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Anmälan av övriga beslutsärenden och godkännande av
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§58
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Delårsrapport 1 2012 för Utbildningsnämnden
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Ökad möjlighet för elever på Språkintroduktion att söka till
nationella yrkesprogram vid Rodengymnasiet
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§62

Urval till inriktningen Transport år 2, Fordons- och
transportprogrammet, beslut om urvalskriterier
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fältstudier inom speciallärar- och specialpedagogutbildningarna, Kommunförbundet Stockholms Län

§64

Kvalitetsgranskning av undervisningen i religions-kunskap A
vid Rodengymnasiet i Norrtälje kommun - Redovisning av
åtgärder till Skolinspektionen (Dm-40-2011:1445)

§65

Anmälan av delegationsbeslut
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Rapport från förvaltningen
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§69

Övriga frågor
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Un § 5 7

Anmälan av övriga beslutsärenden och
godkännande av dagordningen
Beslut
Utbildningsnämnden beslutar

Justerandes sign

att

efter komplettering med övrigt ärende enligt nedan godkänna
dagordningen.

a)

Kvalitetsgranskning av undervisningen i religionskunskap A vid
Rodengymnasiet i Norrtälje kommun - Redovisning av åtgärdertill Skolinspektionen

Utdragsbe styrkan de

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida

Sammanträdesdatum
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2012-05-29

Un § 5 8

Val av justerare och tid för justering
Utbildningsnämnden beslutar

Justerandes sign

att

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

att

justeringen sker på Barn- och utbildningskontoret fredagen den
8 juni.

Utdragsbe styrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida

Sammanträdesdatum

2012-05-29
Un § 59

6

Dm-UN 12-155 042

Delårsrapport 1 2012 för Utbildningsnämnden
Beslut
Utbildningsnämnden beslutar
att

godkänna delårsrapport 1, 2012 för Utbildningsnämnden och
överlämna den till kommunstyrelsen.

Protokollsanteckning
Socialdemokraternas, Miljöpartiets, och Vänsterpartiets ledamöter lämnar
följande protokollsanteckning:
Delårsrapport Iför 2012 visar på försämrad måluppfyllelse, vilket måste
analyseras och åtgärdas. En otydlig organisation torde inte vara hela
förklaringen till att elever på Rodengymnasiet är mindre nöjda än elever i
andra kommuner. Inte heller kan den vara hela förklaringen till de sämre
resultaten.
Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet hävdar att
Rodengymnasiet inte får tillräckliga resurser for att nå goda resultat. Med
en allt hårdnande konkurrens om gymnasieeleverna är det än viktigare för
politiken att ta ansvar för att ge de bästa förutsättningarna till en bra
kvalitet i utbildningen. Det är oacceptabelt att Rodengymnasiet är det
gymnasium i länet som har lägst programpeng. Nu ser vi konsekvenserna av
den orättvisa fördelning av programpengen som Norrtälje kommun valt.
Fler elever söker sig till gymnasieskolor i andra kommuner, vilka har en
högre programpeng. Färre elever på Rodengymnasiet, som tilldelas en
lägre programpeng, kan rekommendera sin gymnasieskola till andra.
Norrtälje kommun måste ge sitt eget gymnasium samma förutsättningar som
andra gymnasieskolor.
Vi hävdar att budgetramen måste ses över och att den gemensamma
länsprislistan av programpengen måste gälla omedelbart även for
Norrtälje, for att inte riskera fortsatt försämring av måluppfyllelsen. Det är
också av betydande vikt att särskilt stöd ges till elever med behov, vilket
kräver att tilläggsbeloppet ses över och anpassas efter det reella behovet.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida
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2012-05-29

Un § 59 forts.
Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande 2012-05-15
Delårsrapport 1 for Utbildningsnämnden 2012-05-16
Bakgrund
Enligt kommunen policy för budgetering och uppföljning ska
förvaltningarna månadsvis, med undantag av januari och juni,
rapportera det ekonomiska läget till nämnd.
Delårsrapport och verksamhetsberättelse ska lämnas två gånger per år, efter
april och augusti månad.
Tjänstemannaberedning
Barn- och utbildningskontoret har upprättat delårsrapport för
Utbildningsnämnden per april månad, och föreslår Utbildningsnämnden
besluta att godkänna delårsrapport 1, 2012 för Utbildningsnämnden och
överlämna den till kommunstyrelsen.
A u 8/5

Politisk beredning
Arbetsutskottet behandlade ärendet 2012-05-08 § 45.

Un 29/5

Justerandes sign

Beslutande sammanträde
Socialdemokraternas, Miljöpartiets, och Vänsterpartiets ledamöter önskar
lämna anteckning till protokollet.
Protokollet ska skickas till
Kommunstyrelsen

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida

Sammanträdesdatum

2012-05-29
Un § 6 0
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Dnr U N 12-154 612

Ökad möjlighet för elever på Språkintroduktion att
söka till nationella yrkesprogram på Rodengymnasiet
Beslut
Utbildningsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag
att

höja åldersgränsen för sökande från Språkintroduktion till nationella
yrkesprogram vid Rodengymnasiet till och med det år eleven fyller
20 år;

att

beslutet gäller elever folkbokförda i Norrtälje kommun samt sökande
från andra kommuner där hemkommunen betalar den
interkommunala ersättning Norrtälje kommun begär.

Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande 2012-04-19
Bakgrund
Enligt skollagen (2010:800) 15 kap. 5 § ska gymnasieskolan vara
öppen endast för ungdomar som avslutat sin grundskoleutbildning
eller motsvarande utbildning, och som påbörjar sin gymnasieutbildning under tiden till och med det första kalenderhalvåret det år eleven
fyller 20 år.
För nyanlända elever som antagits till introduktionsprogrammet
Språkintroduktion kan det vara svårt att få en gymnasieutbildning på
ett nationellt yrkesprogram då eleverna i många fall påbörjar sina
studier på språkintroduktionen så sent som vid 18-19 års ålder.
Dessutom kan nya gymnasieskolans krav på ökad behörighet för att
söka till de nationella programmen göra att tiden på
språkintroduktionen förlängs.
Tjänstemannaberedning
Barn- och utbildningskontoret redogör i skrivelse daterad
2012-04-19 för ärendet och föreslår Utbildningsnämnden besluta att
höja åldersgränsen för sökande från språkintroduktionen till
nationella yrkesprogram på Rodengymnasiet till och med det år de
fyller 20 år, och att beslutet gäller elever folkbokförda i Norrtälje
kommun samt sökande från andra kommuner där hemkommunen
betalar den interkommunala ersättning Norrtälje kommun begär.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

NORRTÄLJE
KOMMUN

Sida

Sammanlrädesdatum

2012-05-29

Utbildningsnämnden

Un § 60 forts.
Au 8/5

Justerandes sign

Politisk beredning
Arbetsutskottet behandlade ärendet 2012-05-08 § 46. Arbetsutskottets
förslag är detsamma som barn- och utbiidningskontorets förslag.

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

10

2012-05-29

Utbildningsnämnden

Un § 6 1

Dnr U N 12-152 612

Introduktionsprogram, bidrag för 2012
Socialdemokraternas och Miljöpartiets ledamöter deltar inte i beslutet.
Beslut
Utbildningsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag
att

fastställa bidrag för introduktionsprogram för år 2012 enligt
tabell 1 och tabell 2 nedan.

Tabell 1
Program GY11
Introduktionsprogram
IA;,Individuellt alternativ
IASB
Uppföljning
SI, Språkintroduktion
Si SB
Priv BF
Yrkint BF
Yrkint BF SB
PRIV HA
Yrkint HA
Yrkint HA SB
Priv RL
Yrkint RL
Yrkint RL SB
PRIVVO
YrkintrVO
Yrkintr VO SB
Priv Ba
Yrkintr Ba
Yrkintr BaSB
Priv FT
Yrkintr FT
Yrkintr FTSB

Justerandes sign

$ °4

Programpeng 2012
Gy11
Fristående huvudman
94 446
102 290
82 506
101 548
129 108
79 818
95 506
100 806
88 934
109 392
115 434
131 334
142 146
151 898
85 966
103 562
109 180
124 020
134 726
144 478
144 266
157 834
169 706

Programpeng 2012
Gy1l
Kommunal huvudman
89100
96 500
77 836
95 800
121 800
75 300
90 100
95 100
83 900
103 200
108 900
123 900
134 100
143 300
81 100
97 700
103 000
117 000
127 100
136 300
136 100
148 900
160 100

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

NORRTÄLJE
KOMMUN

Sida

Sammanträdesdatum

11

2012-05-29

Utbildningsnämnden

Un § 6 1 forts.
Tabell 2
Program GY 11
introduktionsprogram
EE, El- och energi, priv
EE, El- och energi, energiteknik
priv
HV, Hantverksprogrammet, priv
HT, Hotell och turism, priv
NB, naturbruk, priv
VF, W S - och fastighet, priv

Programpeng 2012
Gy11
Fristående huvudman
110 558

Programpeng 2012
Gy11
Kommunal huvudman
104 300

116 918

110 300

109 816
91 266
161 438
116 918

103 600
86 100
152 300
110 300

Protokollsanteckning
Socialdemokraternas, Miljöpartiets, och Vänsterpartiets ledamöter
lämnar följande protokolls anteckning:
Socialdemokraterna deltar inte i beslutet med hänvisning till
Socialdemokraternas budgetförslag. Det ger utrymme för ett högre
bidragsbelopp för introduktionsprogrammen, vilket är avgörande for
att möta behoven hos eleverna, och ge verksamheten rätt
förutsättningar att nå måluppfyllelse. Miljöpartiet deltar inte i
beslutet av samma skäl som socialdemokraterna och vänsterpartiet
redovisat.
Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande 2012-04-13
Bakgrund
Utbildningsnämnden fattade 2011-12-13 beslut om bidrag för
introduktionsprogram för våren år 2012. Beslutet avsåg inte hösten år
2012. När beslut fattades förutsattes att Kommunförbundet
Stockholms Län (KSL) skulle ha framarbetat bidragsbelopp för
introduktionsprogram för hösten 2012 att användas inom den
gemensamma länsprislistan. För närvarande har inte bidragsbelopp
tagits fram av K S L . Bidragsbeloppen enligt tabell 1 är samma belopp
som beslutades för våren 2012. Bidragsbeloppen enligt tabell 2 ingick
ej i beslutet som fattades 2011-12-13 och avser helåret 2012.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida

Sammanträdesdatum
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2012-05-29
Un § 61 forts.
Tjänstemannaberedning
Barn-och utbildningskontoret redogör i skrivelse daterad
2012-04-13 för ärendet, och föreslår Utbildningsnämnden besluta att
fastställa bidrag för introduktionsprogram för år 2012 enligt tabell 1
och tabell 2.
A u 8/5

Politisk beredning
Arbetsutskottet behandlade ärendet 2012-05-08 § 47. Arbetsutskottets
förslag är detsamma som barn- och utbildningskontorets förslag.

Un 29/5

Beslutande sammanträde
Socialdemokraternas och Miljöpartiets ledamöter meddelar att de inte
deltar i beslutet.
Socialdemokraternas, Miljöpartiets, och Vänsterpartiets ledamöter
önskar lämna anteckning till protokollet.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sida
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Un § 6 2

Dnr U N 12-153 612

Urval till inriktningen Transport vid Rodengymnasiets Fordons- och transportprogram
Beslut
Utbildningsnämnden beslutar
att

om antalet sökande överstiger antalet platser till Fordons- och
transportprogrammets inriktning Transport rangordnas eleverna
efter meritvärde räknat på samtliga angivna betyg på Fordonsoch transportprogrammets åk 1.

att

uppdra åt rektor för Rodengymnasiet att se till att samtliga elever
som sökt Fordons- och transportprogrammet till hösten 2012
informeras särskilt om hur urvalet till inriktningarna kommer att
göras.

Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande 2012-04-24
Bakgrund
Inriktningen Transport vid Rodengymnasiets Fordons- och
transportprogram har ofta fler sökande än antalet platser. Vid
fördelning av elever till inriktningen inför andra läsåret måste därför
ett urval ske. I Gymnasieförordningen (2010:2039) 7 kap, 6 §
återfinns den enda reglering som regeringen angett, då det gäller urval
till högre årskurs. Där anges att inom de program som är indelade i
nationella inriktningar som böljar det andra eller tredje läsåret
fördelas eleverna inför det läsåret på dessa studievägar.
Respektive huvudman beslutar vilka urvalskriterier som ska tillämpas
vid en eventuell konkurrenssituation.
Tjänstemannaberedning
Barn- och utbiidningskontoret redogör i skrivelse 2012-04-24 för
ärendet och föreslår Utbildningsnämnden besluta att om antalet
sökande överstiger antalet platser till Fordons- och transportprogrammets inriktning Transport, rangordnas eleverna efter
meritvärde räknat på samtliga angivna betyg på Fordons- och
transportprogrammets åk 1.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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Sammanträdesdatum
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2012-05-29

Un § 62 forts.
Au 8/5

Politisk beredning
Arbetsutskottet behandlade ärendet 2012-05-08 § 48. Arbetsutskottet
beslutade att Överlämna ärendet till Utbildningsnämnden utan eget
ställningstagande.

Un 29/5

Beslutande sammanträde
Yrkanden
Ordförande Louise Branting (C) föreslår att Utbildningsnämnden
beslutar i enlighet med Barn- och utbildningskontorets förslag.
Tilläggsyrkande
Måns Nilsson (S) föreslår att rektor får i uppdrag att se till att
samtliga elever som sökt Fordons- och transportprogrammet till
hösten 2012 informeras särskilt om hur urvalet till inriktningarna
kommer att göras.
Beslutsgång
Ordförande ställer proposition på framförda yrkanden och finner att
Utbildningsnämnden beslutar att bifalla desamma.

Justerandes sign

Utd rag sbe styrka n d e

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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Un § 63

Dnr U N 12-128 027

Rekommendation att teckna nytt samverkans-avtal
om verksamhetsförlagda fältstudier inom speciallärar- och specialpedagogutbildningarna
Beslut
Utbildningsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag
att

teckna nytt samverkansavtal om verksamhetsförlagda
fältstudier (VFF) inom speciallärar- och specialpedagogutbildningen;

att

uppdra åt förvaltningschefen att underteckna avtal med
Stockholms universitet.

Underlag för beslut
Avtalsförslag Kommunförbundet Stockholms Län 2012-03-29
Tjänsteutlåtande 2012-04-16
Bakgrund
I samband med att samverkansavtalet om den verksamhetsförlagda
delen av lärarutbildningen, V F U , tecknades mellan länets kommuner
och lärosäten, konstaterade även att parterna har gemensamt intresse
av att även övriga kategorier av lärar-studenter gen fortsättningar och
möjligheter till verksamhetsförlagda inslag/fältstudier i sin utbildning.
Tjänstemannaberedning
Barn- och utbildningskontoret redogör i skrivelse 2012-04-16 för
ärendet och föreslår Utbildningsnämnden att teckna nytt samverkansavtal om verksamhetsförlagda fältstudier (VFF) inom specialläraroch specialpedagog-utbildningen, samt att uppdra åt förvaltningschefen att underteckna avtal med Stockholms universitet.
Au 8/5

Justerandes sign

Politisk beredning
Arbetsutskottet behandlade ärendet 2012-05-08 § 49. Arbetsutskottets
förslag är detsamma som barn- och utbildningskontorets förslag.

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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2012-05-29
Un § 6 4

Dnr U N 11-163 612

Kvalitetsgranskning av undervisningen i religionskunskap A vid Rodengymnasiet i Norrtälje
kommun - Redovisning av åtgärder till
Skolinspektionen (Dnr 40-2011:1445)
Beslut
Utbildningsnämnden beslutar
att

anta rektors yttrande som sitt eget och överlämna det till
Skolinspektionen

Underlag för beslut
Skolverkets beslut efter kvalitetsgranskning 2011-11-18 inkl. rapport
Tjänsteutlåtande 2012-05-23
Bakgrund
Skolinspektionen har under hösten 2011 granskat kvaliteteten på
undervisningen i religionskunskap A i Rodengymnasiet. Skolinspektionen
har granskat om innehållet i undervisningen stämmer överens med
kursplanen, och om läraren planerar och genomför undervisningen i
överensstämmelse med målen i Läroplanen.
Skolinspektionen har 2011-11-18 meddelat beslut efter kvalitetsgranskningen. I beslutet anges en sammanfattande bedömning samt
identifierade utvecklingsområden. Huvudmannen ska redovisa till
Skolinspektionen vilka åtgärder som vidtagits eller planerats utifrån de
utvecklingsområden som myndigheten identifierat.
Tjänstemannaberedning
Barn- och utbildningskontoret redogör i skrivelse daterad 2012-05-23
för ärendet och föreslår Utbildningsnämnden besluta att anta rektors
yttrande som sitt eget och överlämna det till Skolinspektionen.
Un 29/5

Beslutande sammanträde
Ordförande Louise Branting (C) föreslår att Utbildningsnämnden
beslutar i enlighet med barn- och utbildningskontorets förslag.
Protokollet ska skickas till
Skolinsp ektionen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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2012-05-29

Un § 65

Anmälan av delegationsbeslut
Beslut
Utbildningsnämnden beslutar
att

godkänna redovisningen av delegationsbeslut under perioden
120401-120430 enligt förteckning daterad 2012-05-14.

Bakgrund
Utbildningsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till arbetsutskott,
ordförande och tjänstemän enligt en av nämnden antagen delegationsordning. Dessa beslut skall redovisas till nämnden.
Redovisningen innebär inte att nämnden far ompröva eller fastställa
delegationsbesluten. Däremot står det nämnden fritt att återkalla lämnad
delegation.
Un 29/5

Justerandes sign

Beslutande sammanträde
Förteckning över anmälan av delegationsbeslut daterad 2012-05-14
föreligger.

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida

Sammanträdesdatum
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Un § 6 6

Anmälan av delgivningar
Beslut
Utbildningsnämnden beslutar
att

Un 29/5

Justerandes sign

förteckningen

godkänns och läggs till handlingarna.

Beslutande sammanträde
Förteckning över delgivningar daterad 2012-05-29 föreligger.

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida

Sammanträdesdatum

2012-05-29

19

Un § 6 7

Rapport från förvaltningen
Rekrytering av rektorer till Rodengymnasiet
Tf. förvaltningschefen redogör för rekryteringsprocessen. Tjugotre
ansökningar till rektorstjänsterna har inkommit till förvaltningen. För
närvarande pågår intervjuer. Målsättningen är att rekryteringsprocessen ska vara slutförd före midsommar.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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2012-05-29

Un § 6 8

Rapport från arbetsutskottet, presidiet och
ordförande
Presidiekonferens kring utbildningsfrågor - KSL
Ordförande och tf. förvaltningschefen rapporterar från
Kommunförbundet Stockholms Läns presidiekonferens kring
utbildningsfrågor 2012-05-08.
Bl.a. informerades om de regionala programråden som bildas runt
gymnasieskolans 12 yrkesprogram.
En annan fråga som aktualiserades var hur programutbudet i länet ska
kunna säkerställas mot bakgrund av det minskande elevantalet.
Pension ärsa vtackn ing
Ordförande informerade om att terminens pensionärsavtackning äger
rum 2012-05-29.
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Övriga frågor
Uppföljning av SFI-verksamheten
Ordförande ställer frågan om hur och när en uppföljning av SFIverksamheten kan presenteras för nämnden.
Tf. förvaltningschefen svarar att uppdraget att genomföra en
uppföljning och utvärdering av SFI-verksamheten kommer att läggas
ut på en fristående konsult eller revisor. Barn- och utbildningskontoret samverkar med kommunstyrelsekontorets upphandlingsenhet
i ärendet.
Uppföljning av dialogmötet med personal från NKV
Ingrid Landin (MP) ställer frågan om hur de synpunkter som
framkom vid mötet med personalen från N K V (Norrtälje kommunala
vuxenutbildning) följs upp. De synpunkter som framkom vid mötet
var sammanfattningsvis att personalen önskar tydligare mål för
verksamheten, ett tydligare uppdrag från nämnden samt en mer
långsiktig planering.
Tf. förvaltningschefen informerar om att rektor för N K V har fått i
uppdrag att göra en översyn av samtliga N K V s tiotal verksamheter.
Ordförande meddelar att frågan kommer att aktualiseras i samband
med att arbetet med kommande verksamhetsplan inleds.
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