
Sammanträdesprotokoll 2018-09-06
Utbildningsnämnden

Tid och plats 2018-09-06 - Skånes Fagerhultrummet i kommunhuset kl. 13.30-16.40

Beslutande
Theresa Lindahl (M) - ordförande
Leif Svensson (S) - andre vice ordförande
Anneli Eskilandersson (SD) - ledamot
Gunilla Edman (S) - ledamot
Michael Bengtsson (SD) - ledamot
Thomas Bjertner (S) - ledamot
Birgit Svensson (MP) - ledamot
Ingrid Edman Nilsson (L) - ledamot
Thomas Johansson (C) - tjänstgörande ersättare
Pär Nilsson (L) - tjänstgörande ersättare
Elisabeth Stjärne (KD) - tjänstgörande ersättare

Övriga deltagande Betty Bencsik (S) - ersättare
May Bengtsson (SD) - ersättare
Tommy Rosenqvist (SD) - ersättare
Tyrone Stebner (S) - ersättare
Richard Johnsson, controller SERKON, del av § 76
Matilda Hedén, elevhälsochef/utvecklingsledare, del av 76
Ingela Ström, utbildningschef
Amanda Cederholm, förvaltningsstrateg, sekreterare

Justering
Justerare Leif Svensson

Plats och tid Kommunhuset 2018-09-10, kl. 8.00

Justerade paragrafer §§ 72 - 78

Underskrifter

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

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

Justerare
.................................................................
Leif Svensson

ANSLAG
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag på
Örkelljunga kommuns digitala anslagstavla på www.orkelljunga.se.
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Sammanträdesdatum 2018-09-06

Datum för anslag 2018-09-11 Datum för nedtagande 2018-10-03
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Sammanträdesprotokoll 2018-09-06
Utbildningsnämnden

UN § 72 UBF.2018.223 611

Redovisning av betygen i åk 6-9 vårterminen 2018

Utbildningsnämndens beslut

Utbildningsnämnden beslutar att godkänna redovisningen.

Sammanfattning
Föreligger redovisning av betygsresultaten i åk 6-9 för vårterminen
2018 i form av medelmeritvärde per årskurs, betyg per ämne samt
tabell på antal elever som inte nått nivån för betyget E i matematik,
svenska och engelska.

Arbetsutskottet han behandlat ärendet 2018-08-23, § 44.

Förvaltningsstrateg Amanda Cederholm föredrar ärendet.

Beslutsunderlag
Betygsredovisning, genomsnittligt meritvärde per åk VT18.pdf
Antal elever som inte nått nivån godkänt i ma, sv eller eng HT17-
VT18.pdf
Betyg per ämne åk 6 Beringskolan.pdf
Betyg per ämne åk 6 Bokelundaskolan.pdf
Betyg per ämne åk 6 Ekets skola.pdf
Betyg per ämne åk 6 Mårdenskolan.pdf
Betyg per ämne åk 6 Tockarps skola.pdf
Betyg per ämne åk 6 von Reisers skola.pdf
Betyg per ämne åk 7 Kungsskolan.pdf
Betyg per ämne åk 8 Kungsskolan.pdf
Betyg per ämne åk 9 Kungsskolan.pdf

____________
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Sammanträdesprotokoll 2018-09-06
Utbildningsnämnden

UN § 73 UBF.2018.224 611

Redovisning av resultaten på de nationella proven i åk 6
och 9, läsåret 2017/18

Utbildningsnämndens beslut

Utbildningsnämnden beslutar att godkänna redovisningen.

Sammanfattning
Föreligger redovisning av resultaten på de nationella proven i åk 6
och 9 i form av fördelning av provbetyg per ämnesprov samt andel
elever i % med lägre, lika eller högre terminsbetyg än betyg på
nationella proven.

Arbetsutskottet har behandlat ärendet 2018-08-23, § 45.

Förvaltningsstrateg Amanda Cederholm föredrar ärendet.

Beslutsunderlag
Fördelning av provbetyg åk 6 Beringskolan.pdf
Fördelning av provbetyg åk 6 Bokelundaskolan.pdf
Fördelning av provbetyg åk 6 Ekets skola.pdf
Fördelning av provbetyg åk 6 Mårdenskolan.pdf
Fördelning av provbetyg åk 6 Tockarps skola.pdf
Fördelning av provbetyg åk 6 von Reisers skola.pdf
Fördelning av provbetyg åk 9 Kungsskolan.pdf
Terminsbetyg jämfört med provbetyg åk 6 Beringskolan.pdf
Terminsbetyg jämfört med provbetyg åk 6 Bokelundaskolan.pdf
Terminsbetyg jämfört med provbetyg åk 6 Ekets skola.pdf
Terminsbetyg jämfört med provbetyg åk 6 Mårdenskolan.pdf
Terminsbetyg jämfört med provbetyg åk 6 Tockarps skola.pdf
Terminsbetyg jämfört med provbetyg åk 6 von Reisers skola.pdf
Slutbetyg jämfört med provbetyg åk 9 Kungsskolan.pdf

____________
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Sammanträdesprotokoll 2018-09-06
Utbildningsnämnden

UN § 74 UBF.2018.235 609

Övriga frågor från UN 2018-08-16

Kenny Lärkevie (C) ställer följande fråga:
Varför har inte vårdnadshavare fått information i god tid inför
skolstarten?
Utbildningschefen svarar att informationen har funnits på kommunens
hemsida.

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?
Utbildningschefen svarar att informationen har funnits på kommunens
hemsida.

Kenny Lärkevie (C) ställer följande fråga:
Hur ska man kunna lägga in information i Presto om förskoleschema
när det inte fungerar?
Utbildningschefen svarar att förskolecheferna har varit och är
behjälpliga för de som har problem med att få in scheman i Presto.

Anneli Eskilandersson (SD) ställer följande fråga:
Varför syns det inte i Infomentor vilka klassföreståndare eleverna har?
Utbildningschefen svarar att synken mellan Infomentor och Procapita
(elevregistreringssystemet) inte fungerade under uppstarten av läsåret.
Det ska åtgärdas fortast möjligt.

____________
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Sammanträdesprotokoll 2018-09-06
Utbildningsnämnden

UN § 75 UBF.2018.11 610

Övriga frågor

Thomas Johansson (C) ställer följande fråga:
Hur ser det ut med självrisk för elevernas Chromebooks? Är det
hemförsäkringen för eleven eller kommunens försäkring som täcker
det?

Thomas Johansson (C) ställer följande fråga:
Hur många procent av eleverna i åk 9 är inte behöriga till gymnasiet?

Birgit Svensson (MP) ställer följande fråga:
Jag har blivit informerad om att en lärare på Beringskolan har fått
lönepåslag på 6500 kr för att stanna då det var uppsägning på gång.
Hur kan detta ha gått till? Har vi råd med alla efterföljande som
självklart vill ha samma höjning? Hur ska vi agera för att få lärarna att
stanna? Är detta förankrat hos Utbildningschefen?

Thomas Bjertner (S) tar upp frågan om att ta kontakt med Rönneskolan
i Ängelholm och fråga hur de har arbetat för att göra gymnasieskolan
så populär som de har gjort.

____________

Expedieras till:
UN 2018-09-27
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Sammanträdesprotokoll 2018-09-06
Utbildningsnämnden

UN § 76 UBF.2018.12 610

Aktuell information

· Diskussion inför budget 2019, se medföljande handling.

· Arbetsutskottets diskussion kring Budget 2019, se medföljande
handling.

· Information om fältverksamheten under sommaren, se
medföljande handling.

Medföljande handlingar
Information om fältverksamheten under sommaren, UNAU 2018-08-
23, § 46.pdf
Diskussion om budget 2019 på UNAU 2018-08-23, § 47.pdf

____________
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Sammanträdesprotokoll 2018-09-06
Utbildningsnämnden

UN § 77 UBF.2018.14 610

Anmälan om ärenden rörande diskriminering eller annan
kränkande behandling

Utbildningsnämndens beslut

Utbildningsnämnden beslutar att lägga anmälningarna av ärenden
rörande diskriminering eller annan kränkande behandling
2018-08-01--2018-08-31 till handlingarna.

Sammanfattning
Anmälningar om ärenden rörande diskriminering och kränkande
behandling finns tillgängliga under sammanträdet.

Beslutsunderlag
Anmälningar av ärenden rörande diskriminering eller annan kränkande
behandling 2018-08-01--2018-08-31

____________
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Sammanträdesprotokoll 2018-09-06
Utbildningsnämnden

UN § 78 UBF.2018.15 610

Anmälan av delegationsbeslut

Utbildningsnämndens beslut

Utbildningsnämnden beslutar att lägga anmälningarna av
delegationsbeslut 2018-08-01--2018-08-31 till handlingarna.

Utbildningsnämnden emotser att anmälningarna av
delegationsbeslut inkommer till nämndens samtliga
sammanträden.

Sammanfattning
Fattade delegationsbeslut finns tillgängliga under sammanträdet.

Beslutsunderlag
Delegationsbeslut fattade 2018-08-01--2018-08-31

____________
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