2017-02-14

Minnesanteckningar Förvaltningssamverkan, FSG
Dag:

Torsdagen den 16 februari kl. 13.00-15.30

Plats:

B-salen

Närvarande: Bitte Svensson, Håkan Nilsson, Helen Borhammar, Elisabeth, Kristina Söderquist,
Charlotte Gustafsson, Anita Hjalmarsson Bodil Jivegård, Erik Anderson, Jonathan Arnljung
Närvarande:
•
•
•

Mötet öppnas
Justering av föregående protokoll
Föregående mötesprotokoll

Information:
Dialog:
• BN, genomgång av handlingarna
Samverkansgruppen går igenom handlingarna inför kommande bildningsnämnd.
Ventilationen vid Altorp
Miljöenheten har förelagt bildningsnämnden att inkomma med ett svar med planerade
åtgärder för att komma till rätta med ventilationen vid Altorpskolan.
Andra punkter som kommer behandlar är:
Uppföljning av betyg för höstterminen 2016, samt nationella prov för vårterminen 2016.
Kvalitetsrapport flerspråkighet
Bokslut/verksamhetsplan 2016
Antagningsläget vid Kunskapskällan.
• Årshjul för FSG 2017
Bildningsförvaltningen arbetar med att ta fram en standardiserad årshjul med checklilsta från
CSG´s årshjul och FSG´s tidigare årshjul. FSG ledamöterna har även tillgång till den kommande
dagordningen och kan lägga upp punkter på dagordningen som önskas tas upp.
K:\UTB\FSG\2017
Vi enas om att vi arbetar efter den modellen under året för att skapa enkelhet och tydlighet i
årshjulet. En gång per kvartal kommer FSG tillika vara skyddskommitté, då frågor rörande
skyddsronder, hälsa och sjuktal, olyckor och tillbud hanteras.

Fokus på Barn/Elever
•

Kvalitetsrapport - resultat

FSG går igenom betygsuppföljningen för höstterminen 2016. Jämfört med tidigare
höstuppföljningar så är uppföljningen mindre till sitt omfång. I årskurs 6 så har måluppfyllelsen
sjunkit jämfört med föregående år. Förklaringen till detta ligger främst på att delar av elevgruppen
redan vid tidigare uppföljningar visat på en lägre måluppfyllelse och att vi inte lyckas att vända
detta. När det gäller årskurs 9 så har måluppfyllelsen stigit marginellt jämfört med föregående år.
Men den är dock inte i samma nivå som toppåret hösten 2014. Gällande nationella proven så är
resultaten något svagare vt 2016 än vt 2015, med några få undantag. Skillnaderna är
fortsättningsvis stora mellan könen och Svenska del C har störst förbättringspotential.
•

Kvalitetsrapport Nyanlända elever/flerspråkighet

Kvalitetsrapporten behandlar hur bildningsförvaltningen arbetar med barn och elever med ett
annat modersmål än svenska och hur processerna kring nyanlända elever ser ut. Resultaten för
elever som har varit här längre än fyra år ser över tid mycket bra ut. Processkvaliteten i
förvaltningens arbete är generellt god. Lärarkåren behöver kompetensutveckling inom
språkutveckling och riktlinjerna behöver kompletteras med en passage kring hur förvaltningen
ska arbeta med en prioriterad timplan.
Personal
•

Uppföljning av förutsättningar för deltagande i Läslyftet (Beslut feb 2016)

Alla kommunens skolor utom fyrskolorna och gymnasiet ingår under läsåret i läslyftet. Högt
arbetstryck, men givande. Inför kommande läsår förs det diskussioner i vilken mån skolorna ska
fortsätta. Känslan har varit att det har varit givande att vara med i läslyftet och att arbetsmodellen
är mycket fruktbar, men att den tar väldigt mycket tid från verksamheten. Alla deltagande
skolenheter har utformat och skapat förutsättningar i tid för deltagandet. Alternativ som övervägs
är att vara med utanför statsbidraget i egen takt, eller att inte prioritera ett deltagande kommande
läsår.
Arbetsmiljö
•

Påminnelse och info om personalstödet Falck Healthcare

FSG går igenom det personalstöd som är inköpt för alla medarbetare i kommunen. Charlotte har
lagt upp info om det på Intranätet. Alla hjälps åt med att sprida denna info.
http://herrljunga.se/start/aktuellt/nyheter2010/paminnelseompersonalstod.5.7dd8d36215a2432
e1c467b5.html
•

Aktualisera Bildningsförvaltningens handlingsplan mot Hot och Våld

Bodil går igen förvaltningens övergripande riktlinje för hot och våld. Riktlinjen håller på att
revideras, nytt är en standard för inlåsning. Efter revideringen kommer rektorer och
förskolechefer att informera om riktlinjen vid lsg/apt.
•

Föreläggande från Bygg- och Miljöenheten, Altorpskolan

Bildningsnämnden har fått ett föreläggande från miljöenheten om att åtgärda ventilationen på
Altorpskolan. Förvaltningen arbetar tillsammans med tekniska förvaltningen för att ta fram
en plan för att åtgärda problemen. Problemen är som störst i Hus B, där även fasaden är
undermålig.
Ekonomi
•

Bokslut 2016

FSG går igenom bokslutet för 2016. Totalt gör nämnden ett plus på strax över 3 miljoner
kronor. På grund av mindre volymer än budgeterat så ska nämnden lämna tillbaka 900.000.
Det har varit ett svåruppföljt år, där hanteringen av statsbidrag och stödet från
migrationsverket har komplicerat uppföljningen.
Nästa FSG:
•

Bemanningsplanering för läsåret 2017/2018

Övriga frågor:
Inga övriga frågor behandlades
Beslut:
Arbetsgivaren har härmed fullgjort sin samverkansskyldighet. Mötet avslutas.
Vid pennan
Erik Thaning

Protokoll för Bildningsförvaltningen Samverkansgrupp FSG

Torsdagen den 16 Februari 2017
För LR
Lärarförbundet
För Kommunal
För DIK
För Vårdförbundet
För Vision
För Bildningsförvaltningen

Helén Borhammar,
Bitte Svensson
Kristina Söderquist, Elisabeth Carlsson
Håkan Nilsson
Anita Hjalmarsson
Bodil Jivegård,

Övrigt närvarande: HR-specialist Charlotte Gustafsson, Erik Thaning, Jonathan Arnljung
§1. Mötet öppnas
Bildningschefen hälsade välkommen och öppnade mötet.
§2. Justering av föregående protokoll
En representant från respektive fackförbund justerar protokollet digitalt och undertecknar vid
nästa möte i FSG.
§3. BN 2017-02-27, genomgång av handlingarna
Information och genomgång av handlingarna till Bildningsnämnden , BN 2017-02-27
§4. Årshjul för FSG 2017
Information ges om hanteringen av årshjulets upplägg för 2017. Bildningschef beslutar
tillsammans med ett enigt FSG att förvaltningen arbetar efter upprättat årshjul i kombination
med överenskommen mappstruktur.
§5. Uppföljning terminsbetyg ht 16 och nationella prov vt 16
Terminsbetygen för årskurs 6 och årskurs 9 följs upp liksom de nationella proven vt 16 för
årskurs 3, 6 och 9 samt årskurs 2 på gymnasiet.
§6. Kvalitetsrapport Nyanlända elever/flerspråkighet
Kvalitetsrapporten om flerspråkiga barn och elever gås igenom.
§7. Uppföljning av förutsättningar för deltagande i Läslyftet
Samverkansgruppen följde upp förutsättningarna för deltagande i läslyftet. Alla deltagande
skolenheter har prioriterat och anvisat tid för deltagande.
§8. Påminnelse och info om personalstödet Falck Healthcare
Information ges om kommunens personalstöd.
http://herrljunga.se/start/aktuellt/nyheter2010/paminnelseompersonalstod.5.7dd8d36215a2432
e1c467b5.html
1 (3)

§9. Aktualisera Bildningsförvaltningens handlingsplan mot Hot och Våld
Förvaltningens övergripande riktlinje för hot och våld gås igenom inför den kommande
revideringen. Justerad riktlinje läggs på Komnet under Bildningsförvaltningen.
§10. Föreläggande från Bygg- och Miljöenheten, Altorpskolan
Samverkansgruppen informeras om föreläggande på ventilationen vid Altorpskolan och ett
utkast till åtgärdsplan som är under framtagande.
§11. Bokslut 2016
Bokslutet för 2016 gås igenom. Bildningsnämnden redovisar ett överskott om ca 2 400 tkr.
LR vill föra till protokollet att 2016 års överskott borde gå tillbaka till verksamheten.

Beslut
- Årshjul 2017 antas i kombination med upprättad mappstruktur.
- Alla skolenheter har skapat förutsättningar för deltagande i läslyftet.
- Arbetsgivaren har härmed fullgjort sin samverkansskyldighet. Mötet avslutas.

Herrljunga 2017-02-16
Vid datorn
Erik Thaning

Justeras
För arbetsgivaren

______________________
Bodil Jivegård 2017-02-17

LR

Lärarförbundet

Kommunal

Helén Borhammar
2017-02-20

Bitte Svensson
2017-02-22

Kristina Söderquist
2017-02-21
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DIK

Vision

Vårdförbundet

Håkan Nilsson
2017-02-17

Anita Hjalmarsson
2017-02-17
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