Protokoll

1 (6)

Beslutande organ

Sammanträdesdatum

Diarienummer

Skol- och utbildningsberedningen

2018-12-10

KS 2018.177

Plats och tid

Sammanträdesrum Selma, kommunhuset, 2018-12-10, kl.
13.00–15.00

Beslutande

Se nästa sida.

Övriga närvarande

Agneta Fränngård, sekreterare
Anders Grundberg, förvaltningschef
Ulrika Fridh, biträdande förvaltningschef
Sandra Larsson, sekreterare

Justerade paragrafer

§ 37 - 39

Justeringens plats och tid

Kommunhuset, 2018-12-17, kl 12.00

Sekreterare

Agneta Fränngård
Ordförande

Maria Ivansson (MP)
Justerare

Marie Louise Fridolf (M)

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

Skol- och utbildningsberedningen

Sammanträdesdatum

2018-12-10

Datum då anslaget sätts upp

2018-12-18

Datum då anslaget tas ned

2019-01-08

Förvaringsplats för protokollet

Kommunhuset i Skurup

Anslaget uppsatt av

Agneta Fränngård

Protokoll

2 (6)

Beslutande organ

Sammanträdesdatum

Diarienummer

Skol- och utbildningsberedningen

2018-12-10

KS 2018.177

Beslutande
Anncristin Svensson (S)
Lars Dekan (SD)
Thomas Holmgren (KV)
Mats Anderberg (S)
__________

Justerandes signatur

Jimmy Nilsson (SD)
Anne-Lise Nielsen (S)
Maria Ivansson (MP)
Marie Louise Fridolf (M)
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Beslutande organ

Sammanträdesdatum

Diarienummer

Skol- och utbildningsberedningen

2018-12-10

KS 2018.177

Ärenden vid dagens sammanträde

Sida

Inriktningsmål 2020 ................................................................................................................... 4
Information från förvaltningen ................................................................................................... 5
Ärendeinformation till kommunfullmäktige .............................................................................. 6
__________

Justerandes signatur
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Beslutande organ

Sammanträdesdatum

Diarienummer

Skol- och utbildningsberedningen

2018-12-10

KS 2018.177

SUB § 37

Dnr KS 2018.1272

Inriktningsmål 2020
Skol- och utbildningsberedningens beslut
Skol-utbildningsberedningen föreslår fullmäktige att besluta om att
inriktningsmål för 2019-2020 förlängs till 2021-06-30.
* 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.
* 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.
Sammanfattning av ärendet
KF 2018-02-26, § 62 beslutades inriktningsmålen för Skol- och
utbildningsberedningen 2019-06-30 till och med 2020-06-30:
Kompletterat mål kring det hälsofrämjande arbetet:
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.
Övriga mål förlängs:
* 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.
Beredningen diskuterade vad arbetet med inriktningsmålen fått för resultat
och vilka utvecklingsområden som finns framöver.
__________
Justerandes signatur
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Beslutande organ

Sammanträdesdatum

Diarienummer

Skol- och utbildningsberedningen

2018-12-10

KS 2018.177

SUB § 38

Information från förvaltningen
Skol- och utbildningsberedningens beslut
Informationen läggs till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
- Ny förskola.
Biträdande förvaltningschef Ulrika Fridh informerar om ny förskola. Skoloch utbildningsförvaltningen fick i uppdrag av Kommunstyrelsen 2018-0523, § 232 att låta Skurups Kommunala AB förprojektera ny förskola, OBförskola och fritidshem i Skurups tätort. Förvaltningen ges i uppdrag att
tillämpa den bästa långsiktiga och snabbaste placeringen av förskola.
Förvaltningen kommer att samråda med andra förvaltningar för att kunna
samverka på olika sätt. För att vara kostnadseffektiva så krävs en förskola
med ca 10-12 avdelningar. Förskolan Lönnen kommer att öppnas i januari
och permanentas fram tills en ny förskola är på plats.
- Skolchef. Nytt från och med 2019-01-01 är att varje huvudman ska ha en
skolchef som har till uppgift att serva huvudman och att se till att regler och
lagar efterlevs. Formellt måste ett beslut tas i kommunstyrelsen vilket
behöver ske tidigt på det nya året.
__________

Justerandes signatur
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Beslutande organ

Sammanträdesdatum

Diarienummer

Skol- och utbildningsberedningen

2018-12-10

KS 2018.177

SUB § 39

Dnr KS 2018.37

Ärendeinformation till kommunfullmäktige
Skol- och utbildningsberedningens beslut
Skol- och utbildningsberedningen lämnar följande information:
Beredningen diskuterade vad arbetet med inriktningsmålen fått för resultat
och vilka utvecklingsområden som finns framöver.
__________

Justerandes signatur

