Meddelande 3
Protokoll för Bildningsförvaltningen Samverkansgrupp FSG

Torsdagen den 14 februari 2019
För LR
Lärarförbundet
För DIK
För Vårdförbundet
För Vision
För Kommunal
För Bildningsförvaltningen

Anders Ekstrand
Carina Wilsson
Lars-Ove Larsson
Håkan Nilsson
Anita Hjalmarsson
--------------------Eva Nilsson
Bodil Jivegård

Övriga närvarande: Erik Thaning (Utvecklingsledare) och Birgitta Fredriksson (Handläggare)

§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
nästa möte i FSG.

§3. BN 2019-01-28, genomgång av handlingarna
Handlingar till Bildningsnämnden, BN 2019-02-25 är genomgångna och informerade med
noggrann genomgång av bokslut 2018.

§5. Mötet avslutas
Ordföranden tackar för visat intresse och avslutade mötet.

Nästa möte i FSG
14 mars 2019 kl. 13.00-15.30 i B-salen

Herrljunga 2019-02-14
Vid datorn
Birgitta Fredriksson
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____________________________________
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2019-02-14

Minnesanteckningar Förvaltningssamverkan, FSG
Dag:

Torsdagen den 14 februari 2019 kl. 13.00-15.00

Plats:

B-salen

Närvarande: Bodil Jivegård, Anders Ekstrand, Lars-Ove Larsson, Carina Wilsson, Anita
Hjalmarsson, Håkan Nilsson, Eva Nilsson, Erik Thaning, Birgitta Fredriksson.
Information/Dialog
•

Bildningschefen informerade om Bildningsnämndens handlingar till den 25 februari
2019.
- Rapport av ungdomar som omfattas av det kommunala aktivitetsansvaret (KAA)
- Information om antagningsstatistik vid Kunskapskällan
- Bokslut och verksamhetsberättelse 2018 för bildningsnämnden
- Ombudgetering av bildningsnämndens investeringsmedel 2018-2019
- Komplettering av internkontroll 2018
- Förslag till ändrat beredningsorgan för medborgarförslag om inköp av glasskåp för
boulepriser
- Betygsuppföljning HT 2018
- Uppföljning av beslut om föreläggande för vårdnadshavare att uppfylla sin
skyldighet enligt 7 kap. 20 respektive 23 §§ Skollagen
- Förvaltningschefen informerar

•

Presentation av HR-specialist Anna Kjell
Ny HR-specialist för bildningsförvaltningen från v. 7. Närmare presentation och
medverkan av Anna vid kommande FSG.

•

Information om ny controller för Bildningsförvaltningen
Ny controller för bildningsförvaltningen är Håcan Lundqvist. Närmare presentation
och medverkan av Håcan vid kommande FSG.

•

Fokus på Barn/Elever
- Kvalitetsrapport – resultat grundskolan ht 2018
Kort genomgång och sammanfattning av måluppfyllelse redovisades för
årskurserna 6, 7, 8 och 9. Inom några ämnen är måluppfyllelsen låg och kommer
att följas upp ytterligare.
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•

•

Heltidsprojektet och pilot i Bildningsförvaltningen
Inom alla förvaltningar ska pilotprojekt startas där heltidsanställning är norm.
Inom bildningsförvaltningen kommer förskolorna Molla/Mörlanda delta i
pilotprojektet. På dessa enheter är idag flera av tjänsterna deltidstjänster. Vid
Molla/Mörlanda förskolor kommer LSG att i samverkan lägga upp en plan för piloten.
Projektledare är Katarina Wass från HR och ansvarig förskolechef är Anna Lilja.
Hur hanterar ett ev utrymme inom lärarlönelyftet?
Förvaltningen gör en översyn om vilket utrymme som finns för att ev tilldela fler
förskollärare/lärare lärarlönelyft. Frågan lyfts på nästkommande FSG för vidare
behandling. Fackliga representanter funderar över om en enkel och smidig process kan
användas.

Arbetsmiljö
•

•

SAM-året 2019
Finns under bildning, arbetsmiljö, årshjul och ser ut som SAM-året föregående år.
Årshjulet följs, riktlinjer och policys aktualiseras för respektive månad och tas upp på
APT. Aktuellt nu är en rökfri arbetsplats och kommunens drog- och alkoholpolicy.
Lönesamtalen och utfallssamtalen ska vara genomförda under februari månad
(undantaget Vårdförbundet där avtalet inte är klart ännu och Kommunal som har
förhandling).
Svar till Arbetsmiljöverket, Kunskapskällan
Åtgärder är identifierade och vidtas för att förhindra liknande eltillbud vid El- och
Energiprogrammet. Svar skickas till Arbetsmiljöverket och Elsäkerhetsverket.

Ekonomi
•

Bokslut och Verksamhetsberättelse 2018
Följ länken till kallelsen till Bildningsnämnden:
http://www.herrljunga.se/

Beslut:
Inga beslutsärenden i protokollet den här gången, men en tydlig information om
Bildningsförvaltningens pilot för Heltid som norm, deltid som möjlighet delgavs FSG. Piloten
kommer att genomföras under 2019 vid Molla/Mörlanda förskolor.

Nästa FSG
14 mars 2019 13.00 – 15.30 i B-salen

Vid anteckningarna
Birgitta Fredriksson

