Protokoll
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Beslutande organ

Sammanträdesdatum

Diarienummer

Skol- och utbildningsberedningen

2018-01-15

KS 2017.1183

Plats och tid

Sammanträdesrum Selma, kommunhuset, 2018-01-15, kl.
13.00–14.30

Beslutande

Se nästa sida.

Övriga närvarande

Agneta Fränngård, sekreterare
Mats Lundqvist, bitr förvaltningschef

Justerade paragrafer

§1-6

Justeringens plats och tid

Kommunhuset, 2018-01-25, kl 12.00

Sekreterare

Agneta Fränngård
Ordförande

Magnus Alm (S)
Justerare

Jimmy Nilsson (SD)

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

Skol- och utbildningsberedningen

Sammanträdesdatum

2018-01-15

Datum då anslaget sätts upp

2018-01-26

Datum då anslaget tas ned

2018-02-16

Förvaringsplats för protokollet

Kommunhuset i Skurup

Anslaget uppsatt av

Agneta Fränngård
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Beslutande
Jimmy Nilsson (SD)
Anncristin Svensson (S)
Thomas Holmgren (KV)
Mats Anderberg (S)
__________

Justerandes signatur

Anne-Lise Nielsen (S)
Magnus Alm (S)
Maria Ivansson (MP)
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Information från förvaltningen
Skol- och utbildningsberedningens beslut
Informationen läggs till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Tillsyn har genomförts på Lilla Kubens Montessoriförskola som kommer att
få ett fortsatt godkännande då de håller en hög kvalitet och det är säkerställt
att de arbetar utifrån styrdokumenten.
Mätningar av ventilationen på Lönnens förskola är klara. Ventilationen
fungerar men är inte tillräcklig i ett rum där barnen sover. En åtgärd är
manuell luftning om inte inställningar kan göras.
Behov finns att utöka antalet platser på förskolan Lönnen. Lokaler i Kyrkans
f d förskola Fisken kan hyras där
ca 20-25 barn kan placeras. Renoveringen av Fasanen blir klar 1 maj.
Utredningar, inklusive ökade kostnader, är klara avseende nya förskolor i
Skivarp och tätorten. Avvaktar politiska beslut. Placerade barn senaste tre
åren redovisas. Preliminära siffror mars-maj 2018 baseras på aktuell barnkö.
Antalet placerade barn i maj 2018 är 865 barn.
Redovisning av betygsresultaten för hösten 2017. Resultaten för åk 6 är inte
jämförbara beroende på att det ser olika ut på F-åk 6 skolorna gällande
antalet ämnen man läser. Vårterminsbetygen, som är de som gäller, är mer
jämförbara.
Prognosen för ”behörighet” till gymnasiet till hösten ser bra ut. Barn- och
ungdomssamordnaren har börjat ta tag i elever med hög frånvaro.
Problematiken lyfts på varje elevhälsomöte. Djupare analys av resultaten i
åk 8 behöver göras. Skillnaderna har utjämnats betydligt avseende
meritvärdet för pojkar kontra flickor.
Skolledargruppen fortsätter sitt strategiska arbete med Vision 2013, analys
av elevernas resultat samt målen i budget 2018.
Personalutskottet och fackliga representanter i förvaltningsövergripande
samverkansgruppen (FöSam) kommer att få information inom kort om
organisationsutvecklingen.
Tillsättning av visstid biträdande förvaltningschef pågår.
Nya skolan: möte den 17/1 med elevdelaktighet kring inredning, utemiljö,
namntävling.
Förvaltningschefer gör en gemensam tjänsteskrivelse kring utredning
avseende ny skola nr 2. Tidsplanen håller gällande byggnation av Nya

Justerandes signatur

Protokoll

5 (11)

Beslutande organ

Sammanträdesdatum

Diarienummer

Skol- och utbildningsberedningen

2018-01-15

KS 2017.1183

SUB § 1
skolan. Gemensam visning av skolan planeras för ledamöter i beredning och
utskottet.
Ansvaret för Kommunikationsgruppen kring nya skolan lämnas över till
kommunikationsstrateg Annika Dacke då biträdande förvaltningschef slutar
sin tjänst i kommunen.
Information Kommunbladet 2016 (2017 redovisas under 2018) visar att
andel lärare med pedagogisk högskoleexamen i kommunen är 86 % och
ligger över rikssnittet på 84 %. Stora skillnaden finns i överbyggnaden som
visar på en låg kostnad i kommunen jämfört med riket.
Budget 2018 är fortfarande inte klar vilket medför att elev- och barnpengen
inte är fastställd.
__________

Justerandes signatur

Protokoll

6 (11)

Beslutande organ

Sammanträdesdatum

Diarienummer

Skol- och utbildningsberedningen

2018-01-15

KS 2017.1183

SUB § 2

Dnr KS 2013.504

Förslag till svar på medborgarförslag om satsning på
en teknik- och vetenskapsakademi i Skurups skolor
Skol- och utbildningsberedningens beslut
Skol- och utbildningsberedningen föreslår kommunfullmäktige besluta:
Medborgarförslaget anses besvarad.
Sammanfattning av ärendet
Intentionen med medborgarförslaget; ett mer fokuserat arbete inom teknik
och vetenskapsämnena, både utanför men framförallt i skolan, är på god väg
att uppfyllas. Medborgarförslagets intention ligger helt i linje med
revideringen av styrdokumenten som träder i kraft 1 juli 2018.
Tjänsteskrivelsen beskriver den etablerade samverkan som sker mellan
förvaltning och medborgarförslagsställaren.
Ärendet återremitteras till skol- och utbildningsberedningen för en
fullständigare utredning.
Förvaltningsledningen lyfte medborgarförslaget med rektorer och
förskolechefer och bjöd in förslagsställaren till ett ledningsgruppsmöte
2013-12-12.
Möte skedde därefter med rektor, två tekniklärare på Mackleanskolan och
verksamhetschefen på Gummifabriken. Mötet utmynnade i en uppskattad
sportlovsaktivitet vecka 8 på Gummifabriken, en öppen workshop i
programmering där 12 ungdomar deltog.
Lärarna på Mackleanskolan fortsätter sitt teknikarbete med legorobotar som
ett IT-projekt och har fortsatt kontakt med förslagsställaren för eventuellt
vidareutveckling av teknikstudier på högstadiet.
Vidare arbetar två förstelärare inom No/teknik samt en NT-utvecklare
(Natur-och teknik) aktivt med att stimulera och öka teknikintresset och kunskaperna hos eleverna i kommunen.
Beredningen anser att teknik är en viktig konkurrenskraft på
världsmarknaden och menar att det är angeläget att stimulera intresset på ett
tidigt stadium. Genom att höja teknikkunskaperna i grundskolan kan, på
sikt, en ökad rekrytering ske till högskolor med denna inriktning.
En etablerad kontakt har nu skett för att hitta vägar att utveckla och stödja
intresset för natur-/teknikämnet i grundskolan. Detta kan vara ett led i att, på
sikt, skapa en profilering alternativt teknik- och vetenskapsakademi i Skurup
som jobbar fokuserat på teknik och vetenskap, både i och utanför skolan.
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Dnr KS 2013.504

Detta kan vara ett led i att, på sikt, skapa en profilering alternativt teknikoch vetenskapsakademi i Skurup som jobbar fokuserat på teknik och
vetenskap, både i och utanför skolan.
Beslutsunderlag
Medborgarförförslag om teknik- och vetenskapakademi, inkommen 201306-19.
Tjänsteskrivelse, daterad 2017-12-04
Tidigare behandling
Kommunstyrelsen yttrade sig 2015-05-27 § 236:
Kommunstyrelsen har inget att erinra mot skol- och
utbildningsberedningens förslag, vilket innebär:
Då en etablerad kontakt nu skett för att utveckla och stödja intresset för
natur-/teknikämnet i grundskolan så anses härmed medborgarförslaget
besvarat.
Skol- och utbildningsberedning föreslog kommunfullmäktige 2014-0609, § 35: Då en etablerad kontakt nu skett för att utveckla och stödja
intresset för natur-/teknikämnet i grundskolan så anses härmed
medborgarförslaget besvarat.
Skol- och utbildningsberedningen beslutar 2013-09-09, § 83, at uppdra åt
förvaltningen att återrapportera till beredningen efter att ha undersökt
intresset hos rektorer och förskolechefer.
Kommunfullmäktige beslutade 2013-08-26, § 240, att remittera
medborgarförslaget till skol- och utbildningsberedningen.
__________
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Dnr KS 2017.1068

Förslag till Skolbiblioteksplan
Skol- och utbildningsberedningens beslut
Skol- och utbildningsberedningen föreslår kommunfullmäktige besluta:
Att anta Skolbiblioteksplanen med ovanstående ändringar.
Sammanfattning av ärendet
Diskussion förs kring behovet av utbildad personal med rätt kompetens i
biblioteken.
Revidering i Skolbiblioteksplanen: Ska, istället för bör, gällande
fackutbildad personal under MÅL 3.2. Även under 3.4; byta ut bör till SKA.
Skolbiblioteksplanen är förankrad i den förvaltningsövergripande
samverkansgruppen (FöSam).
Behandlas i varje partigrupp inför beslut på nästa sammanträde. Sista raden
under punkten 3.2. tas bort då samverkan behandlas under punkt 5.
Det finns nu ett utkast till Skolbiblioteksplan som ska behandlas i Skol- och
utbildningsberedningen. Utkastet skickas ut inför nästa sammanträde 201711-20. Planen ska fastställas i kommunfullmäktige.
__________
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Dnr KS 2017.874

Förslag från Individ- och omsorgsberedningen till
gemensamt Inriktningsmål 2019
Skol- och utbildningsberedningens beslut
Ärendet avslutats med anledning av ärende 6. Presidiet har omformulerat det
hälsofrämjande inriktningsmålet.
Sammanfattning av ärendet
Omformulering av det hälsofrämjande inriktningsmålet ska göras så det
täcker in ett minskat tobaksbruk bland barn och ungdomar. Utveckla
samverkansformer med Individ- och omsorgsförvaltningen kring det
förebyggande arbetet med att minska tobaksbruket bland barn och ungdomar
bör ske.
Förslag från Individ- och omsorgsberedningen till ett gemensamt
inriktningsmål: Minska tobaksbruk bland kommunens barn och ungdomar.
Skol- och utbildningsberedningens inriktningsmål gäller t o m 2019-06-30
där ett av inriktningsmålen gäller hälsofrämjande insatser med inriktning
mot daglig rörelse.
Inriktningsmålet 2019-2020 fr o m 1/7 2019: omformulera målet
Hälsofrämjande så det täcker in ett minskat tobaksbruk bland barn och
ungdomar.
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Dnr KS 2017.874

Inriktningsmål 2019-2020
Skol- och utbildningsberedningens förslag till
kommunfullmäktige
Skol- och utbildningsberedningen ställer sig bakom presidiets formulering.
Sammanfattning av ärendet
Sammantaget blir formuleringen av hälsomålet, efter justering av
förvaltningens förslag, enligt nedan:
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. Genom ett fördjupat samarbetet med Individ- och
omsorgsförvaltningen intensifieras hälsoarbetet ytterligare.

__________
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Dnr KS 2018.37

Ärendeinformation till kommunfullmäktige
Skol- och utbildningsberedningens beslut
Skol- och utbildningsberedningen lämnar följande information:
- Beslutat om förvaltningens Skolbiblioteksplan.
- Beslutat om inriktningsmål 2019-2020.

__________

Justerandes signatur

