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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Sida
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2022-03-22

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Bu §29 Dnr: BU.2021.81 7.1.2

Läsårstider 2023/2024

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att fastställa läsårstider och lovdagar för
läsåret 2023/2024 för förskoleklass, grundskola, grundsärskola, gymnasieskola,
gymnasiesärskola samt allmän förskola enligt förslag daterat 2022-03-14.

Ärendebeskrivning
Barn- och utbildningsförvaltningen har tagit fram förslag på läsårstider och lovdagar
för läsåret 2023/2024 för förskoleklass, grundskola, grundsärskola, gymnasieskola,
gymnasiesärskola samt allmän förskola. Förslaget bygger på att lärarna har ledigt
vecka 44. Initiativet till förändringen kommer från lärarnas fackliga organisationer.

Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår att fastställa läsårstider och lovdagar för
läsåret 2023/2024 för förskoleklass, grundskola, grundsärskola, gymnasieskola,
gymnasiesärskola samt allmän förskola enligt förslag daterat 2022-03-07.

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutade 2022-03-08, §18, föreslå
att fastställa läsårstider och lovdagar för läsåret 2023/2024 för förskoleklass,
grundskola, grundsärskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola samt allmän förskola
enligt förslag daterat 2022-03-07.

Efter arbetsutskottets sammanträde har en mindre justering gjorts gällande datum
för en studiedag. I förslaget framgår även personalens arbetsår. Förslag till
läsårstider 2023/2024 har daterats 2022-03-14.

Beslutsunderlag
Protokoll MBL buf, daterat 2022-03-07.
Protokoll samverkansmöte buf, daterat 2022-03-07.
Tjänsteskrivelse, daterad 2022-03-07.
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts protokoll 2022-03-08, §18.
Förslag till läsårstider 2023/2024, daterat 2022-03-14.

Beslutet skickas till:
Samtliga områden
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Bu §30 Dnr: BU.2021.78 7.1

Justering av bidragsbelopp 2022 för förskoleklass, grundskola,
grundsärskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar

att från och med januari 2022 justera bidragsbeloppet 2022 avseende
"skolmiljarden" för förskoleklass, grundskola, grundsärskola, gymnasieskola,
gymnasiesärskola med 884 kronor per elev och år

att uppdra till barn- och utbildningsförvaltningen att informera varje anordnare
om justeringen.

Ärendebeskrivning
Barn- och utbildningsnämnden beslutade 2021-12-14, §108, att fastställa
bidragsbelopp 2022 för förskola, pedagogisk omsorg, förskoleklass, fritidshem,
grundskola, grundsärskola, gymnasieskola och gymnasiesärskola.

Med anledning av coronapandemin har regeringen beslutat om en tillfällig
förstärkning av statligt stöd 2022 "skolmiljarden". Syftet med tillskottet är att bidra
till goda förutsättningar för kommunerna att minska de negativa effekterna på
elevers kunskapsutveckling och hälsa till följd av coronapandemin. Pengarna
fördelas proportionellt mellan landets kommuner utifrån antalet barn och unga i
åldern 6-19 år.

För Gislaveds kommuns del utgör det förstärkta statliga stödet totalt
4 343 637 kronor, vilket motsvarar knappt 884 kronor per elev i förskoleklass,
grundskola, grundsärskola, gymnasieskola och gymnasiesärskola. Kommunen ska
fördela motsvarande resurser till enskilda huvudmän.

Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår att från och med januari 2022 justera
bidragsbeloppet 2022 avseende "skolmiljarden" för förskoleklass, grundskola,
grundsärskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola med 884 kronor per elev och år,
samt att uppdra till barn- och utbildningsförvaltningen att informera varje
anordnare om justeringen.

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutade 2022-03-08, §19, föreslå
att från och med januari 2022 justera bidragsbeloppet 2022 avseende
"skolmiljarden" för förskoleklass, grundskola, grundsärskola, gymnasieskola,
gymnasiesärskola med 884 kronor per elev och år, samt att uppdra till barn- och
utbildningsförvaltningen att informera varje anordnare om justeringen.

Beslutsunderlag
Skolverkets beslut Tillfällig förstärkning av statligt stöd 2022 "skolmiljarden",
daterat 2022-02-02.
Tjänsteskrivelse, daterad 2022-03-01.
Protokoll MBL buf, daterat 2022-03-07.
Protokoll samverkansmöte buf, daterat 2022-03-07.
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts protokoll 2022-03-08, §19.

Beslutet skickas till:
Varje anordnare
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Bu §31 Dnr: BU.2021.49 1.8.1

Yttrande över revisionsrapport Granskning av systematiskt
kvalitetsarbete i förskolan

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna yttrande med föreslagna
åtgärder, daterat 2022-03-14, samt att uppdra till barn- och
utbildningsförvaltningen att inom ett år redovisa om beslutade/genomförda
åtgärder beskrivna i yttrandet har genomförts.

Ärendebeskrivning
De förtroendevalda revisorerna i Gislaveds kommun har gett PwC i uppdrag att
genomföra granskning av systematiskt kvalitetsarbete i förskolan.
Revisionen gör bedömningen att barn- och utbildningsnämnden inte helt
säkerställer ett ändamålsenligt systematiskt kvalitetsarbete inom förskolan men att
detta i allt väsentligt sker med tillräcklig intern kontroll. Revisorerna önskar ta del
av de åtgärder nämnden avser att vidta. Skriftligt svar önskas senast den 18 mars
2022. Revisionen vill inom ett år ta del av att beslutade/genomförda åtgärder har
vidtagits.

Barn- och utbildningsförvaltningen har utarbetat förslag till yttrande över
revisorernas granskning av systematiskt kvalitetsarbete i förskolan, och föreslår att
godkänna yttrande med föreslagna åtgärder, daterat 2022-03-07, samt att uppdra
till barn- och utbildningsförvaltningen att inom ett år redovisa om
beslutade/genomförda åtgärder beskrivna i yttrandet har genomförts.

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutade 2022-03-08, §20, föreslå
att efter redaktionella ändringar godkänna yttrande med föreslagna åtgärder,
daterat 2022-03-07, samt att uppdra till barn- och utbildningsförvaltningen att
inom ett år redovisa om beslutade/genomförda åtgärder beskrivna i yttrandet har
genomförts.

Barn- och utbildningsförvaltningen har genomfört redaktionella ändringar enligt
diskussioner i arbetsutskottet. Yttrandet har daterats 2022-03-14.

Beslutsunderlag
Revisionsrapport Granskning av systematiskt kvalitetsarbete i förskolan, daterad
november 2021.
Tjänsteskrivelse, daterad 2022-03-07.
Protokoll MBL buf, daterat 2022-03-07.
Protokoll samverkansmöte buf, daterat 2022-03-07.
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts protokoll 2022-03-08, §20.
Yttrande över revisorernas granskning av systematiskt kvalitetsarbete i förskolan,
daterat 2022-03-14.

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
Kommunrevisionen
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Bu §32 Dnr: BU.2022.14 1.9

Yttrande över detaljplan för del av Villstads-Haghult 1:16 m.fl. Haghult-
Tillbo i Smålandsstenar

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att tillstyrka förslag till detaljplan för del av
Villstad-Haghult 1:16 m.fl., daterat januari 2022.

Ärendebeskrivning
Förslag till ny detaljplan för del av Villstad-Haghult 1:16 m.fl. Haghult/Tillbo i
Smålandsstenar, finns ute på samråd. Synpunkter ska lämnas senast 8 april 2022.

Syftet med detaljplanen är att skapa förutsättningar för att kunna bygga ut
Haghultsledens södra del samt skapa fler fastigheter för bostäder och industriell
verksamhet. Kommunen bedömer att genomförandet av projektet bidrar till en
positiv trafiklösning för dagens och framtidens Smålandsstenar.

Detaljplanen möjliggör för cirka 200-220 bostäder med olika bostadstyper i form
av flerbostadshus, radhus och villabebyggelse. Inom planområdet kommer befintliga
grönytor att behållas i möjligaste mån och planen möjliggör parkyta med lekplatser.
Detaljplanen möjliggör också en förskola med upp till 6-8 avdelningar med
tillhörande parkering och utemiljö. Inom planområdet kommer nya gator att
byggas och anslutas till befintligt gatu- och cykelvägnät.

Yttrande
Utarbetat förslag till detaljplan möjliggör en byggnation av en förskola med 6-8
avdelningar med tillhörande parkering och utemiljö.
Det är positivt att trafiksäkerheten förbättras genom Smålandsstenar. Det är
viktigt att se över säkerheten med gång- och cykelvägen över Burserydsvägen i
samband med att den nya rondellen byggs. Genom andra tekniska lösningar ska
oskyddade trafikanter trafiksäkert kunna nå den nya förskolan.
Med förslaget tillgodoses trafiksäkerheten i området i enlighet med de önskemål
förskole- och skolverksamheten har.

Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår att tillstyrka förslag till detaljplan för del
av Villstad-Haghult 1:16 m.fl., daterat januari 2022.

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutade 2022-03-08, §21, föreslå
att tillstyrka förslag till detaljplan för del av Villstad-Haghult 1:16 m.fl., daterat
januari 2022.

Beslutsunderlag
Detaljplan för Villstad-Haghult 1:16 m.fl. Haghult/Tillbo i Smålandsstenar, daterad
januari 2022.
Tjänsteskrivelse, daterad 2022-02-21.
Protokoll MBL buf, daterat 2022-03-07.
Protokoll samverkansmöte buf, daterat 2022-03-07.
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts protokoll 2022-03-08, §21.

Beslutet skickas till:
Bygg- och miljönämnden
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Bu §33 Dnr: BU.2017.52 623

Utvärdering av utökade skolturer i Gislaveds och Smålandsstenars
tätorter läsåret 2021/2022 samt beslut inför läsåret 2022/2023

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar

att godkänna utvärderingen av pilotprojekt utökade skolturer i Gislaved och
Smålandsstenar läsåret 2021/2022, daterad 2022-03-16

att inte erbjuda utökade skolturer i Gislaveds och Smålandsstenars tätorter
från och med läsåret 2022/2023.

Ärendebeskrivning
Den nya skolorganisationen i Gislaved och Smålandsstenar innebar att elever från
vissa bostadsområden under delar av sin skolgång blev anvisade en annan skola än
den skola som tidigare varit aktuell. I samband med införandet av den nya
skolorganisationen beslutade barn- och utbildningsnämnden att inför läsåret
2017/2018 införa utökade skolturer i Gislaveds och Smålandsstenars tätorter som
ett pilotprojekt. Pilotprojektet har utvärderats årligen.

Barn- och utbildningsnämnden beslutade 2021-04-06, §31, att fortsätta med
utökade skolturer i Gislaveds och Smålandsstenars tätorter under läsåret
2021/2022 för elever i F-3, samt att utvärdering ska genomföras under våren 2022.

Barn- och utbildningsförvaltningen har utvärderat pilotprojektet med utökade
skolturer läsåret 2021/2022. Utvärderingen visar att antalet resande i
Smålandsstenar har minskat jämfört med förra läsåret. I Gislaved har antalet
resande på morgonen minskat och antalet resande på eftermiddagstid är
oförändrat. Kostnaden per läsår uppgår till 107 690 kr i Gislaved och 106 800 kr i
Smålandsstenar.

Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår
att godkänna utvärderingen av pilotprojekt utökade skolturer i Gislaved och

Smålandsstenar läsåret 2021/2022, daterad 2022-02-18
att inte erbjuda utökade skolturer i Gislaveds och Smålandsstenars tätorter

från och med läsåret 2022/2023.

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutade 2022-03-08, §22, att
överlämna ärendet till barn- och utbildningsnämnden utan förslag till beslut, samt
att uppdra till barn- och utbildningsförvaltningen att komplettera utvärderingen
med underlag gällande placeringar på fritidshem.

Barn- och utbildningsförvaltningen har kompletterat utvärderingen gällande
placeringar på fritidshem. Utvärderingen har daterats 2022-03-16.
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Bu §33 (forts.)

Beslutsunderlag
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2021-04-06, §31.
Tjänsteskrivelse, daterad 2022-03-01.
Protokoll MBL buf, daterat 2022-03-07.
Protokoll samverkansmöte buf, daterat 2022-03-07.
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut 2022-03-08, §22.
Utvärdering av pilotprojekt utökade skolturer i Gislaved och Smålandsstenar
läsåret 2021/2022, daterad 2022-03-16.

Yrkanden
Fredrik Johansson (S) och Ulla Christiansson (M)
att godkänna utvärderingen av pilotprojekt utökade skolturer i Gislaved och

Smålandsstenar läsåret 2021/2022, daterad 2022-03-16
att inte erbjuda utökade skolturer i Gislaveds och Smålandsstenars tätorter

från och med läsåret 2022/2023.

Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Fredrik Johanssons (S) m.fl. yrkanden och
finner att barn- och utbildningsnämnden beslutat att bifalla yrkandena.

Beslutet skickas till:
Berörda rektorer
Skolskjutssamordnare
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Bu §34 Dnr: BU.2019.49 7.1.4

Utvärdering av gång- och cykelskjuts läsåret 2021/2022

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna utvärdering av gång- och
cykelskjuts i Gislaved läsåret 2021/2022, samt att inte erbjuda gång- och
cykelskjuts från och med läsåret 2022/2023.

Ärendebeskrivning
I samband med införande av vinterskolskjuts beslutade barn- och
utbildningsnämnden att i Gislaved och Smålandsstenar införa vuxenledd gång- och
cykelskjuts från höstterminens start till och med 30 september. Inför läsåret
2020/2021 beslutade barn- och utbildningsnämnden att gång- och cykelskjuts ska
finnas från höstterminens start till och med 31 augusti och endast i Gislaved.

Barn- och utbildningsförvaltningen har utvärderat gång- och cykelskjutsen i
Gislaved läsåret 2021/2022. Antalet resande under de två senaste åren indikerar
att det inte finns något behov av gång- och cykelskjuts.

Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår att godkänna utvärdering av gång- och
cykelskjuts i Gislaved läsåret 2021/2022, samt att inte erbjuda gång- och
cykelskjuts från och med läsåret 2022/2023.

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutade 2022-03-08, §23, föreslå
att godkänna utvärdering av gång- och cykelskjuts i Gislaved läsåret 2021/2022,
samt att inte erbjuda gång- och cykelskjuts från och med läsåret 2022/2023.

Beslutsunderlag
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2019-05-28, §70.
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2020-04-28, §33.
Utvärdering av gång- och cykelskjuts i Gislaved läsåret 2021/2022, daterad 2022-
02-08.
Tjänsteskrivelse, daterad 2022-02-21.
Protokoll MBL buf, daterat 2022-03-07.
Protokoll samverkansmöte buf, daterat 2022-03-07.
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts protokoll 2022-03-08, §23.

Beslutet skickas till:
Skolskjutssamordnare
Berörda rektorer
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Bu §35 Dnr: BU.2022.20 7.1.5

Kvalitetsrapport för elevhälsan 2021 inkl. patientsäkerhetsberättelse för
elevhälsans medicinska insats

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna Kvalitetsrapport för
elevhälsan 2021 inklusive patientsäkerhetsberättelse för elevhälsans medicinska
insats, daterad 2022-02-23.

Ärendebeskrivning
Enligt förordningen om kvalitetsredovisning är skolor och kommuner årligen
skyldiga att upprätta en skriftlig kvalitetsredovisning. Förordningen (SFS 2005:609)
föreskriver syftet med kvalitetsredovisningar, vad som ska beskrivas och vilka som
ska involveras i kvalitetsarbetet. Kvalitetsredovisningen i form av
verksamhetsberättelse, ska ge en övergripande bild av verksamheten och vara ett
samordnat dokument för information till huvudmannen.

I Patientsäkerhetslagen SFS 2010:659 framgår att vårdgivaren senast den 1 mars
ska ta fram en patientsäkerhetsberättelse som ska hållas tillgänglig för den som
önskar ta del av den. Berättelsen ska beskriva hur patientsäkerhetsarbetet har
bedrivits och vilka mål som finns för kommande år.

Barn- och utbildningsförvaltningen har upprättat en kvalitetsrapport för elevhälsan
2021. I kvalitetsrapporten har patientsäkerhetsberättelsen för elevhälsans
medicinska insats inkluderats.

Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår att godkänna Kvalitetsrapport för
elevhälsan 2021 inklusive patientsäkerhetsberättelse för elevhälsans medicinska
insats, daterad 2022-02-23.

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutade 2022-03-08, §24, föreslå
att godkänna Kvalitetsrapport för elevhälsan 2021 inklusive
patientsäkerhetsberättelse för elevhälsans medicinska insats, daterad
2022-02-23.

Beslutsunderlag
Kvalitetsrapport för elevhälsan 2021 inklusive patientsäkerhetsberättelse för
elevhälsans medicinska insats, daterad 2022-02-23.
Tjänsteskrivelse, daterad 2022-03-01.
Protokoll MBL buf, daterat 2022-03-07.
Protokoll samverkansmöte buf, daterat 2022-03-07.
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts protokoll 2022-03-08, §24.

Beslutet skickas till:
Skolsköterska med medicinskt ledningsansvar (MLA)
Elevhälsochef
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Bu §36 Dnr: BU.2019.84 1.3.1

Fyllnadsval mandatperioden 2019-2022
Kontaktpolitiker och programråd

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar

att välja Dora Bojanic (M) och Rose-Mari Modén (S) till kontaktpolitiker i
verksamhetsområde förskola

att välja Mattias Runesson (S) till ledamot i programråd för Handels- och
administrationsprogrammet.

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige har beslutat att godkänna Josefine Dinäss (S) och Magdalena
Holms (M) begäran om entledigande från uppdrag i barn- och utbildningsnämnden.
Kommunfullmäktige har beslutat att välja Mattias Runesson (S) till ny ledamot i
barn- och utbildningsnämnden, Dora Bojanic (M) och Rose-Mari Modén (S) till nya
ersättare i barn- och utbildningsnämnden.

Kontaktpolitiker i verksamhetsområde förskola efter Josefine Dinäss (S) och
Magdalena Holm (M) samt ledamot i programråd för Handels- och
administrationsprogrammet efter Josefine Dinäss (S) ska väljas.

Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår
att välja Dora Bojanic (M) och Rose-Mari Modén (S) till kontaktpolitiker i

verksamhetsområde förskola
att välja Mattias Runesson (S) till ledamot i programråd för Handels- och

administrationsprogrammet.

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutade 2022-03-08, §25, föreslå
att välja Dora Bojanic (M) och Rose-Mari Modén (S) till kontaktpolitiker i
verksamhetsområde förskola, samt att välja Mattias Runesson (S) till ledamot i
programråd för Handels- och administrationsprogrammet.

Beslutsunderlag
Kommunfullmäktiges beslut 2022-01-27, §§4 och 7.
Kommunfullmäktiges beslut 2022-02-24, §§22, 24 och 26.
Förslag till kontaktpolitiker 2019-2022, daterat 2022-03-02.
Förslag till programråd vid Gislaveds gymnasium, daterat 2022-03-02.
Tjänsteskrivelse, daterad 2022-03-02.
Protokoll MBL buf, daterat 2022-03-07.
Protokoll samverkansmöte buf, daterat 2022-03-07.
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts protokoll 2022-03-08, §25.

Beslutet skickas till:
Verksamhetschef förskola
Gislaveds gymnasium
Valda
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Bu §37 Dnr: BU.2022.6 1.7.3

Redovisning av karriärtjänster för lärare

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att lägga redovisningen till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Barn- och utbildningsnämnden beslutade 2016-11-21, §132, att årligen följa upp
inom vilka områden förstelärare/lektor har särskilda uppdrag.

Barn- och utbildningsförvaltningen redovisar kärriärtjänster för lärare.
Karriärtjänsterna förstelärare och lektor ska göra läraryrket mer attraktivt och
säkra god undervisning för elever. Reformen gäller alla skolformer utom förskola.
Förstelärare och lektor måste ha lärarlegitimation. Försteläraren ska vara skicklig
lärare, spjutspets i verksamheten och undervisa minst 50 % av sin tjänst. Antalet
karriärtjänster som Gislaveds kommun kan få statsbidrag för läsåret 2021/2022 är
totalt 61; 48 tjänster i pott 1 och 13 tjänster i pott 2.

Beslutsunderlag
Redovisning av karriärtjänster för lärare, daterad 2022-03-18.

Beslutet skickas till:
Barn- och utbildningsförvaltningen
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Bu §38 Dnr: BU.2022.21 7.3

Information till huvudmannen om avstängning av elever inom
grundskolan

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna informationen om
avstängning av elever inom grundskolan.

Ärendebeskrivning
Med hänvisning till skollagen 5 kap. § 14 har rektor på Ölmestadskolan, Bureskolan
och Lundåkerskolan beslutat att stänga av totalt fyra elever. Enligt skollagen 5 kap.
§ 16, ska rektor informera huvudmannen om avstängning. Om eleven är under 18
år ska även socialnämnden informeras om beslutet.

Rektor för Ölmestadskolan har beslutat om avstängning av två elever under tiden
2022-02-28--03-01.

Rektor för Bureskolan har beslutat om avstängning av en elev under tiden 2022-
03-10--14.

Rektor för Lundåkerskolan har beslutat om avstängning av en elev under tiden
2022-03-15--18.

Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår att godkänna informationen om
avstängning av elever inom grundskolan.

Beslutsunderlag
Rektors beslut om avstängningar, daterade 2022-02-28 (2 st), 2022-03-09, 2022-
03-15.
Tjänsteskrivelse, daterad 2022-03-18.

Beslutet skickas till:
Berörda rektorer
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Bu §39 Dnr: BU.2022.2 7.1.5

Anmälan enligt skollagen 6 kap. § 10 av kränkande behandling,
trakasserier eller sexuella trakasserier

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna informationen till
huvudmannen om anmälan enligt skollagen 6 kap. § 10 av kränkande behandling,
trakasserier eller sexuella trakasserier.

Ärendebeskrivning
Enligt skollagen 6 kap. § 10, är rektor som får kännedom om att ett barn eller elev
anser sig ha blivit utsatt för kränkande behandling i samband med verksamheten
skyldig att anmäla detta till huvudmannen. Samma skyldighet att anmäla till
huvudmannen gäller om ett barn eller elev anser sig ha blivit utsatt för trakasserier
eller sexuella trakasserier på sätt som avses i diskrimineringslagen.

Barn- och utbildningsförvaltningen har sammanställt anmälan enligt skollagen 6 kap.
§ 10 av kränkande behandling, trakasserier eller sexuella trakasserier.

Beslutsunderlag
Sammanställning av kränkande behandling m.m. vt 2022 - förskola, daterad 2022-
03-15.
Sammanställning av kränkande behandling m.m. vt 2022 - skola, daterad
2022-03-15.

Beslutet skickas till:
Barn- och utbildningsförvaltningen
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Bu §40 Dnr: BU.2022.3 1.7.3

Rapporter från ledamöter och förvaltningschefen

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Klockargårdskolan
Barn- och utbildningschefen informerar om att den fördjupade undersökningen av
Klockargårdskolan är klar. Under gårdagen hölls en presskonferens och
information lämnades till personal och föräldrar.
Undersökningen visar att grundstommen är bra, men det är fukt i B-huset och
nedre delen av A-huset. I förskolans lokaler (plan 2 i A-huset) finns ingen fukt.
Ett omfattande renoveringsarbete och dränering kommer att göras. Allt skadat
organiskt material kommer att tas bort. Förskolan kommer inte att kunna vara
kvar i sina lokaler under tiden arbete pågår i A-huset.
Åtgärderna beräknas ta minst ett år.

Tillfälliga moduler har kommit på plats i anslutning till Klockargårdskolan. Eleverna
kommer att flytta in i modulerna efter påsklovet.

Rapporter från kontaktpolitikerdag 15 mars 2022
Anders Martinsson (C), Maria Gullberg Lorentsson (M), Fredrik Johansson (S)
informerar från kontaktpolitikerbesök på Gislaveds gymnasium och musikskolan.
Vid besöket deltog även Ann Nilsson (C), Elisabet Lindroth (L) och Julia Jensen (S).
Besöket på Gislaveds gymnasium inleddes med samtal med rektorerna och
genomgång av vad som är aktuellt på de olika programmen. Elever som söker
andra gymnasieskolor har ökat. Marknadsföring och åtgärder för att föra fram en
positiv bild av gymnasieskolan behöver vidtas. Besök på El- och energiprogrammet
och träff med personal och elever. Det är bra söktryck till El- och
energiprogrammet, sämre till Industritekniska programmet.

Därefter besöktes musikskolan och träff med tre musiklärare och
musikskolechefen. Frågan om att inte bedriva undervisning på lektionstid
diskuterades. Det är svårt när Skolinspektionen gör olika bedömningar i olika
kommuner. Samtidigt konstateras att eventuella förändringar måste beslutas på
övergripande statlig nivå. Vidare diskuterades förslaget i förvaltningsöversynen om
att musikskolan ska byta förvaltning. Man känner samhörighet med barn- och
utbildningsförvaltningen.

Ulla Christiansson (M) informerar från kontaktpolitikerbesök på Ekbackens
förskola i Burseryd. Dagen började med samtal och rundvandring med rektor,
därefter med i verksamheten på olika aktiviteter. För tillfället vara många barn
sjuka. Man har försökt att inte blanda åldrarna så mycket, vilket upplevdes som
positivt. I samtal med rektor, förskollärare och specialpedagog diskuterades frågan
om möjlighet att läsa in förskollärarutbildning på hemmaplan. Man väntade på
information om hur det ska bli med flyktingar som troligen kommer till lägenheter
i Burseryd.
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Bu §40 (forts.)

Elisabeth Andersson (C) informerar från kontaktpolitikerbesök på Gullviveskolan.
Upplevelse av att lärarna var engagerade, positiva och trivs väldigt bra på skolan.
Det var lugnt på skolgården. Under besöket genomfördes en brandövning på ett
lugnt sätt. Deltog på en lektion i historia om vikingatiden och åt i matsalen.
Förmiddagen avslutades med träff med elevrådet som ställde många bra frågor,
bland annat hur man blir politiker.

Lill Hege Pettersson (KD) informerar från kontaktpolitikerbesök inom
grundsärskolan. Samtal med rektor och pedagoger. Besök på Gullviveskolans
grundsärskoleenhet, Solen på Gyllenforsskolan och Lundåkerskolans
grundsärskoleenhet. På Solen finns multihandikappade elever. Lunch tillsammans
med särskoleeleverna på Lundåkerskolan. Några frågor som lyftes var egen
elevhälsa, trångboddhet på Solen och ett specialmaterial som är väldigt dyrt.

Fredrik Sveningson (L) har lämnat en skriftlig rapport från kontaktpolitikerbesök
på Töråsskolan. Utöver den skriftliga rapporten lyfts frågan om skolgården och att
ingenting händer i väntan på genomförandet av skolomorganisationen i
Anderstorp. Frågan bör lämnas vidare till fastighet- och serviceförvaltningen.

Gunilla Westerholm (S) har lämnat en skriftlig rapport från kontaktpolitikerbesök
på Nordinskolan. Naile Azizi (S) var även på Nordinskolan och informerar muntligt
om besöket. Båda två upplevde i princip samma saker.

Rose-Mari Modén (S) ersättare i barn- och utbildningsnämnden, har lämnat in en
skriftlig rapport från kontaktpolitikerbesök på Gyllengårdens förskola. Barn- och
utbildningschefen informerar om att några uppgifter i rapporten gällande barnantal
och personaltäthet inte stämmer.

Sammantaget upplever både politiker och verksamhet som besöks att det är
intressanta och givande diskussioner.

Beslutsunderlag
Rapporter från kontaktpolitikerbesök på Töråsskolan, Gyllengårdens förskola samt
Nordinskolan.

Beslutet skickas till:
Barn- och utbildningsförvaltningen
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Bu §41 Dnr: BU.2022.4 1.2.3

Delegeringsbeslut

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att lägga redovisningen av delegeringsbeslut
till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Barn- och utbildningsförvaltningen har sammanställt fattade delegeringsbeslut.

Beslutsunderlag
Sammanställning av delegeringsbeslut, daterad 2022-03-14.

Beslutet skickas till:
Barn- och utbildningsförvaltningen
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Bu §42 Dnr: BU.2022.5 1.7.3

Meddelanden

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att lägga redovisningen av meddelanden till
handlingarna.

Ärendebeskrivning
Barn- och utbildningsförvaltningen har sammanställt inkomna meddelanden.

Beslutsunderlag
Sammanställning av meddelanden, daterad 2022-03-15.

Beslutet skickas till:
Barn- och utbildningsförvaltningen
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Bu §43 Dnr: BU.2022.1 1.7.3

Övriga frågor

Flyktingmottagande
Elevhälsochefen och verksamhetschef för förskolan ingår i en arbetsgrupp som
hanterar flyktingmottagandet tillsammans med verksamhetschef från
socialförvaltningen som också är samordnare, samt representanter från fastighet-
och serviceförvaltningen och AB Gislavedshus. Frågor som hanteras i
arbetsgruppen är boende, skola och förskola.

Östergården i Anderstorp med 60 boendeplatser och fyra lägenheter i Burseryd
har anmälts till Migrationsverket som kommunala evakuerings-boenden.
Östergården är färdigt att tas i bruk. Migrationsverket meddelar 24 timmar innan
flyktingar anländer, inga flyktingar har än så länge kommit via Migrationsverket. Det
kommer även flyktingar på egen hand som är svårare att få information om.
Uppgifter om barn/ungdomar lämnas via kommunens kontaktcenter och
samordnas av barn- och utbildningsförvaltningen. På kommunens webbplats finns
mycket bra information och frågor och svar.

För att barnen ska ha rätt till utbildning behöver de ha fått ett uppehållstillstånd
med tillfälligt skydd eller ansökt om asyl. Kommunen har dock beslutat att ta emot
barnen innan registreringen är klar. Skolverksamhet i mottagningsenheter och
förskoleverksamhet, i första hand i Anderstorp, kommer att finnas från och med
nästa vecka. Inventering av lokaler och förberedelser för att ta emot barn på andra
ställen i kommunen pågår.

Representanter från barn- och utbildningsförvaltningen ingår även i kommunens
övergripande krisledningsstab och i en arbetsgrupp för kontinuitetshantering.

Grundsärskolan
Lill Hege Pettersson (KD) undrar om det finns någon plan gällande grundsärskolan
och om Solen ska flyttas till Gullviveskolan.

Barn- och utbildningschefen informerar om att planen är att Gullviveskolans
grundsärskoleenhet ska flytta till hus A, men man avvaktar resultatet från en
fördjupande undersökning som gjorts av lokalen. Rapporten har kommit och
fastighet- och serviceförvaltningen håller på att bearbeta den. Personalen kommer
att informeras om resultatet av undersökningen nästa vecka. Det är osäkert om
Solen kommer att flyttas. Pågående utredning om grundsärskolans organisation ska
behandlas av barn- och utbildningsnämnden senast i september.

Informationsträff inför valet på Gislaveds gymnasium
Tommy Östring (WeP) undrar om partierna kommer att bli inbjudna till Gislaveds
gymnasium med anledning av att det är valår.

Barn- och utbildningschefen informerar om att det är gymnasiet som hanterar
frågan och bjuder in partierna.

Brist på lärplattor och datorer
Fredrik Sveningson (L) har fått indikationer på att det är nästan omöjligt att få fram
lärplattor, även om beställningar görs i god tid.

Barn- och utbildningschefen informerar om att beställning av lärplattor och
datorer har gjorts i god tid, men de har inte levererats ännu. Risk för
leveransproblem uppges främst gälla datorer. Vid utbyte kommer lärplattor som
byts ut att sparas för att användas i verksamheterna.
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