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NORRTÄLJE

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

KOMMUN

2014-10-28

Utbildningsnämnden
Plats och tid

Norrtäljesalen, kommunhuset Ankaret, Estunavägen 14, Norrtälje kl.14.00-14.40

Beslutande

Ledamöter

Louise Branting (C), ordförande Roland
Brodin (M)
Sören Forslund (M)
Gail Watt (M), tjänstgörande ersättare
Ulla-Britt Pettersson (KD), tjg. ersättare
Birgitta Sämskar (FP)

Kristian Krassman (S)
Ulla Bratt (S)
Sven Olov Jansson (S)
Catharina Erdtman (S)
Bosse Blideman (MP)

Ersättare

Conny Andersson (S)
Christina Hamnö (V)
Andreas Hagstedt (MP)

Övriga närvarande

Åse Modin, förvaltningschef
Agneta Brus, nämndsekreterare
Heinz Glöckler, verksamhetschef gymnasieskolan & vuxenutbildningen
Sandra Pereira Raimundo Varela, ekonom § 64-66

Kristian Krassman

Justerare
Justeringens plats och tid

Barn- och utbildningskontoret 2014-11-05

Underskrifter
Sekreterare

Paragrafer §§
Agneta Brus

Ordförande
Louise Branting
Justerare
Kristian Krassman

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Organ
Sammanträdesdatum Datum
då anslaget sätts upp
Förvaringsplats för protokollet

Utbildningsnämnden
2014-10-28
2014-11-06

Datum då anslaget tas ned

Barn- och utbildningskontoret

Underskrift
Agneta Brus
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

2014-11-28
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2014-10-28
Utbildningsnämnden
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§ 67 Dnr 2014-000042 612.1
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Utbildningsnämnden

§ 64

Ändringar i föredragningslistan
Beslut
Utbildningsnämnden fastställer föredragningslistan.
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Sammanträdesdatum

Utbildningsnämnden

§ 65

Information från förvaltningen
Beslutande sammanträde
Följande rapporter lämnas:
Inför gymnasievalet 2015/16
Rodengymnasiet erbjuder ”Öppet hus” den 27 november, och ”prova pådag” den 23 januari 2015.
Budgetpropositionen 2015
Verksamhetschefen för gymnasieskolan informerar om de viktigaste
förslagen i budgetpropositionen för 2015 vad avser gymnasieskolan och
vuxenutbildningen.
Jämförelsetal 2013
Skolverket har publicerat jämförelsetal för skolverksamheten som finns att
hämta på www. skolverket. se
Ohälsotal - statistik utbildningsnämndens verksamhetsområde
Verksamhetschefen redovisar s.k. ohälsotal för utbildningsnämndens
verksamhetsområde i jämförelse med kommunen som helhet.
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Utbildningsnämnden

§ 66

Dnr 2014-000020 042

Ekonomisk månadsrapport för utbildningsnämnden,
prognos per september 2014
Beslut
Utbildningsnämnden godkänner månadsrapport per september 2014, 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. Uppföljningen sker genom månadsrapporter och
delårsrapporter. Uppföljningen ska ligga till grund för åtgärder och
eventuella omprioriteringar i verksamheten.
Totalt visar utbildningsnämnden ett överskott om 10,3 mnkr per september.
Prognosen för hela året är ett överskott om totalt 7,3 mnkr.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2014-10-09 inklusive ekonomisk månadsrapport per
september
Arbetsutskottets protokoll 2014-10-14
Beslutet ska skickas till
Kommunstyrelsen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sida

5(16)

Sida

NORRTÄLJE
KOMMUN

6(16)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2014-10-28

Utbildningsnämnden

§ 67

Dnr 2014-000042 612.1

Kvalitetsgranskning av gymnasiearbetet vid Rodens
högskoleförberedande gymnasium, redovisning av
åtgärder efter Skolinspektionens beslut
Beslut
Utbildningsnämnden besvarar Skolinspektionens begäran med barn- och
utbildningskontorets tjänsteutlåtande daterat 2014-10-20.
Sammanfattning av ärendet
Skolinspektionen har under våren 2014 genomfört en kvalitetsgranskning av
gymnasiearbetet vid Rodens högskoleförberedande gymnasium. Efter
genomförd granskning har Skolinspektionen i beslut meddelat att Norrtälje
kommun senast den 17 november 2014 ska redovisa en skriftlig, uppföljningsbar planering av hur man avser att arbeta för att förbättra de områden
som Skolinspektionen identifierat som utvecklingsområden.
Beslutsunderlag
Skolinspektionens beslut inklusive verksamhetsrapport 2014-09-17
Tjänsteutlåtande 2014-10-20
Beslutande sammanträde
Yrkanden

Ordförande Louise Branting (C)föreslår att utbildningsnämnden besvarar
Skolinspektionens begäran med barn- och utbildningskontorets
tjänsteutlåtande daterat 2014-10-20.
Beslutsgång

Ordförande frågar om nämnden kan besluta enligt förslaget och finner att
nämnden säger ja.
Beslutet ska skickas till
Skolinspektionen
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§ 68

Dnr 2014-000109 006

Sammanträdestider 2015 för utbildningsnämnden
Beslut
Arbetsutskott (kl. 14-16) Utbildningsnämnden (kl. 14-17)
Utbildningsnämnden fastställer följande sammanträdestider 2015:

17 februari 17 mars 12
maj 2 juni 25 augusti 29
september 10 november
24 november (kl. 17-19)

20 januari (konstituerande sammanträde)
3 mars
31 mars
26 maj
16 juni
8 september
13 oktober
24 november
8 december

Arbetsutskottets sammanträden för antagning till gymnasieskolan:
Datum
Tid
Antagningsnämnd
14 april (tisdag)
14-16 Preliminär antagning
25 juni (torsdag)
14-16
Slutlig antagning
Sammanfattning av ärendet
Utbildningsnämnden ska fastställa sammanträdesdagar för 2015 för nämnd
samt arbetsutskott. Förslaget har utarbetats utifrån kommunstyrelsekontorets
anvisningar.
Datum for sammanträdestider 2015 kan komma att ändras av ny nämnd i
samband med det konstituerande sammanträdet.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2014-10-03
Arbetsutskottets protokoll 2014-10-14
Beslutet ska skickas till
Kommunstyrelsekontoret
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§ 69

Dnr 2014-000115 612.1

Antal platser för antagning till Rodengymnasiets
årskurs 1 läsåret 2015/16
Beslut
1. Utbildningsnämnden fastställer antal platser för antagning till årskurs
1 vid Rodengymnasiets enheter läsåret 2015/16 enligt nedanstående
tabell.
2. Utbildningsnämnden delegerar till arbetsutskottet att omedelbart efter
den första ansökningsperiodens utgång besluta om en eventuell
utökning av antalet platser inom enskilda program, om förutsättningar finns att genomföra utökningen inom budgetram.
Program

Erbjudna
platser
2015/16

Antal
antagna
elever
2014/15

Beslut
2013/2014

Bygg- och anläggning
El- och energi
Ekonomi
Fordon- och transport
Handel- och administration
Naturvetenskap
Samhällsvetenskap
Teknik
Vård och omsorg
Summa platser

22/81
25/2
32
28/20
25/10
60
75
32
22/10
321/45

30
25
33
48
32
49
83
23
21
344

54
42
34
57
32
32
34
34
20
297

Individuellt alternativ (plan)
Språkintroduktion (plan)

30
50

20
30

50

Deltar inte i beslutet/protokollsanteckning
Socialdemokraternas och Miljöpartiets ledamöter deltar inte i beslutet och
lämnar följande protokollsanteckning:
1

Angivet antal avser 22 platser på nationellt program och 8
platser på introduktionsprogram riktat mot programmet
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Utbildningsnämnden

”Gymnasiereformen GY2011 erbjuder i dagsläget 18 program på nationell
nivå. Norrtälje kommuns egen gymnasieskola erbjuder i dag 9 program av
18, alltså hälften. Vår kommun har historiskt sett låg eftergymnasial
utbildningsnivå, och resultaten från gymnasieskolan presterar under
riksgenomsnittet. För att vända trenden och utöka valfriheten krävs höjd
ambitionsnivå när det gäller vilka program som den kommunala
gymnasieskolan erbjuder. Det finns i dagsläget program som varken erbjuds
av fristående eller den kommunala gymnasieskolan, det ser vi som en brist”.
Sammanfattning av ärendet
Utbildningsnämnden ska infor varje kommande läsår fastställa antalet platser
för de olika programmen vid Rodengymnasiets enheter. Organisationen ska
vara fastställd innan sökperioden till gymnasieskolan påbörjas.
Utbildningsnämnden har den 26 augusti 2014 § 48 beslutat om programutbud för sökande till årskurs 1 vid Rodengymnasiets enheter läsåret
2015/16.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2014-10-07 Arbetsutskottets protokoll 2014-10-14
Beslutet ska skickas till
Verksamhetschefen för gymnasieskolan
Gymnasieantagningen
Rektor Rodengymnasiets enheter
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§ 70

Dnr 2014-000116 614

Upphandling av kommunal vuxenutbildning i Norrtälje
kommun
Beslut
1. Utbildningsnämnden uppdrar åt bam- och utbildningskontoret att i
samråd med upphandlingsenheten och deltagande kommuner ta fram
underlag för att genomfora en samordnad upphandling.
2. Upphandlingen ska genomföras inom utbildningsnämndens
budgetram.
3.
Sammanfattning av ärendet
Norrtälje kommuns vuxenutbildning har ett behov att förnya befintliga
gamla avtal för att kunna erbjuda ett större utbud av utbildningar än man kan
erbjuda i egen regi.
För att säkerställa verksamhetsplanens mål att Norrtälje kommunens
invånare kan höja sin utbildningsnivå finns behov av att handla upp
utbildningar som den egna verksamheten inte kan erbjuda.
Genom att deltar i en gemensam upphandling med flera kommuner i
Stockholms län kan kostnader sparas och synergieffekter skapas.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2014-10-07
Arbetsutskottets protokoll 2014-1014
Beslutet ska skickas till
Verksamhetschefen för vuxenutbildningen
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§ 71

Dnr 2014-000117 605

Samverkansavtal avseende gymnasieskolan mellan
Uppsala kommun och Norrtälje kommun läsåret
2015/16
Beslut
1. Bilaga 1 for läsåret 2015/16 för sökande från Norrtälje ska omfatta de
nationella program som Norrtälje kommun inte själv anordnar.
2. Utbildningsnämnden godkänner att avtalet för sökande från Uppsala
kommun avser samtliga utbildningar i Norrtälje kommun.
3. Utbildningsnämnden godkänner att för sökande från Norrtälje som
antagits till nationellt godkänd idrottsutbildning (NIU) avser
avtalet samtliga nationella program i Uppsala.
4. Utbildningsnämnden delegerar till förvaltningschefen att underteckna
bilaga 1.
Sammanfattning av ärendet
Norrtälje kommun och Uppsala kommun har sedan 2008 avtal om
samverkan avseende gymnasieskolan. Avtalet innebär att gymnasieelever
kan tas emot som förstahandssökande i respektive kommun. För elever från
Uppsala har avtalet omfattat samtliga utbildningar som anordnas av Norrtälje
kommun. För elever från Norrtälje har avtalet omfattat de utbildningar som
Norrtälje kommun inte själv anordnar.
Inför varje läsår ska kommunerna fastställa ”bilaga 1” till samverkansavtalet,
som reglerar vilka utbildningar som omfattas av samverkansavtalet. Detta
ska enligt samverkansavtalet göras senast den 15 december året innan
utbildningen startar.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2014-10-09
Arbetsutskottets protokoll 2014-10-4
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Beslutet ska skickas till
Uppsala kommun
Verksamhetschefen för gymnasieskolan
Gymnasieantagningen
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§ 72

Dnr 2014-000001 002

Anmälan av delegationsbeslut till utbildningsnämnden
Beslut
Utbildningsnämnden godkänner redovisningen av delegationsbeslut för
perioden september 2014.
Sammanfattning av ärendet
Utbildningsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till arbetsutskott,
ordförande och tjänstemän enligt en av nämnden antagen delegationsordning. Dessa beslut 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 2014-10-20
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§ 73

Dnr 2014-000061 600

Meddelanden till utbildningsnämnden
Beslut
Utbildningsnämnden lägger forteckningen till handlingarna.
Beslutsunderlag
Förteckning över meddelanden 2014-10-20
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§ 74

Dnr 2014-000060 610

Redovisning av inkomna klagomål och
anmälningsärenden
Beslut
Utbildningsnämnden lägger forteckningen till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Barn- och utbildningskontoret sammanställer och redovisar för Utbildningsnämnden samtliga inkomna klagomål mot utbildningen samt inkomna
anmälningar om kränkande behandling.
Enligt skollagen ska varje huvudman för utbildning ha skriftliga rutiner för
att ta emot och utreda klagomål mot utbildningen. Utbildningsnämnden
beslutade 2012-09-04 § 89 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 anmälningar 2014-10-20
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§ 75

Rapporter från arbetsutskottet, presidiet och
ordförande
Beslutande sammanträde
Följande rapporter lämnas:
Ordförande Louise Branting (C) informerar om att hon tillsammans med
barn- och skolnämndens ordförande deltar vid höstens pensionärsavtackning
som äger rum i kommunhusets restaurang den 5 november.
Ordförande Louise Branting (C) informerar vidare om att hon tillsammans
med Kristian Krassman (S) kommer att delta vid programråd på Rodengymnasiet den 9 november.
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
2014-10-20

Handläggare: Heinz Glöckler, Verksamhetschef
för gymnasieskolan
Telefon: 0176-74632
E-post: heinz.glockler@norrtalje.se
Dnr: UN 14-042 612

Till
Skolinspektionen

Kvalitetsgranskning av gymnasiearbetet vid Rodens
högskoleförberedande gymnasium, redovisning efter
Skolinspektionens beslut 2014-09-17
Skolinspektionens Dnr 400-2013:5623
Förslag till beslut
Utbildningsnämnden besvarar Skolinspektionens begäran med barn- och
utbildningskontorets tjänsteutlåtande daterat 2014-10-20.

Åse Modin
Förvaltningschef

Heinz Glöckler
Verksamhetschef för gymnasieskolan

Sammanfattning av ärendet
Skolinspektionen har under vårterminen 2014 genomfört en kvalitetsgranskning
av gymnasiearbetet vid Rodens högskoleförberedande gymnasium.
Efter genomförd granskning har Skolinspektionen i beslut meddelat att Norrtälje
kommun senast den 17 november 2014 ska redovisa en skriftlig, uppföljningsbar
planering av hur man avser att arbeta för att förbättra de områden som
Skolinspektionen identifierat som utvecklingsområden.
Vidare ska Norrtälje kommun senast den 17 september 2015 skriftligt redovisa
faktiskt vidtagna åtgärder, samt en bedömning av i vilken grad insatta åtgärder
har fått avsedd effekt.
Identifierade utvecklingsområden:
1. Rektorn behöver se till att det finns en medbedömare till varje
gymnasiearbete.
2. För att eleverna på Rodens högskoleförberedande gymnasium ska få så bra
förutsättningar som möjligt att planera, genomföra och utvärdera sitt
gymnasiearbete behöver rektorn se till att lärarna även fortsättningsvis får
möjlighet att planera och förbereda processen.
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
2014-10-20

2 (3)

Beskrivning av ärendet
Rektor för Rodens högskoleförberedande gymnasium har lämnat följande
planering av hur enheten avser att arbeta för att förbättra de områden som
Skolinspektionen identifierat som utvecklingsområden:
1. Rektorn behöver se till att det finns en medbedömare till varje
gymnasiearbete.
I möte med alla handledare på skolan har vikten av medbedömare gjorts tydlig.
Varje handledare ska, så fort ämne för arbetet är bestämt, meddela rektor
medbedömare. Rektor ansvarar för att detta sker och kommer att följa upp.
2. För att eleverna på Rodens högskoleförberedande gymnasium ska få så
bra förutsättningar som möjligt att planera, genomföra och utvärdera sitt
gymnasiearbete behöver rektorn se till att lärarna även fortsättningsvis får
möjlighet att planera och förbereda processen.
Alla handledare i gymnasiearbetet har schemalagda möten för att diskutera
bedömning m.m., samt för att samtala om kring redovisningsformer samt datum
för detta. Rektor har också i samråd med berörd personal beslutat att gruppen ska
samlas för sambedömning. Allt för att så långt som möjligt kvalitetssäkra
elevens gymnasiearbete. Handledarna har liksom förra året tid för gymnasiearbetet i sin tjänstefördelning.
Följande tidplan har tagits fram av rektor och handledare för gymnasiearbetet
läsåret 2014/15, samt som planeringsunderlag för kommande läsår:
Datum
Vårtermin åk 2
Höst 2014
15 december 2014
2 april 2015
8 maj 2015

Hållpunkter
gymnasiearbetet
Uppstart
Projekt/arbetsplan
Inlämning första utkast
Inlämning inför
opponering/redovisning
Opponering/redovisning

Datum

Möte handledargrupp

8 september 2014
13 oktober 2014
26 januari 2015
13 april 2015

Planering föreläsningsserie
Skolinspektionens rapport
Första utkast gymnasie-arbetet
Inför opponering och redovisning
Sambedömning
Utvärdering

25 maj 2015

Vidare har rektor och lärare tillsammans planerat en föreläsningsserie för
eleverna, för att ytterligare förbereda, och stödja eleverna i gymnasiearbetet.
Följande planering har lagts för läsåret 2014/15:

TJÄNSTEUTLÅTANDE
2014-10-20

Datum
23 oktober 2014
10 november 2014
4 december 2014
15 januari 2015
12 mars 2015
19 mars 2015

Innehåll i föreläsning
Dokumentation
Statistiska metoder. Vad gör man med det insamlade materialet?
Referering i text. Oxford eller Harvardmetoden?
Hur skriver man en abstract?
Respons på gymnasiearbetet.
Presentationsteknik.

En redovisning av faktiskt vidtagna åtgärder, samt bedömning av i vilken grad
insatta åtgärder har fått avsedd effekt är planerad att behandlas av
utbildningsnämnden i juni 2015.
Slut

Beslut skickas till
Skolinspektionen
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