SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Barn- och skolnämndens arbetsutskott

2009-01-13

Plats och tid

Barn- och utbildningskontorets sammanträdesrum Ununge, plan 2
Estunavägen 12, Norrtälje, kl 13.00-15.00

Beslutande

Ann S Pihlgren
Patrik Dahl
Margareta Säterli
Olle Jansson
Marita Jeansson
Ann Lewerentz, observatör

Övriga deltagande

Ulf Gustavsson, förvaltningschef
Agneta Brus, tf. ekonomichef
Anne Josefsson, sekreterare

Utses att justera

Olle Jansson (s)

Justeringens
plats och tid

Barn- och utbildningskontoret
2009-01-19

Underskrift

Sekreterare .........................................................................
Anne Josefsson

Paragrafer 1-9

Ordförande ..................................................................................................................
Ann S Pihlgren (m)
Justerande ..................................................................................................................
Olle Jansson (s)

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Organ

Barn- och skolnämnden

Sammanträdesdatum

2009-01-13

Datum för anslags
uppsättande

2009-01-20

Förvaringsplats
för protokollet

Barn- och utbildningskontoret
Estunavägen 14, Norrtälje

Underskrift

.................................................................

Datum för anslags
nedtagande

Utdragsbestyrkande

2009-02-10

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida

Sammanträdesdatum

Barn- och skolnämndens arbetsutskott

2009-01-13

2

INNEHÅLLSFÖRTECKNING
§1

Anmälan av övriga ärenden och godkännande av dagordningen

§2

Månadsrapport för barn- och skolnämnden

§3

Rapporter

§4

Verksamhetsplan 2009 för barn- och skolnämnden

§5

Barn- och skolnämndens interna kontrollplan av ekonomi och
verksamhet för 2008/2009

§6

Byte av enhetsnamn och tillhörighet - den framtida skolorganisationen, Länna, Riala, Frötuna och Köpmanholms skolor

§7

Auktorisation - Ändring av ordalydelse från auktorisation till
tillstånd

§8

Montessoriskolan i Norrtälje AB - Ansökan om tillstånd att få
utöka verksamheten med en enskild förskola, samt återtagande
av tillståndet för föräldraföreningen Grinds Montessoriförskola
att driva enskild förskola

§9

Häverö resursskola, förslag till ny organisation

__________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida

Sammanträdesdatum

Barn- och skolnämndens arbetsutskott

2009-01-13

3

Bsau § 1

Anmälan av övriga ärenden och godkännande av
dagordningen
Inga övriga ärenden är anmälda.
Beslut
Arbetsutskottet beslutar
att

godkänna dagordningen.

__________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Bsau § 2

Månadsrapport för barn- och skolnämnden
Beslut
Arbetsutskottet beslutar
att

tacka för rapporten.

Beslutande sammanträde
Ekonomichefen informerar att faktureringssystemet har stängts och att
period 12 stängs nu på fredag den 16 januari. Vid nämndens sammanträde den 27 januari kommer en utförligare lägesrapport att lämnas.
Dagsnoteringen för barn- och skolnämnden är minus 189 tusen kronor.
__________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Rapporter
Uppföljning av BUS-arbetet 2008
Kommunförbundet Stockholms Län och Stockholms läns landsting
fastställde 2001 BUS-policyn - gemensamma riktlinjer för samverkan
kring barn och ungdomar som behöver särskilt stöd. KSL har nu
översänt en uppföljningsrapport för BUS-arbetet 2008.
Resultatet visar att BUS-arbetet har kommit olika långt i olika kommuner och stadsdelar. Länets kommuner och landstingsverksamheter
rekommenderas att inte förlänga BUS-policyn, men fortsätta arbeta i
dess anda och bevara etablerade strukturer. Det anses viktigt att samverkan mellan parterna fortsätter.
Norrtälje kommuns styrgrupp för BUS fortsätter sitt samarbete kring
”gråzonsbarnen” som tidigare.
Upphandling av musikverksamheten
Barn- och skolnämnden beslutade den 17 juni 2008 att under det kommande läsåret genomföra upphandling motsvarande den musikskoleverksamhet som Kulturskolan i Rimbo idag bedriver.
Upphandlingsärendet återkommer för nämndens godkännande av
förfrågningsunderlaget. Arbetsutskottet kommer som arbetsgrupp att
föra en principdiskussion om vilka kriterierna för upphandling skall
vara.
__________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Bsau § 4

Verksamhetsplan 2009 för barn- och skolnämnden
Beslut
Arbetsutskottet föreslår barn- och skolnämnden besluta
att

anta verksamhetsplan 2009 för barn- och skolnämnden.

Underlag för beslut
Verksamhetsplan 2009 daterad 2008-12-01
Bakgrund
Nuläge - framtid
Skolan fortsätter att vara i fokus - både nationellt och inom Norrtälje
kommun. Det handlar mycket om brister i resultat och måluppfyllelse
och om ett stort antal framtida förändringar för att utveckla skolan.
En rapport som tagits fram av en konsult på McKinsey&Co om vad
som karaktäriserar framgångsrika utbildningssystem internationellt har
fått stor uppmärksamhet. Slutsatserna kan sammanfattas i några korta
punkter, som inte är så överraskande. Det handlar om lärarna – om att
deras utbildning är eftertraktad och svår att komma in på och att den
håller hög kvalitet. Den följs sedan upp av bra introduktion och bra
fortsatt kompetensutveckling. Till det kommer rätt insatser för varje
elev.
Nationellt
Nationellt pågår fler statliga utredningar om skolan än någonsin tidigare. Under 2009 kommer ett antal av dem att resultera i propositioner,
som sedan kommer att påverka hela skolans arbete från 2010/2011 och
framöver. Som exempel kan nämnas en ny skollag och ett kommande
nytt betygssystem.
Förskolan har kommit i fokus i flera olika avseenden. Det som särskilt
betonas är en tydlig satsning på förskolans pedagogiska uppdrag och på
förskollärarnas ansvar för barnens kunskapsutveckling.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Bsau § 4 forts
Det pedagogiska uppdraget ligger särskilt inom läs- och skrivutvecklingen samt inom matematikutvecklingen. Dessutom omfattar uppdraget att se närmare på den pedagogiska dokumentationen. Regeringen
har gett Skolverket ett uppdrag att se över läroplanen i dessa avseenden.
Detta uppdrag kommer att redovisas redan under 2009.
Den tydlighet i ansvaret för förskollärarna som utgör en del av läroplansöversynen kommer också att följas av ett förskollärarlyft.
Under 2009 kommer dessutom barnomsorgspeng och allmän förskola
från tre års ålder att införas.
Aktuella nationella satsningar inom grundskolan gäller såväl ny lärarutbildning som ny rektorsutbildning. Till att börja med fortsätter Lärarlyftet under 2009. Den nya rektorsutbildningen skulle ha startats i slutet
av 2008, men ett överklagande av upphandlingen ledde till att det idag
är oklart när den kommer igång. Sannolikt blir det under första halvåret
2009.
Ett starkt fokus riktas också på uppföljning, utvärdering och information. Skolinspektionen, som får fördubblade resurser, kommer att inrikta sig mer på hur kunskapsresultaten utvecklas. Man betonar också att
den nya inspektionen inte kommer att stanna utanför klassrummen.
De nya målen i årskurs 3 kommer troligen att följas av en översyn av
målen för år 9 – och med tiden också mål i årskurs 6 – kopplat till en
satsning på fler nationella prov.
De skriftliga omdömena kommer på sikt att följas av betyg för elever i
årskurs 6.
Kommunalt
För kommunen gäller att media under hösten 2008 har redovisat ett
antal nationella undersökningar där skolan i Norrtälje hamnat långt ner
på listan bland landets alla kommuner. Undersökningarna har byggt på
olika underlag; allt från meritvärde i år 9 och andelen behöriga för att
söka gymnasieskolan, till lärarlöner och lärartäthet.
För att följa det som händer och sker i omvärlden och för att reflektera
kring vilken betydelse detta har för elevernas lärprocesser och

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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kunskapstillväxt, har förvaltningen initierat en omvärldsanalysgrupp för
dialog mellan verksamheten och politiken. Denna grupp återkopplar till
och för dialog med chefsgruppen.
För att ge riktning åt den framtida skolverksamheten inom kommunen
har under år 2008 en skolplan utvecklats i samspel mellan förvaltningsledning, chefer, politiken och de fackliga organisationerna. Planen
kommer att fastställas av kommunfullmäktige i början av 2009.
En viktig ansats i skolplanen är att utbildningsverksamheten i dess
helhet – lärande och kunskapsutveckling – måste komma i fokus på ett
tydligare sätt än tidigare.
Den påbörjade satsningen på läsa-skriva-räkna för eleverna i förskolan,
och för eleverna i förskoleklassen till och med de tre första åren i
skolan, kommer att fortsätta. Nätverksarbetet fortsätter att vara kärnan i
projektet, med fokus på att ta till vara goda exempel och framgångsfaktorer – och att utifrån detta utveckla metoder för att förbättra lärandet och därmed också måluppfyllelsen. För varje år ska resultaten bli
bättre.
__________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Bsau § 5

Barn- och skolnämndens interna kontrollplan av ekonomi
och verksamhet för 2008/2009
Beslut
Arbetsutskottet föreslår barn- och skolnämnden besluta
att

godkänna uppföljningen av 2008 års internkontrollplan;

att

anta föreliggande internkontrollplan för 2009 där följande
moment skall ingå:
- kassarutiner och kontanthantering
- avtalstrohet
- frånvarorapportering
- diarieföring av e-post

Underlag för beslut
Förvaltningens tjänsteutlåtande 2009-01-13 inkl plan för 2009
Bakgrund
Kommunstyrelsen har beslutat att samtliga nämnder i Norrtälje kommun fr o m 2003 skall upprätta en intern kontrollplan av ekonomi och
verksamhet inom sitt ansvarsområde.
Förvaltningens utlåtande
Barn- och skolnämnden beslutade för 2008 att följande områden skulle
ingå i den interna kontrollplanen för året:
•
•
•
•
•

Diarieföring E-post
Utbetalning av bidrag till enskilda
Inkomstuppgifter för barnomsorg
Frånvarorapportering
Kassarutiner/kontanthantering
Uppföljningen har visat att fortsatta kontroller bör göras inom områdena diarieföring av E-post, frånvarorapportering samt kassarutiner och
kontanthantering. Ett nytt område som är gemensamt med utbildningsnämndens internkontrollplan föreslås – avtalstrohet.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Vad gäller området diarieföring av E-post har tidigare granskning visat
att det finns en dokumenterad rutinbeskrivning, men att den inte
fungerar enligt rutinbeskrivningen och att den behöver utvecklas och
kontrolleras ytterligare.
Vid uppföljning av internkontrollplanen för 2007 föreslogs att en
utbildning för rektorerna skulle genomföras under 2008. P g a chefsbyte
och omorganisation på förvaltningskontoret har denna utbildning inte
genomförts under året. Området bör därför kvarstå även 2009.
Granskningen av utbetalning av bidrag till enskilda visar att attestrutiner finns, men att skriftlig rutinbeskrivning saknas. De kontroller
som genomförts under året visar att attestrutinerna fungerar tillfredsställande. Kontrollområdet kan därför upphöra under 2009.
Även rutiner kring kontanthantering saknas i dagsläget. Arbetet med att
ta fram skriftlig rutinbeskrivning är påbörjat, men området bör ändå
kvarstå under 2009.
Frånvarorapportering är ett område som funnits med i internkontrollplanen sedan 2007. Rutiner har införts under 2008 på förvaltningskontoret, men det saknas fortfarande övergripande skriftliga rutiner för
frånvarorapportering på enhetsnivå. Därför föreslås området kvarstå
under 2009.
Vad gäller området avgifter och taxor visar uppföljningen att dessa i
stort sett fungerar tillfredsställande. Tidigare uppföljningar har visat att
kontrollerna i stort sett fungerar tillfredsställande. Möjligheten till
kontroll med arbetsgivare är numera inskrivet i regler och avgifter för
barnomsorg, och tillämpas i viss utsträckning.
Inför 2009 föreslås således tre av ovan nämnda kontrollområden kvarstå
i planen. Ytterligare ett kontrollområde föreslås inför 2009. Detta avser
avtalstrohet, d v s att kommunens inköps- och upphandlingspolicy efterlevs.
__________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Bsau § 6

Byte av enhetsnamn och tillhörighet - den framtida
skolorganisationen, Länna, Riala, Frötuna och Köpmanholms
skolor
Beslut
Arbetsutskottet föreslår barn- och skolnämnden besluta
att

godkänna byte av enhetsnamn och tillhörighet enligt följande:
- Bergshamraenheten ändras till Länna-Rialaenheten där Länna
och Riala skolor ingår;
- Frötunaenheten behåller sitt namn, och där ingår både Frötuna
och Köpmanholms skolor.

Underlag för beslut
Förvaltningens skrivelse 2009-01-07
Anteckningar Köpmanholms enhetsråd 081009
Bakgrund
Barn- och skolnämnden beslutade den 14 oktober 2008 hur grundskolorna inom Norrtälje kommun skulle organiseras till enheter. I
beslutet som togs ingick Länna, Köpmanholms och Riala skolor i
Bergshamraenheten, och Frötuna skola i Frötunaenheten.
Berörda rektorer ansöker nu gemensamt om en ändring av enheternas
namn och tillhörighet enligt följande: Bergshamraenheten ändras till
Länna-Rialaenheten där Länna och Riala skolor ingår; Frötunaenheten
behåller sitt namn, och där ingår Frötuna och Köpmanholms skolor.
Ärendet har behandlats i respektive enhetsråd. Föräldraföreningen,
enhetsrådet och personalen på Köpmanholms skola påtalar fördelarna
med att tillhöra Frötuna skola.
__________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Bsau § 7

Auktorisation - Ändring av ordalydelse från auktorisation
till tillstånd
Beslut
Arbetsutskottet föreslår barn- och skolnämnden besluta
att

i ansökningsblanketter och riktlinjerna för drift av enskild
verksamhet ändra ordet Auktorisation till Tillstånd för drift av
enskild verksamhet.

Underlag för beslut
Förvaltningens skrivelse 2008-12-08
Bakgrund
Enligt Skolverket ska tillstånd ges för att driva enskild verksamhet, och
därmed upphör ordet auktorisation att gälla i dessa sammanhang. Villkoren i tillståndsansökan har dock inte förändrats.
Ordet auktorisation är ofta liktydigt med tillstånd. Vi har använt innebörden i ordet auktorisation på samma sätt som begreppet tillstånd. Det
väsentliga är att det inte skiljer något i innehållet från tidigare, och att vi
använder samma ordalydelse som övriga kommuner.
__________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Montessoriskolan i Norrtälje AB - Ansökan om tillstånd
att få utöka verksamheten med en enskild förskola, samt
återtagande av tillståndet för föräldraföreningen Grinds
Montessoriförskola att driva enskild förskola
Beslut
Arbetsutskottet beslutar på delegation
att

ge Montessoriskolan i Norrtälje AB tillstånd att från och med
den 1 januari 2009 utöka sin verksamhet med en enskild
bidragsfinansierad förskola för 28 barn (vilken drivits som en
ekonomisk förening av föräldrakooperativet Grinds Montessoriförskola);

att

godkänna att Montessoriskolan i Norrtälje AB får bidrag för
inskrivna barn i ovannämnda enskilda förskola;

att

från och med den 1 januari 2009 återkalla föräldraföreningens
Grinds Montessoriförskola tillstånd att driva enskild förskola;

att

tillståndet för Montessoriskolan i Norrtälje AB återkallas om
begärda handlingar inte inkommit till barn- och utbildningskontoret senast den 1 februari 2009.

Underlag för beslut
Förvaltningens skrivelse 2008-12-19
Bakgrund
Montessoriskolan i Norrtälje AB har ansökt om att få tillstånd att utöka
sin verksamhet med den verksamhet som Grinds Montessoriförskola
drivit.
Grinds Montessoriförskola drevs tidigare av en föräldraförening och
som en ekonomisk förening. Från och med den 1 januari 2009 kommer
förskolan att ingå i Montessoriskolan i Norrtälje AB. De kommer att
omfattas av samma inriktning och styrdokument som i dag, samt
använda samma lokaler och personal. Den 1 mars 2009 ändras taxemodellen till samma som kommunen har.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Föräldraföreningen har önskat att Montessoriskolan i Norrtälje AB
skulle ta över driften av förskolan. Montessoriskolan har gått med på
detta och ansöker nu hos Norrtälje kommun om att få tillstånd att utöka
sin verksamhet med en avdelning förskola. I och med detta måste
föräldraföreningens tillstånd att bedriva enskild verksamhet upphöra
från och med den 1 januari 2009.
__________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Häverö resursskola, förslag till ny organisation
Beslut
Arbetsutskottet föreslår barn- och skolnämnden besluta
att

tillstyrka förslaget till ny organisation av Häverö resursskola
med start höstterminen 2009 i enlighet med skrivelse daterad
den 11 juni 2008;

att

medel motsvarande 1.0 resursassistent överförs från barn- och
skolnämnden till socialnämnden;

att

om samverkansformen upphör återförs de överförda medlen till
barn- och skolnämnden.

Underlag för beslut
Förvaltningens skrivelse 2008-06-11
Bakgrund
Förvaltningschefens tjänsteutlåtande föreligger i skrivelse daterad den
16 januari 2009. Förvaltningens skrivelse daterad den 11 juni 2008, som
är framtagen och undertecknad av rektor för Enheten för stöd och
utveckling (ESU) Helena Walukiewicz och tf. socialchef Catarina
Odenberg, redogör detaljerat för ärendet.
Utvärderingarna av resursskolorna HERA och Häverö har visat att
samverkan med socialtjänsten varit framgångsrik och att familjearbetet
har bidragit till elevernas utveckling. Häverö resursskola har idag barnoch skolnämnden som huvudman. Med ett samgående med socialtjänsten kommer familjearbetet att utvecklas och förstärkas.
I dagsläget består personalstyrkan på Häverö resursskola av två pedagoger och tre resursassistenter. Det nya förslaget bygger på att en av
resursassistenterna ersätts med en familjebehandlare som anställs av
socialtjänsten.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Tolv elever (år 1-6) är idag antagna på skolan. I det nya förslaget
reduceras antalet platser till tio. Vistelsetiden uppgår för närvarande till
fyra - fem terminer. I och med ett ökat och inplanerat samarbete med
hemskolan bör vistelsetiden kunna begränsas till tre terminer. Med en
högre genomströmning kommer fler elever att få tillgång till resursskolan, samtidigt som inkluderingen tillbaka till hemskolan underlättas.
__________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

