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BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN
Tid:

Kl 13 00 – 16 00

Plats:

Kommunförvaltningen, lokal Bäcken

Ledamöter:

Erika Sundström, s,
Erik Lundberg, s
Sirpa Lundkvist, s
Robert Karlsson, s
Anita Lindström, c
Dick Öhman, kd

ordförande

Helena Sidenmark, v, tjg ers

Övriga:

Jan-Erik Backman, barn- och utbildningschef föredragande
Marianne Nordlund, sekreterare

Justeringsdag:

2009-10-20

Paragrafer:

§ 19 - 21

Justerare:

Dick Öhman

Marianne Nordlund
sekreterare

Erika Sundström
ordförande

Dick Öhman
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BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

BUN § 19

Dnr 19/09 - 600

UPPFÖLJNING AV AV BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS
MÅL 2009
Ärendebeskrivning:
En redovisning från rektorer i förskola och skola av hur arbetet med målen
2009 i nämndens styrkort har skett under det gångna året.
2009-10-20 Barn- och utbildningsnämnden.
Nämnden går igenom de redovisningar som rektorerna upprättat.
Ett sammanfattande dokument upprättas. Se bilaga
2009-10-20 Barn- och utbildningsnämndens beslut.
Barn och utbildningsnämnden beslutar överlämna upprättad uppföljning av
nämndens mål 2009 till kommunfullmäktige. Nämnden återkommer med en
slutlig uppföljning.
____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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BUN § 20

Dnr 21/09 – 600

DISKUSSIONSUNDERLAG TILL 2009-12-15
Ärendebeskrivning:
Ett diskussionsunderlag till nämndens träff med förskolans-skolans
ledningsgrupp och chef för barn- och familjeenheten utarbetas.
2009-10-20 Barn- och utbildningsnämnden.
I den strategiska planen för 2010 saknas dokumentet för nya Barn- och
familjeenheten. Barn- och utbildningschefen upprättar dokumentet till den
strategiska planen för 2010.
Diskussionsunderlag inför bun-dag 2009-12-15
Kvalitetsredovisning – utformning i framtiden
Framtiden för skolverksamheten – respektive rektor utarbetar en plan
Skolstruktur i framtiden
Strategisk plan för 2011 – rektorerna utifrån sin verksamhet.
2009-10-20 Barn- och utbildningsnämndens beslut.
Diskussionsunderlag enligt ovan fastställs.
____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

BUN § 21

Dnr 20/09 - 612

GYMNASIESKOLAN
Ärendebeskrivning:
2009-12-16 skall respektive 4-kantskommun presentera sitt preliminära
basutbud som kommunerna skall ha vid sina gymnasieskolor från och med
höstterminen 2011. Vidare behöver inriktningarna vid Älvsbyns gymnasieskola ses över vad gäller elevantal, ”nollintag” samt utveckling av
inriktningar som skall bli kvar när Gy 11 träder ikraft.
2009-10-20 Barn- och utbildningsnämnden.
Barn- och utbildningschefen informerar om åtgärder inför läsåret 2010/11.
-

Nollintag för programmen Barn- och fritid och Estetisk program.

-

Avtalet med Älvsby folkhögskola vad gäller Individuellt program för
gymnasieelever sägs upp inför läsåret 2011/12.

2009-10-20 Barn- och utbildningsnämndens beslut.
Barn- och utbildningsnämnden föreslår kommunstyrelen besluta om
basutbud för Älvsbyns gymnasium från höstterminen 2011 enligt nedan.
1

Hotell och turism samt Restaurang och livsmedel
Motiveringen till att utveckla dessa program sammanfaller med den
den lokala och regionala besöksnäringens behov. Dessa två program
skulle kunna vara Älvsbyns profilering i fyrkanten.

2

Vård och omsorg
Det lokala arbetskraftsbehovet motiverar behovet av programmet.

3

Ekonomiska programmet
Entreprenörskap ska vara en röd tråd i gymnasiet enligt kommande
riktlinjer från regeringen.
Kommunens mål kring företagande och entreprenrskap föranleder
behov av kompetens inom detta program.
forts

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
2009-10-20
BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

BUN § 21 forts
4

Humanistiska programmet

5

Naturvetenskapliga programmet

6

Samhällsveteskapsprogrammet

7
Teknikprogrammet
____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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