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Förvaltningschefen informerar
Tf. förvaltningschef Elisabet Nord informerar om planeringen inför en eventuell
kommungemensam bemanningsenhet.
Information om arbetet med social inkludering.
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§ 44
Genomlysning av organisationen för studie- och
yrkesvägledning. Dnr 2015.36/60
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar
1 Lägga informationen till handlingarna

2 Ge förvaltningen i uppdrag att återkomma till nämnden med förslag på åtgärder utifrån
rapportens slutsatser senast i oktober
Beslutsunderlag
Beslutsförslag 2015-06-10
Redo för framtiden? En genomlysning av studie- och yrkesvägledningen i Falkenbergs
kommun 2015-06-09
BUN § 15 2015
Sammanfattning av ärendet
Barn och utbildningsnämnden beslutade vid sitt sammanträde 2015-02-25 att ge
förvaltningen i uppdrag att genomföra en genomlysning av organisationen för studie- och
yrkesvägledning. Enligt uppdraget skulle genomlysningen ge svar på frågorna: kan
förändrad vägledning minska antalet studieavbrott och omval? Kan förändrad vägledning
höja andelen elever från Falkenbergs gymnasieskola som går vidare till högskolestudier?
Kan förändrad vägledning samordna elevens önskan och samhällets behov av arbetskraft?
Finns det skäl att ändra organisationen med samlad SYV-resurs på gymnasieskolan? Finns
det skäl att ändra utformningen av tjänstefördelningen mellan grund- och gymnasieskola
för studievägledarna? Finns det skäl att ändra ansvarsfördelningen för vägledningen?
Genomlysningen är nu genomförd och resultatet redovisas för nämnden
Expedieras till (inklusive rapporten):
Verksamhetschef gymnasiet
Verksamhetschef grundskolan
Rektorer grundskola och gymnasieskola
Kommunens studie- och yrkesvägledare
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§ 45
Program och platser på Falkenbergs gymnasieskola 2015/2016.
Dnr 2014.238/65
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar
1 Fastställa följande programutbud på Falkenbergs gymnasieskola för läsåret 2015/2016

Program
Platser
Bygg- och anläggningsprogrammet
32
Barn- och fritidsprogrammet
30
El- och energiprogrammet
16
Ekonomiprogrammet
64
Estetiska programmet ESDAN
20
Estetiska programmet ESEST
23
Estetiska programmet ESMUS
21
Fordons- och transportprogrammet
20
Handels- och administrationsprogrammet
20
Humanistiska programmet
14
Introduktionsprogram IMPROBF
5*
Introduktionsprogram IMPROFT
5*
Introduktionsprogram IMPROHA
2*
Introduktionsprogram IMPROIN
2*
Introduktionsprogram IMPRORL
6*
Industritekniska programmet
14
Naturvetenskapsprogrammet
32
Restaurang- och livsmedelsprogrammet
24
Samhällsvetenskapsprogrammet
50
Teknikprogrammet
50
*Under förutsättning att programmet inte fyller sina platser med ordinarie sökande
Beslutsunderlag
Beslutsförslag 2015-06-03
Sammanfattning av ärendet
Barn- och utbildningsnämnden fastslår årligen ett första programutbud som gymnasieeleverna
kan välja ifrån till årskurs ett. Under våren tas ytterligare beslut där platser och utbud justeras
utifrån elevernas val.
Ekonomi
I förslaget till programutbud har gällande budget beaktats. Även samordningsvinster mellan
klasser och program samt olika organisationsmöjligheter vägs in. Utifrån elevernas val görs
under våren en fördjupad analys av de ekonomiska konsekvenserna. I denna analys vägs både
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kortsiktiga och långsiktiga ekonomiska konsekvenser och in i bedömningen av hur antalet
platser fördelas mellan programmen. Antalet elever i gymnasieålder minskar i både Falkenberg
och landet vilket gör att gymnasieskolor de senaste åren har fått anpassa sina organisationer till
de nya mindre elevvolymerna. Antalet elever i årskurs 9 i kommunen är idag ca 430 st. Av
dessa brukar 70-75% välja Falkenbergs gymnasieskola.
Övervägande
Utbudet ger eleverna ett brett spektrum av olika möjligheter och utgår ifrån tidigare års val och
vad som är möjligt organisatoriskt och ekonomiskt. Utifrån hur eleverna väljer på våren
korrigeras antalet platser. Detta innebär att det initiala antalet platser kan komma att förändras
när den slutliga organisationen fastställs. Målet är att så långt det är möjligt möta elevernas
önskemål och samtidigt kunna erbjuda en god kvalitet och en budget i balans.
Beslutet expedieras till:
Gymnasieskolans rektorer
Kvalificerad handläggare gymnasieskolan
Verksamhetschef gymnasieskolan Schemaläggare gymnasieskolan
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§ 46
Information från PRIO
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar
1 Lägga informationen till handlingarna
Sammanfattning av ärendet
Falkenbergs kommuns tre PRIO-ledare informerar nämnden om PRIO-projektet. Genom
att fokusera på personalens pedagogiska arbete syftar PRIO till att höja elevernas
måluppfyllelse.
Skolor som är igång med PRIO är i dagsläget Tullbroskolan, Vinbergsskolan, Ätranskolan,
Okomeskolan, Apelskolan 6-9 och Kärnhuset.
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§ 47
Månadsuppföljning maj 2015
Sammanfattning av ärendet
Nämnden får en dragning av månadsuppföljningen för maj. Resultatet är minus 1,2
miljoner kronor för perioden. Prognosen för 2015 är cirka sex miljoner kronor i negativ
avvikelse.
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§ 48
Motion om att utveckla integration och demokrati med hjälp av
föreningslivet. Dnr 2015.107/60.
Beslut
Barn- och utbildningsnämnen beslutar
1 Översända denna skrivelse som sitt yttrande till kommunkansliet

Beslutsunderlag
Beslutsförslag, 2015-05-27
Motion från Peter Dygården (S), inkommen 23 mars 2015
Sammanfattning av ärendet
Socialdemokraterna har inkommit med en motion om att ge barn- och utbildningsnämnden
och kultur- och fritidsnämnen i uppdrag att undersöka förutsättningarna att dels starta ett
integrationsprojekt (likt projektet ”Möjligheternas stad” i Borlänge) där föreningar och
skola samarbetar kring barn och unga, dels att erbjuda elever i åk 6-9 sommarskola med
möjlighet att läsa kärnämnen kombinerat med idrott. Den grundläggande tanken är att
främja integration- och demokratiutvecklingen med hjälp av föreningslivet samt att nå
elever som tidigare inte har kommit i kontakt med idrotts- och föreningsliv.
Barn- och utbildningsförvaltningen och kultur- och fritidsförvaltningen ser positivt på ett
stärkt samarbete mellan förvaltningarna när det gäller integrations- och demokratifrågor.
Förvaltningarna har tittat på Borlänges upplägg och tycker att det finns mycket att
inspireras av och ta till sig. När det gäller sommarskola arbetar båda förvaltningar redan
idag med detta; här skulle det mer handla om ökad samordning.
Ekonomi
Förslaget kan komma att påverka nämndens ekonomi. Kostnaderna kommer att påverkas
av hur mycket verksamhet som kan täckas av statsbidrag och projektmedel samt hur stor
personalinsats som krävs.
Övervägande
Att inleda ett övergripande integrationsprojekt i samma storleksordning som Borlänge är
en stor satsning som kräver resurser, både i form av tid och pengar. I Borlänge är det
Borlänge bandy som har tagit initiativet till projektet och också sökt pengar hs Allmänna
Arvsfonden. För att starta ett liknande projekt här i Falkenberg krävs en förening som vill
och har möjlighet att stå bakom och vara drivande i ett liknande projekt.
När det gäller sommarskola anordnar barn- och utbildningsförvaltningen i dagsläget
sommarskola för elever i åk 7-8, språkintroduktionen på IM (gymnasiet) samt nyanlända
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elever i åldrarna 12-16 år. Sommarskolan vänder sig till de elever som riskerar att inte nå
målen i ämnena svenska som andraspråk och matematik. Sommarskolan finansieras
huvudsakligen med statsbidrag från Skolverket, men även med förvaltningens egna medel.
För kultur- och fritidsförvaltningens del arrangeras från och med i år också sommarskola i
form av Sportsommar och Kulturssommar. Sportsommar och Kultursommar erbjuds för
barn och ungdomar i åldrarna 9-13 år under två veckor på ett antal olika platser i
kommunen. Kostnaderna för Sportsommar står FABO, Kultur och Fritid, FAMI, Hallands
idrottsförbund och SISU för. Kommunen ansvarar för att marknadsföra Sportsommar och
upplåta lokaler och material. Kultursommar anordnas med hjälp av bidrag från Region
Halland.
Sommarskola bedrivs på ett bra sätt i respektive förvaltning idag, men kan genom ökad
samverkan ge ännu större effekt och förvaltningen ställer sig därför positiv till förslaget i
motionen.
Barnkonsekvensanalys
Förslaget innebär att fler elever kan erbjudas sommarskola och att fler barn och unga hittar
föreningslivet.
Beslutet expedieras till:
Kommunkansliet
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Ny grundskoleorganisation för Falkenbergs kommun, möjlighet
att ställa frågor
Barn- och utbildningsnämnden ges tillfälle att ställa frågor och be om kompletteringar till
den utredning som barn- och utbildningsförvaltningen presentererat avseende ny
grundskoleorganisation för Falkenbergs kommun.
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Information om lokaler Söderskolan
Sammanfattning av ärendet
Nämnden ges en kortfattad information om läget för lokaler på Söderskolan.
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Information om sjukfrånvaro
Sammanfattning av ärendet
Nämnden får en redogörelse för sjukstatistiken för tertial 1.
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§ 52
Medborgarförslag om årlig nordisk skolmåltidsvecka i samband
med Nordens dag. Dnr. 2015:133/60
Beslut
Barn och utbildningsnämnden beslutar
1 Översända denna skrivelse som sitt yttrande till kommunkansliet

Beslutsunderlag
Medborgarförslag 2015-01-21
Missiv Nordisk skolmåltidsvecka 2015-04-23
Sammanfattning av ärendet
Barn- och utbildningsnämnden har ombetts yttra sig över medborgarförslag från Marita
Sköldborn-Gustavsson innebärande att Falkenbergs kommun inför en årlig återkommande
nordisk skolmålstidsvecka på alla skolor i kommunen i samband med Nordens dag.
Ekonomi
Förslaget påverkar inte nämndens ekonomi.
Övervägande
I dag bygger skolmatsedeln på en varierad meny med hänsyn tagen till traditionella
svenska, nordiska och västerländska maträtter. Kost- och städservice arbetar utefter de av
Barn- och utbildningsförvaltningen fastställda kvalitetskraven. Det är upp till varje skola
att utifrån läroplanen besluta om temaveckor på skolan, innefattande allt från mat till
lektionsinnehåll och aktiviteter.
Barn- och utbildningsnämndens kvalitetskrav för förskola, grundskola och
gymnasieskola
Enligt läroplan för förskola och grundskola ska svenska mattraditioner föras vidare. Vid
påsk, midsommar och lucia serveras traditionell svensk mat. Ett av målen är även att ha en
förtrogenhet med de svenska, nordiska och västerländska kulturarven. Mat från andra
länder ska främjas och finnas med löpande i matsedeln samt under temaveckor.
Barn- och utbildningsnämndens kommentar
Då medborgarförslaget i första hand berör kost- och städservice och man har en
måluppfyllnad som följer BUN:s kvalitetskrav så finner barn och utbildningsnämnden
ingen anledning att införa ett speciellt krav på nordisk skolmåltidsvecka.
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Barn och utbildningsnämnden vill dock poängtera att man ser positivt på att kost- och
städservice på ett tydligare sätt informerar skolorna om möjligheten att själva ordna
temaveckor och att det då är möjligt att få speciell mat på detta tema levererat från kostoch städservice.
Beslutet expedieras till:
Kommunkansliet

________________
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§ 53
Delegationsbeslut för perioden 2015-05-21 till och med 2015-0610. Dnr 2015.18/60
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar
1 Godkänna redovisningen av anmälda delegationsbeslut för perioden 2015-05-21 till och med
2015-06-10.

2 Välja ett antal likabehandlingsärenden för fördjupad redogörelse vid nästa
nämndssammanträde.

Beslutsdatum
2015-05-11 – 201506-08
2015-05-21 – 201506-10

________________
Utdragsbestyrkande

Beslut
Skolskjutsbeslut*

Delegat
Planerare

Delegationsordning
9.2

Likabehandlingsärend
en

Nämndsekreterare

12.13
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§ 54
Meddelanden för kännedom för perioden 2015-05-20 till och med
2015-06-10. Dnr. 2015.17/60
Beslut
Barn och utbildningsnämnden beslutar
1 Godkänna redovisningen av meddelanden för perioden 2015-05-20 till och med

2015-06-10
Avsändare/Mottagare
Medborgare
Skolverket

Miljö- och
hälsoskyddsnämnden
Miljö- och
hälsoskyddsnämnden
Barn- och elevombudet
Förvaltningsrätten
Kommunstyrelseförvaltningen

Kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige
Skolinspektionen
Hallands Waldorfförening

________________
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Ärendet
Namninsamling för att behålla
Fageredsskolan
Beviljande av statsbidrag för
gymnasial lärlingsutbildning vt
2015
Granskning av inkomna
handlingar Lotsen
Föreläggande om att anpassa
verksamheten efter luftflödet
Slättens förskola
Beslut i elevärende
SEKRETESS
Begäran om yttrande
Motion om beredskap
avseende förebyggande och
hantering av TBC
Motion om öppen förskola i
Ullared
Översyn förskoleverksamheten
Tallkottens förskola
Föreläggande SEKRETESS
Önskar starta Waldorfskola
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2015-06-01
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2015-06-04
2015-06-08
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§ 55
Information om elev med hög frånvaro
Sammanfattning av ärendet
Nämnden delges information om elev med hög frånvaro.
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Övriga frågor
Åsa Norberg (S) ställde vid tidigare nämndssammanträde fråga om läget på Apelskolan.
Verksamhetschef och kvalitetsstrateg för grundskolan redogör för processen med det nya
arbetssättet på Apelskolan.
Margareta Gustavsson (S) ställde en fråga vid tidigare nämndssammanträde om arbetet
med elever med långvarig frånvaro.
Förvaltningen berättar att nya förvaltningsövergripande rutiner är på gång, förvaltningen
återkommer när dessa är färdiga och implementeringen är påbörjad.
Lennart Johnsson (V) ställer en fråga om personalomsättningen på barn- och
utbildningsförvaltningens kansli.
Ordföranden svarar att det är en fråga som kommer arbetas vidare med på kansliet.
Lennart Johnsson (V) ställer en fråga om regeringens förslag om betyg från årskurs 4, vem
tar ställning till detta och har Falkenbergs kommun fattat något beslut?
Ordföranden svarar att det är en fråga att ta ställning till när det blir aktuellt.
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