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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

UN § 36 UBF.2016.2 609

Information om MBL-förhandlingar

Verksamhets-/utvecklingschefen informerar att inga ärenden från
föredragningslistan har varit föremål för MBL-förhandling.
____________
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Sammanträdesprotokoll 2016-04-07
Utbildningsnämnden

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

UN § 37 UBF.2016.3 609

Ekonomisk uppföljning

Utbildningsnämndens arbetsutskott har behandlat ärendet 2016-03-17,
§ 18.

Leif Persson, controller, redovisar ekonomisk uppföljning för
2016-02-01--2016-02-29.

Beslutsunderlag
Månadsuppföljning per den 29 februari 2016

Utbildningsnämnden beslutar

att godkänna redovisningen.
____________

Expedieras till:
Stefan Christensson, ekonomichef
Anna Lindström, redovisningschef
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Utbildningsnämnden

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

UN § 38 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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Sammanträdesprotokoll 2016-04-07
Utbildningsnämnden

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

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.

Utbildningsnämndens arbetsutskott har behandlat ärendet 2016-03-17,
§ 23.

Beslutsunderlag
Motion M - Låt barnen börja i kommunal musikskola från årskurs 1

Utbildningsnämnden beslutar

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:
Mats Löfving, musikchef
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Utbildningsnämnden

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

UN § 39 UBF.2015.59 610

Föräldrasamverkan och inflytande

Formerna för föräldrasamverkan och inflytande har diskuterats i
utbildningsförvaltningens ledningsgrupp och förvaltningsstrategen har
2015-03-19 presenterat 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.

Ärendet har därefter återremitterats till utbildningsförvaltningen och
togs upp på nytt i utbildningsnämndens arbetsutskott 2016-03-17, § 22.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från förvaltningsstrategen, Föräldrasamverkan och
inflytande
Protokoll 2015-03-19 - UNAU § 17
Protokoll 2016-03-17 - UNAU § 22

Utbildningsnämnden beslutar

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

____________
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Utbildningsnämnden

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

UN § 40 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.

Utbildningsnämndens arbetsutskott har behandlat ärendet 2016-03-17,
§ 20

Beslutsunderlag
Ny skolbiblioteksplan
Protokoll 2015-11-05 - KFN §139
Protokoll 2015-12-09 - KSAU § 317
Protokoll 2016-03-17 - UNAU § 20

Utbildningsnämnden beslutar

att godkänna förslaget till ny skolbiblioteksplan.
____________

Expedieras till:
Kultur- och fritidsnämnden
Sarah Lundberg, utredare
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Utbildningsnämnden

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

UN § 41 UBF.2016.99 610

Redovisning från rektor på Kungsskolan

Utbildningsnämnden beslutade på sammanträdet 2016-03-03 att uppdra
till rektor för Kungsskolan att omedelbart vidta åtgärder för att
säkerställa att arbetet med extra anpassningar, särskilt stöd och
åtgärdsprogram följer gällande lagstiftning. Dessa åtgärder skall rektor
redovisa för utbildningsnämnden vid nämndens sammanträde i april.

Kungsskolans rektor Per Werger redovisar vidtagna åtgärder, vilka
bland annat består i följande:

· ny struktur på arbetslagsmötena,

· ny, tydlig struktur och ledning av Elevhälsoteamet,

· vid varje terminsstart sammanställer klassföreståndare i
samarbete med ämneslärare betygen och behov av extra
anpassningar, samt redovisar detta för Elevhälsoteamet,

· utbildning inom bedömning och betyg,

· Sportlovsskola för elever i årskurs 9 som saknar godkända
betyg i matte, svenska och engelska,

· utvecklade rutiner och ny tidplan för övergång från årskurs 6 till
årskurs 7,

· utvecklat samarbete och dialog mellan årskurs 4-6 och årskurs
7-9.

Föreligger förslag till beslut:

Utbildningsnämnden beslutar att godkänna redovisningen.

Utbildningsnämndens behandling

Theresa Lindahl (M) yrkar att nämnden ska besluta enligt förslaget med
tillägget att en uppföljande redovisning ska ske på
utbildningsnämndens sammanträde i oktober.

Claes Engström (KD) och Michael Bengtsson (SD) yrkar bifall till
Theresa Lindahls (M) förslag.

Beslutsunderlag
UN 2016-03-03 § 26
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

Utbildningsnämnden beslutar

att godkänna redovisningen, samt

att en uppföljande redovisning ska ske på utbildningsnämndens
sammanträde i oktober.

Noteras att sammanträdet ajourneras mellan 15.20-15.40.
____________

Expedieras till:
Per Werger,rektor Kungsskolan
Utbildningsnämndens sammanträde 2016-10-06
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

UN § 42 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.

Utbildningsnämndens arbetsutskott har behandlat ärendet 2016-03-17,
§ 21.

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
Protokoll 2016-03-17 - UNAU § 21

Utbildningsnämnden beslutar

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

att fritidsgårdarnas organisatoriska tillhörighet förblir
utbildningsnämndens verksamhetsområde.

____________
Expedieras till:
Kommunstyrelsen
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

UN § 43 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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Utbildningsnämnden

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

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
intressanta och givande där bl.a. diskussioner om att utveckla och göra
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

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.

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
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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 Kommunstyrelsens arbetsutskott

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
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.
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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

Utbildningsnämndens arbetsutskott har behandlat ärendet 2016-03-17,
§ 24.

Beslutsunderlag
Motion (S) - Inför ett ungdomsråd (UDR) i kommunen

Utbildningsnämnden beslutar

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

____________
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UN § 44 UBF.2016.75 610

Initiativ från Miljöpartiet angående säkrad måluppfyllelse

Miljöpartiet har 2016-03-01 inlämnat följande initiativ till
Utbildningsnämnden:

"Från tomt löfte till säkrad måluppfyllelse - ett initiativ från
Miljöpartiet de gröna i Örkelljunga till utbildningsnämnden.

Utbildningsnämnden har en långsiktig plan med det uttalade målet
"Från bra till bäst". Efter Miljöpartiets första år i nämnden konstaterar
vi en avsaknad av mätbara mål för politisk uppföljning av
verksamheten nämnden är satt att styra inkluderande måluppfyllelsen
av "Från bra till bäst".

· Miljöpartiet föreslår att under 2016 ska målsättningen "Från bra
till bäst" definieras och utvärderas i förhållande till mätbara
definitioner. Förslagsvis med start i andelen behöriga från
grundskolans högstadium till gymnasiet.

Utvärderingen baseras på beprövade grunder använda inom industri i
decennier utgående från kontinuerlig uppföljning av uppnådd och
önskad nivå på i verksamheten mätbara mål. Det japanska ordet kaizen,
översatt till "ständig förbättring" förutsätter mätbara mål och är en
lämplig ambitionsnivå för varje seriös verksamhet.

Utbildningsnämndens verksamhet har ett antal mätetal som redan idag
samlas in och presenteras. Med ambitionen ständig förbättring bör
jämförelsen göras som trender över en tidsperiod av 3-5 år då årsvisa
fluktuationer förekommer.

Det förekommer idag uttalande från nämndspolitiker och förvaltning
att den administrativa bördan bara ökar. I den kvalitetsfilosofi med sina
rötter i japansk industri som idag färgar mycket kvalitetsarbete finns
också begreppet "lean". Ett engelskt ord som också innebär att
administrativa rutiner inte ska göras onödigt betungande.

Betygsuppgifter samlas in redan idag och från nuvarande presentationer
konstateras att utseendet varierar mellan olika rektorer. Förnyade
rutiner med färdiga mallar lämpade för sammanställning av resultat
innebär möjligen ett mera arbete för central förvaltning men det
motsatta på rektorsnivå. Dessa uppgifter krävs idag in av Skolverket
och mycket statistik tas fram där. Att använda Skolverkets
statistiksammanställning för nämndens verksamhetsuppföljning är ett
möjligt alternativ.
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Införande av en kvalitetsuppföljning enligt detta initiativs intentioner är
genomförbart utan en totalt sett ökad administration."

Beslutsunderlag
Initiativ - MP, ang. säkrad måluppfyllelse

Utbildningsnämnden beslutar

att överlämna initiativet till utbildningsförvaltningen för
behandling, samt

att svar ska lämnas på nämndens sammanträde i maj.
____________
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UN § 45 UBF.2016.78 610

Initiativ från Kristdemokraterna angående
åtgärdsprogram

Kristdemokraterna har 2016-03-03 inlämnat följande initiativ till
Utbildningsnämnden:

"Initiativ i utbildningsnämnden - Ta in extern expertis för förbättring av
åtgärdsprogram.

Idag är elevantalet med underkända betyg på högstadiet allt för högt.
Trots åtgärdsprogram har inga större förändringar skett. Problemet
ligger kanske i hela organiseringen av åtgärdsprogrammen vid
Kungsskolan.

Att förändra en organisation är en svår uppgift och som i många fall
gett oönskade effekter och oplanerade utfall. Detta beror ibland på att
informationen inte tolkas som önskat, det upplevs ett hot i förändringen
eller att organisationen inte tillåter en förändring.

Motstånd till förändringar ses ofta som något negativt, men genom att
ta till vara vad personalen uttrycker så kan värdefulla insikter komma
fram. För att få fram dessa insikter används ofta enkäter men ibland
även olika former av möten och intervjuer. Tyvärr är dessa möten ofta
dåligt planerade och genomförda. Leds de av chefer har personalen ofta
svårt för att uttrycka sig fritt, jämlikt, öppet om information,
transparent o.s.v. Det kan exempelvis ligga en underliggande
försiktighet för att säga fel saker när chefen hör.

Att inbjuda personal vid förändring är emellertid positivt och kan skapa
en känsla av engagemang och makt samt kan hantera känslor och
oroligheter vid förändringar. Detta har visat sig ge många positiva
effekter, exempelvis mindre motstånd, mer tillfredsställelse och ökad
känsla av kontroll hos personal och övrigt berörda. För att få fram
underliggande attityder, känslor, tolkningar av budskap tar
organisationer ibland in externa experter som gör kvalitativa
undersökningar för att bidra med ett nytt perspektiv samt hjälp med att
åtgärda eventuella brister.

Om inte redovisade åtgärder vid Kungsskolan under det gångna läsåret
gett rejäla förbättringar i betygsstatistiken vid vårterminens slut 2016
föreslår vi följande åtgärder att sättas in inför höstterminens start:

Ta in extern expertis för att

· se om åtgärdsprogram alltid upprättas där så krävs.
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· bedöma kvalitén på upprättade åtgärdsprogram.

· bedöma vilken uppföljning som gjorts på upprättade
åtgärdsprogram.

· göra en insats så att brister i kvalité och organisation som
framkommer blir åtgärdade."

Beslutsunderlag
Initiativ från Kristdemokraterna till utbildningsnämnden ang.
åtgärdsprogram

Utbildningsnämnden beslutar

att överlämna initiativet till utbildningsförvaltningen för
behandling, samt

att svar ska lämnas efter det att betygsstatistiken har
presenterats, på nämndens sammanträde i oktober.

Thomas Bjertner (S) deltar inte i beslutet.
____________

20(26)



Sammanträdesprotokoll 2016-04-07
Utbildningsnämnden

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

UN § 46 UBF.2016.6 609

Aktuell information

Barn- och elevstatistik skickas ut separat, endast digitalt.
· Barnantal i förskolekön 2016-04-01
· Barnantal i förskolan/fritidshemmen 2016-04-01
· Elevantal i grundskolan 2016-04-01
· Elevantal i gymnasieskolan 2016-04-01

· Elevantal i vuxenutbildningen 2016-04-01

Leif Svensson (S) deltog på Brottsförebyggande rådets sammanträde
2016-04-05 och informerar om detta. Områden som togs upp var bland
annat det nya polisdistriktet, polisens trygghetsmätningar samt
information inför Valborgsmässoafton.
____________
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UN § 47 UBF.2016.97 609

Övriga frågor från UN 2016-03-03

Kenny Lärkevie (C) undrar om försäljning och intag av narkotika
fortfarande pågår i skogsdungen bakom skejtparken eller om man har
fått bukt med problemet.
Leif Svensson (S) tog upp denna fråga på Brottsförebyggnade Rådet
(BRÅ) 2016-04-05 och svarar att det inte har kommit in några
anmälningar den senaste tiden.

Ingrid Edman Nilsson (L) undrar hur många lärare som inte är behöriga
och legitimerade i de ämnena de undervisar.
Förvaltningsstrategen överlämnar material till Ingrid Edman Nilsson
från utbildningschefen. Utbildningschefen svarar på nästkommande
sammanträde

Chris Daanen (MO) undrar om gruppen med SFI-elever är så stor att
man ibland avvisar elever som kommer till lektionerna för att de inte
får plats.
Verksamhets-/utvecklingschefen svarar att man aldrig avvisar elever
som har rätt till undervisning.

Chris Daanen (MO) undrar varför man använder sig av halvfabrikat i
hemkunskapsundervisningen.
Verksamhets-/utvecklingschefen svarar att näringsriktig mat inte alltid
behöver vara färsk. Exempelvis är det under vissa delar av året lika
näringsrikt med solmogna tomater på burk som färska tomater. Det är
även en kostnadsfråga.

Chris Daanen (MO) undrar om kommunen har en policy för hur man
bemöter rasistiska uttalanden på skolorna eller om det är varje rektor
som ansvarar för detta.
Verksamhets-/utvecklingschefen svarar att enligt gällande lagstiftning
har alla skolor en plan för likabehandling.

Chris Daanen (MO) undrar om skolornas personal är utbildade i hur
man tar emot nyanlända elever.
Verksamhets-/utvecklingschefen svarar att personalen har god
kompetens för att hantera nyanlända elever, de har god utbildning eller
lång erfarenhet. Utbildningsinsatser sker löpande. Det finns även en
plan för kompetensutveckling i nyanländas lärande.
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Leif Svensson (S) undrar hur lärarsituationen för de nyanlända eleverna
ser ut på Kungsskolan.
Per Werger,Kungsskolans rektor, svarar att situationen nu ser bra ut.
Det finns en ansvarig lärare som är behörig och legitimerad i Svenska
som andraspråk, samt praktikanter och timvikarier.

Leif Svensson (S) undrar om nämnden ska få en genomgång av
handlingsplanen för läsår 2015/16 kopplad till Utvecklingsplan 2014-
2018.
Verksamhets-/utvecklingschefen svarar att utvärdering av arbetet för
närvarande sker i ledningsgruppen samt ute på skolenheterna med
personal som sitter med i utvecklingsgruppen. Efter utvärderingen
kommer en redovisning att ske i nämnden.
____________
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UN § 48 UBF.2016.5 609

Övriga frågor

Leif Svensson (S) undrar hur det ser ut med rekryteringen för
verksamhets-/utvecklingschefstjänsten. Han undrar också om den är
utannonserad och om det ska ske en omorganisation.
Utbildningschefen svarar på nästa sammanträde.

Peter Nilsson (MP) undrar hur nämnden får inflytande över
budgetprocessen.

Claes Engström (KD) undrar vad som händer i upphandlingen av
livsmedel för att förbättra kvaliteten på maten.

Claes Engström (KD) undrar hur kommunens pensionärer informeras
om möjligheten att äta lunch på våra skolbespisningar, samt om vilka
tider och villkor som gäller.
____________
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UN § 49 UBF.2016.7 609

Anmälan om ärenden rörande diskriminering eller annan
kränkande behandling

Utbildningsnämnden mottar anmälningar om ärenden rörande
diskriminering eller annan kränkande behandling för tiden
2016-03-01--2016-03-31.
____________
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UN § 50 UBF.2016.8 609

Anmälan av delegationsbeslut

Utbildningsnämnden beslutar

att lägga anmälningarna av delegationsbeslut
2016-03-01--2016-03-31 till handlingarna.

____________
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