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Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Kommunhuset den 24april2018 kl. 08:30-12:15

Beslutande Tobias Jarstorp (L), ordf
Elisabeth Aberg (L)
Rolf Andersson, Sillbo (C)
Aneth Arvidsson (5)
Helena Cederberg (V)

Övriga deltagare Ewa Wikström (5), ej tjänstgörande ersättare
Asko Klemola, sektorchef barn och utbildning
Christine Larsson, biträdande kommunsekreterare

Utses att justera: Aneth Arvidsson (5)

Plats och tid Personal- och kansliavdelningen måndagen den 30april kl. 11:00

Underskrifter:

Paragrafer
§ 14-20

Sekreterare .-.....

C ristine Larsson

Ordförande
bas Jarstorp

Justerande
Aneth Arvidsson

Justerandes Utdragsbestyrkande
sign.
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§ 14

Sektorchefen informerar

Sektorchefen ger utskottet aktuell information om bland annat lokaler, moduler vid
Solgården, sommarlovsundervisning, skolskjutsar och arbetsintegrerat lärande.

Sektorchefen ger barn- och utbildningsutskottet information om lokaler vid Färna
förskola. Slutbesiktningen gav förslag på ytterligare åtgärder. Ny besiktning är planerad
till slutet av maj, början av juni. Ansökningstrycket på Solgården är stort. En
förlängning av bygglovet till år 2021 för modulerna är sökt.

Förvaltningen har fått i uppgift att se över alternativ för att lösa lokalfrägan till
förskoleklasserna till läsåret 2018/20 19. Sektorchefen redogör alternativen gällande
omfördelning av befintliga lokaler samt eventuell lösning med moduler.

Skinnskattebergs kommun erbjuder samtliga elever i åk 8 och åk 9 att delta i lovskola
under v. 25-26. Ämnen som i vilka undervisning erbjuds är svenska, svenska som andra
språk, matematik och samtliga SO-ämnen.

Fortsatt dialog kring turlistan för skolskjutsar under vintern och avtalet sker med
Axelssons Buss.

Ett samarbete har inletts med Mälardalens Högskola och Högskolan Dalarna. En ny
variant av lärarntbildning finns tillgänglig. Utbildningen är så kallad arbetsintegrerad.
Det innebär att studenterna är anställda av kommunen under sin utbildningstid och
studerar på deltid och bedriver undervisning i kommunen på deltid.

1 ärendet yttrar sig Rolf Andersson (C), Aneth Arvidsson (5), Ewa Wikström (S),
Helena Cederberg (V), Tobias Jarstorp (L) och Elisabeth Aberg (L).

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
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Sammanträdet återupptas

§ 15 Dnr2018.0141.600

Information till huvudman från Sektor barn och utbildning

Utskottet ges aktuell information om eventuell kränkande behandling på grundskola,
förskola och fritidshem.

Ordföranden föredrar ärendet.

5 incidenter har rapporterats under perioden 2018-03-20—2018-04-23.

1 rapport från förskolan.

1 av 5 rapporter är under ytterligare utredning, vilket innebär uppföljning av elevhälsan.

Rapporterna är från förskola och låg- och mellanstadie.

1 ärendet yttrar sig Aneth Arvidsson (S), Rolf Andersson (C), Ewa Wikström (5),
Helena Cederberg (V) och Elisabeth Aberg (L).

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

Barn-och utbildningsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen

att notera informationen till protokollet
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§ 16

Ekonomisk uppföljning per 201 8-03-31- information

Utskottet får vid sammanträdet information om det ekonomiska läget inom Sektor barn
och utbildning.

Sektorchefen föredrar ärendet.

1 ärendet yttrar sig Aneth Arvidsson (5), Ewa Wikström (5), Helena Cederberg (V),
Elisabeth Aberg (L) och Rolf Andersson (C).

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

att lägga ärendet till handlingarna
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Skolenkät- information

Sektor barn- och utbildningsutskottet delges information om den nationella skolenkät
Skolinspektionen skickar ut var 3:e termin. Enkäten riktare sig till elever i åk 5 och åk 9,
vårdnadshavare samt personal och är det är en viktig del i del i Skolinspektionens
granskning av skolverksamheten. Målet med granskningen är att bidra till alla barns och
elevers lika rätt till god utbildning i en trygg miljö. Skolinspektionen granskar
regelbundet all skolverksamhet i hela landet, för att se att den följer de lagar och regler
som finns

Sektorchefen föredrar ärendet.

Resultatet av skolenkäten finns att läsa på: siris.skolverket.se.

1 ärendet yttrar sig Aneth Arvidsson (5), Ewa Wikström (5), Tobias Jarstorp (L), Rolf
Andersson (C) och Elisabeth Aberg (L).

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 och beslutar

gj lägga ärendet till handlingarna
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§ 18

Förberedelse, genomförande och återkoppling för
sammanträden och beredningar med samrådsorgan

Enligt Arbetsordning för Kommunstyrelsen, antagen av kommunstyrelsen 2012-12-14,

§ 188, reviderad 20 17-04-04, § 69: § 20 Samrådsorgan, är kommunens samrådsorgan
Samrådsgruppen för Finska Förvakningsområdet och Region Västmanlands
Samverkansgrupper.

Fönroendevalda representanter i dessa organ ska i ärenden där budget,
verksamhetsplan, mål samt tidigare beslut ej ger vägledning inhämta Skinnskattebergs
kommuns ståndpunkt. Den fönroendevalde 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 kortfattat
återrapportera vid nästfäljande utskottssammanträde. Äterrapporteringen ska innefatta
ärendet, eventuellt inhämtad ståndpunkt samt ärendets utgång.

Vid dagens sammanträde lämnas inga rapporter.

(ranq

/
Utdragsbestyrkande
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20 18-04-24 Sid. 25

Delgivningar

Inga delgivningar föreligger vid dagens sammanträde.
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§ 20

Övriga frågor

Aneth Arvidsson (S) ställer fråga om förskoleklassverksamhet till hösten.

Aneth Arvidsson (S) om hur överlämningen från förskola till skola kommer att fungera
till hösten 2018, speciellt gällande barn i behov av särskilt stöd.

Aneth Arvidsson (S) ställer fråga om arbetet med motionen som beslutades av
kommunfullmäktige2ol8-03-05, § 16 glillande Riddarhyttans skola.

Aneth Arvidsson (S) ställer fråga om verksamhetsbesök.

Sektorchefen svarar.


