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Utbildningsnämnden

Un § 8 1

Ändringar i föredragningslistan
Beslut
Utbildningsnämnden beslutar

Justerandes sign

i 4

att

ärende 9) "Introduktionsprogram, bidrag hösten 2012 Fordonsprogrammets transportinriktning avseende
programinriktat individuellt val och Yrkesintroduktion" utgår;

att

efter ovanstående ändring godkänna

föredragningslistan.
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2012-09-04
Un § 8 2

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 torsdagen den
6 september.
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Un § 8 3

Ekonomisk månadsrapport för Utbildningsnämnden
Beslut
Utbildningsnämnden beslutar
att

godkänna ekonomisk rapport per juli for Utbildningsnämnden, och
Överlämna den till kommunstyrelsen.

Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande 2012-08-24 inkl. bilaga
Bakgrund
Enligt kommunen policy för budgetering och uppföljning ska
förvaltningarna månadsvis, med undantag av januari och juni,
rapportera det ekonomiska läget till nämnd.
Utbildningsnämndens verksamheter beräknas uppvisa en negativ avvikelse
vid årets slut på 1 mnkr. Nämnden har fatt i uppdrag av kommunstyrelsen
att i samband med delårsrapport 2 lämna en preciserad ekonomisk prognos
med förslag på åtgärder för att undvika ett underskott.
Tjänstemannaberedning
Barn- och utbildningskontoret redogör i skrivelse daterad 2012-08-24
för ärendet och föreslår Utbildningsnämnden besluta att godkänna
ekonomisk rapport per juli för Utbildningsnämnden, och Överlämna
den till kommunstyrelsen.
A u 14/8

Justerandes sign

Politisk beredning
Arbetsutskottet behandlade ärendet 2012-08-14 § 62.
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Un §84

Dnr U N 12-182 612

Ansökan från Balders Hus AB om godkännande som
huvudman för en fristående gymnasiesärskola i
Norrtälje kommun - Yttrande till Skolinspektionen
Skolinspektionens dnr 32-2012:3372
Beslut
Utbildningsnämnden beslutar
att

anta förvaltningschefens yttrande daterat 2012-08-14 som sitt eget,
och överlämna det till Skolinspektionen.

Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande 2012-08-14 inkl. bilaga
Bakgrund
Balders Hus A B har hos Skolinspektionen ansökt om godkännande som
huvudman för fristående gymnasiesärskola fr.o.m. läsåret 2013/2014.
Huvudmannen bedriver redan utbildning inom ramen för gymnasiesärskolans gamla program. Föreliggande ansökningar avser program inom
den nya gymnasiesärskolan.
Norrtälje kommun har getts tillfälle att yttra sig över ansökningarna enligt 2
kap. 5§ skollagen (2010:800).
Tjänstemannaberedning
Barn- och utbildningskontoret redogör i skrivelse daterad 2012-08-14 för
ärendet och föreslår Utbildningsnämnden besluta att anta förvaltningschefens yttrande som sitt eget, och överlämna det till Skolinspektionen.
Au 14/8

Juslerandes sign

Politisk beredning
Arbetsutskottet behandlade ärendet 2012-08-14 § 63
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Un §85

D n r U n 12-180 612

Ansökan från Labanskolan Frisärskola AB om
godkännande som huvudman för en fristående
gymnasiesärskola i Uppsala kommun
Yttrande till Skolinspektionen
Skolinspektionens dnr 32-2012:3182
Beslut
Utbildningsnämnden beslutar
att

anta förvaltningschefens yttrande daterat 2012-08-14 som sitt eget,
och överlämna det till Skolinspektionen.

Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande 2012-08-14 inkl. bilaga
Bakgrund
Labansskolan Frisärskola A B har hos Skolinspektionen ansökt om
godkännande som huvudman för fristående gymnasiesärskola fr.o.m. läsåret
2013/2014. Huvudmannen bedriver redan utbildning inom ramen för
gymnasiesärskolans gamla program. Föreliggande ansökan avser program
inom den nya gymnasiesärskolan.
Norrtälje kommun har getts tillfälle att yttra sig över ansökningarna enligt 2
kap. 5§ skollagen (2010:800).
Tjänstemannaberedning
Barn- och utbildningskontoret redogör i skrivelse daterad 2012-08-14 för
ärendet och föreslår Utbildningsnämnden besluta att anta förvaltningschefens yttrande som sitt eget, och överlämna det till Skolinspektionen.
Au 14/8

Justerandes sign

Politisk beredning
Arbetsutskottet behandlade ärendet 2012-08-14 § 64.

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida

Sammanträdesdatum

2012-09-04
Un § 8 6

Dm* U N 12-181 612

Ansökan från Kajans Friskola om godkännande som
huvudman för en fristående gymnasieskola i Uppsala
kommun - Yttrande till Skolinspektionen
Skolinspektionens dnr 32-2012:624
Beslut
Utbildningsnämnden beslutar
att

anta förvaltningschefens yttrande daterat 2012-08-14 som sitt eget,
och överlämna det till Skolinspektionen.

Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande 2012-08-14 inkl. bilaga
Bakgrund
Kajan Friskola A B har hos Skolinspektionen ansökt om godkännande som
huvudman för fristående gymnasiesärskola fr.o.m. läsåret 2013/2014.
Huvudmannen bedriver redan utbildning inom ramen för
gymnasiesärskolans gamla program. Föreliggande ansökningar avser
program inom den nya gymnasiesärskolan.
Norrtälje kommun har getts tillfälle att yttra sig över ansökningarna enligt 2
kap. 5§ skollagen (2010:800).
Tjänstemannaberedning
Barn- och utbildningskontoret redogör i skrivelse daterad 2012-08-14 för
ärendet och föreslår Utbildningsnämnden besluta att anta förvaltningschefens yttrande som sitt eget, och överlämna det till Skolinspektionen.
Au 14/8

Justerandes sign

Politisk beredning
Arbetsutskottet behandlade ärendet 2012-08-14 § 65.
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Un § 8 7

Dnr U N 12-183 612

Ansökan från SRK konsultation AB om godkännande
som huvudman för en fristående gymnasiesärskola i
Uppsala kommun - Yttrande till Skolinspektionen
Skolinspektionens dnr 32-2012:3407
Beslut
Utbildningsnämnden beslutar
att

anta förvaltningschefens yttrande daterat 2012-08-14 som sitt eget,
och överlämna det till Skolinspektionen.

Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande 2012-08-14 inkl. bilaga
Bakgrund
SRK konsultation A B har hos Skolinspektionen ansökt om godkännande
som huvudman för fristående gymnasiesärskola fr.o.m. läsåret 2013/2014.
Norrtälje kommun har getts tillfälle att yttra sig över ansökningarna enligt 2
kap. 5§ skollagen (2010:800).
Tjänstemannaberedning
Barn- och utbildningskontoret redogör i skrivelse daterad 2012-08-14 för
ärendet och föreslår Utbildningsnämnden besluta att anta förvaltningschefens yttrande som sitt eget, och överlämna det till Skolinspektionen.
A u 14/8

Justerandes sign

Politisk beredning
Arbetsutskottet behandlade ärendet 2012-08-14 § 66.
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Un § 8 8

Dnr U N 12-192 612

Tillämpningsföreskrifter för beslut om ersättning
till gymnasieskolor för elever som beviljas
förlängd undervisning
Beslut
Utbildningsnämnden beslutar
att

anta tillämpningsföreskrifter för beslut om ersättning till
gymnasieskolor för elever som beviljas förlängd undervisning
(bilaga 1).

Protoko 11 santeckni ng
Socialdemokraternas ledamöter och tjänstgörande ersättare lämnar
följande protokollsanteckning:
Vi välkomnar tillämpningsföreskrifterna som tydliggör vilka kriterier
som ska vara uppfyllda för att bidrag ska beviljas till gymnasieskolorna för elever som beviljas förlängd undervisningstid, och ser
att de kommer att bidra till likvärdighet. Särskilda insatser för elever
som riskerar att inte nå kunskapskraven ska sättas in omedelbart. Vid
dialogmöten med arbetslag på Rodengymnasiet har det framförts att
organisationen för särskilt stöd behöver förbättras. Vi vill framhålla
vikten av uppföljning och kvalitetssäkring av elevers rätt till särskilt
stöd, för att säkerställa att skollagen uppfylls, och att fler elever når
kunskapsmålen för sin gymnasieutbildning.
Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande 2012-08-13 inkl. bilaga
Bakgrund
Varje år fortsätter ett antal elever i gymnasieskolan sin utbildning ett
"fjärde år". Genom den nya gymnasieskolan (GY11) har kravet på
ökad genomströmning i gymnasieskolan skärpts, och statsbidragen till
kommunerna sänkts. I nya skollagen har också elevens rätt till särskilt
stöd förtydligats.
Mot bakgrund av detta finns ett behov av att tydliggöra vilka kriterier
som ska vara uppfyllda för att bidrag ska beviljas till såväl fristående
som kommunala gymnasieskolor för elever som beviljas förlängd
undervisningstid ("fjärde år").
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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2012-09-04
Un § 88 forts.
Tjänstemannaberedning
Barn- och utbildningskontoret redogör i skrivelse daterad 2012-08-13 för
ärendet och föreslår Utbildningsnämnden att anta förslag till tillämpningsföreskrifter för beslut om ersättning till gymnasieskolor för elever som
beviljas förlängd undervisning.
A u 14/8

Politisk beredning
Arbetsutskottet behandlade ärendet 2012-08-14 § 67.

Un 4/9

Beslutande sammanträde
Ulrika Falk (S) för socialdemokraternas ledamöter och tjänstgörande
ersättare önskar lämna anteckning till protokollet.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Utbildningsnämnden

Un § 88 forts

Bilaga 1
Tillämpningsföreskrifter för beslut om ersättning
till gymnasieskolor för elever som beviljas
förlängd undervisning
Område:

Utbildning

Omfattning: Gymnasieskolor, såväl fristående som kommunala
som tagit emot elever från Norrtälje kommun.
Syfte:

Tillämpningsföreskrifterna avser att tydliggöra vilka
villkor som ska vara uppfyllda för att ersättning för
förlängd undervisning ska utbetalas.

Bakgrund
En ny skollag och en ny gymnasieförordning har trätt ikraft från 1 juli
2011. Den nya gymnasieskolan består av nationella gymnasieprogram
och introduktions-program. De nationella programmen är avsedda att
genomgås på tre år och ska bedrivas som heltidsstudier. Utbildning på
introduktionsprogram ska också bedrivas som heltidsstudier, men kan
minskas om eleven begär det och huvudmannen finner det förenligt
med utbildningens syfte.
En elev som har påbörjat en utbildning på nationellt program eller
introduktions-program har rätt att fullfölja sin utbildning. Rätten att
fullfölja utbildningen gäller också efter ett studieuppehåll på högst ett
läsår för studier utomlands. Elev som uteblir från utbildningen under
en månad i följd, utan att detta har berott på sjukdom eller beviljad
ledighet ska anses ha avslutat utbildningen.
Beslut om reducerat program
Om eleven önskar det och har påtagliga studiesvårigheter som inte
kan lösas på annat sätt far rektor besluta om att eleven befrias från
undervisning i en eller flera kurser, s.k. reducerat program. Det
beslutas alltid inom ramen för ett åtgärdsprogram. För elever som har
behov av extra stöd i skolarbetet ska stödundervisning anordnas. Det
kan ske i form av specialundervisning.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida

Sammanträdesdatum

2012-09-04
Beslut om förlängd undervisning
Huvudmannen för utbildningen får besluta att utbildningen fördelas
över längre tid än tre år, om eleven har läst ett reducerat program eller
om det med hänsyn till elevens förutsättningar i övrigt finns särskilda
skäl för det.
Ersättning till anordnare
Skollagen och gymnasieförordningen reglerar rätten till bidrag till
huvudmän för fristående gymnasieskolor. Bidraget består av ett
grundbelopp, som bland annat avser ersättning till undervisning och
stödåtgärder till elever.
Grundbeloppet motsvaras av programpengen. För elever på
introduktions-program är ersättningen högre än på det nationella
programmet för att kompensera anordnaren för extra stödåtgärder.
Norrtälje kommun följer länsprislistan när det gäller ersättning enligt
grundbeloppet.
A l l ekonomisk ersättning till fristående gymnasieskolor ska utgå på
lika villkor som till kommunens gymnasieverksamhet i egenregi.
För elev som har behov av extraordinära stödåtgärder som inte har
anknytning till den vanliga undervisningen finns möjlighet att ansöka
om tilläggsbelopp.
Ersättning till anordnare vid förlängd undervisning
Ersättning för förlängd undervisning beviljas först efter ansökan från
anordnaren, gäller såväl kommunala som fristående skolor. Ansökan
bör ha inkommit till barn- och utbildningskontoret före terminsstart
för att den ska kunna behandlas innan elevens förlängda studier
påbörjas.
Ansökan beviljas endast om eleven har varit förhindrad att delta i
undervisningen på grund av yttre omständigheter som eleven själv
inte råder över. Dessa omständigheter ska kunna styrkas med, t ex
läkarintyg eller andra professionella utlåtanden samt övrig
dokumentation i form av beslut om åtgärdsprogram m.m. Ersättning
utgår endast för tid motsvarande den tid eleven varit förhindrad att
delta i undervisningen.
Att eleven har studiesvårigheter och halkat efter i studierna är inte
skäl i sig för att bevilja ersättning för förlängd undervisning. Elever
Justerandes

Utdragsbestyrkande
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som riskerar att inte nå kunskapskraven ska tidigt fångas upp och
åtgärdsprogram ska upprättas och stödinsatser sättas in för att hjälpa
eleven att uppnå kunskapskraven för utbildningen.
Uppföljning och återrapportering
Beslut om att förlägga undervisningen för enskild elev över längre tid
än tre år är ett delegationsbeslut och ska återrapporteras till
Utbildningsnämnden, (avser egenregin).
Beslut om att bevilja ersättning för förlängd undervisning, och
resultatet för de elever för vilka bidrag beviljats ska återrapporteras
till Utbildningsnämnden årligen i oktober. Detta avser såväl beslut
som rör egenregin som fristående gymnasieskolor och
gymnasieskolor i andra kommuner.
Övrigt
Ovanstående tillämpningsföreskrifter reglerar endast beslut om
huruvida bidrag för förlängd undervisningstid ska beviljas till en
enskild skola, inte elevens rätt till förlängd undervisningstid. Detta är
ett beslut som rektor kan och ska fatta utifrån skollagens
bestämmelser, oberoende av om bidrag beviljas för eleven eller inte.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Un § 89

D n r U N 11-217 108

Rutiner för klagomålshantering - redovisning av
inkomna klagomål och synpunkter
Beslut
Utbildningsnämnden beslutar
att

inkomna klagomål och synpunkter ska redovisas för nämnden
vid varje nämndsammanträde.

Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande 2012-06-29
Bakgrund
I skollagen (2010:800) 4 kap. 8 § anges att huvudmannen ska ha
skriftliga rutiner för att ta emot och utreda klagomål mot
utbildningen. Information om rutinerna ska lämnas på lämpligt sätt.
Motivet från lagstiftarens sida är det är huvudmannen som ansvarar
för utbildningen och för att åtgärda brister i verksamheten som
framkommer via klagomål. Barn, elever och föräldrar har tidigare i
stor utsträckning anmält missförhållanden direkt till Skolinspektionen
utan att först ha vänt sig till huvudmannen med sitt klagomål.
Lagstiftarens intention är alltså att huvudmannen ska få ökade
möjligheter, och en större skyldighet att själv utreda och åtgärda
brister i den egna verksamheten.
Det är upp till varje huvudman att bestämma hur klagomålshanteringen ska organiseras och hur informationen om klagomålsrutinerna ska lämnas. Rutinerna ska dock vara skriftliga så att det är
tydligt vad de innebär. De bör också innehålla en intern ansvarsfördelning hos huvudmannen. Barn- och utbildningskontoret hatunder våren 2012 utarbetat en organisation och rutin för klagomålshanteringen. Rutinen har kompletterats med ett förtydligande av hur
Utbildningsnämnden, får kännedom om inkomna klagomål
Tjänstemannaberedning
Barn- och utbildningskontoret redogör i skrivelse daterad 2012-06-29 för
ärendet och förslår Utbildningsnämnden besluta att inkomna klagomål och
synpunkter ska redovisas för nämnden vid varje nämnd sammanträde.
Au 14/8

Justerandes sign

Politisk beredning
Arbetsutskottet behandlade ärendet 2012-08-14 § 69.
Utdragsbestyrkande
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Un § 9 0

Anmälan av delegationsbeslut
Beslut
Utbildningsnämnden beslutar
att

godkänna redovisningen av delegationsbeslut under perioden
2012-06-01-2012-07-31 enligt förteckning daterad 2012-08-21.

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 4/9

Justerandes sign

Beslutande sammanträde
Förteckning Över anmälan av delegationsbeslut daterad 2012-08-21
föreligger.
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Anmälan av delgivningar
Beslut
Utbildningsnämnden beslutar
att
Un 4/9
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förteckningen

godkänns och läggs till handlingarna.

Beslutande sammanträde
Förteckning daterad 2012- 08-24 över delgivningar föreligger.
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Rapport från förvaltningen
Gymnasie-och gymnasiesärskolans organisation läsåret 13/14
Tf. verksamhetschefen för gymnasieskolan informerar i kommande
ärende om gymnasie- och gymnasiesärskolans organisation läsåret
2013/14. Ärendet kommer att avse vilka program och inriktningar
samt antalet platser som ska erbjudas vid Rodengymnasiets enheter
läsåret 2013/14.
Information om sommarskolan 2012
Tf. förvaltningschefen informerar om årets sommarskola som bedrivits
under tre veckor i juni-juli. Sammanlagt 67 elever deltog, varav 35
grundskoleelever och 32 gymnasieelever. Undervisning har bedrivits i
svenska, engelska, matematik och svenska som andraspråk. Efter
avslutad sommarskola har 15 betyg satts för grundskoleelever, och 12
betyg för gymnasieelever.
Handlingsplan arbetsmiljöåtgärder
Tf. förvaltningschefen informerar om en del i den handlingsplan som
togs fram efter medarbetarenkäten år 20 i 1. En del i planen är att öka
tillgängligheten till förvaltningsledningen. Förvaltningschefen har
därför under våren bjudit in personal till ett antal tillfallen att "fika
med Åse". Ytterligare fyra tillfallen är nu inplanerade under hösten
2012. Mötena syftar till att ge personalen möjlighet att under enkla
och informella former få träffa förvaltningschefen och diskutera
angelägna och aktuella frågor.
Samverkansprojekt avseende karriärtjänster för lärare
Tf. förvaltningschefen informerar om ett kommande samverkansprojekt med barn- och utbildningskontoret, de fackliga parterna och
kommunens personalavdelning för att möjliggöra s.k.
"karriärtjänster" för lärare.
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Rapport från arbetsutskottet, presidiet och
ordförande
Ordförande informerar från ordförandekonferens i Grisslehamu 28-29
augusti.
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Övriga frågor
Digitalt lärande -NETT
Gustaf Palm (M) informerar om att han deltagit vid den s.k. NETTmässan om digitalt lärande den 15 augusti, och framförde att det var
en intressant och välorganiserad mässa som genomfördes på ett
mycket förtjänstfullt sätt.
Utvärdering av SFI-verksamlteten
Ulrika Falk (S) frågar om utvärderingen av SFI-verksamheten.
T f förvaltningschefen informerar om att barn- och utbildningskontoret snart är klara med kravspecifikationen för uppdraget, som
delvis kommer att läggas ut på en extern konsult.
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