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Bsau § 88

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

Justerandes sign

godkänna dagordningen.

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
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Bsau § 89

Val av justerare och tid för justering
Beslut
Ai-betsutskottet beslutar

Justerandes sign

att

utse Olle Jansson (S) att tillsammans med ordföranden justera
dagens protokoll,

att

justeringen sker på barn- och utbildningskontoret måndagen
den 28 november 2011.

Utdragsbestyrkande
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Bsau § 90

Ansökan om start av fristående förskola, Älmsta
Beslut
Arbetsutskottet beslutar på delegation enligt förvaltningens förslag
att

godkänna att Hillevi Holgersson och Pia Johansson startar en
fristående förskola med planerad start under våren 2012 eller
senast den 1 augusti 2012;

att

godkännandet avser en verksamhet på 25 barn fördelat på två
avdelningar;

att

godkännandet återkallas om lokal inte kan hittas eller kompletterande handlingar inte kommit till förvaltningen senast den 1 maj
2012.

Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande 2011-10-21
Sammanfattning
Hillevi Holgersson och Pia Johansson avser att starta en fristående förskola i Älmsta, Väddö, och söker för närvarande en lokal för ändamålet,
De ämnar utforma verksamheten på den pedagogiska grund som läroplanen för förskolan vilar på, och de tänker sig ha 25 barn i verksamheten.
Beskrivning av ärendet
Verksamhetens omfattning och inriktning
25 barn fördelat på två avdelningar. Bolagsform blir AB. De tänker att
fyra behöriga pedagoger ska arbeta i verksamheten. I dagsläget saknas
lokal, men förhandling pågår med fastighetsägare, bank, samt Byggoch miljökontoret för tillfälligt bygglov.
Planen är att ha ett mottagningskök och att Övriga stödfunktioner som
bl.a. städning läggs ut på entreprenad. Inriktningen i verksamheten blir
samspel och barnens intressen och nyfikenhet som grund för den pedagogiska verksamheten. Vikten kommer att läggas vid verksamhet i
mindre grupper med fokus på lärande i leken.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Bsau § 90 forts
Tänkt förskolechef samt övrig huvudmans kompetens
Hillevi Holgersson (förskolechef) har forskollärarexamen och arbetar
for närvarande i kommunal forskola. Hon är arbetslagsledare och har
genomgått UGL samt kursen "Att leda en förskola för barns språkliga
och matematiska utveckling" 30 hp.
Pia Johansson har både lärarexamen och forskollärarexamen och erfarenhet från både grundskola och förskola. Hon vidareutbildar sig för
närvarande till specialpedagog.
Förutsättningarna för förskolechef att leda, samordna och utveckla det
pedagogiska arbetet på förskolan får anses som goda.
Konsekvenser
Enligt lokalförsörjningsprognosen förväntas en brist på platser i förskolan uppstå f r om år 2013.1 övrigt finns ingen fristående aktör i aktuellt område.

Justerandes sign

(3)

Utdragsbestyrkande
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Ansökan om ändrade förutsättningar samt nytt godkännande av fristående verksamhet, Montessoriskolan
i Norrtälje AB
Beslut
Arbetsutskottet beslutar på delegation enligt förvaltningens förslag
att

återkalla Montessoriförskolan Grossgärdets godkännande att bedriva fristående förskoleverksamhet fr o m den 31 december
2011;

att

Montessoriskolan i Norrtälje AB far överta Montessoriförskolan
Grossgärdets verksamhet fr o m den 1 januari 2012.

Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande 2011-10-27
Sammanfattning
Föräldraföreningen, som i dagsläget är huvudman för Montessoriförskolan Grossgärdet, vill överlämna ansvaret för driften av förskolan till
Montessoriskolan i Norrtälje AB.
Beskrivning av ärendet
Huvudmannen, den ekonomiska föreningen, önskar lämna över ledningen och driften av förskolan till Montessoriskolan i Norrtälje AB.
Styrelsen för Montessoriskolan har sagt ja till detta och vill fortsätta
driva förskolan med samma pedagogiska inriktning och med de fungerande stödfunktioner som finns i dagsläget.
Nuvarande huvudman kommer, tillsammans med de fackliga organisationerna som är representerade på arbetsplatsen och ny huvudman, att
trygga fortsatta anställningsvillkor för de som nu är anställda i den Ekonomiska föreningen.
Som förskolechef utses Lilian Johansson, förskollärare och Montessoripedagog. Hon är idag även förskolechef för Montessoriförskolorna
Amorinen och Grind sedan 1988.
Inga förändringar avseende lokaler planeras. Ansökan har kompletta
handlingar.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Bsau § 92

Ansökan om rätt till bidrag att bedriva fristående pedagogisk omsorg i form av familjedaghem, Bergshamra
Beslut
Arbetsutskottet beslutar på delegation enligt förvaltningens förslag
att

bevilja Malin Tobiasson rätten till bidrag för att bedriva fristående pedagogisk omsorg i form av familjedaghem med planerad
start den 1 mars 2012;

att

rätten omfattar ett godkännande att ha 5-7 barn i verksamheten;

att

rätten till bidrag återkallas om Malin Tobiasson inte inkommit
med kompletterande handlingar till förvaltningen före den 1 februari 2012.

Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande 2011-11-07
Sammanfattning
Malin Tobiasson ansöker om rätt till bidrag att bedriva fristående pedagogisk omsorg i form av familjedaghem i sin bostad i Hammarby,
Bergshamra.
Beskrivning av ärendet
Verksamhetens inriktning och omfattning
Malin Tobiasson har för avsikt att bedriva pedagogisk omsorg med miljövänlig profilering. Att använda sig av ekologiska råvaror och egna odlade produkter kommer att bli en del av verksamhetsinriktningen. Avsikten är även att bedriva den pedagogiska verksamheten med naturen
som kunskapskälla.
För övrigt tänker Malin Tobiasson följa kommunens regler och riktlinjer för förskoleverksamhet och hon har för avsikt att hantera föräldraavgifterna själv.

Utdragsbestyrkande

Justerandes sign
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Bsau § 92 forts
Kompetens
Malin Tobiasson är utbildad grafiker och har tre egna barn. Hon har
erfarenhet av egna barn som har haft behov av särskilt stöd och hon har
under en period av ca 8 månader arbetstränat hon Karin Nordström, förskollärare och en av dem som bedriver fristående pedagogisk omsorg i
kommunen. Malin Tobiasson planerar att bygga på sina pedagogiska
kunskaper med utbildning i pedagogik och psykologi.
Konsekvenser
I aktuellt område beräknas behovet av platser ligga på en stabil nivå,
med ett relativt litet överskott av platser fram t o m 2015. Därefter
beräknas behovet av platser minska.
Under oktober månad 2012 var 43 barn placerade i både fristående och
kommunala familjedaghem i området Länna-Riala.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Bsau § 93

Ekonomisk månadsrapport för Barn- och skolnämnden
Beslut
Arbetsutskottet föreslår Barn- och skolnämnden besluta
att

godkänna ekonomisk rapport per oktober för Barn- och skolnämnden och överlämna den till kommunstyrelsen.

Underlag för beslut
Ekonomisk rapport per oktober
Tjänsteutlåtande 2011 -11 -13
Sammanfattning
Barn- och utbildningskontoret har upprättat ekonomisk rapport per oktober 2011 som visar att Barn- och skolnämndens verksamheter har en
positiv avvikelse mot periodiserad budget på 6,0 rnnkr.
Prognosen för helår är att nämndens verksamheter totalt beräknas visa
en positiv avvikelse på 6,8 mnkr. Avvikelsen hänför sig främst till kunskapssatsningen. Nämnden fick år 2010 tilläggsanslag på 25 mnkr för
kunskapssatsning fördelat på två budgetår. Satsningen avser två läsår
och sträcker sig över tre budgetår, varför ombudgetering sker mellan
åren.
Beslutande sammanträde
Kompletterande ekonomisk information kommer att presenteras vid
nämndens sammanträde den 28 november.

Justerandes sign

O

Utdragsbestyrkande
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Bsau§ 94

Sammanträdestider 2012 för Barn- och skolnämnden
Beslut
Arbetsutskottet föreslår Barn- och skolnämnden besluta
att

fastställa Barn- och skolnämndens sammanträdestider för 2012
enligt nedan:

Arbetsutskott

Nämnd

9jan
6 feb
5 mars
2 april
7 maj
28 maj

30jan
5 mars
26 mars
23 april
28 maj
18 juni

13 ang
3 sep
1 okt
22okt
26nov

3 sep
24 sep
22 okt
19nov
17dec

Bakgrund
Förslag till sammanträdesdagar för Barn- och skolnämnden 2012
föreligger i skrivelse daterad den 7 november 2011.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Bsau § 95

Begäi*an om investeringsanslag för ombyggnad av
Vigelsjö gård till förskola
Beslut
Arbetsutskottet beslutar
att

utan eget ställningstagande överlämna ärendet till Barn- ocli
skolnämnden för beslut.

Underlag för beslut
Kommunstyrelsekontorets tjänsteutlåtande 2011-11-14
Bakgrund
För att möta det ökade behovet av förskoleplatser har rubricerade förslag arbetats fram i samråd med Barn- och utbildningskontoret och
kommunstyrelsekontorets fastighetsavdelning. Byggnaden är idag disponibel att använda som förskola efter ombyggnad.
Investeringen ska inte ses som en ersättning för Blåklintens förskola.
Beskrivning av ärendet
Förstudien resulterar i att en förskola med två avdelningar för totalt 40
barn inkluderande personalutrymmen och mottagningskök kan inrymmas. Verksamhetsytan i våningsplanen blir ca 340 kvm.
Detta under förutsättning att byggnaden invändigt anpassas med nya
väggplaceringar/rumsindelningar, hiss, mottagningskök, tekniska installationer mm. Grundarbeten i källaren/soutterängvåningen utförs för
att kunna inrymma personalutrym men, teknikutrymmen, etc.
Utvändigt sker anpassning/komplettering med lekutrustning, staket,
regnskydd och uppställningsplats för barnvagnar. Dessutom är önskemål ställda att en avdelning skall stå klar under böljan på 2012, vilket
gör att ombyggnaden måste ske etappvis, och personalutrymmen anordnas med temporär lösning.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Bsau § 96

Informationssäkerhetspolicy för Norrtälje kommun,
remiss
Beslut
Arbetsutskottet föreslår Barn- och skolnämnden besluta
att

till kommunstyrelsen framföra att nämnden inte har något att
erinra mot förslaget till Informationssäkerhetspolicy.

Underlag för beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2011-10-12
Tjänsteutlåtande 2011-11-18
Bakgrund
Huvudsyftet med rubricerade informationssäkerhetspolicy, riktlinjer
och rutiner för informationsarbetet är att säkerställa att kommunens informationshantering sker i enlighet med gällande rätt och grundläggande demokratiska principer, såsom offentlighetsprincipen, meddelarfrihet och tryckfrihetsförordningens bestämmelser om efterforskningsskydd.
Kommunstyrelsens arbetsutskott har beslutat att sända informationssäkerhetspolicyn på remiss till nämnder och bolag med sista svarsdag den
1 december 2011.
Förvaltningens yttrande
Det här är en kvalitetssäkring av informationshantering i kommunen.
Eftersom i stort sett all informationshantering sker genom elektroniska
dokument handlar det i princip om lim* vi ska handskas med den information vi skriver på datorerna, ger i telefonen och numera även i
iPads mm.
Det finns inget att invända mot innehållet i policyn. Den är klar och
strukturerad och tar upp nedanstående punkter som också innebär krav
på förvaltningarna.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Bsau § 96 forts
1. Klassning av information
All information (data) som skrivs och lagras ska klassas i tre nivåer, där
1 är strängaste nivån, avseende
• Insynsskydd/åtkomstbegränsning/sekretess
° Spårbarhet
• Tillgänglighet
• Riktighet

2. Roller och ansvar
Systemägare - systemförvaltare
Utse systemägare och systemförvaltare för de program som är specifika
för Barn- och utbildningskontoret. De program som BSN+UN/ förvaltningschefen är systemägare för idag är, med respektive systemförval¬
tare
• Procapita - Jennie Sundborg
• Fronter - Kerstin Lundkvist
• Novaschem - Marianne Bjameskans
Informationsägare
Utse informationsägare, ett begrepp som inte använts tidigare - det är
en funktion som ska finnas på flera nivåer. För ovanstående program
gäller tre nivåer:
• Systemförvaltare (struktur och ansvarig för rensningsrutiner och liknande)
• Rektor (riktlinjer för informationsinnehåll)
• Pedagogen (det faktiska innehållet, riktigheten av inmatade uppgifter)

Andra system som Barn och utbildningskontoret är informations ägare i
är till exempel
• Webben
• Ekonomiprogram
• Lönesystemet
• Diabas

Justerandes sign
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Utdragsbestyrkande
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Bsau § 96 forts
3. Generella krav
Generella krav på förvaltningarna
Identifiering av informationstillgångar
• Utbildning av personal
° Klassning av information
• Användare av information skyldiga att känna till policys, regler och
riktlinjer
• Kontinuitetsplanering vid driftsstopp till exempel
• Revidering och uppföljning av beslut, regler, måluppfyllelse mm
6

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Bsau § 97

Rekommendation att underteckna "Samverkansavtal om
den vérksamhetsförlagda delen av lärarutbildningen"
Beslut
Arbetsutskottet föreslår Barn- och skolnämnden besluta
att

teckna nytt samverkansavtal om den vérksamhetsförlagda delen
av lärarutbildningen;

att

uppdra till förvaltningschefen att underteckna avtal med aktuella
lärosäten.

Underlag för beslut
KSL:s skrivelse 2011-10-13 inkl. bilaga
Tjänsteutlåtande 2011-11-15
Sammanfattning
Kommunförbundet Stockholms Län (KSL) har vid sammanträde den 10
oktober 2011 beslutat att till länets kommuner skicka rekommendationen att underteckna "Samverkansavtal om den vérksamhetsförlagda delen av lärarutbildningen ".
Bakgrund
Nuvarande avtal om den vérksamhetsförlagda utbildningen (VFU) träffades mellan Stockholms läns kommuner och berörda högskolor i januari 2004. Avtalet är uppsagt per den 31 december 2011. Parterna var
helt överens om att uppta förhandlingar om ett nytt avtal och om ersättningen till kommunerna som ska träda i kraft i januari 2012. Stockholms läns kommuner företräds i förhandlingarna av Kommunförbundet Stockholms län, KSL.
Beskrivning av ärendet
Med anledning av införandet av en ny lärarutbildning med nya planeringsförutsättningar avseende verksamhetsförlagd utbildning (VFU) har
Kommunförbundet Stockholms Län och lärosätena med lärarutbildning
träffat överenskommelse om bilagda samverkans avtal och den vérksamhetsförlagda delen av utbildningen.

Justerandes sign
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Bsau§ 97 forts
KSL har genomfört överläggningarna med företrädare för Stockholms
universitet, Södertöms högskola, Konstfack och Idrottshögskolan.
Dessa har också företrätt Dans- och Cirkushögskolan, Kungl. Musikhögskolan samt kungl. Tekniska högskolan.
Med avtalet fördjupas och stärks det ömsesidiga samverkans an svaret
för lärarutbildningarna och lokal skolutveckling.
I avtalet framhålls det att samverkan mellan lärosätena och länets kommuner om lärarutbildningarna syftar till att stärka lärarutbildningarnas
kvalitet, bidra till lärares kompetensutveckling och skolans verksamhetsutveckling, samt stimulera till gemensamma forsknings- och utvecklingsarbeten. Samverkan innefattar såväl den vérksamhetsförlagda
utbildningen som handledarutbildning, dimensionering av lärarutbildningen i länet och gemensamma utvecklingsinsatser avseende självständiga arbeten och praxisnära forskningsobjekt.
Dialogen om avtalet mellan deltagande kommuner och lärosätena
kommer att ske via kontaktperson från KSL och från lärosätena. På en
årlig samverkanskonferens ska avtalet och vfu-verksamheten följas upp.
Avtalet omfattar perioden 1 januari 2012 - 31 december 2013 och förlängs med ett år om ingen av parterna säger upp det. Lärosätena ersätter
kommunerna med 540 kr/student och högskolepoäng.
Rekommendation
Enligt beslut i Styrelsen för Kommunförbundet Stockholms Län den 13
oktober 2011 rekommenderas länets kommuner att teckna samverkansavtal om den vérksamhetsförlagda delen av lärarutbildningen.
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Övriga frågor
Skolbiblioteken
På fråga från Robert Johansson (C) informerar förvaltningschefen om
den nya skollagen, Skolinspektionens tolkning av densamma och elevers tillgång till skolbibliotek. Information ges även om förvaltningens
tankar kring kommunövergripande åtgärder som ska komma alla elever
till del.
Förskolelokaler
Åsa Wennerfors (FP) och Olle Jansson (S) redovisar från sina besök på
förskolor i Älmsta och Hallstavik då man bl.a. diskuterade individuella
utvecklingsplaner (dokumentation Över barnens utveckling), förskolegaranti, samt förskolelokalernas utformning och underhåll.
Organisation av särskilda undervisningsgrupper för barn med behov
av särskilt stöd
Förvaltningens förslag till ändrad organisation av särskilda undervisningsgrupper för barn med behov av särskilt stöd har sänts på remiss till
samtliga enheter och till Losams fackliga representanter.
Förvaltningschefen redogör för de synpunkter som hittills kommit in till
förvaltningen. Ärendet kommer upp för beslut i nämnden i december.

Justerandes sign
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