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S f 3 Rapport

Magnus Åkerlund skolchef lÈimnar en rapport
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Utbildningsnämnden

S f 4 Uppföljning av Kryddgården, en särskild
undervisningsgrupp
UBN 2017-31
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Beslut
utbildningsnämnden godkänner uppftiljningen av Kryddgården, en särskild
undervisningsgrupp.

Beskrivning av ärendet
utbildningsnämnden beslutade 2015-05-28 g 58 att inränandet av
Kryddgården, en särskild undervisningsgrupp skulle ftiljas upp våren 2017
och redovisas till nåimnden.

I Fagernäs skolas särskilda undervisningsgrupp, Iftyddgården, är ftlr
nåirvarande I 1 elever inskrivna, varav 7 ärpojkar och 4 flickor.
De beslutade 10 platserna fylldes snabbt. Det finns mycket såirskilda skäl till
överinskrivningen.

Utvecklingen av arbetet på Kryddgården fortsätter att utvecklas nät det gäller
undervisningsmetoder och elevens inkludering i ordinarie elevgrupp.

undervisningen ska stödja elevemas ftirmåga att se helheter. Elevgruppen är
ofta fokuserad på detaljer. Därftir är temabaserad undervisning att ftiredra.
Larcma ska då undervisa i elevens alla åimnen. Kryddgården kommer att
fortsätta utveckla metoder für undervisning som gynnar elever inom
autismspektrumtillstand. En viktig fÌirutsättning ftir lärgruppen är den totala
lärmiljön med anpassningar av ljud, ljus och fiirg. Förhoppningsvis kan de
erfarenheter som Kryddgården gör inom l?irmiljö och undervisning ftirankras
i kommunens övriga skolor. Elever med denna funktionsnedsättning flrnns i
många klasser i kommunen.

Elevens inkludering i ordinarie klass fürsvåras av att den ordinarie
elevgruppens undervisning genomftirs i årskurser. Kryddgardens elever
undervisas i årskursblandade grupper. Ett utvecklingsområde är att finna
aktiviteter där elever från Kryddgården och elever från ordinarie klass kan
samverka.

Elever och vårdnadshavare är mycket nöjda över att Kryddgarden har
inrättats. De upplever att eleven har ork kvar även efter skoldagen.

Beslutsunderlag
1j åinsteskrivelse, Uppftilj ning av Krydd gården 20 17 -0 I -25
Barnchecklistan
Checklistan ftir jämställda beslut
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För kännedom
Kryddgården
Elevhåilsan
Rektorer F-6

Utdragsbestyrkande / Expedierat
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Utbildningsnämnden

S f 5 Svar på ungdomsmotion om vegetar¡ska måltider till
skollunchen
UBN 2017-57

Beslut
Utbildningsnämnden återremitterar åirendet

Förvaltningens förslag till besl ut
1. Utbildningsnämnden konstaterar att vegetariska måltider redan erduds i
skolluncher.

2. Ungdomsmotionen är därmed behandlad

Beskrivning av ärendet
rch har l2imnat in en

ungdomsmotion där de föreslår att skolorna i Boden ska erbjuda alla elever
vegetariska rätter. I framtiden vill de också att man nârgra gånger i veckan
enbart erduder vegetariska rätter till eleverna.

Utbildningsftirvaltningen ansvarar für lunchmaten som serveras i de
kommunala skolorna. På Björknäsgymnasiet inft)rdes redan âr 2009
möjlighet ft)r alla elever att välja på två olika alternativ varje dag, varav ett
alltid ¿ir vegetariskt (den vegetariska maten innehåller mjölk och ägg sk.
lakto--ovo vegetarisk kost). Det krävs inte något särskilt intyg ftir altvälja
den vegetariska maten.

Från höstterminen 2013 finns samma möjlighet på de flesta av Bodens
kommunala skolor, undantaget är skolorna i Unbyn och Gunnarsbyn. Vilka
maträtter som erbjuds framgår av matsedeln.

Beslutsunderlag
Ungdomsmotion, 2016-l I -17
Svar på ungdomsmotion, 2017-02-03

För kännedom

Kultur-, fritids- och ungdomsfiirvaltningen
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Utbildningsnämnden

s 16

û,5,

Val av representant till kommunala pens¡onärsrådet för
återstående del av mandatperioden 2015-2018
UBN 2017-50

Beslut
Utbildningsnåimnden väljer Hans Grönberg (S) som representant till
kommunala pensionärsrådet ftjr återstående del av mandatperioden 2015-
2018.

Beskrivning av ärendet
Utbildningsnämnden utsåg 2015 -02-26 g 22 Anita Karlsson (S) som
representant och Rigmor Äström (M) som ersättare till kommunala
pensionärsrådet ftir mandatperioden 20 I 5-20 1 8.

Pensionåirsrådet är ett organ ftir överläggningar, samråd och ömsesidig
information mellan ftireträdare ftir pensionärsorganisationerna och
kommunens styrelser och nämnder.

Kommunens ftireträdare ska informera rådet om planer och ftirändringar av
samhåillsinsatsernas utformning och organisation som berör pensionärerna
och därmed inhämta synpunkter i så tidigt skede att rådet synpunkter och
ftirslag kan påverka ärendets handläggning i aktuell ntimnd. Således ska
kommunala pensionärsrådet vara ett referensorgan med överläggningsrätt i
frågor som rör pensionÈirer.

Pensionärsrådet består av ftireträdare ftir pensionÈirsorganisationema i
Bodens kommun, samt av füreträdare für kommunala ftirvaltningar.
Utbildningsnåimnden utser en kommunft)reträdare für sin nämnd alternativt
ftirvaltning. Utbildningsnämnden utser åiven en ersättare. Om representanten
har förhinder att medverka i Pensionåirsrådet ansvarar denne für att meddela
ersättaren.

Kommunft)reträdarna ansvarar ft)r att hans/hennes nämnd/fiirvaltning
samråder och informerar pensionåirer och äldre i enlighet med reglementets
krav. Respektive foreträdare är skyldig se till att nämnden/ftirvaltningen är
representerad i rådet då aktuella frågor behandlas.

Anita Karlsson har avsagt sig sitt uppdrag i utbildningsnämnden. Val av
representant görs ftir återstående del av mandatperioden 2015-2018.

För kännedom
Kommunledningskontoret

Utdragsbestyrkânde /
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Utbildningsnämnden

S f 7 Beslut om åtgärder för hög
kvalitetsrapport 3 och 4
UBN 2017_65

r9 måluppfyllelse,

Beslut
1. Skolchefen ffir i uppdrag att omhänderta identifierade
utvecklingsområdena i kvalitetsrapporten.

2. Redovisningen av kvalitetsrapporten godkänns.

Beskrivning av ärendet
Skollagen som trädde ilaaft l juli 2011 ställer krav på att huvudmËin,
ftirskole- och skolenheter systematiskt och kontinuerligt ska ftlja upp
verksamheten, analysera resultaten i ftirhållande till de nationella målen,
krav och riktlinjer och utifrån det planera och utveckla verksamheten ftir att
nå de uppsatta målen. Systematiskt och kontinuerligt innebär att arbetet ska
bedrivas strukturerat och uthålligt med fokus på en langsiktig utveckling.
Varje huvudman och varje fürskole- och skolenhet måste därftir hitta sina
former och rutiner ftir kvalitetsarbetet. utgangspunkten är alltid densamma,
att identifiera utvecklingsområden ftjr ökad måluppfrllelse i ftirhållande till
de nationella målen. utbildningsnåimnden har beslutat om en plan ftir det
systematiska kvalitetsarbete 2016 som ska bidra till att verksamheterna
utvecklas och redovisar ökad måluppfyllelse.

verksamheterna har lämnat in den tredje och fiärde kvalitetsrapporten für
2016, därefter har huvudmannen och verksamheterna genomfiirt en
kvalitetsdialog. Av rapporterna och dialogen kan konstateras övergång och
samverkan, extra anpassningar och särskilt stöd, rektors och fiirskolechefs
ansvar och kunskap, utveckling och lärande är utvecklingsområden.

Beslutsunderlag
Kvalitetsrapport 3 och 4

För genomfürande
Skolchefen

För kännedom
Förskolechefer och rektorer
Chef elevhälsan

Utdragsbestyrkande /
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Utbildningsnämnden

SfS Ändring iärendelistan

Beslut
Föredragningslistan tindras på foljande sätt:

. Ärende 6 - Beläggningsstatistik i ftirskolor 2016 behandlas som
åirende 7.

. Ärende 7 - Uppftiljning av utvecklingsarbete vid restaurang- och
livsmedelsprogrammet på Bj örknäsgymnasiet behandlas som åirende

6.
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Utbildningsnämnden

S 19 Beläggningsstatistik i förskolor 2016
UBN 2017-62

Beslut
Utbildningsnämnden godkänner redovisningen av beläggningsstatistik i
ftirskolor 2016

Beskrivning av ärendet
Förskolan har en resurstilldelning med elevpeng som under ftirutsättning att
ftirskolan har motsvarande 17 platser inskrivna per avdelning och månad
räcker till att finansiera en bemanning motsvarande 3,0 årsarbetare exkl
vikarier. Statligt bidrag för minskade bamgrupper har from ht 2015
underlättat ekonomin für den kommunala fürskolan, vid beslut enligl
utredning fürskola alternativ 2 i KF 2017-04-03 bedöms att detta statsbidrag
fortsatt tillfaller kommunen.

Begreppet 17 platserlavdelning på årsbasis är ett nyckeltal som ger ftirskolan
planeringsft)rutsättningar. Beroende på bl.a. barnens ålder och behov,
lokalernas utformning, pedagogiska skäl och tillgang på personal finns i
verkligheten en variation av antal platser mellan avdelningar. Fran och med
2013-01-01 ändrades nyckeltalet till 17 platser/avdelning där arbetssökandes
barn genererar hel elevpeng. Enligt utredning fürskola 2016-2025 kommer
beslut fattas i KF 2017-04-03 som anger nyckeltal für kommande år,
alternativ I 17 platser och alternativ 215 platser.

De ftirutsättningar som är mer styrande für planering och genomftirande av
verksamheten åir:

o Tillgang till plats ftir de olika kategorier lagstiftningen anger har rätt
till fiirskola med plats inom max 4 månader

o Den kommunala ambitionsnivån utöver lagstiftning

o Medborgarnas behov på grund av individuella skäI, ftirtindringar i
samhället, geografiska fträndringar och ftirändringar i demografin

o Privata verksamheter har idag egen kö och antagning av platser inom
den nivå som godkåints av kommunen, de kan med andra ord
självståindigl styra intaget. Hur många platser de privata forskolorna
beslutar sig ftir att ta in tir ftir kommunen okåint, av den anledningen
görs antaganden ftir den övergripande planeringen.

o Den kommunala verksamhetens ansvar åir en skyldighet att tillgodose
alla medborgares behov. Detta kräver en viss överetablering med
tillhörande effektivitetsftirluster
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Forts $ 19

Effektivitetsgraden baserad på antal nyttjade platser mot antal inrättade

platser ¿ir loiden kommunala verksamheten ca 98,3 o/o och ftir privat

verksamhet ca93,6 Yo for 2016.

Statistiken redovisas ftir den kommunala forskolan totalt och per enhet och

flor de privata ft)rskolorna totalt ftjr alla huwdmän och per enhet.

Beslutsunderlag
Tj änsteskrivelse, Statistik forskola fiir 20 1 6

/ Expedierat
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Utbildningsnämnden

s20 Uppföljning av utvecklingsarbete vid restaurang- och
livsmedelsprogrammet
UBN 2015-323

Beslut
Utbildningsnämnden godkåinner redovisningen av utvecklingsarbete vid
restaurang- och livsmedelsprogrammet

Beskrivning av ärendet
Skolinspektionen har under våren 2016 besökt Björknäsgymnasiet for en

kvalitetsgranskning. Granskningen avsåg skolans arbetslivsanknytning på ett
av yrkesprogrammen, främst med fokus på APL och samverkan mellan
skola- arbetsliv inom programråd eller liknande forum. Programmet som
granskades var restaurang- och livsmedelsprogrammet.

Skolinspektionen identifi erade ft lj ande utvecklingsområden :

Former ftir ett bättre fungerande programråd

Former für kontinuerlig uppftiljning och utvärdering av
programftirdjupning inom programmet vad gäller relevansen av

kurser ftir att möta elevernas och branschens behov

Former für att tydliggöra handledarens roll samt vilka moment eleven
ska genomfüra inom de APl-ftirlagda kurserna på arbetsplatsen.

Skolan ska även tydliggöra hur elevemas APl-perioder vägs in i
bedömning och betygsättningen av elevernas kunskaper

Huvudmannen ska senast l l april 2017 redovisa till Skolinspektionen vilka
åtgtirder som vidtagits och planerats utifran de utvecklingsområden som
Skolinspektionen har identifierat, dnr 400 -201 5 :3299

Beslutsunderlag
Uppft ljning av utvecklingsarbete, 2017 -02-26

För kännedom
Skolinspektionen

/ Expedierat
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Utbildningsnämnden

s2r Redovisning delegerade beslut
UBN 2017-02

Beslut
utbildningsnåimnden godktinner redovisningen av de delegeringsbeslut som
fürtecknats i protokoll 2017-03-23 ç

Beskrivning av ärendet
Utbildningsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till ordfürande,
antagningsutskott och skolchef i enlighet med nämndens delegationsordning.

Dessa beslut ska anmälas till utbildningsnåimnden. Redovisningen innebär
inte att utbildningsnämnden omprövar eller fastställer delegeringsbesluten.
Däremot får utbildningsn?imnden återta lämnad delegering eller füregripa ett
beslut i ett enskilt ärende av den som fätt beslutanderätten genom att själv ta
över åirendet och fatta beslut.

Beslutsunderlag
Delegeringsbeslut, 2017 -03 -23
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