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Sammanträdesdatum

2011-06-07

Utbildningsnämndens arbetsutskott

Plats och tid

Rimborummet, Kommunhuset Ankaret
Estunavägen 14, Norrtälje ki 10.00-11.00

Beslutande

Louise Branting (C), ordförande
Ann Lewerentz (M), 1 :e vice ordförande
Sören Forslund (M)
Ulrika Falk (S), 2:e vice ordförande

Övriga deltagande

Ulf Gustavsson, förvaltningschef
Madetene Fredriksson, ekonomichef
Anne Josefsson, sekreterare

Utses att justera

Ulrika Falk (S)

Justeringens
plats och tid

Barn- och utbildningskontoret
2011-06-13

Underskrift

Sekreterare
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Antjfe Josefsson^/
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/}

O^^r^lM^.^M^^^

Ordförande

Louise Branting^C)

n
Justerande ,
Ulrika Falk (S)

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

2011-06-07

Datum för anslags
uppsättning

2011-06-15

Förvaringsplats
för protokollet

Barn- och utbildningskontoret
Estunavägen 14, Norrtälje
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Datum för anslags
nedtagande
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Utd rao^sbestyrkande/

2011-07-06
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Sida
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2011-06-07

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Justerandes sign

§36

Anmälan av övriga beslutsärenden och godkännande av
dagordningen

§37

Val av justerare och tid för justering

§38

Ekonomisk månadsrapport för Utbildningsnämnden,
muntlig rapport

§39

Motion från Ulrika Falk (S) om profilering av Rodengymnasiet

§40

Översyn av styrdokument och anpassning till beslutad mall
och definitioner för styrdokument

§41

Delegation till förvaltningschef, beslut om anställning av
viss personal

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Sida

2011-06-07
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Unau § 36
Anmälan av övriga beslutsärenden och godkännande
av dagordningen
Beslut
Inga övriga beslutsärenden är anmälda.
Beslut
Arbetsutskottet beslutar
att

Justerandes sign

godkänna dagordningen.

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Sida
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2011-06-07
Unau § 37
Val av justerare och tid för justering
Beslut
Arbetsutskottet beslutar

Justerandes sign

att

utse Ulrika Falk (S) att tillsammans med ordföranden justera
dagens protokoll,

att

justeringen sker på Barn- och utbildningskontoret måndagen
den 13 juni 2011.

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Sida

2011-06-07
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Unau § 38
Ekonomisk månadsrapport för Utbildningsnämnden,
muntlig rapport
Beslut
Arbetsutskottet beslutar
att

tacka för rapporten.

Beslutande sammanträde
Ekonomichefen rapporterar att nämnden i dagsläget visar på en positiv
avvikelse. Då det ekonomiska systemet ännu inte stängts kan inte
någon redovisning lämnas.
Utförlig rapport kommer att presenteras vid nämndens sammanträde
den 21 juni 2011.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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Unau § 39
Motion från Ulrika Falk (S) om profilering av
Rodengymnasiet
Beslut

Arbetsutskottet föreslår Utbildningsnämnden besluta
att

till kommunstyrelsen överlämna förvaltningschefens yttrande
som sitt eget och föreslår kommunfullmäktige besluta att
motionen anses besvarad.

Underlag för beslut

Tjänsteutlåtande 2011-05-31
Sammanfattning

Ulrika Falk (S) har inkommit med motion om profilering av Rodengymnasiet. Som ett led i att utveckla Rodengymnasiet redovisas ett
antal förslag för att öka elevernas intresseförskolan och dess utbildningar. Förslagen ska ses mot bakgrund av att Rodengymnasiet tappat
elever i konkurrensen från andra gymnasieskolor.
Ärendet

Motionen tar upp betydelsen av att Norrtälje kan erbjuda ett brett utbud
av gymnasieutbildning som håller hög kvalitet för att locka människor
att bosätta sig i kommunen, liksom att en gymnasieskola i framkant är
viktigt för det lokala näringslivet. Som ett led i att utveckla Rodengymnasiet föreslås följande;
-

-

att kommunen prioriterar och utvecklar marknadsföringen av Rodengymnasiet;
att körkortsutbildning erbjuds till elever på Vård- och Omsorgsprogrammet i samma utsträckning som på Fordonsprogrammet;
att Norrtälje kommun ansöker om estetisk variant på Rodengymnasiets
högskoleförberedande program;
att Norrtälje kommun ansöker om Musikproducentprogrammet som
riksrekryterande variant på Rodengymnasiet.
LedningenförRodengymnasiet har getts tillfälle att lämna synpunkter
på förslagen.

Justerandes sign

2-

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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Un § 39 forts
Förvaltningschefens yttrande

Utbildningsnämnden fastställer programpeng för kommunens gymnasieutbildningar. Från och med hösten 2011 tillämpar kommunen den
gemensamma programpengen för Stockholms län. Programpengen utgör den ekonomiska ramen för Rodengymnasiets verksamhet och ska
finansiera såväl undervisning som andra kostnader, till exempel för
information till elever och föräldrar om skolans utbildningar.
Rodengymnasiet deltar varje år i gymnasiemässan i Älvsjö, presenterar
sina utbildningar i en gymnasiekatalog, producerar programblad för alla
utbildningar, bjuder in till Öppet hus och har en hemsida med information om sitt utbildningsutbud. Informationsaktiviteterna ligger i nivå
med andra gymnasieskolors och kan anses rimlig med hänsyn till
skolans ekonomiska ramar.
Rodengymnasiet är förhindrat att erbjuda körkortsutbildning till
eleverna på Vård- och Omsorgsprogrammet. Av Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2008:23) om förarutbildning i gymnasieskola
framgår att elev, förutom personlig lämplighet, ska ha minst betyget
Godkänd i FOK 1201, FOK 1202, FOR 1207, TRTE 1216 och
TRTE1220 för att erhålla körkort, behörighet B. I den nya gymnasieskolan erbjuds motsvarande kurser endast på Fordons- och Transportprogrammet.
Rodengymnasiet har redan påböijat ett arbeteföratt undersöka förutsättningarna för att eventuellt erbjuda estetisk variant på de högskoleförberedande programmen. Om kommunen vill gå vidare med en ansökan om att få starta en sådan variant ska den lämnas till Skolverket
senast den 31 januari 2012 för utbildning som startar hösten 2013.
Ansökan beviljas för sex år.
Rodengymnasiet har tidigare erbjudit Musikproducentprogrammet som
specialutformat program. Redan inför intagningen till hösten 2010, det
vill säga före gymnasiereformens ikraftträdande, stoppades intagningen
till programmet. Några särskilda skäl för att ansöka om att få anordna
utbildningen som en riksrekryterande utbildning föreligger inte.
Beslutande sammanträde

Förvaltningschefen redogör för ärendet och förvaltningens yttrande.
Motionären Ulrika Falk (S) tackar för svaret.

Justerandes sign

Utd rag sb estyrkande
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Un § 39 forts
Yrkande
Ordföranden Louise Branting (C) med instämmande av Sören Forslund
(M) och Ann Lewerenz (M) yrkar
- bifall till förvaltningens förslag.

Justerandes sign

i'

Utdragsbestyrkande
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Unau § 40
Översyn av styrdokument och anpassning till beslutad
mall och definitioner för styrdokument
Beslut

Arbetsutskottet föreslår Utbildningsnämnden besluta
att

från och med den 1 juli 2011 anpassa nedanstående styrdokument, vilka tidigare fastställts av Utbildningsnämnden.

Följande dokument fortsätter att gälla efter anpassning till mall och
dokumentnamn
- Politiska partiers besök i kommunala skolor;

Beslut 2009-10-27 UN, Förslag: regler - byte av dokumentnamn.
- Utökad valfrihet för elever att välja skola;

Beslut 2006-09-26 UN, Förslag: regler - byte av dokumentnamn.
Underlag för beslut

Tjänsteutlåtande 2011-05-30
Bakgrund

Kommunen har hittills använt ett antal ej definierade namn på sina styrdokument. Styrdokumenten har inventerats. Kornmunfullmäktige har
fattat beslut om ett antal definierade dokumentnamn och en mall för
styrdokument som ska användas i kommunens verksamheter.
Fullmäktige har gett vaije nämnd i uppdrag att fatta beslut om vilka
styrdokument som ska ha fortsatt giltighet och anpassa dessa till beslutad mall och dokumentbeteckningar.
En översyn har gjorts av styrdokument som Utbildningsnämnden fattat
beslut om. Nämnden föreslås fatta beslut i enlighet med ovanstående
förteckning om fortsatt giltighet med anpassning till fastställd dokumentmall och dokumentbeteckningar.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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Unau § 41
Delegation till förvaltningschef, beslut om anställning
viss personal

av

Beslut

Arbetsutskottet föreslår Utbildningsnämnden besluta
att

delegera till förvaltningschef att fatta beslut som innebär att en
person som avses i kapitel 2, § 18 i Skollagen (2010:800) kan
anställas under ett år.

Underlag för beslut

Tjänsteutlåtande 2011-05-17
Bakgrund

Enligt § 13 i kapitel 2 i den nya skollagen (2010:800) skall huvudmannen för undervisning använda lärare som har en utbildning som är avsedd för den undervisning som läraren ska bedriva. Om det inte finns
någon person att tillgå inom huvudmannens organisation som har den
utbildning som krävs, får huvudmannen enligt § 18 använda en annan
person för att bedriva undervisningen.
En sådan person ska vara lämplig att bedriva undervisningen och i så
stor utsträckning som möjligt ha en utbildning som motsvarar den utbildning som krävs för undervisningen. En sådan person får användas
för att bedriva undervisning högst ett år i sänder.
Om en person som avses i § 18 ska användas för att bedriva undervisning under längre tid än sex månader, ska huvudmannen enligt § 19
först fatta beslut om detta.
Syftet med bestämmelsen är att huvudmannen ska få kunskap om läget
vid skolenheten. Huvudmannen ges härigenom möjlighet att göra en
helhetsbedömning av vilka åtgärder som eventuellt behöver vidtas, t ex
i fråga om rekrytering.
En rektor kan alltså inte besluta att en person som saknar den utbildning
som krävs ska bedriva undervisning under längre tid än sex månader
om inte huvudmannen först beviljat detta genom ett beslut.

Justerandes sign

Utdrag sb estyrkande
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Unau § 41 forts
Bestämmelsen utgör inget hinder mot att huvudmannen delegerar
uppgiften att fatta beslut enligt denna paragraf.
Yttrande

En genomgång av rättsläget resulterar i detta förslag att nämnden
delegerar till förvaltningschefen att fatta beslut, vilket innebär att en
person som avses i § 18 i Skollagen (2010:800) kapitel 2 kan anställas
under ett år.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

