Meddelande 1
Protokoll för Bildningsförvaltningen Samverkansgrupp FSG

Torsdagen den 19 september 2019
För Bildningsförvaltningen

Annica Steneld

För LR

Anneli Johansson
Anders Ekstrand
Ann-Sofie Oskarsson
Katarina Ölvebo
Håkan Nilsson
Anita Hjalmarsson
-----------------Eva Nilsson

Lärarförbundet
För DIK
För Vårdförbundet
För Vision
För Kommunal

Övriga närvarande: Erik Thaning, Utvecklingsledare, Håcan Lundqvist Controller, Birgitta
Fredriksson, Handläggare

§ 1. Mötet öppnas
Bildningschefen hälsade välkommen och öppnade mötet.
Mötet började med information och dialog.

§ 2. Justering av föregående protokoll
En representant från respektive fackförbund justerar protokollet digitalt och undertecknar vid
nästa möte i FSG.

§ 3. BN 2019-09-30, genomgång av handlingarna
Följande ärenden ingår i Bildningsnämndens kallelse till den 30 september:
-

Presentation av nya rektorer för 4-skolorna, Sara Hultén och Altorpskolan Mattias
Norberg
Information om drogenkät 2019, Håkan Fransson redogör för enkäterna.
Delårsrapport 2019 för bildningsnämnden
Resursfördelningsprinciper 2020
Budget och verksamhetsplan 2020 för bildningsnämnden
Revidering av stadgar för Herrljunga kommuns kulturpris
Revidering av stadgar för Herrljunga kommuns Kultur- och hantverksstipendium
Revidering av bildningsnämndens delegationsordning
Rapport av ungdomar som omfattas av det kommunala aktivitetsansvaret (KAA) till
SCB
Revidering av bildningsnämndens reglemente, ny inriktning för musikskolan till
Kulturskola.
Uppföljning av måluppfyllelse i grundskola, grundsärskola och fritidshem VT -19
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-

Utredning för att höja svarsfrekvensen i enkäter
Revidering av samverkansavtal avseende gemensam vuxenutbildning med Vårgårda
kommun
Yttrande över delbetänkande, På väg – mot stärkt kvalitet och likvärdighet inom
Komvux för elever med svenska som andraspråk
Uppföljning av vårdnadshavares skyldighet enligt skollagens bestämmelser om
skolplikt
Förvaltningschefen informerar
Redovisning av delegationsbeslut
Redovisning av meddelanden

Samverkansgruppen har informerats om handlingarna till Bildningsnämnden, BN 2019-09-30
och de är genomgångna.
§ 4. Information
•

•

•

•

Delår 2019
Controller redovisade delårsresultatet för bildningsförvaltningen per den 31/8 2019.
Visar på ett beräknat överskott för hela förvaltningen om 3 255 tkr.
Resursfördelningsprinciper 2020
-Möjlighet att bedriva likvärdig skola oberoende kommunal eller annan huvudmans
regi.
-Reglerat i skollagen och skolförordningen
-Likabehandlingsprincipen – kommunen ska ge bidrag utifrån resursfördelningen till
egen verksamhet
Budget 2020
Uppräkningen i budget för 2020 jämfört med ingången 2019 är totalt 1 826 tkr extra.
Målen för 2020 är inte förändrade
Pågående rekryteringar organisation 19/20
Rektor för Horsby skola 4-6, sista ansökningsdagen 15/9, 13 ansökningar har
inkommit. En rekryteringsplan är framtagen och intervjuer beräknas att starta under v.
39 med fyra till fem kandidater.
Under rekryteringen är Christer Wetterbrandt tf.rektor på 50 %. En risk och
konsekvensanalys är genomförd och framtagen på Molla/Mörlanda med fackliga
representanter.

§ 5. Konsekvensanalys budget 2020.
Samverkansgruppen godkände konsekvensanalysen till budget 2020 med tillägget att
risken för att personal säger upp sig finns med som punkt även under rubrikerna
grundskola, fritidshem och gymnasieskola. Konsekvensanalysen läggs som bilaga till
protokollet.
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§ 6. Fokus på Barn/Elever
Måluppfyllelse VT 2019
Fritidshem
* Fritidshemmens utvecklingsområden bör fortsätta arbetet med att säker att barn för
möjlighet till vila under dagen, stärka digitaliseringen samt stärka inkluderingen.
Grundsärskolan
* Stärka samverkan kring integrerade elever i låg och mellanstadiet. Stärka studie- och
yrkesvägledningen.
Grundskola
* Fortsätta arbete med betyg och bedömning, stärka arbete i matematik, men även svenska
och engelska. Höja förväntningarna på pojkarna i syfte att minska skillnaderna mellan könen.
Stärka elevhälsans arbete med elever med psykisk ohälsa och minska andelen streck i
betygsuppföljningen. Säkerställa att studiehandledningen används på ett adekvat sätt.
§ 7. Personal
Medarbetarsamtal pågår i alla verksamheter.
§ 8. Övriga frågor
Ny rektor för Särskola/ chef för elevhälsan, Frans Stjerna tillträder sin tjänst den 23
september.

§ 9. Mötet avslutas
Ordföranden tackar för visat intresse och avslutade mötet.
Nästa möte i FSG
24 oktober 2019 kl. 13.00-15.00, i A-salen

Herrljunga 2019-09-19
Vid datorn
Birgitta Fredriksson

Justeras
För arbetsgivaren

____________________________________
Annica Steneld
2019-09-20
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Lärarförbundet

Kommunal

Anneli Johansson
2019-09-20

Ann-Sofie Oskarsson
2019-09-20

Eva Nilsson
2019-09-20

DIK

Vårdförbundet

Håkan Nilsson
2019-09-20

Anita Hjalmarsson
2019-09-20

