Anteckningar Förvaltningssamverkan, FSG 2016-03-24 kl. 13.00-15.00

För LR

Helen Borhammar

För Lärarförbundet

Ann-Sofie Oskarsson

För Kommunal
För Vision

Elisabeth Carlsson, Kristina Söderquist
Anette Wigertsson

För Vårdförbundet
För Bildningsförvaltningen

Anita Hjalmarsson
Bodil Jivegård, Birgitta Fredriksson,

HR-enheten

Ljubisa Rankovic

1. Mötet öppnas
• Bodil hälsar alla välkomna
• Föregående mötesprotokoll gås igenom
• Justring av föregående protokoll
Information/Dialog
2. Förändringar från och med nästa läsår
- Utökad timplan matematik åk 4-6 105 timmar,
Bodil informerade om den nya timplanen som planeras för genomförande inför
läsåret 2016/2017
- Obligatoriskt kartläggningsmaterial för läsning, skrivning och matematik åk 1-3.
Följa elevernas kunskaper i läsning, skrivning och matematik lagkrav.
- Rätten till särskilt stöd i form av tilläggsbelopp tydliggörs och stärks.
Bedöms eleven ha behov av särskilt stöd så ska det tillgodoses. Träder i kraft
2016-07-01.

3. Genomgång av handlingar till BN 2016-04-04
Bildningsnämndens handlingar gicks igenom och är informerade
-

Fördelning av kompetensutvecklingsdagar läsåret 2017/2018
Läsårsstart och läsårsslut är fastställt sedan tidigare.
Förslag på att flytta A-dagen i september från onsdag 27/9 till torsdag 28/9.

Personal
4. Bemanningsplanering för läsåret 2016/2017 och tydliggörande av
rekryteringsprocess
Inget överskott finns. Rekrytering behövs på många enheter och rekryteringen startar
snarast. Alla lediga tjänster kommer att annonseras på Offentliga Jobb och på
kommunens hemsida.
LR ifrågasätter flytten av förstelärartjänsten från Eriksberg till Hudene, Bodil
återkommer vid nästa FSG med förtydligande.
Arbetsmiljö
5. Verksamheternas handlingsplaner utifrån medarbetarenkäterna
V. 12 är sista veckan för enheterna att rapportera in sina handlingsplaner.
Samtliga handlingsplaner är upprättade och rapporterade.
Lubbe redogjorde för det fortsatta arbetet med enkäter och handlingsplaner.
Bildningsförvaltningens svar på Arbetsmiljöverkets förelägganden
Bildningsförvaltningen har påbörjat ett samlat svar till Arbetsmiljöverket rörande de
förelägganden som riktats mot kommunen.
Ekonomi

Övriga frågor:

Beslut:
Vi fastställer:
•

Förläggning av kompetensutvecklingsdagar läsåret 2017/2018
Läsårsstart och läsårsslut är fastställt. Beslut togs att flytta A-dagen i september
från onsdagen den 27/9 till torsdag 28/9.

•

Förvaltningens prognostiserade bemanningsbehov för läsåret 2016/2017
fastställdes.

•

Samtliga enheters handlingsplaner är upprättade utifrån medarbetarenkäten.

Protokoll för bildningsförvaltningens Förvaltningssamverkan, FSG

Torsdagen den 24 mars kl. 13.00 – 15.00
Närvarande:
För LR
För Lärarförbundet
För Kommunal
För Vision
För Vårdförbundet
För Bildningsförvaltningen
För HR-avdelningen

Helén Borhammar
Ann-Sofie Oskarsson
Elisabeth Carlsson, Kristina Söderquist
Anette Wigertsson
Anita Hjalmarsson
Bodil Jivegård, Birgitta Fredriksson
Ljubisa Rankovic

§1. Mötet öppnas
Bildningschefen hälsade välkommen och öppnade mötet.
Mötet började som vanligt med dialog och information, (se anteckningar i bilaga). Parterna
hanterade sedan följande ärenden:
§2. Justering av föregående protokoll
En representant från respektive fackförbund justerar protokollet digitalt och undertecknar vid
nästa möte i FSG.
§3. BN 2016-04-04, genomgång av handlingarna
Handlingarna till Bildningsnämnden, BN 2016-04-04 är informerade.
§4. Fördelning av kompetensutvecklingsdagar läsåret 2017/2018.
Läsårsstart och läsårsslut är fastställda. Beslut togs att flytta A-dagen onsdagen den 27/9 till
torsdagen 28/9. Dagen sammanfaller då med bok- och biblioteksmässan.
§5. Verksamheternas handlingsplaner utifrån medarbetarenkäterna
Alla enheter har i tid lämnat in sina handlingsplaner. Dessa finns att tillgå på (K:). Fackliga
representanterna har inget att erinra. Ljubisa redogjorde för det fortsatta arbetet med
återkopplingen under hösten.
§6. Bemanningsplanering för läsåret 2016/2017 och tydliggörande av
rekryteringsprocess
Inget överskott finns. Rekrytering behövs på många enheter och rekryteringen startar snarast.
LR ifrågasätter flytten av förstelärartjänsten från Eriksberg till Hudene, Bodil återkommer vid
nästa FSG med förtydligande.
§7. Mötet avslutas
Bodil tackar för visat intresse och förklarade mötet avslutat samt önskar alla en Glad Påsk.

Herrljunga 2016-03-24
Vid datorn,
Birgitta Fredriksson
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