Protokoll

1 (9)

Beslutande organ

Sammanträdesdatum

Diarienummer

Skol- och utbildningsberedningen

2017-01-23

KS 2016.56

Plats och tid

Sammanträdesrum Selma, kommunhuset, 2017-01-23, kl.
13.00–15.00

Beslutande

Se nästa sida.

Övriga närvarande

Agneta Fränngård, Sekreterare
Mats Lundqvist, Bitr Förvaltningschef
Catharina Nilsson, reporter, Skånska Dagbladet

Justerade paragrafer

§1-5

Justeringens plats och tid

Kommunhuset, 2017-01-30 kl 12.00

Sekreterare

Agneta Fränngård
Ordförande

Magnus Alm (S)
Justerare

Maria Ivansson (MP)

Anslag/bevis
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Beslutande organ

Skol- och utbildningsberedningen

Sammanträdesdatum

2017-01-23

Datum då anslaget sätts upp

2017-01-31

Datum då anslaget tas ned

2017-02-20

Förvaringsplats för protokollet

Kommunhuset i Skurup

Anslaget uppsatt av

Agneta Fränngård

Protokoll
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Beslutande organ

Sammanträdesdatum

Diarienummer

Skol- och utbildningsberedningen

2017-01-23

KS 2016.56

Beslutande
Jimmy Nilsson (SD)
Lars Dekan (SD)
Mattias Svedman (V)
Thomas Holmgren (KV)
Mats Anderberg (S)
__________

Justerandes signatur

Solbritt Lundgren (C)
Anne-Lise Nielsen (S)
Magnus Alm (S)
Maria Ivansson (MP)
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Beslutande organ

Sammanträdesdatum

Diarienummer

Skol- och utbildningsberedningen

2017-01-23

KS 2016.56

Ärenden vid dagens sammanträde

Sida

Förändring av föredragningslistan ............................................................................................. 4
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__________

Justerandes signatur
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Beslutande organ

Sammanträdesdatum

Diarienummer

Skol- och utbildningsberedningen

2017-01-23

KS 2016.56

SUB § 1

Förändring av föredragningslistan
Skol- och utbildningsberedningens beslut
Ärende 4 utgår.
__________

Justerandes signatur

Protokoll
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Beslutande organ

Sammanträdesdatum

Diarienummer

Skol- och utbildningsberedningen

2017-01-23

KS 2016.56

SUB § 2

Dnr KS 2016.856

Inriktningsmål 2018-2019
Skol- och utbildningsberedningens beslut
Förlänga inriktningsmålen för 2017-2018 till 2018-2019 (t o m 2019-06-30).
Beredningens inriktningsmål följer läsåret och har tillgodosett
verksamheternas behov av långsiktiga inriktningsmål.
* Det hälsofrämjande arbetet ska prioriteras genom målsättning att ha daglig
fysisk aktivitet i alla verksamheter och att särskilt arbeta för att alla
barn/elever ska uppleva att de har lyckats och blivit uppmärksammade i
förskolan/skolan.
* Kunskapsutveckling har sin grund i bra läsförståelse. Att kontrollera och
prioritera språkutveckling i förskola och förskoleklass och i de tidiga
grundskoleåren ska därför speciellt uppmärksammas.
* Att rusta eleverna för vuxenlivet görs genom godkända betyg, ökad
kunskap om arbetslivet och att en god självtillit utvecklas och bibehålls. En
trygg skolgång med ordning och struktur där rättigheter och skyldigheter
tydliggörs är en viktig faktor i denna målsättning.

Ärendebeskrivning
Skol- och utbildningsberedningens inriktningsmål är, till skillnad från andra
beredningar, fastställda läsårsvis och spänner över många år.
Beslut gällande inriktningsmålen för Skol- och utbildningsberedningen
2018-2019 kommer att tas på kommunfullmäktige i februari eller mars.
Diskussion kring uppföljning. Förvaltningen svarar på måluppfyllelsen i
årsbokslutet där verksamhetsberättelserna utgör underlag. Ledamöterna i
Skol- och utbildningsutskottet samt Skol- och utbildningsberedningens
presidium kommer till ledningsgruppen i samband med
kvalitetsuppföljningen i ledningsgruppen 2017-02-09 där bland annat
inriktningsmålen redovisas.
__________

Justerandes signatur
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Beslutande organ

Sammanträdesdatum

Diarienummer

Skol- och utbildningsberedningen

2017-01-23

KS 2016.56

SUB § 3

Dnr KS 2016.749

Motion från Slimmingeby skola om att få extra pengar
till badresor
Skol- och utbildningsberedningens beslut
Tidigare tjänsteskrivelse kompletteras med kostnadsberäkning och utifrån
dialog med eleverna kommer motionen att besvaras.
Skol- och utbildningsberedningens sammanträde 2017-03-20 förläggs till
Slimmingeby skola.
Ärendebeskrivning
Magnus Alm (S) har fått en inbjudan att träffa eleverna för att diskutera
frågan. Biträdande förvaltningschef Mats Lundqvist har ett inplanerat möte
med eleverna den 6/2.
Extra anslag till utflykter utgår till landsortsskolorna. Dialog inleds med
eleverna för att utreda begreppet ’badresor’ och utifrån ett eventuellt positivt
beslut så bör det i så fall omfatta alla skolor utifrån ett
likvärdighetsperspektiv. Rektor har ansvar för skolans simundervisning.
Motion med följande lydelse:
Om det inte kommer att byggas ett badhus i Skurup vill vi att det tillsätts
pengar till badresor för simundervisning.
Vi föreslår:
-att skolorna får extra pengar till att kunna göra 2-3
simundervisningsbesök/klass och termin i någon av de närliggande
badhusen. Vi vill också att Skurups kommun ska organisera så att vi får tid i
de andra kommunernas badhus.
Skol- och utbildningsberedningen noterar:
Det är bra att eleverna vill ha mer fysisk aktivitet och att ha simundervisning
och besök i badhus är också bra. Simundervisningen sker i maj-juni och
augusti september på friluftsbadet i Skurup. Att ha det på ett annat sätt
skulle bli mycket dyrare och mycket tid som kan användas till skolarbete
skulle istället få läggas på bussturer.
Hallenborgskolan, Mölleskolan och Slimmingeby skola får redan idag extra
pengar för bussresor eftersom de ibland också behöver komma in till
bibliotek, idrottsanläggningar med mera inne i Skurup.
Tyvärr har inte kommunen tillräckligt med pengar just nu för att ge skolorna

Justerandes signatur

Protokoll
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Beslutande organ

Sammanträdesdatum

Diarienummer

Skol- och utbildningsberedningen

2017-01-23

KS 2016.56

SUB § 3

Dnr KS 2016.749

ytterligare fler möjligheter till läromedel, utflykter och andra saker som är
viktigt för eleverna.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2016-08-29.
Motion daterad 2016-04-27.
Tidigare behandling
Kommunstyrelsen föreslog 2016-11-02 § 421:
Kommunstyrelsen har inget att erinra mot skol- och
utbildningsberedningens förslag, vilket innebär att motionen avslås,
Skol- och utbildningsberedningen föreslog 2016-08-24, § 35, att motionen
avslås.
Barn- och ungdomsfullmäktige beslutade 2016-05-30, § 24, att remittera
motionen till skol- och utbildningsberedningen.
Förslag till beslut under sammanträdet
Ann-Helen Nilsson( C) yrkar på återremiss av ärendet för att ta fram en
kostnadsberäkning för badresorna.
Anders Kristiansen (-), Johan Bolinder (M), Jörgen Lidfeldt (SD), Sven
Rosengren(-), och Sten Hamberg (M) yrkar på återremiss av ärendet.
Magnus Alm (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på bifall till att avgöra ärendet idag kontra
återremiss av ärendet och finner att kommunfullmäktige beslutat att
återremittera ärendet för att ta fram en kostnadsberäkning för badresorna
enligt motionen.
__________
Beslutet skickas till:
Charlotte Pilhamre, sekreterare i barn- och ungdomsfullmäktige.
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Beslutande organ

Sammanträdesdatum

Diarienummer

Skol- och utbildningsberedningen

2017-01-23

KS 2016.56

SUB § 4

Information från förvaltningen
Skol- och utbildningsberedningens beslut
Informationen läggs till handlingarna.
Ärendebeskrivning
Arbetet med att ta fram bygglovshandlingar för Nya skolan är på
gång. Kontinuerlig information läggs ut på kommunens webb.
Under februari, eller i början av mars, kan förskolan Fasanens paviljong tas i
bruk. Därefter kan renoveringsprocessen med den befintliga förskolan
påbörjas.
Nattviolens verksamhet med omsorg kvällar, nätter och helger flyttar till
Bruksgården i slutet av vecka 4 alternativt i början av vecka 5.
Behovet av förskoleplatser, som är störst i tätorten, håller på att ses över.
Möte med planarkitekt har ägt rum och utökningen av förskolelokaler ska
fasas samman med övriga nybyggnationer.
Nyrekryteringar har skett inom förvaltningen med ny rektor Eva Legrand på
Nils Holgerssons Utvecklingscentrum (NHUC), samt ny förskolechef Rosita
Alexandersson.
Preliminär betygstatistik för höstterminen 2016 redovisas vilket ska ses som
ett terminsbetyg. Ganska likartade siffror jämfört med 2016. Olika variabler
som spelar in kommer att följas upp tillsammans med rektorer och centrala
elevhälsan.
Informationen till föräldrarna kring flytten av grundsärskolan upplevs ha
brustit. Felaktig information har spridits via massmedia och sociala medier.
Det behövs tydligare information för att undvika missförstånd, vilket Skoloch utbildningsutskottet var noga med att poängtera i samband med att
beslutet togs 2016-10-11.
Beslut togs i Skol- och utbildningsutskottet 2017-01-23 att lägga ut
information på kommunens webb för att öka transparensen. Utskottets
presidium bidrar med text kring beslutsgången och förvaltningen svarar
för historik, uppdraget samt bakgrund till beslutet bland annat
Skolinspektionens kritik. Planering och genomförande av studiebesök i
Ystad samt framtagande av individuella handlingsplaner för varje enskild
elev sker med stöd av resurschef.
__________

Justerandes signatur
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Beslutande organ

Sammanträdesdatum

Diarienummer

Skol- och utbildningsberedningen

2017-01-23

KS 2016.56
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Dnr KS 2017.2

Ärendeinformation till kommunfullmäktige
Skol- och utbildningsberedningens beslut
Skol- och utbildningsberedningen lämnar följande information:
- Inriktningsmålen 2018-2019
- byggnationer förskola-skola
- Nattviolen, omsorgsverksamhet kvällar, nätter och helger flyttar
__________

Justerandes signatur

