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matematikundervisning i skolan har gett förbund. Andelen elever vid Älvsbyns
positiva effekter, vilket varit bidragande
gymnasieskola har ökat i jämförelse med
till den fortsatta satsningen. Matemaföregående år och den 15 september
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barn och elever med dessa diagnoser har ärenderutiner för enhetens verksamhet.
elever
kommunen
ordförande
behov
somi skall
tillgodoses.som har skol-VidKommunalråd,
årsskiftet är statsbidraget
slut och i Barnskjuts.
utbildningsnämnden,
oppomanoch
kommer
åter att vara underbemanGymnasieskolan
nadesitionens
i förhållande
till
enhetens
ansvar
representant centerparI oktober
kommer den utredare som
ochtiet,
arbete.
Ytterligare skärpningar
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Barn- och utbildningsenheten informerar

är påbörjad och kommunicerad

Förskolan
med facken inom ramen för Fas
Prognosen för delårsbokslutet i augusti
05. I nuläget är det 1.5 åa av fast
pekar mot ett budgetunderskott på
personal
somavinte
är tjänsteplace-1,7
mkr. Delar
underskottet
härleds
till
under
halvaVidare
året intekommer
haft
radatttillman
nästa
läsår.
täckning
i budget att
motsvarande
avviss personal
få byta enrektorsdelning. Övriga kostander kommer att
område, detta beror på att den
utredas vidare för att härleda uppkomst
aktuella
behörigheten
behövs
till
prognosen.
Utbyggnationen
vid vid
Pärlans
förskola
kommer att ta längre
det nya
tjänstestället.
tid än tidigare planerat då inflyttning
beräknades ske 1 november. Älvsbyns
Lokalutredning
fastigheter
AB befarar att färdigställanLokalutredningen
är presenterad
det
av Pärlans förskola inte
är klar före
årsskiftet,
vilket berori främst
på att man
för politikerna
kommunstyrelinte haft tillgång till hantverkare i den
sen, Barn- och utbildningsnämnomfattning som skulle behövas. Kostnaden samt
några av partierna.
derna
hittills för
för ombyggnationen
håller
sig
inom
prognos.
Mer underlag är begärt av politi-

municeras mot såväl politiken
som kommunens ledningsgrupp.

del av deras projektarbete med
nya skol- och förskolemiljöer.

ken så att ett fullständigt besluts-

Grundskolan
underlag finns inför kommande
Under läsåret kommer en rad skolutpolitiska beslut.
Förutom lokalfråvecklingsprojekt
att genomföras
inom
kommunens
samtliga
grundskolor.
gor görs också en översyn avMaskoltemaitklyftet
genomföras
skjutsarna kommer
i syfteattatt
undersöka
för andra året i rad. Fjolårets satsning på

möjligheterna till effektiviseringar
och således också ekonomiska
besparingar. I dagsläget uppgår

Socialtjänsten informerar
Äldreomsorg - Under september månad
kommer biståndsbedömning på särskilt
boende påbörjas. Två pilotavdelningar
är utsedda, en avdelning på Ugglan respektive Nyberga. Information har genomförts till enskilda brukare, anhöriga
samt personal. En utvärdering av detta
arbete kommer att genomföras i december månad. Dessa erfarenheter kommer att ligga till grund för det fortsatta
arbetet med att genomföra biståndsbedömningen i resten av avdelningarna på
Nyberga och Ugglan.
Nutritionsutbildning för all personal i
äldreomsorgen kommer att genomföras
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för personalen inom äldreomsorgen
under hösten enligt de synpunkter revisionen lämnade i sin rapport.

ner med ett problemskapande
Pimpelfiskebeteende
på Piteälven
så pågår för tillfället en studiecirkel där
all personal i verksamheterna deltar.

Omsorgen om funktionshindrade - Samverkansgruppen inom omsorgen om
funktionshindrade träffas 4 ggr/år med
representanter från respektive verksamhet. Syftet med detta forum är att öka
samverkan mellan verksamheterna och
utbyta erfarenheter. För att kompetensutveckla personalen i att bemöta perso-

Regnbågens personal förlägger sina
fritidsaktiviter i Parkskolans fritids verksamhet för att elever från Regnbågen
skall få möjlighet att delta i aktiviteter
med sina klasskamrater. Detta innebär
samtidigt en kompetenshöjning för personalen i respektive verksamhet.
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