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BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN
Tid:

Kl 13 00 – 16 00

Plats:

Forum – lokal barn- och familjeenheten

Ledamöter:

Erika Sundström, s,
Sirpa Lundkvist, s
Anita Lindström, c
Dick Öhman, kd

ordförande

Anita Backman, s, tjg ers
Annelie Burströ, s, tjg ers

Övriga:

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

Justeringsdag:

2010-02-18

Paragrafer:

§ 1-5

Justerare:

Dick Öhman

Marianne Nordlund
sekreterare

Erika Sundström
ordförande

Dick Öhman
justerare

__________________________________________________
ANSLAGSBEVIS

Justeringen har tillkännagivits via anslag
Organ

Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum

2010-02-09

Protokollet är anslaget

2010-02-18 – 2010-03-11

Förvaringsplats för protokoll

Kommunkansliets arkiv
Marianne Nordlund
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BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

BUN § 1

Dnr 2/10 - 600

INFORMATION BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN
2010-02-09
Information av barn- och utbildningschefen Jan-Erik Backman
1

Nybyggnad av skola
Redogörelse av förslag till nybyggnad av skola som arkitekthuset
Monarken har tagit fram.

2

Pesok - Pedagogiskt socialt klimat
Under höstterminen 2009 har en Pesok-undersökning genomförts vid
kommunens grundskolor och gymnasieskolan. Undersökningen mäter det
pedagogiska och sociala klimatet vid våra enheter med fokus på rektors
arbete och arbetssätt. Undersökningen kommer att genomföras
kontinuerligt under en 3-års period med syfte att förbättra de mätbara
områdena och i förlängningen öka meritvärdet. Pesok är ett verktyg
framtaget av professor Lennart Grossin och är ett av de verktyg som
används i Quadriceps modell för framgångsrika skolor. I undersökningen
har elever och pedagoger från grundskolans år 4 till gymnasiet år 3
deltagit

3

Skrivelse från personalen vid Åsens förskola.
En skrivelse från personal vid Åsens förskola har inkommit till ordförande i barn- och utbildningsnämnden. Personalen framför kritik
angående resurstilldelning vid verksamheten, man har många barn med
annat modersmål än svenska samt en hög andel av kommunens
nyanlända barn. Många av dessa har ökade behov av resurser vilket inte
finns inom ordinarie budget. Detta innebär att personalen upplever en
ansträngd arbetssituation. Skolchefen kommer att besvara skrivelsen.

Informationen läggs med godkännande till handlingarna.
____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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BUN § 2

Dnr 1/10 – 600

DELGIVNINGAR
Ärendebeskrivning:
Framtid i Norr AB
Terminsutvärdering, svenskundervisning för invandrare. Utvärderingen
avser höstterminen 2009.
Barn- och utbildningsnämnden godkänner redovisning av delgivningen.
____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

BUN § 3

Dnr 23/09 - 600

ÄNDRING AV SAMMANTRÄDESDAGAR 2010
Ärendebeskrivning:
På grund av ordförandens andra uppdrag och kommunstyrelsens sammanträdesplanering föreslås att nämndens sammanträden ändras enligt nedan.
30 mars flyttas till 23 mars
14 september flyttas till 7 september
2010-02-09 Barn- och utbildningsnämndens beslut:
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att ändra sammanträdesdagar enligt
nedan.
30 mars flyttas till 23 mars
14 september flyttas till 7 september
____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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BUN § 4

Dnr 24/09 - 600

STRATEGISK PLAN FÖR 2011
Ärendebeskrivning:
Vid nämndens sammanträde 2009-12-15 har strategisk plan för förskola
och skola år 2011 diskuterats tillsammans med rektorer.
Förslag till strategisk plan för förskolan, grundskolan, gymnsieskolan
inklusive komvux samt barn- och familjeenheten utifrån diskussionen är
upprättad.
2010-02-09 Barn- och utbildningsnämndens förslag till budgetberedningen:
Barn- och utbildningsnämnden beslutar föreslå budgetberedningen mål,
särskilda uppdrag och uppföljning i strategisk plan 2011 för barn- och
utbildningsnämndens verksamhet enligt bilaga.
____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

BUN § 5

Dnr 19/09 - 600

SLUTLIG UPPFÖLJNING AV KOMMUNPLANEN 2009 –BARNOCH UTBILDNINGSNÄMDENS MÅL
Ärendebeskrivning:
En delredovisning till nämnden har skett 2009-10-20.
Ledningsgruppen för förskola och skola har reviderat delredovisningen från
2009-10-20 och lämnar en slutlig uppföljning enligt bilaga.
2010-02-09 Barn- och utbildningsnämnden
Barn- och utbildningsnämnden återrapporterar till kommunfullmäktige
måluppfyllelsen utifrån styrkortet i kommunplanen enligt bilaga.
____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

