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Justerandes
signatur

Utdragsbestyrkande

UNAU § 17 UBF.2016.80 611

Möte med Kungsskolans elevrådsstyrelse

Arbetsutskottet träffar Ebba Backe och Krzysztof Muszanski från
Kungsskolans elevrådsstyrelse.

Mötet inleddes med att ordföranden informerade att elevrådsstyrelsen
kommer att bjudas in till möte med arbetsutskottet en gång på
höstterminen och en gång på vårterminen, med start höstterminen 2016.
Vid ett av dessa möten kommer även elevkårsstyrelsen från
Utbildningscentrum att vara inbjudna. Elevrådsrepresentanterna såg ser
positivt på detta.

Elevrådets organisation och arbetssätt diskuterades. Ebba Backe och
Krzysztof Muszanski berättade att det finns ett stort elevråd med två
representanter från varje klass och en elevrådsstyrelse. Styrelsen består
av representanterna från årskurs nio tillsammans med en representant
vardera från årskurs sju och åtta. På elevrådets möten tar
representanterna upp information från sina respektive klassråd som
elevrådet sedan tar med sig till rektorn.

Arbetsutskottet undrade vilka frågor elevrådet arbetar med.
Representanterna svarade att de hade arbetat med trygghetsfrågor, var
eleverna på skolan känner sig trygga respektive otrygga, samt lyft detta
med rektorn. De har även rustat upp uppehållsrummen på varje våning,
för vilket de hade en budget att följa. Styrelsen arbetar också en del
med lärarmiddagen för årskurs nio inför skolavslutningen.

Gymnasievalet diskuterades. Representanterna framförde att de hade
fått bra information inför gymnasievalet, både från SYV och elever på
gymnasiet.

Det lyftes som önskemål från elevrådsrepresentanterna om en
lärarrepresentant på elevrådsmötena för att få struktur på mötena.

Representanterna framförde även att elevrådsrepresentanterna upplever
att de inte får tillräckligt lång tid till elevrådsfrågor på klassråden. De
framförde också att de skulle vilja ha mer information om den
kommunala politiska verksamheten i undervisningen.

Elevrådsrepresentanterna informerade om att det ibland är stökigt i
korridorerna på rasterna och att man på grund av detta önskar mer
vuxennärvaro. De upplever att situationen förbättras när en lärare går
förbi.
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Önskemål framfördes även gällande bättre samordning mellan elevråd,
matråd och elevskyddsombud.

Arbetsutskottet frågade om man genomför elevenkäter på skolan och
elevrådsrepresentanterna svarade att det gör man.

Avslutningsvis framförde elevrådsrepresentanterna att det var intressant
att ha möte med arbetsutskottet och arbetsutskottet tackade för att de
ville komma.
____________

Expedieras till:
Ebba Backe
Krzysztof Muszanski
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UNAU § 18 UBF.2016.3 609

Ekonomisk uppföljning

Föreligger ekonomisk uppföljning för 2016-02-01--2016-02-29.

Leif Persson, controller, föredrar den ekonomiska uppföljningen.

Beslutsunderlag
Månadsuppföljning per den 29 februari 2016

Arbetsutskottet föreslår utbildningsnämnden besluta

att godkänna redovisningen.
____________

Expedieras till:
Utbildningsnämnden 2016-04-07
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UNAU § 19 UBF.2016.81 612

Paus av Vård- och omsorgsprogrammet under ett år

Kristian Lindgren, rektor Utbildningscentrum, föreslår att antagningen
till Vård- och omsorgsprogrammet pausas inför läsåret 2016/17.

Kristian Lindgren föredrar ärendet.

Kenny Lärkevie (C) yrkar bifall till förslaget.

Utbildningsnämndens arbetsutskott beslutar

att pausa antagningen till Vård och-
omsorgsprogrammet inför läsåret 2016/17.

____________
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UNAU § 20 KFN.2015.184 889

Ny skolbiblioteksplan

I syfte att öka tydligheten i relationen mellan utbildningsnämndens och
kultur- och fritidsnämndens verksamheter inom skolbiblioteksområdet
har kultur- och fritidsförvaltningen utarbetat ett förslag till
skolbiblioteksplan.

Förutom skolbibliotekarierna så har folkbibliotekspersonalen och
utbildningsförvaltningens rektorsgrupp fungerat som referenspersoner i
processen.

Kultur- och fritidsnämnden har beslutat att godkänna den nya
skolbiblioteksplanen samt att översända den till kommunstyrelsen för
vidimering, KFN §139, 2015-11-05. Kommunstyrelsens arbetsutskott
har beslutat att översända skolbiblioteksplanen till verksamhetsansvarig
nämnd, Utbildningsnämnden, KSAU §317, 2015-12-09.

Beslutsunderlag
Ny skolbiblioteksplan
Protokoll 2015-11-05 - KFN §139
Protokoll 2015-12-09 - KSAU § 317

Kenny Lärkevie (C) yrkar bifall till förslaget.

Arbetsutskottet föreslår utbildningsnämnden besluta

att godkänna förslaget till ny skolbiblioteksplan.
____________

Expedieras till:
Utbildningsnämnden 2016-04-07
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UNAU § 21 KLK.2015.414 042

Uppdrag i samband med budget för 2016

Kommunstyrelsen har beslutat att uppdra åt utbildningsnämnden och
kultur- och fritidsnämnden att göra en översyn av organisationen för
kommunens fritidsgårdar och kommunens musikskola. Det
organisatoriska ansvaret för verksamheterna har idag
utbildningsnämnden. Arbetet skall påbörjas 2016 och en
återrapportering av uppdraget och förslag skall lämnas för eventuellt
beslut till kommunstyrelsen i maj 2016. Det innebär en möjlighet till
övergång av verksamheten vid helåret, d v s om en förändring skall
göras skall den genomföras den 1 januari 2017.

Utbildningsnämndens arbetsutskott har beslutat att ge
utbildningschefen i uppdrag att för utbildningsnämndens del ansvara
för att utredningen genomförs och att den redovisas med förslag om
eventuella förändringar i organisation och tillhörighet till
arbetsutskottets sammanträde i mars för beslut av utbildningsnämnden i
april.

Utbildningschefen och Kultur- och fritidschefen har tillsammans lagt
fram förslag till beslut i en tjänsteskrivelse.

Beslutsunderlag
Protokoll 2015-11-04 - KS § 161
Protokoll 2015-12-03 - UN § 129
Yttrande till Utbildningsnämnden och Kultur- och frtitidsnämnden
angående fritidsgårdarnas samt musikskolans tillhörighet

Arbetsutskottet föreslår Utbildningsnämnden besluta

att musikskolans organisatoriska tillhörighet flyttas till
kultur- och fritidsnämndens verksamhetsområde,
inklusive hela musikskolans budget, samt

att fritidsgårdarnas organisatoriska tillhörighet förblir
utbildningsnämndens verksamhetsområde.

____________

Expedieras till:
Utbildningsnämnden 2016-04-07
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UNAU § 22 UBF.2015.59 610

Föräldrasamverkan och inflytande

Formerna för föräldrasamverkan och inflytande har diskuterats i
utbildningsförvaltningens ledningsgrupp och förvaltningsstrategen har
utarbetat en tjänsteskrivelse med en modifierad modell för detta
område.

I utredningen föreslås bl.a. att föräldraenkäterna ersätts med en modell
där man på ett systematiskt sätt lyfter de områden och frågeställningar
som föräldraenkäterna omfattat till väl strukturerade teman på
föräldramöten.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från förvaltningsstrategen, Föräldrasamverkan och
inflytande
Protokoll 2015-03-19 - UNAU § 17

Arbetsutskottet föreslår Utbildningsnämnden besluta

att ge förvaltningen i uppdrag att återkomma med en
enkät i digital form.

____________

Expedieras till:
Utbildningsnämnden 2016-04-07
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UNAU § 23 KLK.2015.262 613

Besvarande av motion från Theresa Lindahl (M) - Låt
barnen börja i kommunal musikskola från årskurs 1

Theresa Lindahl, M, har inlämnat följande motion:

Musik är förknippat med glädje, hälsa, utveckling av hjärnan och
motorik samt att kunna utveckla sig som person. Att ge barn och
ungdomar möjlighet till utveckling genom musik är att bejaka en
oerhört viktig del av utvecklingen till vuxen människa.

Den kommunala musikskolan är en verksamhet som under åren har
berikat många barns och ungdomars utveckling och många har fått sin
första kontakt med ett instrument genom just den kommunala
musikskolan. Den är också en grund för det sk. svenska musikundret
där Sverige under många år haft ett rykte som en musiknation.

Idag är det först från årskurs 3 man kan få börja spela i musikskolan,
något jag ser som en brist då en levande kultur förutsätter att man får
tillgång till den tidigt. Därför är det samhällets angelägenhet att se till
att barn får kontakt och chansen att kunna utöva musik redan tidigt i
grundskolan. Genom att sänka åldern när man får börja spela på
musikskolan tror jag att man tar ett steg i rätt riktning för att stärka
musikskolan, kulturen och barns utveckling.

Därför vill jag
· Att utbildningsförvaltningen ges ett uppdrag att utreda

förutsättningarna för att låta barnen börja i kommunal
musikskola redan från årskurs 1.

Kommunstyrelsens arbetsutskott har beslutat
att remittera motionen till utbildningsnämnden för yttrande, samt
att yttrandet skall lämnas till kommunkansliet senast i december

månad 2015.

Utbildningsnämnden har därefter beslutat
att till kommunstyrelsen översända yttrandet från utbildningschefen

och musikchefen som sitt eget, samt
att därmed föreslå att motionen bifalles.
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Utbildningschef Ingela Ström och musikchef Mats Löfving framför
följande i sitt yttrande över motionen:

"Förslaget är helt i linje med vad som görs i många andra kommuner.
I dag görs en del försök att erbjuda och nå yngre barn än i årskurs 3.
Barn i årskurserna 1, 2 och 3 erbjuds´Blåsmix´ Här ges barnen
möjlighet att lära sig noter och rytm och spela brassinstrument och
blockflöjt.

Det hade varit av stort värde om musikskolan kunde erbjuda t.ex. sång
och rytmik för yngre barn, grupper som´Blåsmix´ samt möjlighet att
spela instrument.

För att göra detta möjligt behöver man utöka musikskolans
tjänsteunderlag med ca 15-20 % av en tjänst."

Utbildningschefen och musikskolechefen är positiva till motionens
intentioner och föreslår därmed att motionen bifalles.

Kommunfullmäktige har beslutat
att som svar på motionen översända utbildningsnämndens yttrande,

samt
att motionen därmed bifalles.

Beslutsunderlag
Motion M - Låt barnen börja i kommunal musikskola från årskurs 1
Yttrande över motionen - Låt barnen börja i kommunal musikskola från
årskurs 1
Protokoll 2016-02-29 - KF §25

Arbetsutskottet föreslår Utbildningsnämnden besluta

att ge musikchefen i uppdrag att börja projektet inom
befintlig ram och återkomma om verksamheten
utvecklas på ett sätt som gör att medel måste
tillskjutas, samt

att en utvärdering ska presenteras under våren 2017.
____________

Expedieras till:
Utbildningsnämnden 2016-04-07
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UNAU § 24 KLK.2015.59 00

Besvarande av motion från Agneta Lindau-Persson (S)
- Inför ett ungdomsråd (UDR) i kommunen

Agneta Lindau-Persson, S, har inlämnat följande motion om
ungdomsråd:

I många kommuner finns opolitiska ungdomsråd för att inhämta
ungdomars synpunkter på aktuella frågor, samt frågor av olika slag som
är väsentliga för ungdomar.

I Örkelljunga kommun saknas detta råd.
Ett ungdomsråd bör särskilt:
· följa och lämna synpunkter på planering där ungdomar berörs,
· samla in olika barn- och ungdomsgruppers synpunkter och

erfarenheter,
· följa utvecklingen inom barn- och ungdomsfrågor, genom att ta

del av aktuell forskning och utredningar
· initiera nödvändig information till ungdomar och kommunens

nämnder i ungdomsfrågor.

Målet med verksamheten skall vara att skapa ett fungerande system för
ett reellt ungdomsinflytande i Örkelljunga kommun. Samt medverka
till att ungdomars intresse för politik ökar. Och bidra till att lösa
demokratiska problem, såsom sjunkande valdeltagande och en allt
svagare partianknytning.

Socialdemokraterna i Örkelljunga kommun föreslår:

Att ett ungdomsråd snarast inrättas
Att en ungdomssamordnare (tjänsteman) utses och "kopplas" till rådet
som ansvarig.

Kommunfullmäktige har beslutat att överlämna motionen till
kommunstyrelsen för beredning.

Kommunstyrelsens arbetsutskott har beslutat att remittera motionen till
utbildningsnämnden för yttrande senast 2015-10-31.

Utbildningsnämnden har beslutat att till kommunstyrelsen översända
förvaltningsstrategens yttrande och komplettering, som sitt eget
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yttrande, samt att föreslå att motionen därmed får anses bifallen.

Förvaltningsstrateg Gunnar Schmidt framför bl.a. följande:

I remissvaren från skolorna framfördes att det skulle vara bra om
elevråden från högstadiet och gymnasieskolan träffades med
regelbundenhet för att diskutera nya idéer om hur man kan förbättra
miljön och samhället för ungdomarna. Det uttrycktes dock en
tveksamhet till om tillskapandet av ett ungdomsråd var rätt väg för
detta då det redan fanns elevråd organiserade på skolorna. Oro
uttrycktes för att det kunde bli svårt att få engagemang och vitalitet i
ytterligare en organisation för ungdomsinflytande utöver elevråden. En
tanke som framfördes var att elevråden skulle få en kanal till
kommunen så att man naturligare kunde framföra sina förslag till
beslutsfattarna.

I utbildningsnämndens yttrande uttrycktes samma tanke där det bl.a.
stod att ” En vidareutveckling av ungdomars inflytande och
påverkansmöjligheter grundas lämpligast i den struktur som redan finns
i form av klass- och elevrådsverksamhet där samtliga ungdomar i
kommunen deltar. Dessa organ kan användas som remissinstans av
nämnder och styrelser i den kommunala organisationen. De kan med
fördel också erbjudas att delta i beredning och beslut av olika frågor
som rör ungdomar”.

Vid kommunfullmäktiges behandling av en tidigare motion 2009
beslutades att uppmana kultur- och fritidsnämnden samt
utbildningsnämnden att tillsammans eller var för sig träffa
representanter för elevråden minst en gång per år och diskutera frågor
som berör barn och ungdomar. Vidare beslutades att kommunstyrelsen
skulle verka för att nämnder och styrelsen använder elevråden som
remissinstanser i ärenden som kan beröra barn och ungdomar.

Utbildningsnämnden hade härefter regelbundna träffar med elevråden
från Kungsskolan, Bokelundaskolan, Solängskolan och
gymnasieskolan. Elevrådsrepresentanter har också bjudits in för att
delta vid anställningsintervjuer och rekryteringsarbetet av rektorer.
Flera frågeställningar har också lämnats ut på remiss till främst
elevrådet på gymnasieskolan.

Mötena med högstadiets elevråd har under de senaste åren inte varit
lika frekventa. Arbetsutskottet har däremot träffat gymnasieskolans
elevkår några gånger per termin. Dessa möten har upplevts som mycket
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intressanta och givande där bl.a. diskussioner om att utveckla och göra
gymnasieskolan attraktivare förts.

Det kan konstateras att de insatser som vidtagits med träffar mellan
elevrådsstyrelserna och politikerna samt remissförfarande till
elevråden, har ökat ungdomars möjlighet att följa och lämna
synpunkter på frågor där ungdomar berörs. Detta var också ett av de
syften som lyftes fram i motionen.

För att uppnå det som ungdomarna tidigare fört fram om regelbundna
gemensamma träffar med elevråden från högstadieskolorna och
gymnasieskolan, samt för att garantera kontinuiteten i mötena mellan
politiken och ungdomar är det enligt undertecknad en god idé att en
tjänsteman får uppgiften som ungdomssamordnare.
Ungdomssamordnaren skulle utgöra ett stöd för ungdomarna i en
utvecklingsprocess mot ett ökat deltagande och engagemang i
samhällsutvecklingen. Inom ramen för mötena med elevråden kan med
fördel de punkter som motionären tar upp vara på dagordningen.
Ungdomssamordnaren bör också få till uppgift att tillsammans med
elevråden studera hur ungdomsinflytandet utövas i andra kommuner
och i förlängningen komma med förslag på en utvecklad modell för
detta i Örkelljunga (Ungdomsråd).

Förvaltningsstrategen föreslår

att en tjänsteman tilldelas uppgiften att som ungdomssamordnare
utgöra ett stöd för ungdomar i en process för att skapa ett fungerande
system för ett reellt ungdomsinflytande i Örkelljunga, samt

att arbetet skall genomföras i enlighet med motionens och yttrandets
anda, samt

att motionen därmed får anses bifallen.

I ett kompletterande yttrande framför Gunnar Schmidt följande:

I enlighet med förslaget i motionen och yttrandet skall
ungdomssamordnarens utgöra ett stöd för ungdomarna i en
utvecklingsprocess mot ett ökat deltagande och engagemang i
samhällsutvecklingen. Ungdomssamordnaren skall därvid skapa och
vara ett stöd för ungdomarna i regelbundna gemensamma träffar med
elevråden från högstadieskolorna och gymnasieskolan.
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Ungdomssamordnaren skall också säkerställa att regelbundna mötena
mellan politiken och ungdomar kommer till stånd.
Ungdomssamordnaren skall också få till uppgift att tillsammans med
elevråden studera hur ungdomsinflytandet utövas i andra kommuner
och i förlängningen komma med förslag på en utvecklad modell för
detta i Örkelljunga (Ungdomsråd).

I uppdraget ligger planeringsarbete, kontakter med politiken, möten
med och stöd till elevråden, samt studiebesök och utredningsarbete
tillsammans med ungdomarna för att skapa en utvecklad modell för
ungdomsinflytande i Örkelljunga.

Enligt undertecknads bedömning skulle det fordras en dags arbete i
veckan för att med framgång klara uppdraget. Detta motsvarar 0,20
tjänst.

Att verka för barn och ungdomars rättighet till inflytande och
delaktighet är en övergripande skyldighet för samtliga nämnder,
förvaltningar och enheter i kommunen. På vilken förvaltning/enhet
eller under vilken nämnd en ungdomssamordnare skall placeras måste
därför diskuteras. Viktigt är självklart att uppdraget ges till någon som
har kompetens och lämplighet för detta och att den personen också
erhåller den tid som krävs för uppdraget.

Kostnaden för 0,20 tjänst uppskattas till ca 100 000 kronor.

Kommunstyrelsens arbetsutskott har beslutat att bordlägga ärendet.

Protokollsanteckning i arbetsutskottet

Arbetsutskottet har noterat att intentionerna i motionen om ett
ungdomsråd i Örkelljunga är mycket bra. Ärendet kräver däremot
ytterligare utredningar hur organisationen skall se ut. Arbetsutskottet
noterar även att Gunnar Schmidt i sitt yttrande framfört att
Ungdomssamordnaren bör få till uppgift att tillsammans med elevråden
studera hur ungdomsinflytandet utövas i andra kommuner och i
förlängningen komma med förslag på en utvecklad modell för detta i
Örkelljunga (Ungdomsråd). Arbetsutskottet anser således att det inte är
möjligt att inrätta ett ungdomsråd enligt motionen utan utredning.
Några av de frågor som belyses i motionen är inte relevanta.
Utbildningsnämnden föreslås erhålla ett anslag på 50.000 kronor i
tilläggsbudget 1, 2016, drift. Anslaget skall användas för anställning av
en ungdomssamordnare, som i samråd med elevråden/elevkåren, på
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utbildningsnämndens uppdrag genomför en utredning i ärendet.
Rapporten skall vara klar i januari 2017. Först efter utredning ska
kommunstyrelsen slutligen besluta om kommunen ska ha någon form
av ungdomsråd. Motionen föreslås därmed avslås.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att som svar på motionen översända utbildningsnämndens yttrande

och arbetsutskottets protokollsanteckning ovan, samt
att motionen därmed avslås.

Kommunstyrelsen har även beslutat- under förutsättning av
kommunfullmäktiges beslut -
att bevilja utbildningsnämnden 50.000 kronor för utredning

om förutsättningarna kring inrättande av ungdomsråd i
Örkelljunga, samt

att motsvarande kostnad täcks i Tilläggsbudget 1, drift,
för 2016

Kommunfullmäktige har beslutat
att som svar på motionen översända utbildningsnämndens yttrande

och arbetsutskottets protokollsanteckning ovan, samt
att motionen därmed avslås.

Noteras därmed att kommunstyrelsen har beslutat
att bevilja utbildningsnämnden 50.000 kronor för utredning

om förutsättningarna kring inrättande av ungdomsråd i
Örkelljunga, samt

att motsvarande kostnad täcks i Tilläggsbudget 1, drift,
för 2016

Beslutsunderlag
Motion (S) - Inför ett ungdomsråd (UDR) i kommunen
Protokoll 2016-02-29 - KF §30

Arbetsutskottet föreslår Utbildningsnämnden besluta

att ge utbildningsförvaltningen i uppdrag att se över
vem som ska kunna genomföra utredningen och
återkomma till arbetsutskottet med ett förslag i maj.

____________
Expedieras till:
Utbildningsnämnden 2016-04-07
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Sammanträdesprotokoll 2016-03-17
Utbildningsnämndens arbetsutskott

Justerandes
signatur

Utdragsbestyrkande

UNAU § 25 UBF.2016.5 609

Övriga frågor

Anneli Eskilandersson (SD) ställer en fråga med anledning av att det
skett ett inbrott på Mårdenskolan för en tid sedan. Hon har fått
information om att det inte finns någon belysning på skolgården och att
personal tycker att det är obehagligt att vid stängning på grund av detta.
Hon undrar med anledning av ovan nämnda omständigheter och det
finns möjlighet att sätta upp belysning på skolgården.

Kenny Lärkevie (C) har fått information om att det är stökigt på
Kungsskolan och att elever i nionde klass uppmanar elever i sjunde
klass att begå stölder i mataffärerna i byn. Han undrar med anledning
av detta hur situationen hanteras.

Kenny Lärkevie (C) undrar hur situationer när en elev mår dåligt och
rymmer hanteras på Bokelundaskolan samt hur detta informeras till
föräldrarna.

Utbildningschefen svarar på samtliga tre frågor vid arbetsutskottets
nästa sammanträde.
____________

Expedieras till:
Utbildningsnämndens arbetsutskott 2016-04-21
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Sammanträdesprotokoll 2016-03-17
Utbildningsnämndens arbetsutskott

Justerandes
signatur

Utdragsbestyrkande

UNAU § 26 UBF.2016.6 609

Aktuell information

Utbildningschefen informerar om platserna på förskolorna inför
höstterminen.

Utbildningschefen informerar om att Utbildningsnämndens presidium
är kallade till en revisionsgranskning i april.

KF § 24 - Besvarande av motion från Agneta Lindau-Persson (S) -
Samarbete med Halmstad högskola för att starta FoU projektet
Modellskolan i kommunens grundskola

Medföljande handlingar
KF § 24 - Besvarande av motion från Agneta Lindau-Persson (S) -
Samarbete med Halmstad högskola för att starta FoU projektet
Modellskolan i kommunens grundskola
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