Orust kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Utskott för lärande

2011-02-28

Plats och tid

Förmiddag: Stensbo Friskola 2011-02-28 kl 08.30-12.00
Eftermiddag: Centrumhuset, Henån 2011-02-28 kl 13.00-16.30

Beslutande

Lars-Åke Gustavsson (m)
Lotta Husberg (s)
Mikael Relfsson (fpo)

Övriga deltagande

Kristina Svensson (mp), ersättare ej tjänstgörande
Susanne Gustafsson, verksamhetschef
Marika Carlberg, sekreterare
Anders Wockatz, rektor, § 9
Per-Olov Melin, fastighetsingenjör, § 11
Björn Edström, arkitekt, § 11
Anita Jakobsson, skolchef med inriktning förskola, § 10-13

Utses att justera

Mikael Relfsson

Justeringens
plats och tid

Centrumhuset, Henån, verksamheten för lärande 2011-03-03 kl.14.00

Sekreterare

……………………………………..
Marika Carlberg

Ordförande

……………………………………..
Lars-Åke Gustavsson

Justerare

……………………………………..
Mikael Relfsson

Paragraf 9-16

BEVIS
Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Organ

Utskott för lärande

Sammanträdesdatum

2011-02-28

Datum för anslags
uppsättande

2011-03-03

Datum för anslags
nedtagande

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

2011-03-25
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§9
Information: Upphandling av datorer - projektet "en till en"
Verksamhetschefen Susanne Gustafsson informerar om uppdraget om att utveckla
det pedagogiska IT-användandet i skolan.
Rektor Anders Wockatz inleder informationen med att först berätta om dagens
skolstart i Henåns nya skola som, utifrån en kommunikativ aspekt, är en modern
och mobbingfri skola samt informerar om sitt uppdrag i kommunens IT-grupp.
Projektet ”en till en” syftar till en markant ökad datortäthet för eleverna. Anledningen är bland annat att erbjuda eleverna den digitala teknologi som är en självklar vardag för dem och för att Sveriges elever ska få större möjlighet att bli snabba
problemlösare där datorn är ett bra verktyg/hjälpmedel. Projektet bygger på att en
dator erbjuds per elev i årskurs 7-9 där datorn följer elever under skoltiden och
eleven i år 9 erbjuds köpa datorn samt en dator på 4 elever i årskurs 1-6.
Förslaget är att datorerna ska hyras för att all support då ingår och åligger leverantören och för elevernas ökade vårdande av datorerna. Den totala kostnaden per år
för samtliga datorer vid samtliga skolor, inklusive eleverna vid kommunens IVprogram (cirka 850 elever), beräknas uppgå till cirka 3,4 miljoner kronor.
En kvalitativ utbildning och fortlöpande coachning är planerad och kommer att
genomföras för personalen.
Anders Wockatz avslutar sin information med tips på webbplatser för mer information:
* http://edu.orust.se
* http://orustskolautvecklingsarbete.blogg.se
* http://www.unikum.net
Utskottet för lärande beslutar
att anteckna och tacka för informationen.
__________
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§ 10
Information: Barnomsorgsbehovet - Antal förskoleplatser
Anita Jakobsson, skolchef för förskola, informerar om upprättad skrivelse gällande kommunens planerade nybyggnation vid respektive boendeområde: Henån,
Mollösund, Nösund, Svanesund, Ellös och Varekil samt om aktuell barnomsorgskö för respektive boendeområde.
Orust kommun kan i dagsläget inte erbjuda barnomsorg utifrån det aktuella barnomsorgsbehovet och därmed inte uppfylla lagen, vilket till stor del beror på att
dagens förskoleorganisation är mycket slimmad och möjligheter till flexibilitet
därmed saknas. Både kortsiktiga- och långsiktiga lösningar diskuteras, som till
exempel moduler och förändringsbara permanenta byggnader.
Kristina Svensson (mp) framför önskemål och föreslår att en kommunövergripande redovisning görs i kommunfullmäktige gällande framtida lokalbehov för såväl
förskola, skola, äldreboenden m.m för att bättre kunna planera samtliga verksamheters lokalbehov och därmed öka möjligheten till anpassningar av lokaler.
Kristina Svensson tar också upp frågan gällande utredningen om framtida elevupptagningsområden.
Utskottet för lärande beslutar
att anteckna och tacka för informationen.
__________
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§ 11
Information - Förslaget gällande Ellös 7-9 skola
Fastighetsingenjören Per-Olov Melin och arkitekten Björn Edström informerar om
det framtagna förslaget till ombyggnad av Tvets skola till förskoleverksamhet samt
Ellös 7-9 skolas till en F-5 skola:
Tvets förskola är planerad utifrån fyra avdelningar med en entré vardera, två inhägnade lekplatser med gungor och andra lekredskap samt en inhägnad plats för
möjlighet till lugnare aktiviteter (som till exempel utefika och att kunna sova ute).
Matsalen och gymnastiksalen bibehålls.
Ellös 7-9 skola görs, med marginella invändiga justeringar, om för att anpassas till
en F-5 skola. Skolan får en ny utemiljö på cirka 6.000 kvm (delvis sluttande), bollplan och mindre löparbana samt höjdhoppsgrop. Verksamheterna för år F-1,
år 2-3 och år 4-5 samt fritids förläggs i vardera hörn/vinge av skolans fastighet.
Utskottet för lärande beslutar
att anteckna och tacka för informationen.
__________
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Exp:
Kommunstyrelsen
KS/2011:77

§ 12
Information: Barnomsorgsavgifter - Svar till revisionen

Bakgrund
2006 gjordes en revision gällande den interna kontrollen av fakturering av barnomsorgsavgifter. I ett PM 2006-12-07 framfördes till barn och utbildningsförvaltningen
att det fanns brister i kontroll av inkomstuppgifter samt informerade om att det
fanns en ny systemmodul, där man i efterhand matchar lämnade inkomstuppgifter
mot taxerad inkomst. En skriftlig rutin för kontroll av inregistrerade inkomstuppgifter och annat debiteringsunderlag skulle upprättas. Vid en uppföljning 2010
klargjordes att dessa åtgärder som påtalats av revisionen, inte vidtagits.
Åtgärder
Verksamheten för Lärande (dåvarande barn- och utbildningsförvaltningen) har nu
i internkontrollen fastslagit att:
• i april och oktober ska stickprov göras av inkomstuppgifterna
• stickproven ska utföras av barnsomsorgsassistenterna och de ska kontrollera
varandras upptagningsområde
• ett allmänt utskick gällande inkomstredovisning ska göras varje höst i september
• kontrollista ska tas ut och utskick görs till de som inte lämnat ny inkomstuppgift
(bortsett från de som redan ligger på maxtaxa)
Dessutom planeras för att införa en kontrollmodul för samkörning av inkomstuppgift och taxerad inkomst.
Utskottet för Lärande beslutar enligt verksamhetens förslag, det vill säga
att föreslå Kommunstyrelsen att godkänna de åtgärder som vidtagits av verksamheten för Lärande, i syfte att säkerställa rutiner för kontroll av barnomsorgsavgifter.
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§ 13
Investering: Datorer till förskolorna (administration)
Anita Jakobsson, skolchef för förskola, informerar om arbetet med erbjudandet av
barnomsorg som E-tjänst, vilket ska ersätta den största delen av nuvarande pappershantering gällande ansökan om barnomsorg och scheman.
För att personalen vid förskolorna ska kunna hantera detta digitala arbetssätt, är förskolorna i stort behov av administrativa datorer som klarar detta.
Utskottet för lärande beslutar
att anteckna och tacka för informationen.
__________
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§ 14
Fackliga representanters närvaro vid möten med utskottet för lärande
Vid utskottets möte den 24 januari 2011 fördes diskussion om den fackliga rollen
och dess delaktighet vid utskottets möten. Utskottet för lärande beslutade att inbjuda representanter för varje facklig organisation till presidieberedningens möte
för att på så sätt skapa tillfälle till dialog mellan fackliga och politiska representanter.
Vid den fackliga verksamhetssamverkansgruppens möte den 10 februari togs frågan
upp på nytt, där verksamhetschefen Susanne Gustafsson informerade om öppenheten/offentligheten gällande nämnd kontra utskott samt att kommunstyrelsen
numera är beslutandeorgan.
Verksamhetschefen Susanne Gustafsson informerar om det reviderade förslaget
som framfördes från utskottets ordförande och som samverkansgruppens fackliga
representanter beslutade om. Det nya förslaget innebär att de fackliga representanterna istället ges möjlighet att, vid behov, anmäla sitt deltagande för att diskutera
någon fråga som ska tas upp vid utskottets möten eller viktig av principiell art samt
att frågor till utskottet anmäls på VLSG-mötet. De fackliga representanterna framförde dock att de upplever kommunens nya organisation mindre öppen, tillgänglig
och med mindre möjlighet till delaktighet än den tidigare nämndsorganisationen.
Utskottet för lärande beslutar
att de fackliga representanterna istället ges möjlighet att, vid behov, anmäla sitt
deltagande för att diskutera någon fråga som ska tas upp vid utskottets möten
eller viktig av principiell art samt att frågor till utskottet anmäls på VLSG-mötet.
__________
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§ 15
Utbildningsdag för politiker "Skoljuridik - information inför nya skollagen"
Verksamhetschefen Susanne Gustafsson informerar om att det kommer att anordnas
en gemensam utbildningsdag för politiker inom V8-området gällande ”Skoljuridik
inför den nya skollagen”.
Utbildningsdagen äger rum den 6 maj och är förlagd till Strömstad. Samtliga politiska
representanter i utskottet för lärande erbjuds delta. Anmälan och mer information
kommer inom kort.
Utskottet för lärande beslutar
att tacka för informationen.
__________
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§ 16
Årsberättelse för Barn- och utbildningsnämnden år 2011
Tidigare har respektive nämnd beslutat om upprättad årsberättelse för respektive
nämnds ansvarsområde. I och med kommunens nya organisation, får respektive
utskott från och med i år, upprättad årsberättelse gällande år 2010 som information,
eftersom respektive verksamhets årsberättelse ingår i kommunstyrelsens årsberättelse
som helhet.
Verksamhetschefen Susanne Gustafsson informerar om upprättad årsberättelse och
redovisat resultat för barn- och utbildningsnämndens ansvarsområden gällande år
2010.
Utskottet för lärande beslutar
att tacka för informationen och anteckna att representanterna i utskottet för lärande
fått årsberättelsen utdelad.
__________

