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BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

BUN § 6 Dnr  8/10 – 600

INFORMATION BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN
2010-06-08

Information av barn- och utbildningschefen Jan-Erik Backman

1  Ny skola

Rapport från studiebesök vid skolor i Borlänge, Förvi och i Örebro.

Ritningar på den nya skolan beräknas vara klar på försommaren och
byggstarten beräknas ske under hösten 2010.

2  Reformer inom förskola och skola

 Rapport från implementeringskonferens i Luleå om nya reformer inom
förskola och skola.

- Ny betygsskala (planeras träda i kraft läsåret 2011/2012)
- Ny skollag (planeras träda i kraft 1 juli 2011
- Förslag till förnyad läroplan för förskolan
- Allmän förskola för treåringar (fr  o m 1 juli 2010)
- Skola 2011 – nya läroplaner (planeras gälla fr o m låsåret

2011/2012)
- Nationella prov (åk 5 fr o m 2009, åk 3, 9 fr o m 2010)
- GY2011 (planeras gälla fr o m  läsåret 2011/2012)
- Lärlingsutbildning (försöksverksamhet pågår, slutredovisning

1 november 2011)
- Spetsutbildningar (försöksverksamhet inleddes hösten 2009 och

omfattar utbildningar som startar 2009-2014)
- Gymnasial vuxenutbildning (planeras gälla fr o m 1 juli 2012)
- Sfi-bonus (försöksverksamhet till 2012)

Informationen läggs till handlingarna.
____
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DELGIVNINGAR

Arbetsförmedlingen

Vårprognos 2010 gällande anställda inom förskola, grundskola och
gymnasieskola.

Kommunstyrelsen

Beslut 2010-01-25 § 7 – Kommunstyrelsens uppföljningsplan 2010

Kommunfullmäktige

Beslut 2010-04-26 § 44 – Fyllnadsval (S) av ledamot och vice ordförande i
barn- och utbildningsnämnden

Beslut 2010-04-26 § 30 – Redovisning av nämndernas måluppfyllelse 2009
enligt styrkort.

Delgivningarna läggs till handlingarna
____
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BUN § 8 Dnr  3/09 - 600

UPPFÖLJNING AV SÄRSKILDA UPPDRAG I DEN
STRATEGISKA PLANEN - FÖRSKOLAN

Ärendebeskrivning:

I Älvsbyns kommuns strategiska plan 2010-2012 är ett antal särskilda
uppdrag för barn- och utbildningsnämndens verksamhet fastställda.

Särskilda uppdrag för förskolan

Ingå i nätverk bestående av rektorer, utvecklingssekreterare från kommuner
i Norrbotten samt lektor i pedagogik vid Luleå tekniska universitet.

Uppföljning/delredovisning
Förskolan har fortsatt ett regionalt samarbetsnätverk där lektor från LTU
deltar. Arbetet kommer att fortgå under hela 2010.

Barn- och utbildningsnämndens beslut

Barn- och utbildningsnämnden uppdrar till barn- och utbildningschefen att
komplettera uppföljningen.

Ärendet redovisas vid sammanträdet 7 september 2010.
____
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UPPFÖLJNING AV SÄRSKILDA UPPDRAG I DEN
STRATEGISKA PLANEN - GRUNDSKOLAN

Ärendebeskrivning:

I Älvsbyns kommuns strategiska plan 2010-2012 är ett antal särskilda
uppdrag för barn- och utbildningsnämndens verksamhet fastställda.

Särskilda uppdrag för grundskolan

1 Under 2010 ska resursfördelningsmodellen utvärderas, utvecklas och
ny modell implementeras.

Uppföljning
 Nuvarande resursfördelningsmodell har utvärderats och det är

konstaterat att denna inte tar hänsyn till verksamhetens behov i den
utsträckning som vore önskvärt. Bland annat finns inte hänsyn taget till
barn i behov av särskilt stöd (BIBASS). Vidare sker en snedfördelning
av resurser där dessa minskas i takt med att elever går vidare till högre
årskurser. För skolbarnsomsorgen finns ingen resursfördelning i
nuvarande modell utan denna utgår från en bemanning och behov som
funnits under ett antal år.

Arbetet med att ta fram en ny resursfördelningsmodell pågår men
kommer inte att kunna beslutas och implementeras under innevarande
år. Detta beror på att med en ny resursfördelningsmodell bör en
framtida skolstruktur vara första steget. Dock kan en modell tas fram
att gälla för den nu befintliga skolstrukturen i kommunen men då  bör
också ett beslut om att kostnadstäcka de verksamheter som inte kan
fullgöra sitt uppdrag inom befintlig resursfördelningsmodell tas, det vill
säga de enheter som har låga elevtal.

2 Upprätta en introduktionsplan för att förbättra integrationen i skolan.

Uppföljning
I de befintliga likabehandlingsplanerna finns plan på hur bland annat
integration skall genomföras i våra verksamheter. Ett arbete där
rektorer, pedagoger och Anders Lindh deltar har påbörjats under
vårterminen 2010 för att tydliggöra vikten vid att samtliga enheter har
ett tillåtande och stödjande klimat i frågor rörande likabehandling.

forts
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3 Vidta åtgärder för ökad måluppfyllelse genom läsa, skriva, räkna-
satsningar, högre resultat i nationella prov samt öka meritvärden för
elever i år 9.

Uppföljning
En fortsatt satsning på specialpedagoger och speciallärare i verk-
samheten pågår som ett led i att öka meritvärdena. Under vårterminen
har PESOK genomförts vid samtliga grundskolenheter samt vid
gymnasieskolan. PESOK mäter det pedagogiska och sociala klimatet
med utgångspunkt på det pedagogiska ledarskapet hos pedagoger i
allmänhet och rektorer i synnerhet. Detta arbete är pågående och ett
led i kommunens arbete med framgångsrika skolor med stöd i
Quadriceps modellen. Professor Lennart Grossin vid Stockholms
universitet är delaktig i arbetet med att öka PESOK värdena vid våra
enheter.

Barn- och utbildningsnämndens beslut

Barn- och utbildningsnämnden uppdrar till barn- och utbildningschefen att
komplettera uppföljningen.

Ärendet redovisas vid sammanträdet 7 september 2010.
____
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BUN § 10 Dnr  7/09 - 600

UPPFÖLJNING AV SÄRSKILDA UPPDRAG I DEN
STRATEGISKA PLANEN - GYMNASIESKOLAN

Ärendebeskrivning:

I Älvsbyns kommuns strategiska plan 2010-2012 är ett antal särskilda
uppdrag för barn- och utbildningsnämndens verksamhet fastställda.

Särskilda uppdrag för gymnasieskolan

1  Marknadsföring för att öka antalet gymnasieelever

Uppföljning
Älvsbyns gymnasieskola har genomfört och kommer att genomföra
följande insatser för att öka antalet sökande elever  vid enheten.

Planering över informations- och marknadsföringsinsatser

 Höstterminen 2010
V 34-35  Information till Älvåkraskolans personal om gymnasiet
V 36-38  Medverkan vid föräldramöten för åk 9 och deras föräldrar.
V 39-40  Information till Åk 9 – klasser Älvåkraskolan och

                     Vidseskolan
V 40-41  Elevinformation - Våra ambassadörer från de olika

                     programmen träffar och informerar eleverna i åk 9
V 42-45  Besök av åk 9 eleverna från Älvåkraskolan och gymnasiet
V 46        Besök av grundskolan personal
V 45-48  Medverkan vid Öppet Hus i fyrkanten, detta sker vid 4 olika

tillfällen, 4 lördagar

Öppet Hus-dagar höstterminen 2010
Älvsbyn 12 november
Luleå 19 november
Boden 26 november
Piteå 3 december

forts
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Vårterminen  2011
V 3-5    1-dagsprao för åk 7 elever på gymnasiet
V 9  Sportlov
V 10   Träff med de elever som valt de gymnasieprogram som

Älvsbyns kommun erbjuder men som valt samma program i
annan kommun,

V 11   Information till åk 8 eleverna om Älvsbyns Gymnasium
V 13  Besök av åk 8 eleverna- miniöppethus med inslag av

tipstävling mm
V 15  Träff med obehöriga elever från grundskolan för

IV-planering
V 16 Påsklov
V 17-19    Enskilda samtal med åk 9 elever inför omvalet
V 20   Träff med idrottselever och deras föräldrar på

folkhögskolan

2  Ny inriktning inom Teknikprogrammet

Uppföljning
  Ingen ny inriktning kommer att startas inom Teknikprogrammet. I

stället kommer Hotell och restaurangprogrammet att utvecklas och
komma att innehålla ytterligare en inriktning mot Hotell och turism.
Älvsbyns gymnasieskola har huvudansvaret för att denna inriktning
finns inom 4-kantsregionen.

Barn- och utbildningsnämndens beslut

Barn- och utbildningsnämnden uppdrar till barn- och utbildningschefen att
komplettera uppföljningen.

Ärendet redovisas vid sammanträdet 7 september 2010.
____
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BUN § 11 Dnr 4/10  -  619

KVALITETSREDOVISNING FÖR BARN- OCH UTBILDNINGS-
NÄMNDENS VERKSAMHETSOMRÅDE 2008-2009

Ärendebeskrivning:

En kvalitetsredovisning för Älvsbyns kommuns fritidshem, förskolor och
skolor läsåret 2008-2009 är upprättad enligt bilaga

Barn- och utbildningsnämndens beslut

Nämnden har tagit del av kvalitetsredovisning för läsåret 2008/2009.
Arbetet med kvalitetsredovisning fortsätter att utvecklas inför kommande
redovisningar.

Den upprättade redovisningen för läsåret 2009/2010 delges barn- och
utbildningsnämndens ledamöter innan den sänds till Skolverket.
____


