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Sammanträdesdatum

2015-10-12
Barn- och skolnämnden
Plats och tid

Norrtäljesalen, kommunhuset Ankaret, Estunavägen 14, Norrtälje kl. 14.00 – 16.00

Beslutande

Ledamöter

Olle Jansson (S), ordförande
Roger Pettersson (S), tjg. ersättare
Conny Andersson (S)
Ulla Bratt (S)
Karin Broström (C)
Gunnar Englund (C)
Mats Wilzén (MP)

Bino Drummond (M)
Stina Berg (M)
Inger Nordqvist (M)
Robert Beronius (FP)
Johan Österberg (ROOP)
Sune Rehnberg (SD)

Ersättare

Joanna Lewerentz (M)
Göran Jonsson (M)
Linda Hiort af Ornäs (M)
Christina Hamnö (V)

Liselott Nilsson (S)
Inger Lundh Jansson (MP)

Övriga närvarande

Åse Modin, förvaltningschef
Agneta Brus, nämndsekreterare
Magnus Persson, verksamhetschef grundskolan
Sandra Varela, controller §§ 74-77
Ingrid Letsjö, kvalitetsstrateg §§ 74-78

Justerare

Bino Drummond

Justeringens plats och tid

Barn- och utbildningskontoret 2015-10-16

Underskrifter
Sekreterare

Paragrafer
Agneta Brus

Ordförande
Olle Jansson
Justerare
Bino Drummond

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

Barn- och skolnämnden

Sammanträdesdatum

2015-10-12

Datum då anslaget sätts upp

2015-10-19

Förvaringsplats för protokollet

Barn- och utbildningskontoret

Datum då anslaget tas ned

Underskrift
Agneta Brus
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§ 74

Dnr 2333-4

Ändringar i föredragningslistan
Beslut
1. Barn- och skolnämnden fastställer föredragningslistan med tillägg av
följande ärende:
− Uppföljning av slutbetyg i grundskolan läsåret 2014/15.
2. Ärendet behandlas som ärende nr 6 på föredragningslistan efter
delårsrapport 2.
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2015-10-12
Barn- och skolnämnden

§ 75

Dnr 2283-7

Information från förvaltningen
Beslut
Barn- och skolnämnden tar del av rapporterna.
Beslutande sammanträde
Följande rapporter lämnas:
Statsbidrag för mindre barngrupper i förskola
Barn- och utbildningsdirektör Åse Modin redogör för användningen av
statsbidraget för mindre barngrupper i förskolan, samt vilka förskolor som
kommer att få del av bidraget.
Lågstadiesatsningen
Verksamhetschefen för grundskolan Magnus Persson redogör för
användningen av statsbidraget för lågstadiesatsningen.
Bidragsramen för Norrtälje kommun uppgår till ca 7,4 mnkr och kommer att
användas för utökning av antalet lärare i grundskolans lägre årskurser.
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Barn- och skolnämnden

§ 76

Dnr 2015-000211 001

Grundskolans organisation läsåret 2015/2016, Singö
och Grisslehamns skolor, uppföljning av nämndens
beslut
Beslut
Barn- och skolnämnden tar del av rapporten.
Sammanfattning av ärendet
Barn-och skolnämnden beslutade vid sammanträdet den 18 maj 2015 att
Grisslehamns skola från och med läsåret 2015/16 tar emot elever från
förskoleklass till årskurs 6, och att de elever som tidigare tillhört upptagningsområdet för Singö skola läsåret 2015/16 tillhör Grisslehamns skola. Vid
tidpunkten för beslutet omfattades ca 16 elever som från höstterminen 2015
valt Singö skola, och ca 9 elever i Grisslehamns skola. Motiv för beslut finns
beskrivet i tjänsteutlåtande daterat den 24 april.
Barn- och skolnämnden beslutade även att en uppföljning och utvärdering av
organisationen skulle redovisas för barn- och skolnämnden vid sammanträdet den 12 oktober 2015.
Barn- och utbildningskontoret har under hösten genomfört en uppföljning av
beslutet, och konstaterar att sammanslagningen av de två skolorna i huvudsak har fungerat bra. På grund av förseningar hos leverantören saknades
vissa skolmöbler och andra inventarier vid skolstarten den 18 augusti, men
detta är åtgärdat under september månad. I övrigt är bedömningen att den
nya organisationen kommer att ge bättre förutsättningar uppfylla
intentionerna i skollag och läroplan.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2015-10-05
Beslutet ska skickas till
Verksamhetschefen för grundskolan
Rektor
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§ 77

Dnr 2015-000215 042

Delårsrapport 2, 2015 för barn- och skolnämnden
Beslut
Barn och skolnämnden godkänner delårsrapport 2 2015 för barn- och
skolnämnden, och överlämnar den till kommunstyrelsen.
Sammanfattning av ärendet
Enligt kommunens styrprocess för planering, uppföljning och styrning ska
nämnderna löpande rapportera verksamhetens resultat till kommunstyrelsen
och kommunfullmäktige.
Barn- och utbildningskontoret har upprättat delårsrapport 2 för barn- och
skolnämnden. Det beräknade resultatet för nämndens verksamheter budgetår
2015 uppgår till -450 tkr. Underskottet är framförallt hänförligt till
grundskoleverksamheten.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll 2015-09-28
Tjänsteutlåtande 2015-09-22, inklusive delårsrapport 2 2015 för barn- och
skolnämnden.
Beslutet ska skickas till
Kommunstyrelsen
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§ 78

Dnr 2015-000402 610

Uppföljning av slutbetyg i grundskolan läsåret 2014/15
Beslut
Barn- och skolnämnden tar del av rapporten.
Sammanfattning av ärendet
Skolverket publicerade den 30 september 2015 slutbetyg för elever i årskurs
9 läsåret 2014/15. Dessa var inte offentliggjorda vid tidpunkt för upprättande
av delårsrapporten, varför särskild rapport har upprättats.
Statistiken visar att eleverna i Norrtälje presterat på samma nivå som
genomsnittet i riket. Andelen elever som blev behöriga till gymnasiet
uppgick till 85,6 %, och det genomsnittliga meritvärdet var 223. Resultaten
för den kommunala grundskoleverksamheten är lägre än resultaten för
kommunen i sin helhet, och har sjunkit något jämfört med förra året. En
närmare analys visar dock att de kommunala skolorna har fler elever vars
föräldrar saknar eftergymnasial utbildning, fler pojkar än flickor, och fler
elever som är nyinvandrade. Samtliga bakgrundsfaktorer har betydelse för
resultaten.
Beslutsunderlag
Resultatsammanställning 2015-10-12
Beslutet ska skickas till
Verksamhetschefen för grundskolan
Kvalitetsstrateg
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Barn- och skolnämnden

§ 79

Dnr 2015-000373 006

Sammanträdestider 2016 för barn- och skolnämnden
Beslut
Barn- och skolnämnden fastställer följande sammanträdestider för 2016:
Arbetsutskott (kl. 14-16)
15 februari
14 mars
25 april
30 maj
22 augusti
26 september
21 november

Barn- och skolnämnd (kl. 14-17)
29 februari
29 mars (tisdag)
9 maj
20 juni
5 september
10 oktober
5 december

Förvaltarmöten 2016
9 maj
5 december
Sammanfattning av ärendet
Barn- och skolnämnden ska fastställa sammanträdesdagar för 2016 för
nämnd samt arbetsutskott.
Förslaget har utarbetats utifrån kommunstyrelsekontorets anvisningar och
tidplan.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll 2015-09-28
Tjänsteutlåtande 2015-09-18
Beslutet ska skickas till
Kommunstyrelsen
Nämndsekreterare
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§ 80

Dnr 2015-000001 002

Anmälan av delegationsbeslut
Beslut
Barn- och skolnämnden tar del av redovisningen av delegationsbeslut för
perioden september 2015, och lägger den till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Barn- och skolnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till arbetsutskott,
ordförande och tjänstemän. Vilka beslut som överlåtits framgår av en
delegationsordning som beslutats av nämnden. Beslut som fattas med stöd av
denna delegationsordning ska anmälas till nämnden. Redovisningen innebär
inte att nämnden ska fastställa, eller får ompröva de beslut som fattats på
delegation. Däremot står det nämnden fritt att återkalla lämnad delegation.
Beslutsunderlag
Förteckning över delegationsbeslut 2015-10-02
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§ 81

Dnr 2015-000017 610

Redovisning av inkomna klagomål och anmälningsärenden
Beslut
Barn- och skolnämnden godkänner redovisningen av inkomna klagomål för
perioden september, och anmälningsärenden för perioden augusti- september
2015.
Sammanfattning av ärendet
Barn- och utbildningskontoret sammanställer och redovisar för barn- och
skolnämnden inkomna klagomål mot utbildningen, inkomna anmälningar om
kränkande behandling, samt anmälningar om olovlig frånvaro från
utbildningen.
Enligt skollagen ska varje huvudman för utbildning ha skriftliga rutiner för
att ta emot och utreda klagomål mot utbildningen. Barn- och skolnämnden
beslutade 2012-09-03 § 83 att inkomna klagomål och synpunkter ska
redovisas för nämnden vid varje nämndsammanträde.
Vidare gäller att en lärare, eller annan personal som får kännedom om att en
elev anser sig ha blivit utsatt för kränkande behandling i samband med
verksamheten skyldig att anmäla detta till rektorn som är skyldig att anmäla
detta vidare till huvudmannen. Huvudmannen är skyldig att skyndsamt
utreda omständigheterna kring de uppgivna kränkningarna, och i förekommande fall vidta de åtgärder som skäligen kan krävas för att förhindra
kränkande behandling i framtiden.
Beslutsunderlag
Förteckning över inkomna klagomål och anmälningsärenden 2015-10-05
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§ 82

Dnr 2015-000018 600

Meddelanden
Beslut
Barn- och skolnämnden tar del av förteckningen, och lägger den till
handlingarna.
Beslutsunderlag
Förteckning över meddelanden 2015-10-05
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§ 83

Dnr 2284-1

Rapporter från arbetsutskottet, presidiet och
ordförande
Beslut
Barn- och skolnämnden tar del av rapporterna.
Beslutande sammanträde
Ordförande Olle Jansson (S) lämnar följande rapporter:
Riktlinjer för måltidsverksamheten
De av barn- och skolnämnden och utbildningsnämnden fastställda
riktlinjerna för måltidsverksamheten inom förskola, grundskola och
gymnasieskola har nu publicerats i en ”populärutgåva” som finns att hämta
på kommunens webbplats.
Vem vill jag bli när jag blir stor?
Den 7 oktober arrangerades en föreläsning och workshop i samverkan med
företaget Ungdomsbarometern. Dagen utgjorde en aktivitet inom den
kommunövergripande strategiska satsningen ”Norrtälje är lärande”, och
behandlade ungas attityder och beteende när det gäller studier, karriär och
framtid. Deltagare var förskolechefer och rektorer från såväl fristående som
kommunal verksamhet, tjänstemän, samt förtroendevalda politiker.
Skolutredningen
Den 12 oktober genomfördes en workshop med gruppledare på
kommunstyrelsenivå och ledamöter från barn- och skolnämnden. Fler
workshops med politiker och tjänstemän, pedagoger samt vårdnadshavare
kommer att hållas under hösten.
Idrott utan gränser
Den 12 oktober invigdes projektet ”idrott utan gränser” vid Lommarskolan.
För närvarande deltar Lommarskolan och Grindskolan i projektet, men fler
skolor kan komma att delta framöver. Vid invigningen deltog prins Carl
Philip och prinsessan Sofia.
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§ 84

Dnr 2284-2

Rapporter från politikerbesök på enheterna
Beslut
Barn- och skolnämnden tar del av rapporterna.
Beslutande sammanträde
Följande rapporter lämnas:
Besök Norrsundsskolan
Christina Hamnö (V) informerar om besök vid Norrsundsskolan, där hon i
egenskap av god man bjudits in att delta vid en lektion i svenska som
andraspråk.
Plan för politikerbesök läsåret 2015/16
Förvaltningschefen har tagit fram ett förslag på hur politikerbesök på
enheterna kan genomföras under hösten 2015 och våren 2015.
Varje förtroendevald i barn- och skolnämnden kommer att bjudas in till
någon av förskole- eller grundskoleenheterna under innevarande läsår.
Förskolechef eller rektor kommer att ta initiativ till besöken, och kommer att
ta kontakt med var och en för att boka in ett personligt besök.
Ersättning utgår enligt ERS 2015.
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