Orust kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Utskott för lärande

2011-01-24

Plats och tid

Kommunhuset, Henån, s-rum 4 2011-01-24 13:00

Beslutande

Veronica Almroth
Michael Relfsson
Lotta Husberg
Agneta Melin
Kristina Svensson, tjänstgörande

Övriga deltagande

Se sidan 2

Utses att justera

Kristina Svensson

Justeringens
plats och tid

Lärandekontoret 2011-01-27, kl 14.00

Sekreterare

……………………………………..

Paragraf 1-8

Lärandeutskottet/Marika Carlberg
Ordförande

……………………………………..
Lärandeutskottet/Veronica Almroth

Justerare

……………………………………..
Lärandeutskottet/Kristina Svensson
BEVIS
Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ

Utskott för lärande

Sammanträdesdatum

2011-01-24

Datum för anslags
uppsättande

2011-01-27

Datum för anslags
nedtagande

Förvaringsplats
För protokollet
…………………………………….
Marika Carlberg

2011-02-18

1

Orust kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

UTSKOTT FÖR LÄRANDE

Övriga deltagare:

2011-01-24

Susanne Gustafsson, verksamhetschef, § 1-8
Marika Carlberg, administratör/sekreterare, § 1-8
Anita Jakobsson, skolchef förskola, § 1-8
Elisabet Persson, ekonom, § 1-8
Marie Lundberg, rektor Resursenheten, § 6-7
Anna-Malin Lundhamn, utvecklingssekreterare, § 8
Lena Forsströmsson-Strandberg, personalföreträdare TCO, § 1-8
Maivor Johansson, personalföreträdare LO, § 1-8
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§1
Organisation av lärandeutskottens möten
Ordföranden Veronica Almroth föreslår att som stående justerare vid utskottsmötena, besluta att utse vice ordförande eller dennes ersättare.
Diskussion förs om den fackliga rollen och dess delaktighet. På grund av att utskottsmöten inte öppna och offentliga på samma sätt som nämndsmöten, föreslås
att representanter för varje facklig huvudorganisation istället deltar i anslutning till
presidieberedningen, och därmed får möjlighet till samråd med de politiska representanterna i utskottet.
Lena Forsströmsson-Strandberg, Lärarförbundet, belyser vikten av att de fackliga får
information om de ärenden som ska behandlas samt handlingarna därtill hörande, i
ett så tidigt skede som möjligt för att kunna diskutera dem vid de fackliga månadsmötena.
Lärandeutskottet beslutar
att utse vice ordförande eller dennes ersättare som stående justerare vid utskottets
möten
att representanter för varje facklig organisation inbjuds till presidieberedningen för
att på så sätt få möjlighet att skapa tillfälle till dialog mellan fackliga och politiska
representanter.

Orust kommun

UTSKOTT FÖR LÄRANDE

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

4

2011-01-24

§2
Verksamhetsbesök 2011
Ordföranden Veronica Almroth föreslår att verksamhetsbesöken genomförs enligt
tidigare års rutiner samt att samtliga, såväl ledamöter som ersättare, deltar vid verksamhetsbesöken eftersom antalet politiska representanter i utskottet är betydligt färre
än i tidigare nämnd samt för att informationen ska nå alla.
Lärandeutskottet beslutar
att fortsätta genomföra verksamhetsbesöken enligt tidigare års rutiner
att verksamhetsbesöken förläggs under förmiddagar och mötena med utskottet på
eftermiddagar
att samtliga politiska representanter deltar vid verksamhetsbesöken, i största
möjligaste mån.

Orust kommun

UTSKOTT FÖR LÄRANDE

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

5

2011-01-24

Exp: Fyrbodals kommunalförbund
KS/2011:78
§3
Ny organisation inom gymnasiesamverkan inom Fyrbodal
Styrelsen för FG (Fyrbodals gymnasieskola) beslutade den 13 december att överlämna ansvaret för verksamheten till Fyrbodals kommunalförbund samt att styrelsen
därmed upphört.
Enligt föreliggande förslag kommer ärenden som rör gymnasieskola att inordnas i
Fyrbodals organisation, vilket betyder att handläggning av aktuella ärenden kommer
att ske inom Beredningen Utbildning. Avtalet om samverkan gäller dock fortfarande.
Syfte
Styrelsens förslag utifrån protokoll av 2010-10-04, § 97, som berör FG:s framtida
administration, skickades för yttrande till medlemskommunerna. Styrelsens förslag
till inriktning på samverkan samt förslag till att-satser till kommunerna och Fyrbodal
var följande:
• att föreslå kommunerna och Fyrbodals kommunalförbund att samverkansavtalet
bibehålls oförändrat
• att föreslå att Fyrbodals kommunalförbund utgör styrelse för Fyrbodals gymnasieskola enligt samverkansavtalet
• att framtida samverkan ska ske inom Fyrbodals kommunalförbunds organisation
• att i uppdraget till Fyrbodals kommunalförbund ska det regionala perspektivet
råda
• att i direktionens ledamöter föreslås bli den ledamot som kommunen utser enligt
avtalet
• att kommunalförbundets Beredningen Utbildning föreslås vara det organ varigenom samverkan mer kommunerna sker
• att Fyrbodal och Beredningen Utbildning beaktar Framtidsgruppens förslag till
samverkan som berör resetillägg och inackordering, bör prislista, kvalitetsfrågor samt
antagning
• att ansvariga politiker från kommunernas utbildningsnämnden (motsvarande) ges
möjlighet till frekventa samråd
• att kommunerna bereder ärendet så att FG kan fatta beslut vid nästa möte.
Lärandeutskottet beslutar
att ställa sig bakom FG:s förslag om ny organisation för fortsatta samverkan och att
den sker inom ramen för Fyrbodals kommunalförbund.
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§4
Skolriksdagen
Seminariet Skolriksdagen anordnas vartannat år och år 2011 genomförs det i
Stockholm den 28-29 mars. Det är ett givande och upplysande seminarium med
föreläsningar inom olika områden som berör skolfrågor.
Ordföranden Veronica Almroth föreslår att samtliga ordinarie ledamöter i lärandeutskottet deltar, det vill säga: Veronica Almroth, Lotta Husberg och Lars-Åke
Gustavsson.
Agneta Melin och Lotta Husberg (s) föreslår att införa ”rapportering från deltagande
vid föreläsningar m.m” som en stående punkt vid lärandeutskottets möten, för att
övriga politiska representanter ska få information och kunskap.
Lärandeutskottet beslutar
att Veronica Almroth, Lotta Husberg och Lars-Åke Gustavsson deltar vid årets
Skolriksdagen den 28-29 mars.
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§5
Budget 2011
Verksamhetschefen Susanne Gustafsson och ekonomen Elisabet Persson informerar
om att detaljbudget för år 2011 ännu inte är fastställd. Arbete pågår även med framtagandet av modell för uppföljning av periodiserat budgetutfall, som eventuellt kommer att ske månadsvis.
Parametrar som till exempel lärartäthet, lärarnas kompetensbehov och elevernas
behov av annan inlärningsteknik diskuteras.
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§6
Information
Inflyttning till Henåns skola
Marie Lundberg, rektor för Resursenheten, informerar om kommande inflyttning till
den nya skolans lokaler. Denna förtida inflyttning är nödvändig på grund av att
markområdet utanför skolan (till exempel lekplats, gräsplan och busslingor) måste
påbörjas för att vara klart vid höstterminens start. Inflyttning sker under vecka 8, är
en provisorisk inflyttning till en del av de nya lokalerna och sker med följande
verksamheter: fritids, år 4-9, musikskolan, bibliotek, särskilda undervisningsgrupper,
internationella gruppen, grundsärskolan år 9 samt musiksal – fördelat på två plan.
Information ges även om planer för skolans utemiljö och busslingornas placering.
Förändringar i ledningsorganisationen gällande förskolechefer och rektorer
Verksamhetschefen Susanne Gustafsson informerar om förändringarna gällande
tjänster som förskolechefer och rektorer i ledningsorganisationen från och med år
2011. Den största omfördelningen av dessa tjänster sker inom västra Orusts och
Henåns förskolor och skolor, och sker successivt för att arbete med överlämning ska
ske så bra och smidigt som möjligt.
Skolinspektionens återbesök
Verksamhetschefen Susanne Gustafsson informerar om det återbesök som
Skolinspektionen nyligen gjort utifrån de tillsynsbesök som utfördes under år 2010.
Återbesök gjordes dels hos ledningen samt några av skolorna, bland annat Ängås
skola. Skolinspektionens återbesök var mycket positivt och Orust kommun fick
positiv kritik över de åtgärder som genomförts, som exempel nämndes Ängås skola
där de upplevde att ett fantastiskt arbete hade genomförts.
Studiebesöket vid Essunga kommun
Verksamhetschefen Susanne Gustafsson, ordförande Veronica Almroth m.fl har
deltagit vid ett studiebesök hos Essunga kommun, där man arbetat utifrån en ny
metod och arbetssätt för att vända elevers negativa betygstrend till att samtliga
numera har godkända betyg.
• Resursfördelningssystemet gjordes per 14 dagars intervall (snabbt och flexibelt).
• Arbetssättet hos lärarna bygger på aktuell kursplan, elevernas aktuella behov av
inlärningsteknik m.m.
• Två pedagoger/lärare arbetar per klass i de äldre skolåren.
• En fritidspedagog arbetar och ingår i klasser för de yngre skolåren
Alla i kommunen, oavsett roll, prioriterade skolan vilket skapade en gemensam
stolthet gentemot skolan. Studiebesöket var ett mycket inspirerande besök!
Gemensam utbildningsdag för politiker
En gemensam utbildningsdag för politiker inom V8-området kommer att anordnas i
slutet av mars månad år 2011.
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Skolsituationen år 7 vid Henåns skola
Verksamhetschefen Susanne Gustafsson och ordföranden informerar om föräldrars
skrivelse i vilken man framför oron över skolsituationen i år 7 samt redogör för en
sammanställning över genomförda åtgärder från och med år 5. Nya åtgärder kring
arbetssätt, uppföljning och personals handledning med hjälp av Humanhälsan har
arbetats fram.
Diskussion förs även om den politiska rollen bestående information av skolans
rapportering av elevers studieresultat och uppfyllandet av nationella prov.
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Exp: Kommunstyrelsen
§7
Investeringar gällande nya skolan i Henån
Investeringsbudget gällande nya skolan i Henån har upprättas för:
• Möbler, inredning/löparbanor m.m (uppgår till cirka 10.000 kronor)
• Utrustning, lösa inventarier (uppgår till cirka 3.000 kronor)
• Utrustning, elektronik, lösa inventarier (uppgår till cirka 2.000 kronor)
Föreslås att lärandeutskottet beslutar att överlämna ärendet till kommunstyrelsen för
beslut och till ekonomienheten för utlåtande och medelsanvisning.
Lärandeutskottet beslutar
att överlämna ärendet till kommunstyrelsen för beslut och till ekonomienheten för
utlåtande och medelsanvisning, samt anteckna att ärendet behandlats i lärandeutskottet.
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§8
Information om skolskjuts
Anna-Malin Lundhamn, utvecklingssekreterare, informerar om tjänsterna administratör för skolskjutsfrågor och utvecklingssekreterare med ansvar för skolskjuts.
Information ges även om följande:
Upphandling av skolskjuts
Torsdagen den 27 januari äger ett möte rum med Västtrafik gällande kommande
upphandling av skolskjuts.
Trafikplanering inför läsåret 2011/12
Arbete pågår med skolornas start- och sluttider, utifrån regeln om 50-minuters
bussresa. Dialog förs även med berörda rektorer.
Skolskjuts till elever i fristående skolor
Frågan om kommunens skyldighet att erbjuda skolskjuts till elever som gör sin
skolgång i fristående skolor är komplicerad på grund av att vägledning gällande
tolkning av skollagen inte finns. Även likabehandling är en aspekt som vägs in och
kan påverka erbjudandet av skolskjuts till dessa elever. Förfrågan om eventuellt
intresse har ställts till berörda fristående skolor. Diskussion förs.
Bussolycka Ellös-Morlanda
I samband med bussolyckan larmade bussbolaget annat nummer än det som anvisats: polisen och Räddningstjänsten var mottagare av larmet. Inga skadade fanns
ombord på bussen. Väglaget var mycket halt vid tillfället.
Fallolyckor
Flertalet fallolyckor har inträffat bland eleverna på vägen mellan Henåns sporthall
och skolan. Dåligt sandande bedöms vara orsaken, men ska nu vara åtgärdat.

