
Sammanträdesprotokoll 2018-08-16
Utbildningsnämnden

Tid och plats 2018-08-16 - Skånes Fagerhultrummet i kommunhuset kl. 13.30-17.10.

Beslutande
Theresa Lindahl (M) - ordförande
Kenny Lärkevie (C) - förste vice ordförande
Leif Svensson (S) - andre vice ordförande
Anders Kristensson (M) - ledamot
Anneli Eskilandersson (SD) - ledamot
Clas Engström (KD) - ledamot
Gunilla Edman (S) - ledamot
Michael Bengtsson (SD) - ledamot
Thomas Bjertner (S) - ledamot
Birgit Svensson (MP) - ledamot
Ingrid Edman Nilsson (L) - ledamot

Övriga deltagande Betty Bencsik (S) - ersättare
Tommy Rosenqvist (SD) - ersättare
Tyrone Stebner (S) - ersättare
Jenny Alfredsson, biträdande rektor Beringskolan och grundsärskolan § 62
Richard Johnsson, controller SERKON §§ 63-65
Caroline Wiking, förskolechef § 67
Gunilla Danielsson, förskolechef § 67
Ingela Ström, utbildningschef
Amanda Cederholm, förvaltningsstrateg, sekreterare

Justering
Justerare Anneli Eskilandersson

Plats och tid Kommunhuset 2018-08-23, kl. 13.00.

Justerade paragrafer §§ 62 - 70

Underskrifter

Sekreterare
.................................................................
Amanda Cederholm

Ordförande
.................................................................
Theresa Lindahl

Justerare
.................................................................
Anneli Eskilandersson

ANSLAG
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag på
Örkelljunga kommuns digitala anslagstavla på www.orkelljunga.se.

Organ Utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum 2018-08-16

Datum för anslag 2018-08-24 Datum för nedtagande 2018-09-17

Förvaringsplats för
protokoll Utbildningsförvaltningen
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Sammanträdesprotokoll 2018-08-16
Utbildningsnämnden

UN § 62 UBF.2018.220 610

Redovisning av grundsärskolans verksamhet läsåret
2017/18

Utbildningsnämnden beslutar att lägga redovisningen till
handlingarna.

Sammanfattning
Jenny Alfredsson, biträdande rektor Beringskolan och grundsärskolan,
redovisar grundsärskolans verksamhet under läsåret 2017/18.

Bland annat tas följande punkter upp i redovisningen:

· Grundsärskolans uppdrag

· Grundsärskolans läroplan

· Träningsskolan

· Processen för inskrivning i grundsärskolan

· Grundsärskolans arbetssätt

· Grundsärskolans organisation för läsåret 2018/19

____________
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Utbildningsnämnden

UN § 63 UBF.2018.108 611

Behov av personalförstärkning på grund av utökat
elevantal i kommunens grundsärskola

Utbildningsnämnden beslutar att ställa sig bakom skrivelsen till
Kommunstyrelsens arbetsutskott.

Sammanfattning

Skrivelse från tillförordnad rektor

Grundsärskolan är ett alternativ till grundskolan för elever som bedöms
inte kunna nå upp till grundskolans kunskapskrav, därför att de har en
utvecklingsstörning eller en bestående hjärnskada. Träningsskolan är en
inriktning inom den svenska grundsärskolan. Elever i träningsskolan
har oftast en måttlig eller svår utvecklingsstörning, eller en förvärvad
hjärnskada.

Det är av största vikt att man vid en inskrivning i grundsärskolan är
noggrann och rättssäker. En inskrivning i denna skolform innebär vissa
begränsningar när det gäller vilken utbildning och vilket yrke eleven
kan välja i framtiden. Fyra utredningar ska genomföras som underlag:
pedagogisk, psykologisk, medicinsk och social.

Grundsärskolan i Örkelljunga är förlagd till Beringskolans och
Kungsskolans lokaler. Eleverna kommer från olika
upptagningsområden i kommunen. Innan en inskrivning blir aktuell
utreds en elev mycket grundligt av olika professioner:
lärare/specialpedagog, psykolog, läkare och kurator enligt ovan. Under
läsåret 2017/18 har grundsärskolan 19 elever inskrivna i årskurs 1-9. I
dagsläget är ytterligare 11 elever klara för inskrivning inför
höstterminen 2018. Endast en av nuvarande elever slutar särskolan vid
läsårets slut. Detta gör att särskolan står inför en mycket stor utmaning
som kräver fler resurser än vad som kunnat förutses inför budgetåret
2018. För att klara av en så stor ökning av elevantalet i särskolan är en
rimlig bedömning att personalbemanningen utökas med minst 4,5 tjänst
läsåret 2018/19.

Utbildningen i grundsärskolan ska ge eleverna en god grund för att
aktivt kunna delta i samhället och för att kunna fortsätta att utbilda sig
(Skolverket 2017). Elever i grundsärskolan och träningsskolan behöver
hjälp med allt från toalettbesök, måltidssituationer och förflyttningar
till lättare kunskapsstöd.

Hur resurser bäst fördelas är en komplex fråga men med hänvisning till
ovanstående anser jag att ytterligare resurser måste tillföras
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Utbildningsnämnden

grundsärskolan inför kommande läsår.

Utbildningsnämnden har 2018-05-03, §44, beslutat att översända
skrivelsen till Kommunstyrelsen och begära tilläggsanslag ur
Tilläggsbudget 2 för att klara en resursförstärkning i grundsärskolan
under hösten.
Kommunstyrelsens arbetsutskott har 2018-06-21, § 194, beslutat att
återremittera ärendet till utbildningsnämnden för inhämtande av
ytterligare information i ärendet om bl a:

· Påverkan på elevpeng systemet

· Berörs tjänster inom förskolan

· Anslagets storlek

Svar till Kommunstyrelsens arbetsutskott

Berörs tjänster inom förskolan
Tjänsterna inom förskolan berörs inte eftersom det inte finns några
assistenttjänster på förskolan. Om ett barn behöver extra stöd görs en
omfördelning av grundresursen på befintlig förskola eller med hjälp av
annan förskola.

Påverkan på elevpengssystemet och anslagets storlek
Det är totalt 10 nya elever som skrivits in i grundsärskolan inför
höstterminen. Dessa elever genererar 46 000 kr/år och elev i
elevpengsavstämningen. Det innebär att grundsärskolan får 460 000 kr
till dessa elever på helårsbasis. För höstterminen 2018 kommer
eleverna att generera 230 000 kr i elevpengsavstämningen.

Man behöver utöka med 4,5 tjänster à 530 000 kr vilket blir en total
årskostnad på 2 385 000 kr.
År 2019 behöver budgeten utökas med 1 925 000 kr (2 385 000 kr –
460 000 kr).

För år 2018 prognostiserar grundsärskolan ett underskott på 500 000 kr.
Elevpengsavstämning för höstterminen 2018 uppgår till 230 000 kr,
vilken redovisas under den centrala administrationen hos
Utbildningsnämnden.
Nettokostnaden inom Utbildningsnämnden för dessa elever är 270 000
kr för 2018 (500 000 kr – 230 000 kr). Att underskottet inte blir högre
beror på lägre personalkostnader i verksamheten under första halvåret
2018.

Beslutsunderlag
Behov av personalförstärkning på grund av utökat elevantal i
kommunens grundsärskola.pdf
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Protokoll 2018-06-21 - KSAU § 194
Svar till KSAU på frågor från 2018-06-21 § 194

____________

Expedieras till:
Kommunstyrelsen
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UN § 64 UBF.2018.218 042

Delårsrapport Utbildningsnämnden 2018

Utbildningsnämnden beslutar att godkänna delårsrapporten och
lägga den till handlingarna.

Sammanfattning
Utbildningschef Ingela Ström och Richard Johnsson, controller
SERKON, har upprättat förslag till delårsrapport per 2018-06-30.

Ingela Ström, Richard Johnsson och Amanda Cederholm föredrar
ärendet.

Verksamhetsberättelse delårsrapport 2018

Viktiga händelser under året

Den 17 maj 2018 togs det första spadtaget i bygget av hälsoförskolan.
Samtliga barn på förskolan Högkullen fick vara med och gräva i
samband med detta. Naturligtvis var de försedda med hjälm.

Utbildningsnämnden har tagit beslut om att samtliga elever i
grundskolan ska ha ett digitalt verktyg, en Chromebook.

Som ett led i Skolinspektionens granskning har
utbildningsförvaltningen tagit beslutet att införa en ny struktur för det
systematiska kvalitetsarbetet/förbättringsarbetet. Samtliga skolor i
kommunen kommer att fokusera på skolresultaten och det pedagogiska
ledarskapet i undervisningen. Detta med hjälp av den så kallade
”Modellen”, ett best practice-verktyg från Successful Schools.

Elevhälsan har omorganiserats. Den centrala elevhälsans
specialpedagoger som tidigare arbetat centralt mot grundskolan har
placerats ut på skolorna. Elevhälsan har dessutom förstärkts under
våren.

En arkitektbyrå har presenterat ett förslag på nya skollokaler och ny
skolgård i anslutning till Södergårdens lokaler. Delar av Södergårdens
lokaler kommer att bli en utökning av Mårdenskolan.

Utveckling av verksamheten och framtidsutsikter

Andelen barn och elever i förskolan ökar varför en plan för att möta
kommande behov måste tas fram. Utbildningsförvaltningen måste
fokusera på att höja resultaten i skolan. En förutsättning för att den
eftergymnasiala utbildningen ska öka i kommunen är att eleverna går ut
gymnasieskolan med goda studieresultat. I Örkelljungas skolor har
antalet barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) ökat
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markant. Dessa barn måste få rätt stöd och rätt bemötande. Detta kräver
stora kunskaper hos pedagog och rektor. Vidare behöver elevhälsans
olika kompetenser komma in och arbeta förebyggande, så att vi ska
kunna möta barn med NPF på rätt sätt. Vi konstaterar även att antalet
familjehemsplacerade barn har ökat markant i kommunen. Många av
dessa barn kommer till Örkelljungas skolor i sina tidiga tonår och det
krävs stora insatser från pedagoger och annan skolpersonal för att
stödja dessa barn och ungdomar så att de kan ta tillvara på sin
utbildning.

Vi konstaterar också att antalet barn som går i särskola har fördubblats
de senaste åren. Idag vistas huvuddelen av dessa barn i Beringskolans
lokaler. Kungsskolans lokaler behöver ses över avseende funktionalitet
för de barn som ska ha sin högstadietid där. Redan nu funderar vi över
hur vi ska kunna erbjuda dessa barn en bra gymnasieskola i vår
kommun.

Ett annat prioriterat område är samarbetet med socialtjänsten. Detta
samarbete måste stärkas och utvecklas. Vi har många barn och familjer
i vår kommun som behöver ett gott stöd av båda verksamheterna. Ett
förebyggande och främjande arbete från samtliga förvaltningar behövs
för att trygga dessa barns framtid. Där blir fältverksamheten ett sätt att
fort fånga upp barn och ungdomar.

De barn som tidigare varit asylsökande men som nu fått permanent
uppehållstillstånd kommer att behöva stöd ”utöver det vanliga”, inom
ramen för klassen, avseende studiehandledning på modersmål, svenska
som andraspråk och modersmålsundervisning. Detta kommer att vara
en utmaning under åtskilliga år framöver både för grundskolan och för
gymnasieskolan. Utöver detta är andelen som har rätt till SFI stor. Att
hantera detta inom befintlig ram ställer stora krav på hela
organisationen.

I dagsläget är det också svårt att rekrytera lärare och förskollärare och
så kommer det att vara i många år framöver. Detta påverkar lärarnas
lönekrav och medför en lönekarusell som vi tidigare aldrig varit i
närheten av. Byte av arbetsgivare kan för den enskilda läraren ofta
innebära en löneökning på omkring 5 000 kronor, ibland ännu mer, per
månad. En utmaning som följer av detta är hur vi tar hand om de
medarbetare som väljer att stanna kvar hos oss och som därmed får en
lön som är betydligt lägre än den som kommunens nyanställda lärare
får. Det kommer vara viktigt att kommunen erbjuder sina anställda
goda fortbildnings- och utvecklingsmöjligheter.

Beslutsunderlag
Delårsrapport 2018 utbildningsnämnden.pdf

____________
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Expedieras till:
Kommunstyrelsen
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UN § 65 UBF.2018.10 610

Ekonomisk uppföljning

Utbildningsnämnden beslutar att en fördjupad redovisning för de
enheter som visar underskott ska redovisas på nämndens
sammanträde i november.

Sammanfattning
Utbildningsnämnden beslutade 2018-06-07, § 53, att handlingsplanen
för grundskolans underskott ska redovisas i sin helhet på nämndens
sammanträde i augusti.

Föreligger handlingsplan från Beringskolan.

Utbildningschef Ingela Ström och Richard Johnsson, controller från
SERKON, föredrar ärendet.

Beslutsunderlag
Protokoll 2018-06-07 - UN § 53
Beringskolans Handlingsplan utifrån skolans budgetunderskott
vårterminen 2018.pdf

____________

Expedieras till:
UN 2018-11-08

9(15)



Sammanträdesprotokoll 2018-08-16
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UN § 66 KLK.2017.210 288

Återrapportering av besvarad motion, KD - Fräscha upp
våra måltidsmiljöer

Utbildningsnämnden beslutar att enkäten ska återrapporteras
efter att den är genomförd, på Utbildningsnämndens sammanträde
i november.

Sammanfattning
Clas Engström har 2017-05-24 för den Kristdemokratiska
fullmäktigegruppen inlämnat följande motion:

”En måltid skall vara en helhetsupplevelse. Maten skall vara både god
och vacker och varieras över tid. Detta är av stor vikt både för våra
äldre som behöver få i sig näring och för skolans barn så att de kan
vara alerta och kunna prestera under hela skoldagen. Det finns
undersökningar som bland annat säger att 30 % av alla skolungdomar
inte får tillräcklig näring för att utvecklas och kunna hålla
koncentration och följa med på lektionerna.

En sak att se på är då att måltidsmiljöerna är så stimulerande så att de
ätande gärna går dit och att måltiden även blir en stund för avkoppling
och gemenskap. Därför vill vi göra en kreativ satsning på våra matsalar
så att det med olika medel som varierad belysning, färgsättning,
möblering m.m. får en mer restauranglik miljö där man får mer
"myskänsla" och man kan välja sittplatser efter tycke och smak.

Det är också viktigt att maten presenteras på ett tilltalande sätt, allt från
salladsbuffé och huvudrätt till bröd, dricka och specialkost.

I sammanhanget bör även personalen lyftas fram och ha möjlighet till
engagemang bland de ätande gästerna för att bidra till uppskattning av
maten och lära dem att pröva nya rätter.

Därför vill vi utreda förutsättningarna att höja måltidsupplevelsen och
öka trivseln i våra måltidslokaler.”

Motionens tidigare utredning

Utbildningsnämnden fick i uppdrag av kommunstyrelsen att yttra sig
över motionen och med grund i det yttrandet fattade
Kommunfullmäktige 2018-04-23, § följande beslut:

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar att som svar på motionen översända
utbildningsnämndens beslut 2018-03-08, § 22. Enligt utbildnings-
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nämndens förslag får kostenheten i uppdrag att utreda möjligheterna att
tillskapa omväxlande måltidsmiljöer samt hur måltidsupplevelsen kan
höjas, i samarbete med fastighetschefen och utbildningschefen.

Kommunfullmäktige beslutar därmed att bifalla motionen.

Ärendet ska återrapporteras av utbildningsnämnden till
kommunstyrelsen den 15 augusti 2018.

Återrapportering

Utifrån Kommunfullmäktiges beslut 2018-03-08, § 22, har kostchefen
utrett möjligheterna att tillskapa omväxlande måltidsmiljöer.

Som beskrivet i yttrandet från Utbildningsnämnden är det inte möjligt
att ändra i möbleringen för att skapa restauranglika hörn och liknande.
Detta eftersom man behöver utnyttja platsen maximalt.

Vad man däremot kan genomföra är att "snygga till" matsalsmiljön,
genom exempelvis tavlor och liknande.

Under september månad i år kommer kostenheten att genomföra en
kundnöjdhetsundersökning på samtliga skolor. Enkäten har arbetats
fram av kostchefen och har förankrats i utbildningschefens
ledningsgrupp. Enkäten bifogas i denna återrapportering. Utifrån
svaren i enkäten kommer kostenheten att vidta de åtgärder som behövs.

Beslutsunderlag
Motion, KD - Fräscha upp våra måltidsmiljöer
Tjänsteskrivelse - förslag till svar på motion från KD, Fräscha upp våra
måltidsmiljöer.pdf
Protokoll 2018-04-23 - KF §43
Återrapportering av besvarad motion om måltidsmiljöer
Kundundersökning i matsalen HT 2018.pdf

____________

Expedieras till:
UN 2018-11-08
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UN § 67 UBF.2018.219 634

Redovisning av förskolans mål läsåret 2017/18

Utbildningsnämnden beslutar att lägga redovisningen till
handlingarna.

Sammanfattning
Förskolecheferna Caroline Wiking och Gunilla Danielsson redovisar
förskolans arbete med inkluderande lärmiljöer, matematik och
digitalisering under läsåret 2017/18.

Under redovisningen visar förskolecheferna en film om arbetet som
genomförts på förskolorna under läsåret.

____________
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UN § 68 UBF.2018.11 610

Övriga frågor

Kenny Lärkevie (C) ställer följande fråga:
Varför serveras det inte svenskt kött och kyckling fast vi tagit ett beslut
2017-05-04?

Utbildningschefen svarar att det beslut som togs 2017-05-04 gällde
vilka krav som skulle ställas i kostupphandlingen. Kraven ställdes
enligt den reglering som gäller för upphandlingar.
Därefter följde en diskussion kring svenskt kött.

Följande frågor ställdes på sammanträdet som besvaras på
Utbildningsnämndens nästa sammanträde:

Kenny Lärkevie (C) ställer följande fråga:
Varför har inte vårdnadshavare fått information i god tid inför
skolstarten?

Kenny Lärkevie (C) ställer följande fråga:
Varför har inte alla föräldrar till barn som åker skoltaxi fått information
om vilka tider som gäller inför skolstarten?

Kenny Lärkevie (C) ställer följande fråga:
Hur ska man kunna lägga in information i Presto om förskoleschema
när det inte fungerar?

Anneli Eskilandersson (SD) ställer följande fråga:
Varför syns det inte i Infomentor vilka klassföreståndare eleverna har?
____________

Expedieras till:
UN 2018-09-07
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UN § 69 UBF.2018.12 610

Aktuell information

· Utbildningschefen informerar att ny biträdande rektor på
Kungsskolan blir Ann-Margret Johansson.

· Rekryteringar på skolorna - Utbildningschefen informerar.

· Statsbidrag - Utbildningschefen informerar.

· Skolinspektionen - Utbildningschefen informerar om att
Skolinspektionen kommer att genomföra en granskning på
Kungsskolan i december 2018. Under våren 2019 kommer det
att genomföras en granskning av samtliga skolformer.

· Information om fältverksamheten under sommaren -
Utbildningschefen informerar.

· Utbildningschefen informerar om infrastrukturen på skolorna.

· Barn- och elevstatistik - Utbildningschefen informerar.

· KF § 70 - Budgetanvisningar 2019 samt EFP 2020-2021, se
medföljande handling.

· KF § 76 - Bestämmelser om ersättning till kommunala
förtroendevalda 2019-2022, se medföljande handling.

Medföljande handlingar
KF § 70 - Budgetanvisningar 2019 samt EFP 2020-2021.pdf
KF § 76 - Bestämmelser om ersättning till kommunala förtroendevalda
2019-2022.pdf

____________

14(15)



Sammanträdesprotokoll 2018-08-16
Utbildningsnämnden

UN § 70 UBF.2018.15 610

Anmälan av delegationsbeslut

Förslag till beslut

Utbildningsnämnden beslutar att lägga anmälningarna av
delegationsbeslut 2018-06-01--2018-07-31 till handlingarna.

Sammanfattning
Fattade delegationsbeslut finns tillgängliga under sammanträdet.

Beslutsunderlag
Delegationsbeslut fattade 2018-06-01--2018-07-31

____________
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