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S 99 Skolchefens rapport

Magnus Åkerlund låimnar en rapport

Utdragsbestyrkande i Exped¡erat
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Justering av riktlinjer för skolskjuts och elevresor
UBN 2017-143

Beslut
Utbildningsnåimnden godkänner justeringen av riktlinjer ftir skolskjuts och
elevresor

Beskrivning av ärendet
Utbildningsnåimnden fastställde 2017-05-24 $ 39 riktlinjer für skolskjuts och
elevresor.

En justering av riktlinjerna är gjord med anledning av att skolskjutsfrågor
from 2018-01-01 övergår till tekniska fürvaltningen.

Justeringen avser endast under rubriken Beslut ftiljande: Beslut für
skolskjuts fattas på delegation och skickas hem till berörd vardnadshavare
och till den andra vårdnadshavaren ftir kännedom.

Beslutsunderlag
Tj änsteskrivel se riktlinj er Skolskj uts och elevresor
Riktlinj er ffir skolskj uts och elevr esor, 20 17 -l | -07

För kännedom
Tekniska fürvaltningen
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Utbildningsnämnden

s r0r Fastställande av avgift för förlorade och skadade
färdbevis
UBN 2017-143

Förslag till beslut
Utbildningsnåimnden ftireslår att kommunfu llmfüti ge fastställer av gift ftir
ftirlorade och skadade fìirdbevis med avgiften 150 kr ftir samtliga elever i
ftirskoleklass, grund- och gymnasieskola.

Beskrivning av ärendet
Utbildningsnåimnden ft)reslog 2017-05-24 $ 39 att kommunfullmäktige
fasthåller avgiften für ftjrlorade och skadade frirdbevis till 150 kr ftir elever i
ftirskoleklass, grund- och gymnasieskola.

Kommunfullmfütige beslutade 2017-10-16 $ 98 att återremittera åirendet
med ett ftlrtydligande av att barn på landsbygden inte ska missgynnas.

Förvaltningens ftirslag om en avgift på 150 kr ftir fürlorade och skadade
ftirdbevis gäller ftir alla elever, såväl inom tätort som landsbygd. Förslaget
gäller samtliga elever inom ftirskoleklass, grund- och gymnasieskola.

Genom detta fürslag åir avgiften densamma ftir elever som åker med
länstrafikens eller med lokaltrafikens bussar.

Beslutsunderlag
Tj änsteskrivelse, 20 I 7 -l I -07
Kommunfullmäktiges beslut 2017-10-16 $ 98

För beslut
Kommunfullmäktige

Utdragsbestyrkande i Expedierat

Tj,b,
'Ørlt'n
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Utbildningsnämnden

S f 02 Plan för huvudmannens systematiska kvalitetsarbete
2018
UBN 2017-394

Beslut
Utbildningsnämnden antar upprättat fürslag till huvudmannens systematiska

kvalitetsarbete 2018.

Beskrivning av ärendet
Skollagen som trädde ikraft 1 juli 2011 ställer krav på att huvudmän,

forskole- och skolenheter systematiskt och kontinuerligt ska lolja upp

verksamheten, analysera resultaten i ftirhållande till de nationella målen,

krav och riktlinjer och utifrån det planera och utveckla verksamheten och nå

de uppsatta målen. Systematiskt och kontinuerligt innebtir att arbetet ska

bedrivas strukturerat och uthålligt med fokus på en långsiktig utveckling.

Varje huvudman och varje ft)rskole- och skolenhet måste därftir hitta sina

former och rutiner flor kvalitetsarbetet. Utgangspunkten är alltid densamma,

att identifiera utvecklingsområden for ökad måluppfullelse i ftirhållande till
de nationella målen. Under hösten 2012 gav Skolverket ut allm?inna råd och

kommentarer om systematiskt kvalitetsarbete som ska fungera som ett stöd i
arbetet.

Utbildningsftirvaltningen har tagit fram forslag till plan für huvudmannens

systematiska kvalitetsarbete 2018 som ska bidra till att verksamheterna

utvecklas och redovisar ökad måluppfyllelse.

Beslutsunderlag
Tj änsteskrivelse, 2017 -l I -13

Förslag till huvudmannens systematiska kvalitetsarbete 20 1 8

För genomftirande
Förskolechefer
Rektorer
Chef elevhälsan
Chef kostavdelningen
HR- och kansliavdelningen
Studieadmini strationen
Chef Blomdalen
Kvalitetsansvarig

Utdragsbestyrkande / ExPedierat

É)

Signatur
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Utbildningsnämnden

S 103 Mätning av närvaro på förskolor och fritidshem
UBN 2017-395

Beslut
l. Mätning av den faktiska närvaron i förskola och fritidshem ska fortgå två
gånger per år ftir att över tid kunna se trender. Nästa redovisning till
utbildningsnämnden ska ske i juni 2018.

2. Redovisningen av den faktiska närvaron i ftirskola och fritidshem
godkänns.

Beskrivning av ärendet
Barngruppernas storlek i fritidshem och ftirskola är en ständigt
återkommande fråga. Förskolor och fritidshem uppger i kvalitetsrapporterna
att bam/elevgruppernas storlek inte är optimala, de uppgav även att de har
små möjligheter att påverka storleken och sammansättningen. För att se den
faktiska närvaron har utbildningsftirvaltningen genomfürt mätning två
ganger per år av den faktiska nåirvaron från år 2015 och framät.

I Bodens kommun finns det 883 inrättade ftjrskoleplatser, vid tiden ftir
mätningen i oktober fanns det inskrivna barn vid 846,5 av dessa platser. Den
genomftirda mätningen av den faktiska närvaron i fürskolorna visar att den
genomsnittliga barngruppen består av ca 13 platser i Bodens kommun. I
tabelll finns en sammanställning per ftirskola av antalet nyttjade
ftirskoleplatser i ftirhållande till antalet inrättade och inskrivna platser. I
tabell 2 finns statistik ftir en genomsnittlig avdelning per ftirskola.

I Bodens kommun finns det 783 inskrivna elever i fritidshem. I tabell 3 finns
en sammanställning på medelvÈirdet av antal nåirvarande elever i relation till
antalet inskrivna elever i skolan och fritidshem. Kl. 14.00, nåir

elevgrupperna är som störst, består den genomsnittliga elevgruppen i
fritidshemmen av ca 23 elever i Bodens kommun.

I tabell4 finns en sammanställning av den genomsnittliga storleken på barn-
och elevgruppen i ftirskola och fritidshem vid de fyra mätningstillftillena
som genomftirts hitintills. Av denna kan konstateras att elevgruppen i
fritidshemmen är lite mindre än hösten 2017.
Bamgrupperna i ffirskolan är lite mindre hösten 2017 jämfort med året innan.
Utbildningsnämnden har den 23 februari 2017 $ 7 beslutat att
barngruppernas storlek ska minska från 17 platser till l5 platser/ avdelning
på arsbasis. Omställningen av barngruppernas storlek kräver dock tid ftjr
om- och tillbyggnationer och kan tidigast verkställas är 2020.

Beslutsunderlag
Tj änsteskrivelse, 20 l7 - I | -20

Utdragsbestyrkande / Expedierat
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Svar till Skolinspekt¡onen efter tillsyn av
Björknäsgymnasiet sektor {
UBN 2017-233

Beslut
Utbildningsnämnden antar upprättat forslag till yttrande.

Beskrivning av ärendet
Skolinspektionens bedömning är att Björknäsgymnasiet' sektor l, bedriver

en verksamhet som till övervägande del motsvarar de krav som

ftrfattningarna ställer. Skolinspektionen gör dock bedömningen att

elevhälsan vid Björknäsgymnasiet, sektor 1, inte är organiserad så att

samtliga kompetenser inom elevhälsan arbetar forebyggande och

halsofrrirnjande fiir att stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål då

psykolog inte aktivt deltar i elevhälsgrupens ftirebyggande och

hälsofråimj ande arbete.

Skolinspektionen ftirelägger med stöd av 26 kapitlet 10 $ skollagen Bodens

kommun att senast den 3l januari 2018 vidta åtgärder ftir att avhjälpa

påtalade brister.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 20 1 7- I I -0 I
Beslut ftir gymnasieskola med introduktionsprogram efter tillsyn av

Björknäsgymnasiet sektor 1 i Bodens kommun

För kännedom
Skolinspektionen
Chef elevhälsan
Rektor sektor I

Signatur/ Expedierat
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S f 05 En väg in till förskolan via Blomdalen, för utlandsfödda
barn
UBN 2017-396

Beslut
Utbildningsnämnden beslutar att Central mottagningsenhet nyanl?inda, CMN
Blomdalen, utöver nuvarande verksamhet till stöd ft)r grundskolan och
gymnasieskolan, även ska omfatta mottagande och stödinsatser i arbetet med

nyanlända och flersprfüiga barn i lorskolan från och med 2018-04-01.

Beskrivning av ärendet
Under kalenderaret20l6 aktualiserades2Tg barn och ungdomar i åldrar 6-
18 år till CMN Blomdalen, utbildningsft)rvaltningens mottagningsenhet ftir
nyanlända. Nära 200 barn och ungdomar placerades efter genomford

kartläggning i någon av kommunens skolor eller i fristående skolor. De barn

och ungdomar som inte skolplacerades hann flyta från kommunen innan

skolplacering.
Det saknas officiell statistik ftir år 2016 över Bodens kommuns tillskott av

nyanlända barn i ñrskoleåldrarna. En grov uppskattning visar emellertid att

cirka 80 barn under året aktualiserades till lorskolans placeringsassistenter

med önskemål om plats i ftirskolan.
Ett överslag av andelen nyanlända och flerspråkiga barn inskrivna vid
fürskoloma i centrala stan - Björkdungen, Kyrkkläppen, Stranden och

Rörviken - tyder pä alt. andelen uppgaf till cirka en tredjedel av alla barn i de

aktuella fürskolorna. Andelen nyanlända och flerspråkiga bam är betydligt
lägre i ftirskoloma i ¡terområdena möjligen Harads ft)rskola undantaget.

I den für ft)rskolan upprättade utvecklingsplanen rörande arbetet med

nyanlÈinda barn som är en del av Skolverkets nationella satsning Nyanländas

låirande lyfter ftirskolan fram behovet av en gemensam organisation ftir
mottagande och kartläggning av nyanlända och flerspråkiga barn. Till det

ska läggas fürskolans behov av ett ntira tolkstöd för kommunikation med

ftiräldrar vid inskolning och i det löpande arbetet.

Lokala nätverk, utveckling av det systematiska kvalitetsarbetet, riktade
kompetensutvecklingsinsatser ftir att främj a fl erspråki ga barns

sprfüutveckling och behovet av en idébank ftir modersmålsstöd och ftir
ftirskolornas arbete med flersprakiga barn i övrigt tir annat som betonas i
utvecklingsplanen.
Förvaltningschefen har gett Anders Vall, chef ftjr Blomdalen i uppdrag att ta

fram ett underlag som beskriver hur CMN Blomdalen, utöver nuvarande

verksamhet till stöd ftir grundskolan och gymnasieskolan, skulle kunna

uppfylla ett utökat uppdrag som även skulle omfatta mottagande och

stödinsatser i arbetet med nyanlända och flerspråkiga barn i ftjrskolan.

Beslutsunderlag
Tj änsteskrivelse, 2017 -l I -21

/ Expedierat Signatur
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För genomfärande
Chef Blomdalen

För kännedom
Administratörer bamomsorg

Utdragsbestyrkande / Expedierat
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S f 06 Ändring i föredragningslistan

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

2017-12-14

Beslut
Ärende 7 - Redovisning delegerade beslut utgår

Utdragsbestyrkande / Exped¡erat
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