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Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott
Bunau § 26

Dnr BUN 2012/234

Förstudie - Skolor f-6 Västra Mariestad
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets beslut

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott överlämnar ärendet till Barn- och
utbildningsnämnden utan eget förslag till beslut.
Bakgrund

Barn- och utbildningsnämnden beslutade 2013-09-04, Bun § 111, att en förstudie angående
ny f-6 skola i Västra Mariestad skulle utföras. Chef sektor Utbildning fick i uppdrag att
beställa förstudien.
Förstudiens uppdrag var att undersöka förutsättningar för:
1. Renovera två befintliga skolor (Lockerudsskolan och Kronoparksskolan) med utbyggnad
av de lärosalar och specialsalar som saknas idag.
2. Renovera en befintlig skola (Lockerudsskolan eller Kronoparksskolan) som byggs ut till
en 2-parallellig skola, med möjlighet att bygga ut till en 3-parallellig skola, som ska ersätta
Lockerudsskolan och Kronoparksskolan.
3. Renovera Lockerudsskolan och Kronoparksskolan som båda byggs ut till 2-parallelliga
skolor med avsikt att flytta in eleverna från Leksbergs skola och Flitiga Lisans skola.
4. Bygga en helt ny 2-parallellig f-6 skola, med möjlighet att bygga ut till en 3-parallellig
skola, som ska ersätta Lockerudsskolan och Kronoparksskolan.
5. Bygga två helt nya 2-parallelliga f-6 skolor som ska ersätta Lockerudsskolan,
Kronoparksskolan, Leksbergs skola och Flitiga Lisans skola.
Förstudien har genomförts, i enlighet med Mariestads kommuns projektmodell, av en
extern konsult under perioden oktober 2013 till mars 2014.
Förstudiens rekommendation är att ta ett helhetsgrepp över f-6 skolorna i Västra Mariestad.
Detta inkluderar även förskolans framtida behov i område Väster (även om detta inte ingick
i förstudiens uppdrag).
Förstudien visar att fördelarna med en 2-parallellig skola överväger och skapar goda framtida möjligheter för eleverna. För att skapa en ny skolstruktur för f-6 skolorna i Västra Mariestad rekommenderas nybyggnation av två 2-parallelliga skolor som ersätter samtliga fyra
nuvarande f-6 skolor i området (alternativ 5 i förstudiens uppdrag).
1. En ny 2-parallellig f-6 skola byggs på Lockerud (placeringsalternativ 3c).
2. Flitiga Lisans skola byggs om till förskola och ersätter Hertigens förskola.
3. Hertigens förskola rivs för att ge plats för en ny 2-parallellig f-6 skola.
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Underlag för beslut

Förstudierapport Skolorna f-6 Västra Mariestad.
Muntlig information på mötet från Catarina Dahlander, projektledare.
______________________________________________________
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Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott
Bunau § 27

Förstelärarnas uppdrag/arbetsbeskrivning – Informationsärende
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets beslut

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott noterar informationen.
På mötet

Katarina Lindberg informerar om förstelärares uppdrag. Det är första läsåret 2013/2014
som Mariestads kommun har förstelärare (åtta st). Förstelärarens uppdrag stämmer med det
som staten bestämt med några tillägg från sektor Utbildning.
Mariestads kommun har läsåret 2013/2014 åtta förstelärare. Till nästa läsår, 2014/2015, har
vi fått statsbidrag till 33 platser, inklusive de åtta vi har innevarande läsår.
______________________________________________________

Barn- och utbildningsnämnden
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Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott
Bunau § 28

Sjukfrånvaro för rektorer och lärare inom förskola och grundskola
samt antal vikarier/skola de senaste sex månaderna Informationsärende
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets beslut

1. Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott noterar informationen.
2. Arbetsutskottet önskar en återkoppling till Avonovas kartläggning av arbetsmiljön
för förskolechefer och rektorer, Barn- och utbildningsnämnden 2013-09-18, § 120.
På mötet

Stellan Pettersson, personalkonsult, visar statistik över sektor Utbildnings personals
sjukfrånvaro under 2013.
______________________________________________________
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Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott
Bunau § 29

Dnr BUN 2013/49

Svaret till Skolinspektionen
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottet beslut

Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen.
På mötet

Huvudmannens svar till Skolinspektionen gicks igenom.
______________________________________________________

Barn- och utbildningsnämnden
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Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott
Bunau § 30

Dnr BUN 2014/59

Budget 2015
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets förslag till beslut i Barn- och utbildningsnämnden

1. Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen.
2. Majoriteten (M, FP, KD, C, MAP) i Barn- och utbildningsnämnden återkommer
med förslag till budget för 2015 efter att Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslutat
om samtliga nämnders budget för 2015 den 21 maj 2014.
Bakgrund

Sektor Utbildning har tilldelats en preliminär budgetram på 472 919 tkr för år
2015. Pott för löneökning ingår inte i beloppet.
Det innebär att nuvarande verksamhet kan fortsätta bedrivas som tidigare. Dessutom kan verksamheten utökas med en ny heltidstjänst som studie- och yrkesvägledare i årskurs 1-6, en till en-datorer för årskurs 7-9 och personalresurs för tidig
upptäckt av barn i behov av särskilt stöd.
I underlaget visar sektorn på vissa osäkerhetsfaktorer vad gäller eventuellt ökade
kostnader med risk att budgeten inte kan hållas.
I underlaget framgår också behov av ökat speciallärarstöd för elever i behov av
särskilt stöd i grundskolans årskurs 1 och 2. Insatsen är viktig för ökat stöd i den
tidiga läs- och skrivinlärningen. Det finns behov av 13 extra speciallärare för att på
ett bättre sätt arbeta mot läroplanens kunskapskrav. Kostnaden uppskattas till 6,5
mnkr. Åtgärden medför även en ökad IKE till friskolor på 1 mnkr.
Barn- och utbildningsnämnden behöver bevaka att eventuellt utökade statsbidrag
för förstärkning inom skolan tillfaller Barn- och utbildningsnämnden ram.
Underlag för beslut

Dokument: Åtgärdsbeskrivning för tilldelad budgetram 2015.
______________________________________________________
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Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott
Bunau § 31

Dnr BUN 2013/12

Budget 2014 – Prognos 1
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets förslag till beslut i Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden godkänner prognos 1 år 2014 för sektor Utbildnings
verksamheter
Bakgrund

Enligt kommunens ekonomistyrningsprinciper ska ekonomienheten årligen upprätta fyra
prognoser för nämndernas verksamheter. Prognoserna ska upprättas efter mars, maj, augusti samt oktober månad. Prognoserna 1 och 3 (efter mars och augusti) ska även delges
kommunfullmäktige.
Prognoserna upprättas i syfte att följa upp nämndernas och kommunens ekonomi så att den
följer antagen budget. Kommunstyrelsen har uppsynsplikt över nämndernas ekonomi. Vid
avvikelser från budget ska nämnden upprätta en handlingsplan för att beskriva de åtgärder
som ska vidtas för att uppnå en budget i balans. Handlingsplanen ska presenteras för kommunstyrelsens arbetsutskott.
Sektor Utbildning har upprättat prognos 1 år 2014 för Sektorns verksamheter.
Prognos 1 visar ett nollresultat på samtliga verksamheter med vissa osäkerheter. Dessa består bland annat av handledning på modersmål och kostnader för samhällsorientering på
modersmål för vuxenelever.
Prognosen för investeringar visar att samtliga medel kommer att användas.

Underlag för beslut
Prognos 1, Barn- och utbildningsnämndens verksamheter.
______________________________________________________

Barn- och utbildningsnämnden
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Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott
Bunau § 32

Dnr BUN 2011/95

Nämndmål 2014 – prognos 1
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets förslag till beslut i Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden godkänner uppföljningen av nämndmål 2014 – prognos 1.
Bakgrund

Nämndmålen ska följas upp i samband med budgetprognoserna.
På mötet

Kvalitetsutvecklare, Ulrika Törnberg, informerar om hur prognosen för hur nämnden följer
sina uppsatta mål ser ut.
Underlag för beslut

Prognos 1 – Nämndmål 2014 för Barn- och utbildningsnämnden.
______________________________________________________

Barn- och utbildningsnämnden
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Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott
Bunau § 33

Dnr BUN 2014/107

Rutin för det systematiska kvalitetsarbetet
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets förslag till beslut i Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden fastställer rutin för det systematiska kvalitetsarbetet.
Bakgrund

Enligt skollagen 4 kap ska varje huvudman inom skolväsendet på huvudmannanivå systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen.
Inriktningen på det systematiska kvalitetsarbetet ska vara de mål som finns för
utbildningen och det systematiska kvalitetsarbetet ska dokumenteras.
Enligt Skolverkets allmänna råd ”Systematiskt kvalitetsarbete – för skolväsendet”
bör det skapas rutiner för hur kvalitetsarbetet ska bedrivas på huvudmannanivå
och för hur enheternas kvalitetsarbete ska tas tillvara.
Underlag för beslut

Rutin för det systematiska kvalitetsarbetet.
______________________________________________________

Barn- och utbildningsnämnden
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Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott
Bunau § 34

Dnr BUN 2014/78

Yrkesvux
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets beslut

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskottet beslutar att bordlägga ärendet till
nästa arbetsutskottsmöte 2014-04-30.
Bakgrund

Mariestads kommun har tillsammans med kommunerna i Gullspång och Töreboda erhållit statsbidrag för s.k. yrkesvux till en summa av 2 690 000 kr för 2014. Enligt överenskommelse tillfaller 60 % Mariestads kommun (1 614 000 kr).
För närvarande används hela statsbidraget vid Vuxenutbildningen i Mariestad till utbildningar inom vårdområdet för 30 studerande per termin. För att öka valmöjligheterna för
kommunens invånare kan i samarbete med Vadsbogymnasiet fler alternativ erbjudas
inom ramen för totalt 30 platser per termin inklusive vårdutbildningarna. Det finns möjlighet att erbjuda utbildningar inom Industritekniska programmet; (svets, CNC) samt
utbildningar inom Marinteknikska programmet och Handels- och administrationsprogrammet. Undervisingen vid dessa tillkommande alternativ bedrivs under en till två terminer med start hösten 2014.
Undervisningen kommer att bedrivas eftermiddagstid då lokaler vid yrkesprogrammen
vid Vadsbogymnasiet står lediga. Gruppstorleken är begränsad till åtta elever utifrån utrustning vid arbetsplatserna. Genom individuell studieplan tas hänsyn till varje elevs tidigare erfarenheter och aktuella kurser vid programmen väljs ut. Läraruppdraget kommer att innebära validering av elevernas kunskaper och enskild handledning för de aktuella eleverna. För att kunna genomföra utbildningen krävs åtta elever per inriktning.
För genomförandet kommer lärare att rekryteras utifrån hur intresset för utbildningarna
fördelar sig. Kostnader för material tillkommer. Kostnaderna ryms inom ramen för
statsbidraget. Förslaget innebär att antal platser vid vårdutbildningen minskas om inte
ytterligare riktade statsbidrag ges till yrkesvuxutbildningar.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av Maria Appelgren, rektor och Katarina Lindberg, chef sektor Utbildning ”Yrkesvux, Mariestads kommun”.
______________________________________________________
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Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott
Bunau § 35

Dnr BUN 2014/79

Lärlingsutbildning vid Vuxenutbildningen i Mariestads kommun
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets beslut

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskottet beslutar att bordlägga ärendet till
nästa arbetsutskottsmöte 2014-04-30.
Bakgrund

Vuxenutbildningen i Mariestads kommun kan i samarbete med Vadsbogymnasiet och de
aktuella yrkesvuxplatserna erbjuda lärlingsutbildning inom Industritekniska programmet
(svets, CNC) samt utbildningar inom Marintekniska programmet och Handels- och administrationsprogrammet. För närvarande är dock 95 % av beviljade lärlingsplatser
fyllda genom att medborgare i Mariestads kommun har tagit del av det gemensamma
utbudet i samarbetet med Töreboda kommun.
Om Barn- och utbildningsnämnden beslutar att erbjuda yrkesvuxplatser inom Industritekniska programmet (svets, CNC), Marintekniska programmet och Handels- och administrationsprogrammet hösten 2014, önskar Vuxenutbildningen i Mariestads kommun
inför våren 2015 utvärdera dessa yrkesvuxplatser för att inom samma område kunna
erbjuda lärlingsplatser för vuxna. Dock krävs att ny ansökan om statsbidrag för lärlingsplatser och yrkesvuxplatser beviljas.
För genomförandet krävs att vuxenutbildningen står för handledarutbildning till de aktuella företagen. Det kan bli aktuellt att rekrytera ytterligare lärare utifrån hur intresset
för utbildningarna fördelar sig. Kostnader för material tillkommer. Kostnaderna ryms
inom ramen för statsbidraget.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättat av rektor Maria Appelgren och chef sektor Utbildning Katarina Lindberg
”Lärlingsutbildning vid Vuxenutbildningen i Mariestads kommun”.
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Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott
Bunau § 36

Dnr BUN 2014/75

Eventuell flytt av Marinteknik till Vadsboskolan
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets förslag till beslut i Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att ge chef sektor Utbildning, Katarina
Lindberg, i uppdrag att starta en fördjupad utredning för projektering inför anpassning av lokaler och flytt av Marinteknikprogrammet till Vadsbogymnasiets
lokaler. Den fördjupade utredningen beräknas kosta 40 000 kr och finansieras
inom Vadsbogymnasiets ram.
Bakgrund

Vadsbogymnasiet har fått i uppdrag från Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott (§ 49, 2013-04-03) att utreda om det är möjligt att flytta Marinteknikprogrammet från nuvarande lokaler till Vadsbogymnasiet.
Efter Barn- och utbildningsnämndens beslut (§ 66, 2013-05-08) om nedläggning
av Fordons- och transportprogrammet uppstår i förlängningen disponibla lokaler
vid Vadsbogymnasiet för annan verksamhet.
Vadsbogymnasiets hyreskontrakt för Marinteknikprogrammet vid Hammarsmedsgatan 19 i Mariestad upphör 2015-08-31. Uppsägningstiden är 9 månader, och om
inte uppsägning sker fortlöper kontraktet i 36 månader.
Hösten 2015 startar eleverna på Fordons- och transportprogrammet årskurs 3 sitt
sista läsår. Hösten 2016 står programmets lokaler till förfogande för annan verksamhet, exempelvis Marinteknikprogrammet.
Utredningen utgår från två faktorer – Logistik/innehåll och Miljö
Logistik/innehåll

Ytmässigt räcker Fordonsprogrammets lokaler för Marinteknikprogrammet, men
kräver anpassning för att tillgodose programmets karaktär.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättat av Maria Appelgren, rektor och Katarina Lindberg, chef sektor Utbildning ” Utredning av ev. flytt av Marinteknikprogrammet ”.
______________________________________________________

Barn- och utbildningsnämnden
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Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott
Bunau § 37

Dnr BUN 2014/71

Organisation gymnasiet och vuxenutbildningen
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets förslag till beslut i Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att Vadsbogymnasiet och Vuxenutbildningen från och med den 1 augusti 2014 sammanförs till en organisation, som leds
av en gemensam rektor. Rektor beslutar om sin egen organisation med biträdande
rektorer för de båda verksamheterna, inom befintlig ram och i samråd med Barnoch utbildningsnämndens arbetsutskott. Rektor är direkt underställd chef sektor
Utbildning.
Bakgrund

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott gav 2013-03-05 chef sektor Utbildning i uppdrag att se över organisationen för gymnasieskolan och vuxenutbildningen.
Barn- och utbildningsnämnden tog 2013-03-20 ett beslut om ny ledningsorganisation för Vadsbogymnasiet, AME och Vuxenutbildningen. Skolinspektionen gav
vid sin tillsyn 2013 Vadsbogymnasiet kritik för att det fanns en otydlighet runt
skolledningsorganisationen på skolan. Utifrån detta gjordes 2013-03-20 justeringar
av organisationen med en rektor och biträdande rektorer för gymnasiet.
Organisation har nu varit i drift ett år och en första utvärdering har gjorts i ledningsgruppen för sektor Utbildning. Utvärderingen visar att utvecklingen inom
verksamheterna behöver fortsätta och att detta gynnas av en ny gemensam organisation. Med en gemensam rektor kan resultaten förbättras för båda verksamheterna.
Efter att den nya verksamhetsmodellen för kommunen är införd från den första
januari 2014, har verksamheten inom AME överförts till sektor Stöd och omsorg.
Detta föranleder att även organisationen inom Vuxenutbildningen behöver ses
över. Chefen för AME har idag ett delat uppdrag som även innebär ett rektorskap
för Vuxenutbildningen. Att arbeta inom två sektorer och dessutom mot två
nämnder ger ingen hållbar och effektiv organisation eller en godtagbar arbetsmiljö.
Gymnasieskolan och vuxenutbildningen är idag samlokaliserade. Arbetsmiljöansvaret mellan rektor för Vadsbogymnasiet och rektor för Vuxenutbildningen är
idag otydligt i de gemensamt utnyttjade lokalerna. Arbetsgivaren har enligt Arbetsmiljölagen (AML) huvudansvaret för arbetsmiljön i sin verksamhet. I lagen
anges övergripande hur det ansvaret ska uppfyllas (AML 3:2). Arbetsmiljöverkets
föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1) utvecklar och preciserar hur arbetet med att uppfylla arbetsmiljökraven ska gå till. Den kan sägas vara
den mest centrala enskilda föreskriften om arbetsmiljön och ett viktigt instrument
för arbetet med och samverkan om arbetsmiljö. Arbetsgivaren ska (AFS 2001:1§6)
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delegera/fördela arbetsmiljöuppgifterna i verksamheten på ett sådant sätt att risker
i arbetet förebyggs och en tillfredsställande arbetsmiljö uppnås. En förutsättning
är att delegeringen/fördelningen är tydlig och enkelt går att förstå, i annat fall ligger ansvaret kvar högre upp i organisationen (Prop. 1976/77:149 s 373 och HD
2004 s 34 och s 80). Genom att skapa en samlad styrning och ledning, med en gemensam rektor för verksamheterna, kan detta ansvar tydliggöras.
För särskild undervisning för vuxna och för gymnasiesärskolan finns idag en gemensam biträdande rektor som arbetsleds dels av rektor för vuxenutbildningen
och dels av rektor för gymnasieskolan. Med en ny organisation, med en rektor för
gymnasiet och vuxenutbildningen, tydliggörs även denna arbetsledning.
Barn- och utbildningsnämnden kommer även i fortsättningen att besluta om ram
för vardera Vuxenutbildningen och Gymnasieskolan.
Positiva effekter av en ny organisation förväntas på sikt kunna ses inom områden
som verksamhetsutveckling, resultat, lokaloptimering och personalsamverkan.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av chef sektor Utbildning, Katarina Lindberg.
______________________________________________________
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Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott
Bunau § 38

Dnr BUN 2014/83

Yttrande angående ansökan från MuscCenter Records i Skara AB
om godkännande som huvudman för en fristående gymnasiesärskola i Skara kommun från och med läsåret 2015/2016
__________________________________________________________________________________________________________________________

Förslag till beslut

Barn- och utbildningsnämnden beslutar om att ansluta sig till Skara kommuns
yttrande.
Bakgrund

MuscCenter Records i Skara AB har hos Skolinspektionen ansökt om godkännande som huvudman för en fristående gymnasiesärskola i Skara kommun från
och med läsåret 2015/2016. Ansökan avser ny fristående gymnasiesärskola med
Programmet för estetiska verksamheter och Individuella program.
Mariestads kommun har fått tillfälle att yttra sig över ansökan i enlighet med
2 kap. 5 § skollagen (2010:800). Kommunens remissvar i form av inskannad kopia
på justerat protokoll från beslutande organ ska vara Skolinspektionen tillhanda
senast 5 maj 2014.
Samverkanskommunerna i Gymnasium Skaraborg har i beredningsgruppen beslutat att ha som policy att följa lägeskommunernas yttrande vid tillstyrkande eller
avstyrkande av ansökningar om etableringar av fristående gymnasieskolor.
Kommunstyrelsen beslutade 2011-04-07, § 46, att överlåta till Barn- och utbildningsnämnden att, för kommunens del, yttra sig till Skolinspektionen över ansökningar om godkännande som huvudman för fristående skolor i andra kommuner.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av chef sektor Utbildning Katarina Lindberg ” Yttrande angående ansökan från MuscCenter Records i Skara AB om godkännande som huvudman för en fristående gymnasiesärskola i Skara kommun från och med läsåret 2015/2016”.
______________________________________________________

Barn- och utbildningsnämnden

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2014-04-02

Sida 16

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott
Bunau § 39

Dnr BUN 2014/82

Yttrande angående ansökan från Plusgymnasiet AB om godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola i Skövde
kommun från och med läsåret 2015/2016
__________________________________________________________________________________________________________________________

Förslag till beslut

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att ansluta sig till Skövde kommuns
yttrande.
Bakgrund

Plusgymnasiet AB har hos Skolinspektionen ansökt om godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola i Skövde kommun från och med läsåret
2015/2016. Ansökan avser en utökning av program, på befintlig fristående gymnasieskola, med Samhällsvetenskapsprogrammet - inriktning media, information
och kommunikation.
Mariestads kommun har fått tillfälle att yttra sig över ansökan i enlighet med 2
kap. 5 § skollagen (2010:800). Kommunens remissvar i form av inskannad kopia
på justerat protokoll från beslutande organ ska vara Skolinspektionen tillhanda
senast 5 maj 2014.
Samverkanskommunerna i Gymnasium Skaraborg har i beredningsgruppen beslutat att ha som policy att följa lägeskommunernas yttrande vid tillstyrkande eller
avstyrkande av ansökningar om etableringar av fristående gymnasieskolor.
Kommunstyrelsen beslutade 2011-04-07, § 46, att överlåta till Barn- och utbildningsnämnden att, för kommunens del, yttra sig till Skolinspektionen över ansökningar om godkännande som huvudman för fristående skolor i andra kommuner.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av chef sektor Utbildning, Katarina Lindberg, ” Yttrande angående ansökan från Plusgymnasiet AB om godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola i Skövde kommun från och med läsåret 2015/2016”.
______________________________________________________

Barn- och utbildningsnämnden

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2014-04-02

Sida 17

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott
Bunau § 40

Dnr BUN 2014/76

Yttrande angående ansökan från Fria Academien i Skövde AB om
godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola i
Skövde kommun från och med läsåret 2015/2016
__________________________________________________________________________________________________________________________

Förslag till beslut

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att ansluta sig till Skövde kommuns
yttrande.
Bakgrund

Fria Academien i Skövde AB har hos Skolinspektionen ansökt om godkännande
som huvudman för en fristående gymnasieskola i Skövde kommun från och med
läsåret 2015/2016. Ansökan avser en utökning av program, på befintlig fristående
gymnasieskola, med Estetiska programmet - inriktning estetik och media.
Mariestads kommun har fått tillfälle att yttra sig över ansökan i enlighet med
2 kap. 5 § skollagen (2010:800). Kommunens remissvar i form av inskannad kopia
på justerat protokoll från beslutande organ ska vara Skolinspektionen tillhanda
senast 5 maj 2014.
Samverkanskommunerna i Gymnasium Skaraborg har i beredningsgruppen beslutat att ha som policy att följa lägeskommunernas yttrande vid tillstyrkande eller
avstyrkande av ansökningar om etableringar av fristående gymnasieskolor.
Kommunstyrelsen beslutade 2011-04-07, § 46, att överlåta till Barn- och utbildningsnämnden att, för kommunens del, yttra sig till Skolinspektionen över ansökningar om godkännande som huvudman för fristående skolor i andra kommuner.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av chef sektor Utbildning, Katarina Lindberg, ” Yttrande angående ansökan från Fria Academien i Skövde AB om godkännande som huvudman för en fristående
gymnasieskola i Skövde kommun från och med läsåret 2015/20162.
______________________________________________________

Barn- och utbildningsnämnden

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2014-04-02

Sida 18

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott
Bunau § 41

Dnr BUN 2014/92

Skolavslutning 2014 – Högelidsskolan
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets förslag till beslut i Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden föreslås besluta om att grundskolan, F-6, 7-9 och Grundsärskolan får göra avsteg från upprättade skolavslutningsregler och genomföra sin skolavslutning kväll före beslutad avslutningsdag.
Bakgrund

Grundsärskolans elever tillhör de mest känsliga eleverna som finns på skolan och för dem
kan vanliga skolavslutningar bli stökiga. Flera av eleverna klarar inte av stora sammankomster. Det uppstår lätt platsbrist på grund av att en del av eleverna kräver extra stor plats för
sig och sina hjälpmedel. En del av eleverna är ljudkänsliga och mår bäst i en liten grupp.
Våra egna skolavslutningar är planerade utifrån våra elevers förutsättningar där grundsärskolans elever får stå i centrum. Grundsärskolans avslutning har i många år varit förlagd
till kvällen innan den gemensamma skolavslutningen. En fest som är mycket uppskattad av
elever, föräldrar och personal.
Åk 7-9 har haft skolavslutning kvällen före avslutningsdagen i många år och det har varit
mycket uppskattat av föräldrar och elever i och med att många föräldrar kan ta sig tid för
skolavslutningen när den förläggs till kvällstid. Studentfirandet infaller dagen efter och
många elever på högstadiet har syskon som kommer att vilja vara med på Vadsbos avslutning. Många elever tar då ledigt och missar därmed sin egen skolavslutning. Även många ur
personalen har barn och släktingar som tar studenten vilket gör att många önskar få ta
tjänstledigt. Själva skolavslutningen har blivit en riktig fest för både elever, föräldrar och
personal. Det här är ett tillfälle att alla får mötas i en trevlig atmosfär vilket gagnar vår skola.
Även när det gäller F-6 så är traditionen kvällsavslutning, detta ger många föräldrar tillfälle
att utan att ta ledigt att få vara med om skolavslutningen. Detta har varit mycket uppskattat
och välbesökt.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättat av rektorerna Synneve Åberg, Rogher Selmosson och Britt Hellqvist
”Skolavslutning 2014 – Högelidsskolan”.
______________________________________________________

Barn- och utbildningsnämnden

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2014-04-02

Sida 19

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott
Bunau § 42

Aktuellt – chef sektor Utbildning har ordet
__________________________________________________________________________________________________________________________

Chef sektor Utbildning Katarina Lindberg informerar om

Vadsbogymnasiet har tagit fram filmer i syfte att marknadsföra programmet Marinteknik.
______________________________________________________

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2014-04-02

Sida 20

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott
Bunau § 43

Uppdrag till chef sektor Utbildning
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottet ger chef sektor Utbildning i uppdrag att utreda möjligheten att starta YAutbildning. (YA=Yrkesakademin).
______________________________________________________

Arbetsutskottet ger chef sektor Utbildning i uppdrag att på kallelser till Barn- och utbildningsnämnden lägga till vad som är på gång inför nästkommande månads sammanträde.
______________________________________________________

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Anslagsbevis

___________________________________________________________________________________________________________
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Beslutande organ

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

2014-04-02

Anslagsdatum

2014-04-09

Förvaringsplats för protokollet

Stadshuset, sektor Utbildning

Underskrift

Anslag tas ner

2014-05-02

..................................................................................................................

Carina Törnell
___________________________________________________________________________________________________________

