2017-04-27

Minnesanteckningar Förvaltningssamverkan, FSG

Dag:

Torsdagen den 27 april 2017 kl. 13.00 – 15.30

Plats:

B-salen

Närvarande: Bodil Jivegård, Håkan Nilsson, Helén Borhammar, Kristina Söderqvist,
Elisabeth Carlsson, Anette Wigertson, Charlotte Gustafsson, Erik Thaning, Birgitta
Fredriksson.

Information
•

•
•

•

•

•

Sommarskola/Lovskola
För elever i år 6-9 med fokus på svenska, matte och engelska, under de två första
veckorna på sommarlovet. Organisationen kommer att vara klar i början av juni.
Bemanning efter behov och arvodering enligt ök i FSG.
Sommarsimskola
Samordnas under samma veckor som sommarskolan.
Sommarlovsaktiviteter för barn 6-15 år,
Bidrag från MUCF till kommunen. Våga vara själv-läger, samarbete med föreningar,
simhallen, biblioteket.
Skolans val
Vid skolans val får antalet timmar i timplanen för ett ämne eller en ämnesgrupp
minskas med högst 20 procent. Antalet timmar för svenska/svenska som andraspråk,
engelska eller matematik får dock inte minskas. Rektor (och endast rektor) beslutar in
hur utrymmet för skolans val ska användas. Huvudmannen, dvs Bildningsnämnden
beslutar, efter förslag av rektorn, om fördelning av undervisningstiden mellan
årskurserna i en lokal timplan. Rektor vid Altorpskolan har för avsikt att fatta beslut
om en förstärkning av matematiken inom ramen för skolans val. Ett sådant beslut ska
dokumenteras skriftligt och hanteras i LSG.
Skolkommissionens slutbetänkande
Vi gick i korta ordalag igenom vad kommissionen kommit fram till och slutbetänandet
finns att hämta på regerings hemsida. Herrljunga är en av de kommuner som kommer
vara remissinstans.
Skolriksdagen Stockholm
Arrangeras av SKL vartannat år och är en givande konferens för huvudmän och
skolförvaltningar. I år deltog också några rektorer.

•

Skolinspektionens beslut om avslut av tillsynen.
Skolinspektionens har godkänt den kompletterande redovisning som förvaltningen har
lämnat in på huvudmannanivå respektive rektor för Eriksbergs skola.

Dialog
•

BN, genomgång av handlingarna:

Månadsuppföljning Mars
Driften av Föreningsarkivet i Herrljunga
Utse pristagare 2017 års Hantverks- och kulturstipendium
Utse pristagare 2017 års Kulturpris
Information om musikskolans kulturaktiviteter
Antagning Nationell Idrottsutbildning NIU
Analys av omfattning av frånvaron vid Altorpskolan
Information om elever med oroande och omfattande frånvaro Altorpskolan
Svar på frågan från tekniska nämnden rörande Ods skola
Information om beslut från Skolinspektionens tillsyn
Kvalitetsrapport Skolklimatsenkät 2017
Kvalitetsrapport Vårdnadshavarenkät förskola 2017
Kvalitetsrapport Vårdnadshavarenkät fritidshem 2017
Information om beslut från skolväsendets överklagandenämnd Horsbyskolan 4-6
Information om förskoleplatser hösttermin 2017
Information om E-tjänster förskola och fritidshem
Förvaltningschefens information
Samverkansgruppen går igenom handlingarna inför kommande bildningsnämnd den 8/5.

Fokus på Barn/Elever
•

Genomlysning kvalitetsrapporter trygghet / trivsel mm Förskola, Fritidshem, F-gy
Genomgång av skolklimatsenkät och vårdnadshavarenkät för förskola och fritidshem
som genomförts under våren.

Personal
•

Rekrytering av verksamhetschef Elevhälsan/rektor särskolan
Två sökande är kvar i den avslutande uppgiften.

Arbetsmiljö
•

Kommunens handlingsplan för kränkande särbehandling
Lyftes till diskussion och några enheter har gått igenom handlingsplanen på APT

•

Påminn om Falk Healthcare dit medarbetare kan vända sig för att kostnadsfritt få stöd,
hjälp och råd.
Egenkontroll, ventilation och inomhusklimat - vilka åtgärder är på gång?
Altorpskolan B-huset, väderstyrda markiser är monterade. Arbetsmiljöverket har gjort
tillsyn. Skyddsombudsstopp har lagts på lilla idrottshallen på Altorpskolan, vilket
innebär att undervisning i idrott och hälsa planeras till andra lokaler alternativt
utomhus innan fönster och solskydd är ordnat.

Ekonomi
•

Månadsuppföljning Mars
Jonathan redogjorde för det ekonomiska läget.

Övriga frågor:
Inga övriga frågor behandlades.

Beslut:

Arbetsgivaren har härmed fullgjort sin samverkansskyldighet. Mötet avslutas.

Nästa FSG
1 juni 2017

Vid anteckningarna
Birgitta Fredriksson

Protokoll för Bildningsförvaltningen Samverkansgrupp FSG

Torsdagen den 27 april 2017
För LR
Lärarförbundet
För Kommunal
För DIK
För vårdförbundet
För Vision
För Bildningsförvaltningen

Helén Borhammar
-Kristina Söderquist, Elisabeth Carlsson
Håkan Nilsson
-Anette Wigertson
Bodil Jivegård

Övriga närvarande: HR-specialist Charlotte Gustafsson, Birgitta Fredriksson, Erik Thaning
samt vid månadsuppföljningen Jonathan Arnljung.

§1. Mötet öppnas
Bildningschefen hälsade välkommen och öppnade mötet.
Mötet började med information och dialog ( se anteckningar i bilaga).
§2. Justering av föregående protokoll
En representant från respektive fackförbund justerar protokollet digitalt och undertecknar vid
näsa möte i FSG.
§3. BN 2017-05-08, genomgång av handlingarna
Information och genomgång av handlingarna till Bildningsnämnden, BN 2017-05-08
§4. Nästa möte i FSG
Den 1 juni 13.00–15.30
§5. Mötet avslutas
Ordföranden tackar för visat intresse och förklarade mötet avslutat.

Herrljunga 2017-04-27
Vid datorn
Birgitta Fredriksson

Justeras
För arbetsgivaren

____________________________________
Bodil Jivegård 2017-04-28
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Anette Wigertson
2017-05-02

