Kallelse

Utbildningsnämnden

Tid: Torsdagen den 4 februari kl. 16:00
Plats: Östra Roten, Kommunhuset i Lilla Edet

Ärenden

Föredraganden

1.

Upprop

2.

Val av justerare samt fastställande av tid för
justering

3.

Godkännande av dagordning

4.

Utökning av förskolan Gossagården i Lödöse
Dnr: 2016/UN032
Ytterligare handlingar skickas senare.

Olle Isaksson, förvaltningschef

5.

Information om betygsresultat hösten 2015
Dnr 2016/UN033

Anders Nordgren, biträdande
förvaltningschef

6.

Omsorg på obekväm arbetstid
Dnr 2015/UN159

Ester Ferenczi,
verksamhetssekreterare

7.

Verksamhetsplan 2016 - punkt 7 och 8
Dnr 2015/UN435

8.

Nyval av kontaktpolitiker
Dnr 2016/UN034

9.

Rapport från kontaktpolitiker

10. Information
11. Anmälan om inkomna skrivelser
12. Anmälan av delegeringsbeslut
Leif Håkansson (S)
Ordförande

TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

Dnr

Dpl

2016-01-25

2016/UN032-2

600

Tjänsteskrivelse ang utökning av förskolan Gossagården i
Lödöse
Dnr 2016/UN032
Sammanfattning
Behovet av förskoleplatser i området södra Lödöse har ökat och fortsätter att öka de
närmsta åren. Nuvarande lokaler i området räcker inte till för att möta behovet.
Förvaltningen presenterar nu ett förslag på utökning av den tillfälliga förskolan
Gossagården.
Ärendet
Lilla Edets kommun har en positiv befolkningsutveckling. Antalet barn i förskoleålder
ökar i vissa delar av kommunen. Ett sådant område är Lödöse, där det nu finns behov av
fler förskoleplatser än vad kommunens nuvarande förskolelokaler kan erbjuda.
Bildningsförvaltningen föreslår att den tillfälliga förskolan Gossagården, som är
belägen i Ekebergsområdet, på del av fastighet Tingberg 14:1, utökas för att kunna
erbjuda ytterligare förskoleplatser under hösten 2016. Utökningen enligt förslaget
innebär att delar av de markarbeten som genomförs med anledning av den tillfälliga
förskolan kan nyttjas vid etablering av en permanent förskola på samma fastighet.
Beslutsunderlag
-

Ekonomisk sammanställning över kostnader för utökning av antal platser vid
den tillfälliga förskolan Gossagården, på del av fastighet Tingberg 14:1.
Situationsplan över området

Finansiering
Förslag till beslut
Utbildningsnämnden beslutar att den tillfälliga förskolan Gossagården på del av
fastighet 14:1 i Lödöse, ska utökas enligt förvaltningens ritningar och ekonomiska
beräkningar.
Olle Isaksson
Förvaltningschef
olle.isaksson@lillaedet.se
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Beslutet expedieras till

Beslutet delges

Beslutet skickas för kännedom till
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TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

Dnr

Dpl

2016-01-27

2016/UN033-1

000

Information om betygsresultat hösten 2015
Dnr 2016/UN033
Sammanfattning
Förvaltningen redovisar Fuxernaskolans meritvärden från betygen i årskurs 8 och
årskurs 9, höstterminen 2015. I redovisningen är inte nyanlända elever som undervisats
i förberedelseklass medräknade.
Ärendet
Årskurs 8 - Meritvärden
Totalt
Fuxernaskolan
185,5p

Flickor
200,9p

Pojkar
174,0p

Årskurs 9 – Meritvärden
Totalt
Fuxernaskolan
185,2p

Flickor
203,7p

Pojkar
167,7p

Samma elevgrupp ht-2014

194,7p

161,1p

177,0p

Behörighet utifrån höstbetygen
(OBS! antagningen till gymnasiet sker endast med slutbetygen efter årskurs 9)

Fuxernaskolan

Totalt
74%

Beslutsunderlag
Finansiering
Förslag till beslut
Utbildningsnämnden noterar informationen
Anders Nordgren
biträdande förvaltningschef
anders.nordgren@lillaedet.se

Flickor
74%

Pojkar
74%
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Beslutet expedieras till
Beslutet delges

Beslutet skickas för kännedom till
Rektor Fuxernaskolan 7-9
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TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

Dnr

Dpl

2016-01-27

2015/UN159-7

707

Omsorg på obekväm arbetstid.
Dnr 2015/UN159
Sammanfattning
Utbildningsnämnden har gett bildningsförvaltningen i uppdrag att utreda efterfrågan av
förskoleverksamhet samt skolbarnomsorg på obekväma tider och att till nämndens
sammanträde 151001 redovisa resultatet.
Beslutsunderlag
Förfrågningar gällande efterfrågan har via brev skickats till vårdnadshavare till barn
mellan 0-12 år, sammanlagt 1258 brev. Utskicket resulterade i 58 svar som visar att
totalt 75 förskolebarn respektive 17 skolbarn är i behov av omsorg på obekväma
arbetstider vid sammanlagt ca 129 respektive 84 tillfällen/vecka.
Förvaltningen har varit i kontakt med andra kommuner för att ta del av hur de
organiserar sin omsorg på obekväm arbetstid och utifrån deras svar bedömer
förvaltningen att en verksamhet för barn bör startas. Denna verksamhet bör bedrivas i
lokaler som möjliggör en utökning av verksamheten om behovet visar sig vara större.
Förvaltningen har beräknat en ungefärlig kostnad för en verksamhet på ca 15 barn och
kommit fram till en summa på ca 2 mkr/år. Beräkningen är baserad på andra
kommuners kostnader för liknande verksamhet för 15-20 barn.
Fågelstigens förskola är mest lämpad för denna typ av verksamhet. 2-3 personal krävs
utöver nuvarande personalstyrka, en 75 % tjänst samt en till två personal på ca 30-40%
tjänst. Då det handlar om omsorg och inte förskoleverksamhet behövs inte
förskollärarkompetens på den personal som arbetar med den typ verksamhet.
Kosten kan antingen kökspersonalen förbereda under dagen som sedan serveras på
kvällstid eller så kan förskolepersonalen tillaga någon enklare kvällsmåltid tillsammans
med barnen.
Bildningsförvaltningen föreslår att utbildningsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att
erbjuda omsorg på obekväm arbetstid erbjuds från augusti 2016, under förutsättning att
utbildningsnämndens budget utökas.
Finansiering
En utökning av utbildningsnämndens budget med 1 mkr för år 2016.

sid- 2 -

Förslag till beslut
Ärendet lämnas till utbildningsnämnden utan förslag till beslut.

Ester Ferenczi
Verksamhetssekreterare
Bildningsförvaltningen

Beslutet expedieras till
Kommunfullmäktige
Kommunchef

sid 2/2

TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

Dnr

Dpl

2015-11-24

2015/UN435-4

000

Verksamhetsplan 2016 - punkt 7 och 8
Dnr 2015/UN435
Sammanfattning
Utbildningsnämnden fattade beslut om verksamhetsplan 2016 vid sammanträdet 201510-29. I den beslutade verksamhetsplanen finns ett avsnitt 4 om särskilt prioriterat
arbete, där nämndens ambition är att utveckla formuleringarna vid de två sista
punkterna.
Ärendet
De punkter som ska utvecklas vidare är Politiskt ledarskap samt Samsyn och kontinuitet
om mål och inriktning för verksamheten.

Förslag till beslut
Utbildningsnämnden noterar informationen.
Olle Isaksson
Förvaltningschef
olle.isaksson@lillaedet.se

Beslutet expedieras till
Olle Isaksson, bildningschef
Anders Nordgren, biträdande förvaltningschef

TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

Dnr

2016-01-28

2016/UN034-1

Dpl

Nyval av kontaktpolitiker efter Anders Johansson (SD)
Dnr 2016/UN034
Sammanfattning
Utbildningsnämndens ledamöter och ersättare är kontaktpolitiker för
utbildningsnämndens verksamheter. Kontaktpolitikerna ska hålla sig väl informerade
om ”sin” verksamhet och vara väl insatta i verksamhetens arbetssätt och förutsättningar.
Nämnden har tidigare utsett vilka ledamöter som ska vara kontaktpolitiker, samt vem
som ska vara knuten till vilken/vilka verksamheter.
Anders Johansson (SD) har avsagt sig sitt uppdrag i utbildningsnämnden och därmed
också sitt uppdrag som kontaktpolitiker.
Mattias Ternehäll (SD) ersätter Anders Johansson som ledamot i utbildningsnämnden
och föreslås också ersätta Anders Johanssons som kontaktpolitiker för Hjärtumskolan,
Strömskolan, Västerlandskolan, Ströms Slotts förskola, Hjärtums förskola, Solgatans
förskola, och Västerlanda förskola.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från nämndsekreterare daterad den 28 januari 2016.

Förslag till beslut
Mattias Ternehäll (SD) utses till kontaktpolitiker för Hjärtumskolan, Strömskolan,
Västerlandskolan, Ströms Slotts förskola, Hjärtums förskola, Solgatans förskola, och
Västerlanda förskola.

Nina Auvinen
Nämndsekreterare
Nina.auvinen@lillaedet.se

Beslutet skickas för kännedom till
Mattias Ternehäll (SD)

Inkomna skrivelser och rapporter
1

Dnr 2015/UN547

Kommunstyrelsens folkhälsoutskott § 23 – Inbjudan till skolmatsakademin.
2
Kommunstyrelsens folkhälsoutskott § 24 – Ansökan till utbildning i steg 3 ICPD.
3
KF § 80 – Avsägelse från Karin Hedborg (L) från uppdraget som ersättare i
utbildningsnämnden samt fyllnadsval
4
KF § 79 – Avsägelse från Anders Johansson (SD) från uppdraget som ledamot i
utbildningsnämnden samt fyllnadsval
5
KF § 111 – Sammanträdesdagar 2016 för kommunfullmäktige
6
KS § 157 – Sammanträdesdagar 2016 för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och
kommunstyrelsens arbetsutskott

Utbildningsnämndens beslut
Informationen noteras.

Lista Handlingar 2016-01-28

Sida 1

Diariear Diarienummer Rubrik
Datum
2014
...
2015
...
2015
...
2015
...
2015
...
2015
...
2015
...
2015
...
2016

UN179

Ordförandebeslut 2016-01-11 med bilagerat yttrande skickat till skolinspektionen

2016-

UN382

Tjänsten tillsatt som IT-samordnare

2015-

UN436

Tjänsterna tillsatta som förskollärare

2015-

UN480

Tjänsterna tillsatta avseende 3 utbildade barnskötare

2015-

UN513

Beslut om skolskjuts av särskilda skäl - avslag

2015-

UN537

Tjänstetillsättning måltidsbiträde

2015-

UN542

Beslut om tilläggsbelopp för särskilt stöd till barn och elever i förskola/grundskola i Lilla Edets kommun.

2015-

UN546

Tjänsten ej tillsatt som specialpedagog elevhälsan

2015-

UN004

Beslut om tilläggsbelopp expedierat till förskolechef Marie Lundgren
2016-

...
2016
...
2016
...
2016
...
2016
...
2016
...
2016
...
2016
...
2016
...
2016
...
2016
...
2016
...
2016
...
2016
...
2016
...
2016
...

UN009

Beslut ansökan om tilläggsbelopp

2016-

UN010

Beslut ansökan om skolskjuts särskilda skäl

2016-

UN010

Beslut ansökan om skolskjuts särskilda skäl

2016-

UN010

Beslut ansökan om skolskjuts särskilda skäl

2016-

UN011

Beslut beviljat ansökan om skolskjuts särskilda skäl

2016-

UN013

Likabehandlingsplanerna och delegationsbesluten för Hjärtum läsåret 2015 / 2016

2016-

UN013

Likabehandlingsplanerna och delegationsbesluten för Solgatan läsåret 2015 / 2016

2016-

UN013

Likabehandlingsplanerna och delegationsbesluten för Västerlanda läsåret 2015 / 2016

2016-

UN013

Likabehandlingsplanerna och delegationsbesluten för Ekaråsvägen läsåret 2015 / 2016

2016-

UN016

Tjänstetillsättning av biträdande rektor till Fuxernaskolan

2016-

UN023

Tjänstetillsättning fritidspedagog

2016-

UN025

Tjänsten tillsatt modersmålslärare i engelska

2016-

UN026

Tjänstetillsättning modersmålslärare i Dari

2016-

UN030

Beslut om mottagande i grundsärskola

2016-

UN031

Beslut om mottagande i grundsärskola

2016-

