

Tidigare behandling i ärendet
Barn- och utbiLdningsutskottet beslutade

notera informationen till protokollet

Barn- och utbildningsutskottet beslutade
notera informationen till protokollet

Barn- och utbildningsutskottet beslutade
notera informationen till protokollet

Barn- och utbildningsutskottet beslutade
jgj notera informationen till protokollet

20 17-08-22. § 47

2017-09-19, § 57

2017-10-17, § 70

20 17-1 1-21, § 79 föreslå kommunstyrelsen

Sektorchefen föredrar ärendet.

11 st incidentrapporter av dessa har 7 st handlat om våld och 4 st kränkning. Incident
nr 2018:03—2018: 14.

Det finns anledning att sätta in extra resurser i vissa klasser med anledning av
upprepade rapporter.

Två avslut har också inkommit och ett tillbud har rapporterats.

1 ärendet yttrar sig Tobias Jarstorp (L), Helena Cederberg (V), Aneth Arvidsson (S)
Rolf Andersson (C) och Birgit Barchiesi (SD).

Ordföranden ställer frågan om barn- och utbildningsutskottet är redo att gå till
beslut och finner frågan med ja besvarad.
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Barn-och utbildningsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen

att notera informationen till protokollet
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Betyg årskurs 9 ht-17 — information

Barn- och utbildningsutskottet delges betygsstatistik gällande elever i årskurs nio baserat
på betyg rapporterade för höstterminen 2017.

Sektorchefen föredrar ärendet.

1 ärendet yttrar sig Tobias Jarstorp (L), Rolf Andersson (C) och Aneth Arvidsson (S).

Ordföranden ställer frågan om barn- och utbildningsutskottet är redo att gå till
beslut och finner frågan med ja besvarad.

Barn- och utbildningsutskottet tackar för informationen beslutar

g lägga ärendet till handlingarna
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§ 10 Dnr: 2018.0206.608

Kalendarium läsåret 201 8/2019

Varje huvudman inom skolväsendet ska på huvudmannanivå fastställa lärotider för
läsåret 2018/2019 utifrån kalendarium för 2018/2019. En tjänsteskrivelse i ärendet finns
upprättad.

Sektorchefen töredrar ärendet.

1 ärendet yttrar sig Aneth Arvidsson (S).

Ordföranden ställer frågan om barn- och utbildningsutskottet är redo att gå till
beslut och finner frågan med ja besvarad.

Barn- och utbildningsutskottet beslutar råreslå kommunstyrelsen

att fastställa upprättat förslag till kalendarium för elever och personal inom grundskolan
för verksamhetsåret 2018/2019

cJterandes
Utdragsbestyrkande
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§ 11

Förberedelse, genomförande och återkoppling för
sammanträden och beredningar med samrådsorgan

Enligt Arbetsordning för Kommunstyrelsen, antagen av kommunstyrelsen 20 12-12-14,
§ 188, reviderad 20 17-04-04, § 69: § 20 Samrådsorgan, är kommunens samrådsorgan
Samrådsgruppen för Finska Förvaltningsområdet och Region Västmanlands
Samverkansgrupper.

Förtroendevalda representanter i dessa organ ska i ärenden där budget,
verksamhetsplan, mål samt tidigare beslut ej ger vägledning inhämta Skinnskattebergs
kommuns ståndpunkt. Den förtroendevalde avgör själv om Skinnskattebergs kommuns
ståndpunkt ska inhämtas eller ej.

Förtroendevalda representanter i Region Västmanlands Samverkansgrupp Barn och
Unga ska i ärenden där budget, verksamhetsplan, mål samt tidigare beslut ej ger
vägledning inhämta Skinnskattebergs kommuns ståndpunkt från barn- och
utbildningsutskottet.

Förtroendevald som deltagit i sammanträde med samrådsorgan ska skriftligen kortfattät
återrapportera vid nästföljande utskottssammanträde. Återrapporteringen ska innefatta
ärendet, eventuellt inhämtad ståndpunkt samt ärendets utgång.

Vid dagens sammanträde lämnas inga rapporter.

(f.andes Utdragsbestyrkande
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Delgivningar

Inga delgivningar föreligger vid dagens sammanträde.
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Övriga frågor

Aneth An’idsson (S) ställer en fråga om systematiskt kvalitetsarbete.

Aneth Arvidsson (S) ställer en fråga om rapportering av incidentrapporter i förskolan.

Aneth Arvidsson (S) ställer en fråga till ordförande om uttalande gällande utredning av
Riddarhyttans skola.

Aneth An’idsson (S) önskar notera till protokollet att Barn- och utbildningsutskottet
inte varit delaktiga eller hörda i frågan gllllande en eventuell rivning av Riddarhyttans
skola.

Helena Cederberg (V) ställer en fråga om sektorn har tänkt att använda sig av
vårdbunden som finns beslutad i budgeten för 2018.

Sektorchefen svarar.


