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Anmälan till skolinspektionen avseende inskrivning i särskolan
Försöksverksamhet med gymnasial lärlingsutbildning 20082010 – Ansökan om att deltaga läsåret 2009-2010
Försöksverksamhet med gymnasial spetsutbildning – Ansökan
om att få inrätta försöksverksamhet med riksrekryterande
spetsutbildning i matematik samt inrättande av specialutformat
program
Budgetuppföljning avseende tiden 2008-01-01—10-31
Övertagande av Hässleholms Montessoricentrums
förskoleverksamhet
Musik- och Kulturprofilering av Ljungdalaskolan – Redovisning
Förslag till stöd- och serviceorganisation vid tekniska kontoret –
Yttrande
Ny ledningsorganisation för barnomsorg och grundskola
Individuella utvecklingsplaner med skriftliga betygsliknande
omdömen
Barnomsorgsbehovet i Tyringe
Ansökan om bidrag för gymnasiestudier utomlands
Gymnasiesamverkan i Skåne – Val av en representant till
styrgruppen resterande del av mandatperioden 2007-2010
Val av kontaktperson vid område 3, Väster och Silviaskolan,
efter Tobias Adersjö, resterande del av mandatperioden
2007-2010
Val av ersättare i Specialutformade idrottsprogrammets
programråd efter Tobias Adersjö resterande del av
mandatperioden 2007-2010
Elevärende – Gymnasieskolan
Beslut enligt delegation
Rapporter
Information
Konferensen ”Rökfri arbetstid – en het fråga”

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdag

2008-11-27

Sid

1 (26)

Barn- och utbildningskontoret, kl 08:30 – 12:10
Sammanträde ajournerat kl. 11:25-11:40

Plats och tid
Beslutande
Ledamöter

Lena Olsson, ordf (c)
Kristina Lind (kd), 1:e vice ordf
Willy Ohlsson (s), 2:e vice ordf
Johan Berglund (m)
Kenneth Aronsson (m)
Karin Nilsson (m)
Eva Persson (c)
Hans Tosteberg (fp)
Nils Bergkvist (fv)
Lena Nilsson (s)
Joachim Fors (s)
Agneta Hörberg (s)
Andreas Dahlberg (s)

Övriga närvarande
Ersättare

Lisa Persson Rosenkvist (c)
Eva-Marie Lidén (kd), kl. 08:30-11:30, §§ 168-delvis § 178
Lena Lönn (s)
Jonathan Jönsson (m)
Christofer Olofsson (m), kl. 08:50-12:10, §§ 170-186
Sven Davidsson (c)
Sivert Aronsson (fp)
Paul Nordström (fv)
Lena N Andersson (s)
Roman Koziol (s)
Henning Nilsson (v)
Agneta Karlsson (mp)

Personalföreträdare

Kristina Rauer (TCO), §§ 169-176
Claes Ruderstam (SACO), §§ 169-176

Tjänstemän

Lars Johansson, förvaltningschef
Göran Elvirsson, utvecklingsledare
Åsa Persson, controller
Lars Härstedt Salmonson, rektor, § 173
Åsa Hallén Olofsson, biträdande rektor, § 173
Ingela Svensson, nämndsekreterare

Justering
Utses att justera
Justeringens plats, tid

Barn- och utbildningskontoret, torsdagen den 4 december 2008

Justerade paragrafer

§§ 168-186 (§§ 168-170 justerades omedelbart och finns även i
separat protokoll)

Underskrift

………………………………………………………………..

Sekreterare

Ingela Svensson
Ordförande

………………………………………………………………..
Lena Olsson

Justerare

………………………………………………………………..
Kristina Lind
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Sammanträdesdag
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ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat
Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Organ

Hässleholms kommun, Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesdag

2008-11-27

Datum då anlaget
sätts upp

2008-12-05

Datum då anslaget
tas ned

2008-12-29

Förvaringsplats
för protokollet

Barn- och utbildningskontoret

Underskrift

…………………………………………………….

Ingela Svensson
______________________________________________________________________

Justerare

Utdragsbestyrkande
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BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

2008-11-27

§ 168

Anmälan till skolinspektionen avseende inskrivning i
särskolan Dnr 41-2008:186
Dnr 2008.412 606

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden ställer sig bakom rektor Gull-Britt
Persson Binnergårds yttrande 2008-11-24.
Ärendet
Skolinspektionen har den 22 oktober 2008 tagit emot en anmälan
avseende inskrivning i särskolan.
I skrivelse 2008-11-03 anhåller skolinspektionen om barn- och
utbildningsnämndens yttrande i ärendet.
Yttrandet skall vara skolinspektionen tillhanda senast den 3 december
2008.
Handlingar i ärendet
Skolinspektionens skrivelse 2008-11-03.
Rektor Gull-Britt Persson Binnergårds yttrande 2008-11-24.

Justerare
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§ 169

Försöksverksamhet med gymnasial lärlingsutbildning
2008-2010 – Ansökan om att deltaga läsåret
2009-2010 Dnr 2008:57
Dnr 2008.431 612

Beslut
Ansökan inges till skolverket om att få delta i försöksverksamheten
läsåret 2009-2010 med 16 platser.
Ärendet
Barn- och utbildningsnämnden beslöt i samband med att 2008 års
verksamhetsplan antogs, 2007-12-13, § 176, att delta i
försöksverksamhet med gymnasial lärlingsutbildning.
Barn- och utbildningsnämnden har av myndigheten för
skolutveckling för läsåret 2008-2009 tilldelats de 16 platser man
ansökte om 2008-03-13, § 37.
Gymnasieskolan föreslår att ansökan inges om 16 platser för
läsåret 2009-2010, varav 10 platser avser åk 1 och 6 platser åk 2.
Ansökan skall vara skolverket tillhanda senast den 28 november
2008.
Handlingar i ärendet
Ansökan
Ärendets tidigare behandling
Arbetsutskottet 2008-11-13, § 154 där man föreslog att ansökan
skulle inges till skolverket om att få delta i försöksverksamheten
läsåret 2009-2010 med 16 platser.
Beslutsgång
Yrkande
Lena Nilsson (s) med instämmande av Eva Persson (c) yrkar bifall
till arbetsutskottets förslag.

Justerare
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§ 170

Försöksverksamhet med gymnasial spetsutbildning –
Ansökan om att få inrätta försöksverksamhet med
riksrekryterande spetsutbildning i matematik samt
inrättande av specialutformat program
Dnr 2008.408 612
Beslut
Ansökan inges till skolverket om att få delta i försöksverksamheten
med spetsutbildning i matematik från läsåret 2009-2010 med
30 platser.
Specialutformat program närliggande Naturvetenskapsprogrammet
(NV) inrättas under förutsättning att ansökan beviljas, samt
programmål för utbildningen fastställs enligt redovisat förslag.
Ärendet
Barn- och utbildningsnämnden informerades om utbildningsdepartementets promemoria ”Inrättande av försöksverksamhet
med riksrekryterande gymnasial spetsutbildning” vid sitt
sammanträde 2008-10-23.
Tekniska skolan anhåller i skrivelse 2008-10-29 om att ansökan
inges till skolverket om att få inrätta försöksverksamhet med
riksrekryterande spetsutbildning i matematik från läsåret 20092010 med 30 platser.
Spetsutbildningen skall bedrivas i form av ett specialutformat
gymnasieprogram närliggande Naturvetenskapsprogrammet (NV).
Poängplanen innehåller fler breddnings- och fördjupningskurser i
matematik än vad som normalt ingår i Naturvetenskapsprogrammet. Breddnings- och fördjupningskurser erbjuds också i
biologi, fysik och kemi.
Spetsutbildningens mål är att
- gymnasieelevernas intresse för matematik stimuleras.
- gymnasieelevernas kunskaper i matematik fördjupas och
breddas.
- gymnasieelever är väl förberedda inför sina universitetsstudier.
- gymnasieelever läser universitetskurser under gymnasietiden.
- fler gymnasieelever vill och vågar satsa på fortsatta studier
inom matematik, naturvetenskap och teknik.
Ansökan skall vara skolverket tillhanda senast den 1 december
2008.
Justerare

Utdragsbestyrkande
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Beslutande organet för samverkansavtalet avseende
gymnasieutbildningar i Skåne nordost-gymnasier har vid möte den
3 oktober 2008 uttalat att man stödjer Hässleholms kommuns
ansökan, vilket även Östra Göinge kommun och gymnasieförbundet
Bromölla-Sölvesborg meddelat att man gör.
Lund Universitet har i skrivelse 2008-11-26 meddelat att man
ställer sig positiva till att utveckla samarbetsformer med
Hässleholms Tekniska skola.
Ärendets tidigare behandling
Arbetsutskottet 2008-11-13, § 155 där man föreslog att ansökan
skulle inges till skolverket om att få delta i försöksverksamheten
med spetsutbildning i matematik från läsåret 2009-2010 med
30 platser.
Specialutformat program närliggande Naturvetenskapsprogrammet
(NV) inrättas under förutsättning att ansökan beviljas, samt
programmål för utbildningen fastställs enligt redovisat förslag.
Beslutsgång
Yrkande
Willy Ohlsson (s) med instämmande av Kristina Lind (kd), Johan
Berglund (m) och Eva Persson (c) yrkar bifall till arbetsutskottets
förslag.
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§ 171

Budgetuppföljning avseende tiden 2008-01-01--10-31
Dnr 2008.127 042

Beslut
Budgetuppföljningsrapporten daterad 2008-11-12 och kompletterad
2008-11-13 godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen.
Ärendet
Förvaltningen har 2008-11-12 med riktpunkt den 31 oktober 2008
upprättat en ekonomisk uppföljningsrapport med prognos till årets
slut avseende drift och investering.
Sammantaget visar helårsprognosen för 2008 ett överskott på
6 381 000 kronor.
Handlingar i ärendet
Uppföljningsrapport daterad 2008-11-12 och reviderad
2008-11-13.
Ärendets tidigare behandling
Arbetsutskottet 2008-11-13, § 149 där man beslöt att ge
förvaltningen i uppdrag att till barn- och utbildningsnämndens
sammanträde 2008-11-27 komplettera uppföljningsrapporten med
vad som framkom vid sammanträdet och att därefter behandla
ärendet direkt i nämnden.

Justerare
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§ 172

Övertagande av Hässleholms Montessoricentrums
förskoleverksamhet
Dnr 2008.103 718

Beslut
Förvaltningschefen får i uppdrag att slutföra övertagandet av
Hässleholms Montessoricentrums förskoleverksamhet från
2009-01-01 eller så snart så är möjligt.
Anhållan inges till kommunstyrelsen om att Hässleholms
Montessoricentrums lokaler övertas av kommunen.
Ärendet
Hässleholms Montessoricentrum som består av förskolorna
Ekbacken med 60 platser och 88:an med 30 platser bedrivs idag i
form av ett föräldrakooperativ.
Hässleholms Montessoricentrums styrelse har vid ett antal tillfällen
sedan slutet på hösten 2007 aviserat att man har för avsikt att
ändra huvudmannaskapet. Vid dessa tillfällen har följande två
alternativ presenterats:
- Pysslingen AB
- Hässleholms kommun
Hässleholms Montessoriförenings styrelse har vid ett möte
2008-10-27 med representanter från barn- och utbildningskontoret
och barn- och utbildningsnämndens ordförande framfört önskemål
om att kommunen övertar verksamheten från 2009-01-01.
T4-skolans kommunala montessorispår är utifrån valfrihets- och
kvalitetsperspektiv en prioriterad inriktning inom kommunens
grundskola. Då de enskilda förskolorna utgör huvuddelen av
rekryteringsbasen för T4-skolans montessorispår, är det av stor
vikt att dessa verksamheter ges möjlighet till fortsatt drift.
Handlingar i ärendet
Förvaltningens skrivelse 2008-11-03.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Ärendets tidigare behandling
Arbetsutskottet 2008-11-13, § 156 där man föreslog att
förvaltningschefen får i uppdrag att slutföra övertagandet av
Hässleholms Montessoricentrums förskoleverksamhet från
2009-01-01 eller så snart så är möjligt.
Anhållan inges till kommunstyrelsen om att Hässleholms
Montessoricentrums lokaler övertas av kommunen.
Beslutsgång
Yrkande
Lena Nilsson (s) med instämmande av Willy Ohlsson (s) yrkar bifall
till arbetsutskottets förslag.
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§ 173

Musik- och kulturprofilering av Ljungdalaskolan –
Redovisning

Dnr 2008.270 610

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden tackar rektor Lars Härstedt
Salmonson och biträdande rektor Åsa Hallén Olofsson för
informationen.
Ärendet
Barn- och utbildningsnämnden beslöt 2008-06-26, § 86 att uppdra
åt rektor för Musik & Kulturskolan att tillsammans med rektor för
område 2, Läreda, från hösten 2008 starta ett projekt vid
Ljungdalaskolan med musik och kultur, samt att en redovisning
av hur projektet utfallit skulle lämnas vid barn- och
utbildningsnämndens sammanträde i november 2008.
Rektor vid Musik & Kulturskolan Lars Härstedt Salmonson och
biträdande rektor vid Ljungdalaskolan Åsa Hallén Olofsson lämnar
en redovisning av hur projektet utfallit.
Handlingar i ärendet
Åsa Hallén Olofssons dokumentation 2008-11-06 av
Ljungdalaprojektet 2008.

Justerare
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§ 174

Förslag till stöd- och serviceorganisation vid tekniska
kontoret – Yttrande

Dnr 2008.245 001

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden antar föreslaget yttrande daterat
2008-11-03 och reviderat 2008-11-14 som yttrande till
kommunstyrelsen över föreslagen stöd- och serviceorganisation vid
tekniska kontoret.
Ärendet
Kommunstyrelsen anhåller 2008-10-28 om yttrande över
gränsdragningen mellan barn- och utbildningsnämnden och
tekniska nämnden avseende bemanning och arbetsuppgifter i
föreslagen stöd- och serviceorganisation vid tekniska kontoret.
Handlingar i ärendet
Tekniska nämndens förslag 2008-10-07 till stöd- och
serviceorganisation.
Förslag till yttrande daterat 2008-11-03 och reviderat 2008-11-14.
Ärendets tidigare behandling
Arbetsutskottet 2008-11-13, § 157 där man beslöt att ge
förvaltningen i uppdrag att till barn- och utbildningsnämndens
sammanträde 2008-11-27 komplettera föreslaget yttrande
2008-11-03 med vad som framkom vid sammanträdet och att
därefter behandla ärendet direkt i nämnden.
Beslutsgång
Yrkande
Kristina Lind (kd) med instämmande av Willy Ohlsson (s) och Lena
Nilsson (s) yrkar att föreslaget yttrande daterat 2008-11-03 och
reviderat 2008-11-14 skall utgöra barn- och utbildningsnämndens
yttrande till kommunstyrelsen.

Justerare
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§ 175

Ny ledningsorganisation för barnomsorg och grundskola
Dnr 2007.378 001

Beslut
- Barnomsorg och grundskola organiseras i fem (5) skolområden:
- Skolområde A (nuvarande rektorsområde 1, 3 och
Silviaskolan)
- Skolområde B (nuvarande rektorsområde 9 och 6)
- Skolområde C (nuvarande rektorsområde 2 och 7)
- Skolområde D (nuvarande rektorsområde 8 och 5)
- Skolområde E (nuvarande rektorsområde 4)
- Skolområdet skall ledas av en skolområdeschef som utnämns av
barn- och utbildningsnämnden (huvuduppgifter enligt bilaga 1).
- Skolområdena indelas i rektorsområden enligt den preliminära
organisationen (43 områden) i bilaga 2.
- Rektorsområdet leds av en rektor (huvuduppgifter enligt bilaga
1). Rektor utses av förvaltning och skolområdeschef
gemensamt.
- Förvaltningen får i uppdrag att utarbeta plan för genomförandet
(tidsplan, tillsättningsförfarande m.m.).
- Förvaltningen får i uppdrag att tillsammans med
skolområdescheferna slutligt fastställa rektorsområdenas
omfattning och innehåll.
- Förvaltningen får i uppdrag att genomföra kompetensutveckling
för rektorsgruppen.
- Förvaltningen får i uppdrag att utveckla samverkansformer
mellan förvaltningen och rektorsgruppen.
- Förvaltningen får i uppdrag att utreda skolområdenas
administration avseende volym, kompetens och placering.
Genomförandet av ledningsorganisationen skall ske enligt tidsplan
daterad 2008-11-03.
Ärendet
Kommunfullmäktige har 2006-12-18, § 210 i samband med att 2007
års budget fastställdes gett barn- och utbildningsnämnden i uppdrag
att under 2007 inkomma med förslag till ny ledningsorganisation för
barnomsorg och grundskola där varje skola eller samverkande
skolenhet leds av en rektor. I barn- och utbildningsnämndens
verksamhetsplan finns även uppdraget redovisat.

Justerare
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Barn- och utbildningsnämnden ingav 2007-10-25, § 148
framställan till kommunfullmäktige om att uppdrag ges åt
nämnden att genomföra organisationsförändringen enligt av barnoch utbildningsnämnden vid samma tillfälle redovisade
förutsättningar.
Kommunfullmäktige återremitterade 2008-01-28, § 7 ärendet till
kommunstyrelsen för beredning och förslag till finansiering.
Förslag, daterat 2008-05-12, till inriktningsbeslut för en ny
ledningsorganisation för barnomsorg och grundskola har varit ute
på remiss hos områdena för barnomsorg och grundskola samt de
fackliga organisationerna. Inkomna synpunkter redovisas i särskild
sammanställning.
Förvaltningen har efter framkomna synpunkter vid arbetsutskottets
sammanträde 2008-09-11 reviderat förslaget 2008-09-22 till
inriktningsbeslut för en ny ledningsorganisation.
Vid barn- och utbildningsnämndens sammanträde 2008-10-23
lämnades information i ärendet.
Handlingar i ärendet
Förslag till inriktningsbeslut för en ny ledningsorganisation daterat
2008-05-12 och reviderat 2008-09-22.
Redovisning av inkomna synpunkter.
Tidsplan för genomförande.
Förvaltningens förslag
- Barnomsorg och grundskola organiseras i fem (5) skolområden:
- Skolområde A (nuvarande rektorsområde 1, 3 och
Silviaskolan)
- Skolområde B (nuvarande rektorsområde 9 och 6)
- Skolområde C (nuvarande rektorsområde 2 och 7)
- Skolområde D (nuvarande rektorsområde 8 och 5)
- Skolområde E (nuvarande rektorsområde 4)
- Skolområdet skall ledas av en skolområdeschef som utnämns av
barn- och utbildningsnämnden (huvuduppgifter enligt bilaga 1).
- Skolområdena indelas i rektorsområden enligt den preliminära
organisationen (43 områden) i bilaga 2.
- Rektorsområdet leds av en rektor (huvuduppgifter enligt bilaga
1). Rektor utses av förvaltning och skolområdeschef
gemensamt.
- Förvaltningen får i uppdrag att utarbeta plan för genomförandet
(tidsplan, tillsättningsförfarande m.m.).

Justerare
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Förvaltningen får i uppdrag att tillsammans med
skolområdescheferna slutligt fastställa rektorsområdenas
omfattning och innehåll.
Förvaltningen får i uppdrag att genomföra kompetensutveckling
för rektorsgruppen.
Förvaltningen får i uppdrag att utveckla samverkansformer
mellan förvaltningen och rektorsgruppen.
Förvaltningen får i uppdrag att utreda skolområdenas
administration avseende volym, kompetens och placering.

Genomförandet av ledningsorganisationen skall ske enligt tidsplan
daterad 2008-11-03.
Ärendets tidigare behandling
Arbetsutskottet 2008-11-13, § 159 där man beslöt att ärendet
skulle behandlas direkt i barn- och utbildningsnämnden utan något
förslag från arbetsutskottet.
Beslutsgång
Yrkande
Kristina Lind (kd) med instämmande av Willy Ohlsson (s) och Johan
Berglund (m) yrkar bifall till förvaltningens förslag.

Justerare
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdag

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

2008-11-27

§ 176

Individuella utvecklingsplaner med skriftliga betygsliknande omdömen
Dnr 2008.476 611

Beslut
Redovisningen i skrivelse 2008-11-12 om hur arbetet med de
individuella utvecklingsplanerna med skriftliga betygsliknande
omdömen skall hanteras i kommunens grundskolor godkänns.
Ärendet
Barn- och utbildningsnämnden beslöt 2008-08-28, § 128 att ge
förvaltningen i uppdrag att ta fram förslag till kommunalt regelverk
för hur skriftliga betygsliknande omdömen skall hanteras i
grundskolan. Förslaget skulle redovisas vid barn- och utbildningsnämnden sammanträde i november 2008.
Information i ärendet gavs vid arbetsutskottets sammanträde
2008-11-13.
Förvaltningen redovisar i skrivelse 2008-11-12 följande:
-

Bestämmelserna om individuella utvecklingsplaner i 7 kap 2§
grundskoleförordningen (ändrade den 1 juli 2008).
Skolverkets allmänna råd som är rekommendationer till stöd för
hur skolans författningar ska tillämpas.
Redovisning av hur förvaltningen kommer att arbeta med de
individuella utvecklingsplanerna.

Handlingar i ärendet
Redovisning 2008-11-12 om arbetet med de individuella
utvecklingsplanerna.
Förvaltningens förslag
Redovisningen i skrivelse 2008-11-12 om hur arbetet med de
individuella utvecklingsplanerna med skriftliga betygsliknande
omdömen skall hanteras i kommunens grundskolor godkänns.
Beslutsgång
Yrkande
Willy Ohlsson (s) med instämmande av Kristina Lind (kd) yrkar
bifall till förvaltningens förslag.
Justerare
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§ 177

Barnomsorgsbehovet i Tyringe
Dnr 2008.221 710

Beslut
Anhållan inges till kommunstyrelsen om att lokalförsörjningsenheten
får i uppdrag att lösa den akuta lokalsituationen genom att hyra en
modul och att kostnadstäckning för utökade hyreskostnader
erhålles.
Ärendet
De senaste åren har antalet födda barn i kommunen ökat, liksom
invandring/inflyttning. Detta har medfört en större efterfrågan på
barnomsorgsplatser. Ökningen på 10 år har varit 51 procent.
I augusti då sexåringarna övergått till förskoleklass har det tidigare
under åren frigjorts platser, vilket gjort att efterfrågan under hösten
har kunnat tillgodoses. Under våren frigörs däremot inte några
platser, varför det i vissa områden har uppstått en brist som
medfört att tillfälliga förskolor har fått öppnats.
För att efterfrågan på barnomsorgsplatser i Tyringe skulle kunna
tillgodoses beslöt Barn – och utbildningsnämnden 2008-05-28, § 71
att en avdelning skulle öppnas i Tyringe under hösten 2008 till och
med våren 2009. Dock har det efter förnyad undersökning
framkommit att behovet kvarstår även framöver.
Lokalförsörjningsenheten har undersökt olika möjligheter att hyra
lämplig lokal men inte lyckats. Barnomsorgen har till viss del lösts
under hösten genom att föräldrarna hänvisades till lediga
barnomsorgsplatser, bland annat i Röke/Hörja. Svenska kyrkans
förskola Stjärnan har dessutom beviljats utökning med sex platser
från och med hösten 2008 (BUN 2008-06-26). Efter årsskiftet
2008/2009 står 22 barn utan plats. Lokalförsörjningsenhetens
förslag är att hyra modulen som tidigare stått i Vinslöv.
Förvaltningens förslag
Anhållan inges till kommunstyrelsen om att lokalförsörjningsenheten
får i uppdrag att lösa den akuta lokalsituationen genom att hyra en
modul och att kostnadstäckning för utökade hyreskostnader
erhålles.

Justerare
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Beslutsgång
Yrkande
Lena Nilsson (s) med instämmande av Willy Ohlsson (s) yrkar bifall
till förvaltningens förslag.

Justerare
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§ 178

Ansökan om bidrag för gymnasiestudier utomlands
Dnr 2008.380 605

Beslut
Ärendet bordläggs.
Ärendet
I skrivelse daterad 2008-09-30 anhåller målsmän till NN
om att dottern erhåller kommunalt bidrag och
inackorderingsbidrag för gymnasiestudier vid Svenska skolan,
Costa del Sol, Spanien under läsåret 2009-2010, motsvarande åk 2
på Samhällsvetenskapsprogrammet (SP). NN studerar idag på
Linnéskolan åk 1 på SP.
Sökandes skäl för studierna är att NN får en chans att
utveckla sig, både i studierna och personligen samt får en möjlighet
att lära sig språket ordentligt.
Kommunens kostnad för skolgången under ett läsår enligt
sökandens önskemål uppgår till 76 100 kr (vilket motsvarar
riksprislistan för SP) samt inackorderingsbidrag motsvarande
22 860 kr. Kostnadsminskningen för kommunen under
motsvarande tid, för den plats eleven antagits till, utgörs av
kostnad för läromedel och skollunch, i dagsläget 7 384 kr.
Handlingar i ärendet
Ansökan 2008-09-30.
Förvaltningens redovisning 2008-11-06 över bl.a. tidigare
ansökningar och beslut.
Förvaltningens förslag
Barn- och utbildningsnämnden avslår ansökan då kommunens
lagstadgade skyldighet att erbjuda gymnasiestudier inte omfattar
studier enligt sökandes önskemål och några särskilda skäl inte
föreligger.
Ärendets tidigare behandling
Arbetsutskottet 2008-11-13, § 153 där man beslöt att behandla
ärendet direkt i barn- och utbildningsnämnden utan något förslag
från arbetsutskottet.

Justerare
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Ajournering
Sammanträdet ajourneras kl. 11:25-11:40.
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§ 179

Gymnasiesamverkan i Skåne – Val av en representant
till styrgruppen resterande del av mandatperioden
2007-2010
Dnr 2007.43 600

Beslut
Lena Olsson utses som Hässleholms kommuns representant till
styrgruppen resterande del av mandatperioden 2007-2010.
Ärendet
Efter beslut i Kommunförbundet Skånes styrelse har det sedan år
2002 funnits en politisk grupp ”Styrgruppen för
gymnasiesamverkan i Skåne” med uppdrag att ansvara för att
gymnasiesamverkan etableras i regionen.
Kommunförbundet Skåne anhöll i skrivelse 2007-01-31 om att
kommunerna/gymnasieförbunden för mandatperioden 2007-2010
skulle utse var sin ledamot i styrgruppen.
Barn- och utbildningsnämnden beslöt 2007-02-22 att utse
Lars-Göran Wiberg som Hässleholms kommuns representant till
styrgruppen mandatperioden 2007-2010.
Eftersom Lars-Göran Wiberg lämnat sitt uppdrag i barn- och
utbildningsnämnden måste ny representant väljas för resterande
del av mandatperioden 2007-2010.

Justerare
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§ 180

Val av kontaktperson vid område 3, Väster och
Silviaskolan, efter Tobias Adersjö, resterande del av
mandatperioden 2007-2010
Dnr 2008.477 600

Beslut
Agneta Karlsson utses som kontaktperson vid område 3, Väster
och Silviaskolan, efter Tobias Adersjö (mp), resterande tid av
mandatperioden 2007-2010.

Justerare
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§ 181

Val av ersättare i Specialutformade idrottsprogrammets
programråd efter Tobias Adersjö resterande del av
mandatperioden 2007-2010
Dnr 2008.478 600

Beslut
Agneta Karlsson utses som ersättare i Specialutformade
programmets programråd, efter Tobias Adersjö (mp), resterande
del av mandatperioden 2007-2010.

Justerare
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§ 182

Elevärende – Gymnasieskolan
Dnr 2008.418 606

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden godkänner av arbetsutskottet
vidtagen åtgärd.
Ärendet
Rektor vid Jacobsskolan, Uno Nilsson redogör i skrivelse
2008-11-03 för åtgärder som vidtagits mot en elev med bl.a.
interimistisk avstängning under tiden 2008-11-03—09
(Gymnasieförordningen 6 kapitlet 23-24 paragraferna) i avvaktan
på barn- och utbildningsnämndens beslut.
Eleven har inbjudits att muntligen yttra sig inför barn- och
utbildningsnämndens ställningstagande i ärendet i enlighet med
gymnasieförordningens 6 kapitel 25 paragrafen.
Ärendets tidigare behandling
Arbetsutskottet 2008-11-13, § 148 där man som ett brådskande
ärende beslöt att godkänna den av rektor vidtagna åtgärden med
interimistisk avstängning.

Justerare
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§ 183

Beslut enligt delegation
Beslut
Redovisningen av delegationsbeslut som förtecknats i protokoll
2008-11-27 godkänns.
Ärendet
Beslut enligt delegation har fattats av följande befattningshavare
enligt nedan:
Göran Elvirsson, tf förvaltningschef
Lars Johansson, förvaltningschef
Karin Karlén, biträdande förvaltningschef
Birgitta Jeppsson, rektor
Carola Krantz, rektor
Kenneth Johansson, rektor
Sven-Ingvar Jönsson, rektor
Jan Brolin, rektor
Eva Andersson, rektor
Gull-Britt Persson Binnergård, rektor
Göran Niléhn, rektor
Christian Örn, vik rektor
P-O Johansson, rektor
Uno Nilsson, rektor
Jan-Olof Olofsson, rektor
Eva Hörberg, specialpedagogisk samordnare

Justerare
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§ 184

Rapporter
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden tar del av rapporterna.
Ärendet
1 Kommunfullmäktige beslöt, med hänvisning till barn- och
utbildnings yttrande, 2008-10-27, § 137 att avslå Willy Ohlssons
motion med förslag om att undervisningen vid Musik &
Kulturskolan skall vara avgiftsfri.
Dnr 2007.250 613
2

Kunskapsskolan i Sverige AB har till skolverket meddelat
att de önskar dra tillbaka sin ansökan om att starta en
fristående grundskola i Hässleholms kommun. Skolverket har av
denna anledning 2008-10-23 beslutat att avskriva ärendet.
Dnr 2008.161 611

3

Skolverket beslöt 2008-10-23 att följande skolor har fortsatt
statlig tillsyn och rätt till bidrag som fristående gymnasieskolor:
John
John
John
John

Bauergymnasiet
Bauergymnasiet
Bauergymnasiet
Bauergymnasiet

i
i
i
i

Malmö
Ystad
Ängelholm
Hässleholm

Ny huvudman är Drivkraft Värend AB.
Dnr 2008.410 612
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§ 185

Information
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden tar del av informationen.
Ärendet
1 Redovisning i skrivelse 2008-11-04 av avvecklingen av Wittsjö
Montessorigrundskola.
Dnr 2008.433 611
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§ 186

Konferensen ”Rökfri arbetstid – en het fråga”
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att anmäla Lena Nilsson till
konferensen.
Ärendet
Kommunförbundet Skåne, Länsstyrelsen i Skåne län och Region
Skåne anordnar gemensamt konferensen ”Rökfri arbetstid – en het
fråga”. Konferensen vänder sig i första hand till förtroendevalda och
tjänstemän i ledande befattning samt drog och
folkhälsosamordnare i Skånes kommuner.
Tid:
Plats:

Justerare

Onsdagen den 10 december 2008, kl. 08:30-16:15
Hotell Statt, Hässleholm
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