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BILDNINGSNAMNDEN

BN §l

Ändringar i dagordningen

Förslag till beslut
Ingemar Kihström (KD) fareslår fåljande ändringar i dagordningen :
• Revidering av attesträtter 2018 läggs till dagordningen.
• Infonnation om oroande frånvaro Altm-pskolan utgår.

Beslutsg§ng
Ordfåranden frågar om Ingemar Kihlströms (KD) fårslag till beslut antas och finner att så sker.

Bildningsnämndens beslut
Följande ändringar i dagordningen görs:
l. Revidering av attesträtter 2018 läggs till dagordningen.
2. Information om oroande frånvaro Altarpskolan utgår.

Juslerandes sign
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BILDNINGSNAMNDEN

BN § 2

Visning av Kunskapskällans arbete i 1:1 miljö
Sammanfattning
Björn Dawidson, lärare, i fysik och matematik, infonnerar om hur I : l används i
undervisningen får fysik genom plattformen Classroom, från filmande av lektionerna till inlämnande av uppgifter och prov samt elevens tillgång till sin individuella
bedömningsmatris.
Anna Andersson, lärare, visar en annan plattform får matematikkurs helt på distans,
det vill säga eleverna finns på skolan men har inga fysiska lektioner. En fårdel att
arbeta genom denna plattfonn är möjligheten att ta ut vad eleven behöver arbeta
mer med och kunna individanpassa uppgifterna.

Bildningsnämndens beslut
Informationen läggs till handlingarna.

Utdragsbestyrkande
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//{

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

~ ~ HERRLJUNGA .KOMMUN

Sammanträdesdatum

Sid 5

2018-01-29

BILDNINGSNAMNDEN

BN § 3

Information om Lyckan

Sammanfattning
Bodil Jivegård, bildningschef, informerar om status får Lyckan där den senarelagda tidsplan med inflyttning 12 februari kommer hålla. Båda avdelningarna
kommer starta samtidigt, med både inskolning och överskolning får de som fått tillfällig placering på annan fårskola. Personal är rekryterad.

Bi Id ningsnä mndens bes lut
Infonnationen läggs till handlingarna.

Justerandes sign
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BILDNINGSNAMNDEN

BN § 4

Information om ombyggnation Horsby
Sammanfattning
Bodil Jivegård, bildningschef, informerar om att Horsbyetapp l ännu inte är påbörjad, detta på grund av att tilldelningsbeslutet blev överklagat till fårvaltningsrätten.
Handläggningstiden är 1-3 månader for denna typ av ärenden så mot slutet av februari bör besked komma. Då byggtiden sedan är på minst ett år kommer det troligen inte vara färdigt förrän läsår 2019/2020, vilket är problematiskt då det finns ett
akut behov av lokaler redan från läsår 2018/2019.

Bildningsnämndens beslut
Informationen läggs till handlingarna.

Justerandes sign
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BN § 5

DNR UN 275/2017 942

Tilläggsbudgetering 2018 utifrån risk- och konsekvensanalyser
Sammanfattning
Bildningsnämnden har upprättat budget och verksamhetsplan for 2018. I budgeten
for 2018 finns en buffert på 150 tkr. Bufferten kan likt forgående år användas till
att justera verksamhetemas budgetar utifrån gjorda risk-och konsekvensanalyser.
Bildningsnämndens budgetmodell bygger i stora drag på en barn- och elevpeng
som multipliceras med volymer samt olika fasta kostnader som till exempel hyra,
lokalvård och administration.
I budget 2018 har samtliga barn- och elevpengar höjts med lönerevisionen.
Verksamheter som har upplevt stora svårigheter med att få ihop budgeten har tagit
fram risk- och konsekvensanalyser.
Förvaltningens forslag är att inte fårdela ut de 150 tkr genom tilläggsbudgetering
till någon av de berörda verksamheterna.
Beslutsunderlag
Presidieskrivelse i ärendet daterad 2018-01-15
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2017-12-01
Risk-och Konsekvensbeskrivningar
Altarpsskolan
4-skolan, grundskolan/fritidshem
Mörlanda och Molla grundskolan/fritidshem
Innerby forskolor
Förslag till beslut
Förvaltningens forslag till beslut:
• Bildningsnämnden avslår att tilläggsbudgetera verksamheter och bibehålla
en centralbuffert vidare in på året. Verksamheter som inte har budget i balans ska komma med åtgärdsforslag.
Presidiets fårslag till beslut:
I enlighet med förvaltningens förslag till beslut.

Beslutsg§ng
Ordföranden frågar om presidiets förslag till beslut antas och finner att så sker.
Bildningsnämndens beslut
l. Bildningsnämnden avslår att tilläggsbudgetera verksamheter och bibehålla
en centralbuffert vidare in på året. Verksamheter som inte har budget i balans ska komma med åtgärdsforslag.
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BN § 6

DNR UN 266/2017 942

Revidering av attesträtter 2018

Sammanfattning
Organisations- och personalforändringar medfor att attesträttema behöver justeras.
Från och med februari går Birgitta Johansson in som tf. forskalechef och tar
beslutsattest for Mörlanda förskola. Gunilla Carlsson forblir huvudmottagare av
fakturor från och med januari for Innerby och Ytterby forskoleområde.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2018-01-22
Attesträtter Bildningsnämnden

Förslag till beslut
Förvaltningens forslag till beslut:
• Bildningsnämnden godkänner attesträttema
Presidiets forslag till beslut:
I enlighet med fdrvaltningens forslag till beslut.

Beslutsg§ng
Ordfåranden frågar om presidiets forslag till beslut antas och finner att så sker.

Bildningsnämndens beslut
1. Bildningsnämnden godkänner attesträttema

Expedieras till :
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BN § 7

DNR UN 222/2017 600

Plan för införande av 1:1 av digitala lärverktyg i Herrljunga kommun
Sammanfattning
"Det svenska skolväsendet ska vara ledande i att använda digitaliseringens möjligheter på bästa sätt får att uppnå en hög digital kompetens hos bam och elever och
får att främja kunskapsutvecklingen och likvärdigheten". För att nå denna målsättning är det av vikt att kommunen gör de nödvändiga satsningar som kännetecknar en kommun, som inte enbart är en kommun i digital framkant, utan en
kommun som även tar sitt ansvar som en attraktiv arbetsgivare. Planen syftar till att
säkerställa att kommunen lever upp till digitaliseringsstrategins ambitioner och
Henljunga kommuns ambition om att vara en attraktiv arbetsgivare.
Beslutsunderlag
Presidieskrivelse i ärendet daterad 2018-01-15
Tjänsteskrivelse plan får införande av l: l, 2017-12-20
Plan får införande av l: l, 2017-12-20
Förslag till beslut
Förvaltningens fårslag till beslut:
• Godkänner plan får införande av l: l i Henljunga kommun.
• Medel får inköp av digitala lärverktyg hanteras i kommunfullmäktiges ordinarie budgetprocess.
Presidiets fårslag till beslut:
I enlighet med förvaltningens fårslag till beslut.
Ingemar Kihlström (KO) föreslår följande tillägg till beslutspunkt l:
• Under fårutsättning att planen kompletteras med skrivningar gällande
grundsärsko lan.

Beslutsg§ng
Ordfåranden frågar om presidiets fårslag till beslut med Ingemar Kihlströms (KO)
tilläggsfårslag antas och finner att så sker.
Bildningsnämndens beslut
l. Bildningsnämnden godkänner plan får införande av l: l i Herrljunga kommun under fårutsättning att planen kompletteras med skrivningar gällande
grundsärsko lan.
2. Medel får inköp av digitala lärverktyg hanteras i kommunfullmäktiges ordinarie budgetprocess.
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Öppna jämförelser 2017- Grundskolan

Sammanfattning
Erik Thaning, utvecklingsledare, informerar om resultatet från Öppna jämfårelser
2017 får grundskolan där Herrljunga kommun numera på många punkter ligger
bland de 25 bästa kommunerna i Sverige.

Bildningsnämndens beslut
Infonnationen läggs till handlingarna.

Juslerandes sign

Utdragsbestyrkande

~ ~ HERRLJUNGAKOMMU>

SAM MANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Sid 11

2018-01-29

BILDNINGSNAMNDEN

BN § 9

DNR UN 11/2018 601

Revidering av delegationsordning för bildningsnämnden

Sammanfattning
Delegationsordning har reviderats med anledning av den nya kommunallagens
ikraftträdande. Revideringen är av redaktionell art får att laghänvisningarna i delegationsordningen ska vara korrekta.

Beslutsunderlag
Presidieskrivelse i ärendet daterad 2018-01-16
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2018-01-16
Delegationsordning får bildningsnämnden

Förslag till beslut
Förvaltningens fårslag till beslut:
• Bildningsnämnden godkänner revideringen av delegationsordningen.
Presidiets forslag till beslut:
I enlighet med fårvaltningens fårslag till beslut.

Beslutsg§ng
Ordfåranden frågar om presidiets fårslag till beslut antas och finner att så sker.

Bildningsnämndens beslut
l. Bildningsnämnden godkänner revideringen av delegationsordningen.
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Juslerandes s1gn

Utdragsbestyrkande
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l
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Förvaltningschefen informerar
Sammanfattning
Bodil Jivegård, bildningschef, informerar nämnden om att:
- Det finns ett förslag att förstärka i ledningen i Ytterby och detta ärende
kommer till nämnden fOr beslut i februati.
- Rektom på Altarpskolan slutar och det finns behov av att se över förstärkt
ledning för att skapa varaktiga förutsättningar. Planen för rekrytering är att
ny rektor börjar i augusti och att det under april-juli blir en lösning med tillförordnad rektor.
- I rekryteringen till Molla/Mörlanda fOrskaleområde är det tre kvalificerade
sökande och intervjuer är planerade till början av februari. Birgitta Johansson kommer vara tillförordnad förskalechef för Mörlanda fOrskola tills ny
chef är på plats.
- Från och med läsår 2018/2019 blir grundskolan tioårig och skolplikten inträder från 6 års ålder, det vill säga fOrskaleklass blir obligatorisk.
- Det har kommit ett statsbidrag för satsning på simundervisning för att öka
simkunnighet. Bildningsförvaltningen får 240 tkr som riktas till barn i förskoleklass.
- Det har upprättats en handlingsplan för skapande förskola vilket är nytt för i
år.
- När det gäller sommarlovsaktiviteter så finns nu även bidrag från Socialstyrelsen för gratis sommarlovsaktiviteter för barn 6-15 år, totalt rör det sig om
420 tkr. Aktiviteterna planeras i samverkan med föreningar, kulturverksamhet, simhall med flera.
- Det görs en satsning på iPads som digitalt verktyg får pedagogisk dokumentation inom förskola och fritidshem, dessa kommer att rullas ut i verksamheten under våren 2018.
- De sju elever som går lärlingsprogrammet VVS utsattes fOr våld och hot vid
boendet när de skulle göra sina fyra veckors utbildning i VVS-ämnen i
Katrineholms kommun. Både Katrineholm och Kunskapskällan agerade
snabbt på detta och Katrineholm har nu tryggat boendet för eleverna.
- Musikskolan arbetar vidare med utökat kulturutbud.
- Rektorn på Komvux har slutat och Ann-Charlotte Lilja går in som rektor.
Bildningsnämndens beslut
Informationen läggs till handlingarna.

Justerandes sign

SAM MANTRÄDESPROTOKOLL

~ ~ HERRLJUNGA KOMMUN

Sammanträdesdatum

Sid 13

2018-01-29

BILDNINGsNAMNDEN

BN § 11

Information om oroande frånvaro Mörlandaskolan
Sammanfattning
Christer Wetterbrandt, rektor på Mörlandaskolan, informerar nämnden om elevers
frånvaro på Mörlandasko lan. Det är ett flertal elever som har hög frånvaro. Rektor
redogör får orsaker till frånvaron. Rutiner kring frånvarohanteringen finns och anses välfungerande.

Bildningsnämndens beslut
Informationen läggs till handlingarna.

Justerandes s1gn
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Meddelanden
Följande meddelanden redovisades vid sammanträdet

Nr

Meddelandeförteckning

DNR

Maxtaxa Bidragsåret 2018

UN 2/2018 640

2

TN § 142 2017-11-30 Omdisponering av investeringsmedel fårskolebyggnad på Lyckan

Postlista UN
2017:20

3

KF § 134/20 l 7/12112 Införande
av heltider som norm

Postlista UN
2017:21

4

FSG protokoll och minnesanteckningar 2018-01-18

Bildningsnämndens beslut
Meddelandena läggs till handlingarna.

Utdragsbestyrkande
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Anmälan av delegeringsbeslut under tidsperioden 2017-12-05- 2018-01-29
Följande delegeringsbeslut anmäldes vid sammanträdet.

Nr

Delegeringsbeslut

DNR

Delegeringsbeslut -Anmälningsärenden fattade under tidsperioden
2017-12-05- -2018-01-29

Lista på delegeringsbeslut forvaras
hos bildningsfOrvaltningen, kommunhuset, Torget l, Herrljunga.

2

Delegeringsbeslut- Anmälan,
fattade under tidsperioden
2017-12-05--2018-01-29

Lista på delegeringsbeslut forvaras
hos bildningsfOrvaltningen, kommunhuset, Torget l, Herrljunga.

3

Delegeringsbeslut- Anställning,
fattade under tidsperioden
2017-12-05--2018-01-29

Lista på delegeringsbeslut fOrvaras
hos bildningsforvaltningen, kommunhuset, Torget l, Herrljunga.

Bi Id ningsnä mndens bes lut
Redovisningen av delegeringsbeslut godkänns.

Juslerandes sign

Utdragsbestyrkande

