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Sommontröde
Plots och lid

Barn och utbildningsnÈimnden
Vuxenutbildningen kl. 08:30-l 6: I 5

Ledomöter

Cecilia Sandberg (S), Ordftirande
Vivian Uddén (MP), 1:e vice ordfürande
Magnus Jacobsson (KD), 2:evice ordfürande $ 24 pkt 2-4,
Claes Dahlgren (L)
Sonny Persson (S)
Robert Wendel (S)
Å.sa Carlsson (S)
Håkan Hansson (V)
Erdin Pirqe (V)
Majvor Abdon (UP)

Tiönstgöronde ersötlore

SS

25-34

Sofia A. Hallonqvist (L) ersätter Ingela Ruthner (M)
Glenn Patriksson (S) ersätter Camilla Olsson (C) $ 23, $ 24 pkt 1
Fatima Ali Ismaiel (KD) ersätter Magnus Jacobsson (KD) $ 23, $ 24 pkt

I
Fatima Ali Ismaiel (KD) ersätter Camilla Olsson (C) $ 24 pkt2-4, $$ 2534
Marie-Louise Ekberg (S) ersätter Martin Pettersson (SD)
Ersöttore

Glenn Patriksson (S) $ 24 pkt2-3, $$ 27-33

övrigo

Förvaltningschef BUN Hans-Lennart Schylberg
Administrativ chef BUN Lise-Lotte Bengtsson $ 24 pkt 2-4, $$ 25-34
Förvaltningssekreterare BUN Pernilla Gustafs son
Utredare BUN Anna Hurtig

Utses ott juslero
Jusledngens plots och tid

,Å,sa

Carlsson (S)

Paragrafer

2017 -02-17 1 3:00 Stadshuset

$$ 23-34

-(

Underskdfl sekrelerore

Underskritl ordföronde

Cecilia

S

Underskritt justetonde
I

Åsa Carlsson
BEVIS

Sommontröde
Förvoros hos
Ansloget sötls upp
Ansloget Tos ner

och ANSLAG om justeringens tillkönnogivonde

Barn och utbildningsnämnden 2017 -02-I 6
Barn och utbildningsftirvaltningen
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Utvecklare skola arbetsliv BUN Melisa Nilsson $ 23, $ 24 pkt I
Verksamhetschef ftjrskola Lena-Maria Vinberg $ 24 pkt2
Verksamhetschef grundskola Peter Madsen $ 24 pkt 2
Biträdande verksamhetschef grundskola Lisa Kullgren $ 24 pkt2
Verksamhetschef gymnasiet Stefan Einarsson $ 23, $ 24 pkt l-2
Verksamhetschef vuxenutbildningen Ulf Larsson $ 23, ç 24 pkt l-2
Förstelåirare Pia Meijerbom $ 24 pkt2
Lönadministratör Kommunledningskontoret Annethe Berg $ 24 pkt 4
Personalfüreträdare Agneta Läckström
Personalftireträdare Monica Torstensson
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Upprop och val av justerande samt bestämmande av tid för

justering
Sommonfottning
Upprop fürrättas, justerande väljs och tid ftir justering bestlims. I tur att justera är Ingela
Ruthner (M). Beråiknad tid für justering är fredagen den 17 februari 2017 kL.13:00.
Yrkonden
Ingela Ruthner (M) har förhinder att delta under dagens sammanträde varftir Åsa
Carlsson (S) ftireslås som justerande.

Beslul
Barn och utbildningsnämnden beslutar

att välja Äsa Carlsson (S) till justerande samt
att justeringäger rum fredagen den 17 februari 2017 kl.13:00
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lnformation till nämnd 2017-02-16

1. Presentation

av samordnare SSA
Utvecklare skola arbetsliv Melisa Nilsson informerar om arbetet med
entreprenörskap, det livslanga lärandet samt hur man kan ñ in samverkan skolaarbetsliv i den ordinarie utbildningen.
Nilsson informerar även om mål och utmaningar 2017 samt det stöd hon önskar
i arbetet från Uddevalla kommun.

2.

Verksamhetsberättelse 2016 barn och utbildningsnämnden
Verksamhetschef gymnasiet Stefan Einarsson informerar om Uddevalla
gymnasieskolas verksamhetsberättelse fär 2016.
Einarsson informerar om volymökning inom gymnasieskolan, hur skolan arbetar
med säkerhet, skolans satsning på elevstöd samt de prioriterade läroplansmålen.
Information låimnas även om elevernas resultat, inkludering och integration,
gymnasieskolans fokusområden for 20 I 6-201 7, utmaningar framåt samt gymnasieskolans framgångar under 201 6.
2:e vice ordftjrande Magnus Jacobsson (KD) önskar veta simfijrbundets krav ftir
att fä anordna utbildning i simning på elitidrottsgymnasium samt hur
utbildningen ska utft)ras den period som kommunen saknar badhus. Einarsson
återkommer till Jacobsson i frågan.

Verksamhetschef grundskola Peter Madsen och biträdande verksamhetschef grundskola Lisa Kuttgren informerar om grundskolans verksamhetsberättelse fìir 2016.
Information l?imnas om grundskolans fü rutsättningar ftir måluppfyllelse,
volymökningar, skolans kompensatoriska uppdrag, lokalftirsörjningsprocessen
samt fürutsättningarna ftir ett pedagogiskt ledarskap.
Barn och utbildningsnämnden diskuterar lärarbrist samt vikten av att Uddevalla
kommun är en attraktiv arbetsgivare.
Information lämnas även om grundskolans fokusområden 2016, de prioriterade
läroplansmålen samt grundskolans framgångar under ft)regående år'
Verksamhetschef färskola Lena-Maria Vinberg informerar om fÌirskolans
verksamhetsberättelse fär 2016.
Information lämnas om arbetet med mindre barngrupper, flerspråkighet och
interkulturalitet, nyanlända, ramprogram für ny-, till- och ombyggnad av
fürskolor samt om nätverk och workshops
Information lämnas även om fiirskolans framgångar 2016 samt deras arbete med
samverkan.
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Verksamhetschef vuxenutbildningen Ulf Larsson informerar om
vuxenutbildningens verksamhetsberättelse fìir 2016.
Information lämnas om Uddevalla vuxenutbildnings framgångar under 2016.
Förstelärare Pia Meijerbom informerar om utbildningen ftjr låirar- och elevassistenter som idag har 23 studenter.
Verksamhetschefen informerar även om vuxenutbildningens prioriterade läroplansmåI, hållbar utveckling, resultat fiir SFI, utbildningarna SFA(Svenska lor
akademiker)/låikare och SFA/pedagogik samt att Uddevalla vuxenutbildning har
fått yrkeshö gskoleutbildningarna skräddare och stödpedago g mot funktionshinder.

3.

Uppftiljning och analys av anmälda kränkningar till huvudmannen,
ärenden från BEO och Skolinspektionen
Administrativ chef Lise-Lotte Bengtsson informerar om uppftiljningen av
anmälningar till huvudmannen enl. skollagen 6 kap 10$ och diskrimineringslagen - barn och elever som känner sig kränkta eller diskriminerade under
höstterminen20l6 samt anmälningsärenden till Barn- och elevombudet (BEO)
och Skolinspektionen från 207 6.
Bengtsson redogör ftir de 20 anmälningsärenden som inkommit under hela20l6,
vad som anmälts samt hur lorvaltningen kan arbeta ftir att minska framtida
anmälningar.

4,

Arvodesregler
A¡nethe B erg och förvaltningssekreterare Pernilla
Gustafsson informerar om riktlinjerna ftir ekonomisk ersättning till

Löne administratör

fürtroendevalda.
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nformation - Förvaltn ingscheÍ 2017 -02-16
1. Lokalfrågor
Barn och utbildningsnåimnden diskuterar ftirskolegruppernas storlek och
personaltäthet.
Förvaltningschef Hans-Lennart Schylberg informerar om arbetet med
infiirskaffandet av två ftirskolebussar. Nåimnden diskuterar bussama.

2.

Barn och utbildningsnämndens årshjut 2017
Förvaltningschef Hans-Lennart Schylberg informerar om utvecklingsdagen den
7 mars.

3.

Arbetsmiljö
Förvaltningschef Hans-Lennart Schylberg redogör ftir hur barn och
utbildningsftirvaltningen planerar att använda sig av pengar som kan sökas
genom "Hälsoresan".
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lnformation - Ordförande
1.

201 7 -02-16

Information från Fyrbodal
Ordfiirande Cecilia Sandberg (S) och 2:evice ordftirande Magnus Jacobsson
(KD) informerar om Fyrbodals remiss angående genomlysning/kartläggning av
Fyrbodals kommunalfiirbund som inkommit till kommunledningskontoret.
Ordftirande poängterar vikten av attremissen även går ut till nåimnderna.
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Patientsäkerhets berättelse 201 6
Sommonfotlning
Vårdgivaren, Barn och utbildningsnämnden, har det fulla ansvaret ftir de delar av Bam och
elevhälsan i grundskolan och särskolan samt elevhälsan inom gymnasieskolan och
gymnasiesärskolan som lyder under Hälso- och sjukvårdslagstiftning. I detta innefattas
elevhälsans medicinska insats (EMI) med skolsköterska och skolläkare, logopederna samt
delar av psykologernas verksamhet.
Vårdgivaren ska enlig 10 $ patientsäkerhetslagen (2010:659) senast den 1 mars varje år
upprätta en patientsäkerhetsberättelse som beskriver hur patientsäkerhetsarbetet bedrivits
under floregående år, vidtagna åtgärder och uppnådda resultat. Även en kvalitetsberättelse
ska upprättas och vi har valt att sammanfoga dessa till ett dokument.

MLA leder ett strukturerat kvalitets- och utvecklingsarbete fìir att verksamheten
hög kvalitet och vårdskador undvikas.
I patientsäkerhetsberättelsen beskrivs hur detta arbete bedrivits kopplat
fÌirfattningar som styr Hälso- och sjukvårdsverksamhet.

till

ska hålla

de lagar och

Under 2016har vi arbetat mycket med att utforma enhetliga rutiner. Vi har utftirt
egenkontroll genom kollegial journalgranskning. Risk- och händelseanalyser är utftirda.
Informationssäkerhetsarbete har påbörjats utifrån ny ftirfattning som börjar gälla i mars
2017.Yi har också arbetat med att skapa ett digitalt system (e-tjänst) ftir
awike I sehanteringen/hände I serapportering.

Beslutsunderlog
Barn och utbildnings tj änsteskrivelse 20 I 7-0 I - I 6
Patientsäkerhetsberättelse och kvalitetsberättelse ftir elevhälsan i Uddevalla kommun 2016
Utvärdering verksamhets- och kompetensutvecklingsplan 2016
Verksamhets- och kompetensutvecklingspl an 2017
Beslut
Barn och utbildningsnämnden beslutar

att

anta kvalitets och patientsäkerhetsberättelse

ftir 2016
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Kommunstyrelsens rem¡ss - Motion från Garin Ramneskär (M)
och Mikael Staxäng (M) om att i planeringen av nya kommunala
byggnader ha med förberedande insatser för hörselhjälpmedel
Sommonfotlning
Carin Ramneskär (M) och Mikael Staxäng (M) har i motion till Kommunfullmäktige
framftlrt att man i all lokalplanering önskar väga in de langsiktiga effekterna av aIl i
projektstadiet ftir nya kommunala byggnader och/eller större ombyggnationer tar med
fürberedande insatser ftir hörselhjälpmedel. Man vill också att man väger in ekonomiska
och socialt hållbara aspekter, effekter på inlärning samt delaktighet i detta långsiktiga
arbete (samhällsnyttan), av denna planering. Motionen har remitterats av
kommunstyrelsen till barn och utbildning.

Beslutsunderlog
Remisshandlingar
Barn och utbildnings tjänsteskrivelse 20 I 7-0 1 -3 0

Beslul
Barn och utbildningsnämnden beslutar

att besvara motionen med hänvisning till ftirvaltningens tjåinsteskrivelse daterad 201701-30 av vilken framgår att ft!rvaltningen generellt ?ir positiv till att lokaler anpassas.
Det behöver dock inte ske med fasta installationer eftersom trådlös teknik f,rnns.
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Verksamhetsberättelse 2016 Barn och utbildningsnämnden
Sommonfotlning
Som en del av kommunens årsredovisning ska varje nämnd lämna en
verksamhetsberättelse enligt av kommunen fastställd mall. Denna ska innehålla en
uppfüljning av ekonomiska och verksamhetsmässiga resultat utifrån prioriterade

områden, uppdrag och mått i nåimndens styrkort.
Förskola och skola har även andra mål och uppdrag att ftirhålla sig till åin de som
återfinns i kommunens styrkort. Statligt uppsatta mål i skollagen, läroplaner, ämnesoch kursplaner och andra fürfattningar styr verksamheten. Enligt barn och
utbildningsnämndens beslut om systematiskt kvalitetsarbete ska arsberättelsen därftjr
kompletteras med en längre verksamhetsberättelse.
Resultat ftjr tre av nämndens mått kräver enligt ft)rvaltningens bedömning ytterligare
analys och åtgärdsplaner. De mått som avses är genomsnittligt betygspoäng åk
6/meritvärde åk 9, andel elever som når målen i alla åirnnen samt andel elever med
gymnasieexamen inom tre år. Resultatutvecklingen över tid behöver analyseras liksom
orsaker till skillnader mellan kön, enheter och ämnerVkurser ftir att därefter kunna sätta
in rätt åtgärder. Förvaltningen avser att redovisa analysen och dess slutsatser till
nåimnden senast juni 2017.

Beslutsunderlog
Förvaltningens tj åinsteskrivelse daterad 20 l7 -02-03
B arn o ch utbildningsnämndens verksamhetsberättel se 2 0 1 6
B arn o ch utbildningsnämndens verksamhetsberättelse 20 I 5 I 20 I 6
Beslut
Barn och utbildningsnämnden beslutar

att godkänna upprättad verksamhetsberättelse för 2016.

att godkänna upprättad verksamhetsberättelse fot 20 | 5 I 20 I 6.
att analys och åtglirdsplaner avseende måtten genomsnittligt betygspoåing/meritvåirde åk
6 och 9, andel elever som når målen i alla ämnen samt andel elever med
gymnasieexamen inom tre ar ska redovisas till nämnden senast juni2017.
att fastställa ftiljande prioriterade läroplansmål ftir läsåret 201712018:
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Förskola:
. Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin ftirmåga att upptäcka,
reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i
vardagen
. Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin skapande ft)rmåga och sin
ftirmåga att ftirmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många
uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama
Grundskola och grundsärskola:
a
Skolan ska ansvara ftir att varje elev efter genomgångengrundskola kan använda
modern teknik som ett verktyg ftir kunskapssökande, kommunikation, skapande
och låirande.
a
Skolans mål är att varje elev utvecklar fìirmågan att själv bedöma sina resultat
och ställa egen och andras bedömning i relation till de egna arbetsprestationerna
och ftirutsättningama.
Skolan ska ansvara für att varje elev efter genomgången grundskola har fått
kunskaper om lorutsättningarna für en god miljö och en hållbar utveckling
Gymnasieskola:
. Det lir skolans ansvar att varje elev som slutftirt ett program inom
gymnasieskolan kan observera och analysera människans samspel med sin
omvärld utifrån perspektivet hållbar utveckling.
. Skolans mål ?ir att varje elev kan samspela i möten med andra mtinniskor utifrån
skillnader i livsvillkor, kultur, språk, religion och historia.
. Det är skolans ansvar att varje elev som har slutfìirt ett program inom
gymnasieskolan tillägnar sig goda kunskaper i de kurser som ingår i elevens
studieväg och kan anvåinda dessa kunskaper fiir vidare studier och i samhällsliv,
arbetsliv och vardagsliv.
Gymnasiesärskola:
. Skolans mål är att varje elev kan göra medvetna ställningstaganden grundade på
kunskaper om mänskliga rättigheter och grundläggande demokratiska
värderingar samt personliga erfarenheter.
. Skolans mål är att varje elev utifrån sina ftirutsättningar är medveten om att alla
yrkesområden forändras i takt med teknisk utveckling, fürändringar i samhällsoch yrkesliv samt ökad internationell samverkan och därmed ftirstar behovet av
personlig utveckling i yrket.
. Rektorn har särskilt ansvar ftir att samverkan mellan lärare i olika kurser
kommer till stand så att eleverna får ett sammanhang i sina studier.
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Vuxenutbildningen:
. Rektor har ett särskilt ansvar att utbildningen utformas så elever i behov av stöd
far det.
. Vuxenutbildningens mål åir att varje elev tar ansvar ftir sitt lärande och sina
studieresultat.
. Vuxenutbildningens mål tir att varje elev ges möjlighet att ffi sina kunskaper och
kompetenser validerade.
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Sammanställning av inkomna klagomål under 2016
Sommonfottning
Enligt 4kap 8 $ skollagen ska huvudmannen ha skriftliga rutiner ftir att ta emot och
utreda klagomål mot utbildningen. Information om rutinerna ska låimnas på låimpligt
sätt. Här lämnas en sammanställning över inkomna klagomål under 2016 inklusive
ftirbättringsområden.

Beslulsunderlog
Förvaltningens tj änsteskrivelse, daterad 2017 -02-02

Beslul
Barn och utbildningsnåimnden beslutar

att godkåinna sammanställningen av inkomna klagomål under 2016
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Uppföljning - Anmälan enl. skollagen 6 kap 10$ och
diskrimineringslagen till huvudman - barn/elever som känner
sig kränkta/diskriminerade samt anmälningsärenden till Barnoch elevombudet (BEO) och Skolinspektionen - höstterminen
2016
Sommonfotlning
I 6 kap skollagen och diskrimineringslagen finns bestämmelser om åtgärder med ändamål att motverka kränkande behandling och diskriminering av barn och elever. Enligt
6:10 skollagen är en ftlrskolechef eller rektor som får kännedom om att ett barn eller en
elev anser sig ha blivit utsatt ftir kränkande behandling i samband med verksamheten
skyldig att anmäla detta till huvudmannen.
Huvudmannen är inom ftirvaltningen barn och utbildningsnåimnden. Nämnden har genom beslut 2012-06-19 $ 96 delegerat till ordftiranden att ä nämndens vägnar motta
anmälningar från fÌirskolechef/rektor om barn och elever som anser sig ha blivit utsatta
fiir kråinkande behandling eller diskriminering. Genom ftirteckning anmäls delegationsbeslut fattade på barn och utbildningsnämndens vägnar vid varje tillfÌille när nämnden
har sitt sammanträde.

Enligt nämndens årshjul ska uppftiljning och analys ske två gånger per år. I detta ärende
är det anmälningarna under höstterminen20l6 som följs upp. Därutöver sker en redogörelse över mottagna anmälningsärende fran Skolinspektionen och Barn- och elevombudet under hösttermin en 2016.

Beslulsunderlog
Barn och utbildnings tj änsteskrivelse

20 1 7-0 1 -3

1

Beslul
Barn och utbildningsnämnden beslutar

attläggauppföljningen av anmälda ärenden till huvudmannen om utredningar av kränkningar/diskriminering samt ärenden till Skolinspektionen och Barn- och elevombudet
flor höstterminen 2016 till handlingarna
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Anmälan av beslut fattade på nämndens vägnar 2017'02'16
Sommonfotlning
Genom ftirteckning dat.2017-02-06

at:ulräls delegationsbeslut fattade på

bam och

utbildningsnåimndens vägnar.

Beslulsunderlog
B arn och utbildnings tj änsteskriv else 20 17 -02-0 6
Beslul
Barn och utbildningsnåimnden beslutar

att anmälningsärenden enligt ovan läggs till handlingarna
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Anmälan till huvudman enligt 6 kap 10 S Skollagen - barn/elev
som känner sig kränkt 2017-02-16
Sommonfottning
Barn och utbildningsnämnden har delegerat till ordftiranden 2012-06-19 $ 96 att å
nämndens vägnar motta anmälningar fran ftirskolechef/rektor om barn och elever som
anser sig ha blivit utsatta ftr kränkande behandling.
Genom ftirteckning dat.2017-02-06 annäls delegationsbeslut fattade på bam och
utbildningsnämndens vägnar.

Beslulsunderlog
Barn o ch utbildnings tj änsteskriv else 20 17 -02 -0 6
Beslul
Barn och utbildningsnämnden beslutar

att anmälningsärenden enligt ovan läggs till handlingama
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övriga frågor
1.

Särskolans Rikskonferens 8-9 maj2017
Fatima Ali Ismaiel (KD) anmäler intresse att delta på Särskolans Rikskonferens
den 8-9 maj2017.

2.

Politiskt deltagande på Uddevalla gymnasieskolas lokala programråd
Ordftirande Cecilia Sandberg (S) meddelar att det har inkommit inbjudningar till
ft ljande lokala programråd:
Fordon- och transportprogrammet med inriktning transport den l3 mars
Fordon- och transportprogrammet med inriktning mekaniker den 13 mars
El- och energiprogrammet den27 februari
Hantverkspro grammet den 27 februari

Beslul
Barn och utbildningsnämnden beslutar

att Fatima Ali Ismaiel (KD) beviljas delta på Särskolans Rikskonferens den 8-9 maj
2017

att Sonny Persson (S) beviljas delta på nedanstående lokala programråd i Uddevalla
gymnasieskola:
Fordon- och transportprogrammet med inriktning transport den 13 mars kl. 13:00
Fordon- och transportprogrammet med inriktning mekaniker den l3 mars kl. 09:30
El- och energiprogrammet den27 februari kl. 13:00 samt

att Majvor Abdon (UP) beviljas delta på Hantverksprogrammets lokala programråd den
27 febrtari kl. 08:30

I

TC
Justerandes signatur

l.---)

Utdragsbestyrkande

