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BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdag

2009-06-04

Sid

1 (21)

Barn- och utbildningskontoret, kl. 08:30-12:15, 13:15-15:00

Plats och tid
Beslutande
Ledamöter

Tjänstgörande ersättare

Övriga närvarande
Ersättare

Tjänstemän

Personalföreträdare

Lena Olsson, ordförande (c)
Kristina Lind (kd), 1:e vice ordförande 08:30– 12:15 §§ 60b-74
Willy Ohlsson (s), 2:e vice ordförande
Johan Berglund (m)
Karin Nilsson (m)
Eva Persson (c), 08:30 -12:15, 13:15-13:50, §§ 60b-74
Hans Tosteberg (fp)
Nils Bergkvist (fv)
Lena Nilsson (s)
Joachim Fors (s)
Agneta Hörberg (s), 08:30-12:15, §§ 60b-74
Andreas Dahlberg (s)
Christofer Olofsson (m), tjg för Kenneth Aronsson (m)
Eva-Marie Lidén (kd), tjg för Kristina Lind (kd), §§ 75-76
Henning Nilsson (v), tjg för Agneta Hörberg (s), §§ 75-76
Jonathan Jönsson (m), tjg för Eva Persson (c), §§ 75-76
Lisa Persson Rosenkvist (c), kl. 08:30-12:15, §§ 60b-74
Eva-Marie Lidén (kd)
Lena Lönn (s), kl. 08:30-12:15, §§ 60b-74
Jonathan Jönsson (m)
Sven Davidsson (c), 08:30-12:15, §§ 60b-74
Paul Nordström (fv)
Lena N Andersson (s)
Roman Koziol (s)
Henning Nilsson (v)
Agneta Karlsson (mp)
Lars Johansson, förvaltningschef
Lisbeth Johansson, gymnasiechef, §§ 60b-74
Karin Karlén, biträdande förvaltningschef, §§ delvis § 62-74
Göran Elvirsson, utvecklingsledare
Krister Dagneryd, biträdande utvecklingsledare, § 75
Åsa Persson, controller, §§ 60b, 62-74
Arne Nilsson, kurator, Uno Nilsson, rektor och elevs vårdnadshavare,
närvarande § 61
Eleverna Frida Lannerheim, Madeleine Nählstedt, Alexandra
Johansson och Louise Servin ,lärarna Sara Holmquist och
Jan Lidefalk samt rektor Jan-Olof Olofsson närvarande § 60b
Ingela Svensson, sekreterare
Ann-Charlotte Nordbjörk (TCO), §§ 60b, 62-69
Claes Ruderstam (SACO), §§ 60b, 62-67

Justering
Utses att justera
Justeringens plats, tid
Justerad paragraf

Hans Tosteberg
Barn- och utbildningskontoret onsdagen 2009-06-10, kl. 17:00
60b-76

Underskrift

………………………………………………………………..

Sekreterare

Ingela Svensson
Ordförande

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

Justerare

………………………………………………………………..
Hans Tosteberg

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdag
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2009-06-04

Sid

2a

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat
Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Organ

Hässleholms kommun, Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesdag

2009-06-04

Datum då anlaget
sätts upp

2009-06-11

Datum då anslaget
tas ned

2009-07-06

Förvaringsplats
för protokollet

Barn- och utbildningskontoret

Underskrift

…………………………………………………….

Ingela Svensson
______________________________________________________________________

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdag

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

2009-06-04

§ 60 b

Skillnaderna i jämställdhet m.m. mellan Sverige och
Uganda – Redovisning av projektarbete
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden tackar för informationen.
Ärendet
Eleverna Frida Lannerheim, Madeleine Nählstedt, Alexandra
Johansson och Louise Servin redogör för det projektarbetet man
haft i årskurs tre på samhällsvetenskapsprogrammet. Som
projektarbete har man bl.a. besökt en skola i staden Entebbe i
Uganda för att försöka ta reda på skillnaderna mellan Sverige
och Uganda i frågor som jämställdhet m.m.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sid

2b

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdag
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§ 61

Elevärende – Gymnasieskolan
Dnr 2009.239 606

Beslut
Den av rektor vidtagna åtgärden med interimistisk avstängning
under tiden 2009-05-25—06-04 godkänns och avstängningen
upphör från och med 2009-06-05.
Ärendet
Rektor Uno Nilsson och kurator Arne Nilsson vid Jacobsskolan
redogör i skrivelse 2009-05-25 för åtgärder som vidtagits mot en
elev med bl.a. interimistisk avstängning under tiden 2009-05-25 —
06-04 (Gymnasieförordningen 6 kapitlet 23-24 paragraferna) i
avvaktan på barn- och utbildningsnämndens beslut.
Elevens vårdnadshavare yttrar sig muntligen inför barn- och
utbildningsnämndens ställningstagande i ärendet i enlighet med
Gymnasieförordningens 6 kapitel 25 paragrafen.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sid

3

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdag
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§ 62

Budgetuppföljning avseende tiden 2009-01-01—04-30
Dnr 2009.90 042

Beslut
Budgetuppföljningsrapporten daterad 2009-05-13 godkänns och
överlämnas till kommunstyrelsen.
Ärendet
För budgetåret 2009 har barn- och utbildningsnämnden tilldelats en
nettoram, före kompensation för bl.a. 2008-års löneöversyn, på
918 412 000 kronor.
Förvaltningen har 2009-05-13 med riktpunkt den 30 april
2009 upprättat en ekonomisk uppföljningsrapport med prognos till
årets slut.
Sammantaget visar helårsprognosen för 2009 på ett nollresultat.
I uppföljningen har dock inte hänsyn tagits till besparingsuppdraget
på 1 %, vilket motsvarar 9 184 000 kronor.
Dessutom har flera okända faktorer inte kunnat vägas in i
prognosen, såsom exempelvis hur grundskolans
personalminskningar, till följd av minskad elevorganisation och
därmed minskad resurstilldelning, kan effektueras utifrån
arbetsrättsliga regler samt resultatet av höstens intagningar till
gymnasieskolan och behovet av barnomsorg och
integrationsinsatser till hösten.
Handlingar i ärendet
Uppföljningsrapport daterad 2009-05-13.
Beslutsgång
Yrkande
Willy Ohlsson (s) yrkar att uppföljningsrapporten daterad
2009-05-13 godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sid
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§ 63

Gymnasieskolans organisation inför den slutliga
intagningen läsåret 2009-2010
Dnr 2008.457 612

Beslut
Inför den slutliga intagningen till gymnasieskolan läsåret 2009-2010
fastställs den av förvaltningen föreslagna organisationen.
Ärendet
Barn- och utbildningsnämnden fastställde 2008-12-18, § 188
gymnasieskolans organisation inför den preliminära intagningen
läsåret 2009-2010. Efter att ansökningarna inkommit reviderades
beslutet 2009-03-26, § 36.
Resultatet av omvalen har inte påverkat den preliminära
organisationen mer än på Internationella programmet,
specialutformat.
Förvaltningens förslag
Inför den slutliga intagningen till gymnasieskolan läsåret 2009-2010
fastställs följande organisation:

Barn- och fritidsprogrammet
Byggprogrammet
Elprogrammet
Estetiska programmet, bild o formgivning
Estetiska programmet, musik
Fordonsprogrammet
Handels- och administrationsprogrammet
Hantverksprogrammet, trä- o möbelteknik
Hotell- och restaurangprogrammet
Industriprogrammet, verkstadsteknik
Industriprogrammet, plåt- och svetsteknik
Industriprogrammet, textil o konfektion
Internationella programmet, specialutformat
Idrottsprogram specialutformat
Naturvetenskapsprogrammet
Omvårdnadsprogrammet
Samhällsvetenskapsprogrammet
Teknikprogrammet
Totalt
antal platser

Justerare

LÄSÅRET
2008-2009
INTAGNING
Slutlig

LÄSÅRET 2009-2010
INTAGNING
Preliminär

Slutlig

Antal platser
40
24
48
16
24
32
71
0
48
8
24
16
32
30
64
24
64
100
665

Antal platser
40
24
32
10
20
32
46
16
24
0
0
24
60
30
64
20
64
80
586

Antal platser
40
24
32
10
20
32
46
16
24
0
0
24
52
30
64
20
64
80
578

Utdragsbestyrkande

(BUN § 36/2009)
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Sammanträdesdag
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Beslutsgång
Yrkande
Kristina Lind (kd) yrkar bifall till förvaltningens förslag.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 64

Gymnasiesärskolans organisation läsåret 2009-2010
Dnr 2009.243 617

Beslut
Gymnasiesärskolans organisation för läsåret 2009-2010 fastställs
enligt förvaltningens förslag.
Ärendet
Förvaltningen föreslår följande organisation för gymnasiesärskolans
program läsåret 2009-2010:
Läsåret
2007-2008

Läsåret
2008-2009

Läsåret
2009-2010

Totalt

Från

Totalt

Från

Totalt

Från

antal
elever

Hlm

antal
elever

Hlm

antal
elever

Hlm

14
3
4
3

35
4
4
0
43

19
1
5
7
32

2
1
0
5

Basår
36
7
Yrkesträning
5
Autismgrupp
Verksamhetsträning 3
51
Totalt

7
2
3
0

8 av dessa elever kommer från Hässleholms kommun och resterande 24
från andra kommuner.
Beslutsgång
Yrkande
Eva Persson (c) yrkar bifall till förvaltningens förslag.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdag
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§ 65

Avgift för lunch vid barn- och utbildningsnämndens
matsalar
Dnr 2009.195 029

Beslut,
Avgiften för de som äter lunch vid barn- och utbildningsnämndens
matsalar höjs från den 1 juli 2009 till 50 kronor per lunch.
Ärendet
De som äter lunch vid barn- och utbildningsnämndens
matsalar betalar idag 40 kronor per lunch.
Ärendets tidigare behandling
Arbetsutskottet 2009-05-14, § 64 där man föreslog att avgiften för de
som äter lunch vid barn- och utbildningsnämndens matsalar höjs från
den 1 juli 2009 till 50 kronor per lunch.
Beslutsgång
Yrkande
Willy Ohlsson (s) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sid

8
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§ 66

Avgift för pedagogisk lunch eller för lunch vid tillsyn i
matsal
Dnr 2009.196 029

Beslut
Från den 1 juli 2009 betalar personalen följande
Personal som äter pedagogisk lunch på arbetstid
Förskola

10 kronor per lunch
(20 % av full avgift för
lunch)

Skolbarnsomsorg, förskoleklass,
grundskola och särskola

25 kronor per lunch
(50 % av full avgift för
lunch)

Personal som äter i samband med tillsyn i gymnasieskolans
matsalar
Efter av rektor beslutat behov

25 kronor per lunch
(50 % av full avgift för
lunch)

Rektor beslutar vilken/vilka av personalen som får äta pedagogisk
lunch eller har tillsyn .
Arbetarpartiet socialdemokraternas ledamöter deltar inte i beslutet.

Ärendet
Personal som äter s.k. pedagogisk lunch tillsammans med
barnen/eleverna i förskolan, barnomsorgen, grundskolan och
särskolan, samt personal som, efter av rektor beslutat behov,
utför tillsyn i någon av gymnasieskolans matsalar.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Förvaltningens förslag
Från den 1 juli 2009 betalar personalen följande
Personal som äter pedagogisk lunch på arbetstid
Förskola

10 kronor per lunch
(20 % av full avgift för
lunch)

Skolbarnsomsorg, förskoleklass,
grundskola och särskola

25 kronor per lunch
(50 % av full avgift för
lunch)

Personal som äter i samband med tillsyn i gymnasieskolans
matsalar
Efter av rektor beslutat behov

25 kronor per lunch
(50 % av full avgift för
lunch)

Rektor beslutar vilken/vilka av personalen som får äta pedagogisk
lunch eller har tillsyn .
Ärendets tidigare behandling
Arbetsutskottet 2009-05-14, § 65 där man beslöt att ärendet skulle
behandlas direkt i barn- och utbildningsnämnden utan något förslag
från arbetsutskottet.
Förhandling enligt MBL § 11 har genomförts 2009-05-25, varvid
oenighet rådde med Kommunal, LR och Lärarförbundet.
Beslutsgång
Yrkande
Johan Berglund (m) med instämmande av Nils Bergkvist (fv) och
Karin Nilsson (m) yrkar bifall till förvaltningens förslag.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

Sammanträdesdag

Sid

2009-06-04

11

§ 67

Neddragningar i 2009 års budget
Dnr 2009.197 041

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden fastställer enhälligt de
kostnadsreduceringar i 2009 års budget som föreslås 2009-05-14 med
undantag för punkten
Ny skolledningsorganisation under rubriken
Gemensamt/verksamhetsövergripande där arbetarpartiet
socialdemokraternas ledamöter inte deltar i beslutet.
Ärendet
För budgetåret 2009 har barn- och utbildningsnämnden tilldelats en
nettoram, före kompensation för bl.a. 2008-års löneöversyn, på
918 412 000 kronor.
Efter kraftigt nedreviderade skatteunderlagsprognoser har
kommunfullmäktige beslutat att samtliga nämnders, exklusive
omsorgsnämndens, nettoramar för 2009 ska minskas med 1 %. För
barn- och utbildningsnämndens del innebär detta en neddragning med
9 184 000 kronor. Om nämnden för året prognostiserar ett underskott
ska detta läggas till besparingsuppdraget.
I skrivelse 2009-05-07 redovisar förvaltningen förslag till
neddragningar samt konsekvenserna av dessa. Vid dagens
sammanträde enas arbetsutskottet om vissa justeringar i förslaget.
Handlingar i ärendet
Förvaltningens skrivelse 2009-05-07 och som reviderades vid
arbetsutskottets sammanträde 2009-05-14.
Framtagen riskananlys utifrån föreslagna besparingar.
Ärendets tidigare behandling
Arbetsutskottet 2009-05-14, § 64 där man beslöt att behandla ärendet
direkt i barn- och utbildningsnämnden utan något förslag från
arbetsutskottet.
Förhandling enligt MBL § 11 har genomförts 2009-05-25, varvid
oenighet rådde i vissa frågor.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
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§ 68

Anhållan om omdisponering av medel avsatta för
lärarlyftet till förskolelyftet i 2009 års budget
Dnr 2009.198 041

Beslut
Anhållan inges till kommunstyrelsen
-

att medel i 2009 års budget som avsatts för lärarlyftet och inte
behövs för detta ändamål får omdisponeras till förskolelyftet.

-

att kostnaderna för kommunens deltagande i förskolelyftet för
åren 2010 och 2011 beaktas i respektive års budget.

Om kostnaderna för 2009 års förskolelyft inte kan täckas med
ovanstående omdisponering kommer framställan om
budgetkompensation att inges senare.

Ärendet
Regeringen har för åren 2009-2011 med början hösten 2009 avsatt
medel för att ge förskollärare, barnskötare med flera inom förskolan
möjlighet att fortbilda sig i det s.k. ”förskolelyftet”.
I 2009 års budget finns kommunala medel, motsvarande 2,5
miljoner kronor netto, avsatta för kompetensutvecklingssatsning för
lärare det s.k. ”lärarlyftet”.
Gjord prognos visar att samtliga av dessa medel eventuellt inte
behöver tas i anspråk för lärarlyftet under 2009.
Ärendets tidigare behandling
Arbetsutskottet 2009-05-14, § 67 där man föreslog att
Anhållan inges till kommunstyrelsen

Justerare

-

att medel i 2009 budget som avsatts för lärarlyftet och inte
behövs för detta ändamål får omdisponeras till förskolelyftet.

-

att kostnaderna för kommunens deltagande i förskolelyftet för
åren 2010 och 2011 beaktas i respektive års budget.

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
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Om kostnaderna för 2009 års förskolelyft inte kan täckas med
ovanstående omdisponering kommer framställan om
budgetkompensation att inges senare.
Beslutsgång
Yrkande
Willy Ohlsson (s) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
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§ 69

Överflyttning av verksamheten vid Sandslottets förskola
till Stralsunds lokaler
Dnr 2009.200 710

Beslut
Hyreskontraktet för Sandslottets förskola sägs upp och en överföring
av verksamheten vid förskolan sker om möjligt den 1 mars 2010 till
Stralsunds lokaler.
Ärendet
Rektor Kenneth Johansson, område 3 Väster, anhåller i skrivelse
2009-04-16 om att verksamheten vid Sandslottets förskola överförs
till Stralsunds lokaler, en före detta skolbyggnad på Garnisonen.
Överföringen önskas p.g.a. att Sandslottets lokaler inte är
ändamålsenliga för förskoleverksamhet.
Vårdnadshavarna med barn på Sandslottet har informerats och
ställer sig positiva till en förflyttning av verksamheten till Stralsunds
lokaler.
Biträdande rektor Monika Åkesson meddelar i skrivelse 2009-05-18
att överflyttningen av verksamheten vid Sandslottets förskola till
Stralsunds lokaler kan ske tidigast den 1 mars 2010.
Handlingar i ärendet
Rektor Kenneth Johanssons skrivelse 2009-04-16.
Biträdande rektor Monika Åkessons skrivelse 2009-05-18.
Ärendets tidigare behandling
Arbetsutskottet 2009-05-14, § 69 där man föreslog att
hyreskontraktet för Sandslottets förskola sägs upp och en överföring
av verksamheten vid förskolan görs från 2010-01-01 till Stralsunds
lokaler.
Beslutsgång
Yrkande
Willy Ohlsson (s) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag med
ändringen att överflyttningen sker om möjligt den 1 mars 2010.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 70

Anmälan till skolinspektionen angående rätt till
utbildning, Jacobsskolan Dnr 41-2009:1831
Dnr 2009.217 612

Beslut
Barn- och utbildningsnämndens ställer sig bakom rektor Uno Nilssons
yttrande 2009-05-27.
Ärendet
Skolinspektionen fick den 30 april 2009 in en anmälan från Camilla och
Yngve Fransson där man uppger att sonen, som går första året på
Jacobsskolans gymnasieskola i Hässleholms kommun, inte får
möjlighet att läsa engelska B som ett individuellt val då yrkesämne
också ligger som ett individuellt val.
Yttrande skall, efter erhållen dispens, vara skolinspektionen tillhanda
senast den 9 juni 2009.
Handlingar i ärendet
Förfrågan 2009-05-14 från skolinspektionen.
Rektor Uno Nilssons yttrande 2009-05-27.
Förvaltningens förslag
Barn- och utbildningsnämnden ställer sig bakom rektor Uno Nilssons
yttrande 2009-05-27.
Beslutsgång
Yrkande
Kristina Lind (kd) med instämmande av Willy Ohlsson (s) yrkar bifall
till förvaltningens förslag.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

Sammanträdesdag

Sid

2009-06-04

16

§ 71

Beslut enligt delegation
Beslut
Redovisningen av delegationsbeslut som förtecknats i protokoll
2009-06-04 godkänns.
Ärendet
Beslut enligt delegation har fattats av följande befattningshavare
enligt nedan:
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
Eva Abrahamsson, rektor
Gull-Britt Persson Binnergård, rektor
Johan Johansson, tf rektor
Christian Örn, rektor
P-O Johansson, rektor
Uno Nilsson, rektor
Jan-Olof Olofsson, rektor
Inger Persson, rektor
Christel Ternemo, specialpedagogisk
samordnare

Justerare

Utdragsbestyrkande

§§
14-21
27-44
53-79
66-88
46-73
39-50
22-27
27-37
89-105
1-22
66-82
34-44
8-12
30-37
23-38
14-16
26
4
13-16

Sammanträdesprotokoll
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Sammanträdesdag

Sid
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§ 72

Rapporter
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden tar del av rapporterna.
Ärendet
1 Skolinspektionens beslut 2009-04-02 avseende anmälan angående
kränkande behandling av en grundskoleelev vid Bjärnums skola.
Dnr 2008.23 606

Justerare

2

Förlikning mellan diskrimineringsombudsmannen och
Hässleholms kommun i mål nr T 1207-08.
Dnr 2006.402 606

3

Kommunfullmäktiges beslut 2009-04-27, § 41 avseende mötesplats
Ljungdala.
Dnr 2009.207 133

4

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut, 2009-05-06, § 134,
avseende barn- och utbildningsnämndens anhållan om utökade
lokaler för Norrängsskolan.
Dnr 2009.20 291

Utdragsbestyrkande
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§ 73

Information
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden tar del av informationen.
Ärendet
1 Förvaltningschefens svar på föräldrars skrivelse angående
Ringgårdens förskola.
Dnr 2009.70 710

Justerare

2

Sveriges kommuner och Landsting cirkulär 09:28 avseende nya
bestämmelser i samband med införandet av barnomsorgspeng och
allmän förskola även för treåringar.

3

Dofter på arbetsplatser – Informationsblad från astma- och
allergiförbundet.

4

Revisorernas anmälan om revision, avseende kvalitet i skolorna för
yngre elever, med start juni 2009 och beräknad slutförd september
2009.

5

Skrivelse med namnunderskrifter till följd av barn- och
utbildningsnämndens beslut om nedläggning av Åsens förskola och
fritidshem i Nävlinge.
Dnr 2009.191 716

6

Föräldrarepresentanters vid Västerskolan skrivelse till tekniska
nämnden med förslag på åtgärder för att eleverna skall få en
bättre miljö.
Dnr 2009.194 291

7

Förvaltningschefen informerar om det bombhot som förevarit mot
Läredaskolan.

8

Ordföranden meddelar att Sandslottet i Sjörröd är den första
förskolan i kommunen som miljöcertifierats med Grön Flagg.
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§ 74

Tack

Barn- och utbildningsnämnden framför ett stort tack till
personal och andra för de insatser som gjorts i den specifika
situationen efter bombhot mot Läredaskolan.

Justerare
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§ 75

Kvalitetsredovisning 2008
Dnr 2009.199 600

Beslut
Förvaltningens framtagna kvalitetsredovisning för 2008 antas som
barn- och utbildningsnämndens kvalitetsredovisning för 2008.
Ärendet
Alla kommuner ska årligen upprätta skriftliga kvalitetsredovisningar.
De ska bygga på skolornas och övriga verksamheters kvalitetsredovisningar och innehålla en bedömning av i vilken mån som de
nationella målen har uppnåtts samt en redogörelse för vilka åtgärder
som kommunen avser att vidta för att nå ökad måluppfyllelse.
(Förordning om kvalitetsredovisning inom skolväsendet
SFS 1997:702, SFS 2001:649 och 2005:609 samt Skolverkets
Allmänna råd om kvalitetsredovisning inom skolväsendet 1999).
Kommunfullmäktige antog i maj 2001 en ny skolplan för Hässleholms
kommun. Den beskriver hur olika verksamheter och skolformer skall
utvecklas ur ett lokalt perspektiv. I skolplanen finns ett avsnitt om
kvalitetsutveckling, uppföljning och utvärdering.
Kommunfullmäktige har dessutom fastställt övergripande mål för all
kommunal verksamhet, utifrån dessa har barn- och
utbildningsnämnden fastställt sin verksamhetsplan för 2008.
Förvaltningen har tagit fram förslag till kvalitetsredovisning för 2008.
Innehållet är i första hand hämtat från de kvalitetsredovisningar som
grundskolornas område 1-9, Silviaskolan, Musik & Kulturskolan,
särskolan och gymnasieskolorna har upprättat för 2008 utifrån av
centrala förvaltningen lämnade riktlinjer.
Beslutsunderlag
Förvaltningens framtagna kvalitetsredovisning för Hässleholms
kommuns skolor 2008.
Ärendets tidigare behandling
Arbetsutskottet 2009-05-14, § 68 där man beslöt att ärendet skulle
behandlas direkt i barn- och utbildningsnämnden utan något förslag
från arbetsutskottet.

Justerare
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§ 76

Anmälan av nya ärenden
Ärendet
1:e vice ordförande Kristina Lind (kd) har skriftligen anmält följande
två ärenden:
- ”Förvaltningen får i uppdrag att se över hur elever som börjar/har
börjat med spanska i årskurs 6 på grundskolan ska kunna fortsätta
med detta språk även på våra gymnasier i Hässleholms kommun.”
- ”Förvaltningen får i uppdrag att i samband med att den nya
skolledningsorganisationen implementeras och en översyn görs av
resursteamen, se över möjligheterna att våra elever i grundskolan
med neuropsykiatriska funktionshinder får möjlighet till en mer
”anpassad skolform” (typ SMIV) som gynnar både eleverna men som
också möjliggör dels ett effektivt resursutnyttjande inom området
och dels en kompetensförstärkning inom området.”

Justerare
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