MÖNSTERÅS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Barn- och utbildningsnämnden

2017-09-06

Sammanträdesdatum

Sida

(10)

Centralskolan, onsdagen den 6 sep 2017, kl. 13.00- 16.30

Plats och tid
Beslutande

Jacqueline Doohan (C), ordf
Sarah Johansson (C)
Jusuf Causevic (C)
Anna-Lena Josefsson (C)
Cmt-Rune Roos (M)
Madeleine Rosenqvist (KD)
Bill Björklund (L)

Lene Hollner (S)
Mmtin Samuelsson (S)
Nina Borg (S)
Britt-Marie Necke (S)
Torsten Rundberg (S)
Mikael Karlsson (SD)

Övriga deltagande

Anna Rubio Lind (S), ersättare
Ulrica Widesdotter (S), ersättare
Victoria Schön Månsson, ekonomichef, §§68-70
Åsa Hällerståhl, ekonom, §§68-70
Therese Stenberg, utvecklingsledare, §67
Yvonne Håkansson, rektor, §§65, 66
Eva Lindvall, rektor, §66
Magnus Sjöstedt, skolchef
Birgitha Freij, kommunsekreterare

Utses att justera
Justeringens

Lene Hollner

plats och tid

Den 20 sep 2017

Underskrifter

Sekreterare
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................................................ .

Paragrafer

64 - 72

Birgitha Freij

Ordförande

Justerande

Lene Hollner

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag på
kommunens officiella anslagstavla i kommunhuset.
Organ
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Förvaringsplats för protokollet
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MÖNSTERÅS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnärnnden

2017-09-06

Bun § 64

Föregående mötesprotokoll
Beslut

Justerande sign

Protokollet från den 14 juni 2017 läggs till handlingarna.

Utdrags bestyrkande
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MÖNSTERÅS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämnden

2017-09-06
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Bun § 65

Presentation av ny rektor: Yvonne Håkansson
Rektor Yvonne Håkansson presenterar sig själv, samt informerar om Mölstadskolan. Yvonne pekar på några förbättringsområden, tex. upprustning av
lokaler och utbyte av möbler, tillgång till internet och vaktmästare.
I barn- och utbildningsnämndens diskussion föreslås att handlingsplanen för IT
ska uppdateras och att vaktmästarorganisationen behöver ses över.
Beslut

Justerande sign

Presentationen av Mölstadskolan läggs till handlingarna.
Arbetsutskottet får i uppdrag att bereda ärenden om handhngsplan IT, samt om
vaktmästarorganisationen.

Utdrags bestyrkande
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Sammanträdesdatnm

2017-09-06

Barn- och utbildningsnämnden

4

Bun § 66

Elevsituationen i tätorten
Rektorerna Yvonne Håkansson, Mölstadskolan, och Eva Lindvall, Ljungnässkolan, informerar om elevsituationen i Mönsterås tätort. Elevantalet har
under flera år ökat: 356 elever på Ljungnässkolan och 156 elever på Mölstadskolan. Många av eleverna har ett annat modersmål än svenska, vilket
ställer speciella krav i undervisningen.
Rektorerna uttrycker en oro för att det nya resursfördelningssystemet ska
innebära en stramare budget för skolorna, och att elevantalet ska f01isätta att
öka. Elever som kommer som anhöriginvandrare innebär ett lägre statsbidrag
än de som kommer som asylsökande, men genererar lika mycket resurser.
Rektorerna påpekar också att det råder lokalbrist; klassrummen är fulla, matoch gymnastiksalarna är trånga, utemiljön har brister, och arbetsplatser för
lärare saknas.
Ordförande Jaqueline Doohan (C) summerar barn- och utbildningsnämndens
diskussion: Kommunledningen ska uppmärksammas på situationen i tätortens
skolor, samt på att budgeten tas för kalenderår men skolans verksamhet är
under läsår. Budgetår och läsår sammanfaller inte, vilket innebär budgetmässiga svårigheter. Annat som påverkar budgeten är socialnämndens beslut
om placering i annan kommun, där barn- och utbildningsnämndens budget
belastas med skolkostnaden. Vidare måste dialogen med tekniska kontoret om
lokaler fördjupas (skötselplan efterfrågas), liksom den ibland bristfälliga skyltningen utanför och på skolbyggnaderna. Reglerna för buss när eleven valt en
annan skola ska ses över.
Beslut

Justerande sign

Info1mationen läggs till handlingarna.
Arbetsutskottet får i uppdrag att bereda de olika delarna i den diskussion
nämnden haft.

Utdrags bestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Barn- och utbildningsnämnden
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Bun § 67

Utmanande lärande
Utvecklingsledare Therese Stenberg och skolchef Magnus Sjöstedt
rapporterar om arbetet med Utmanande lärande. Den 17 aug hölls en
f01ibildningsdag med bl.a. en mycket uppskattad föreläsning av psykolog
Carol Dweck. Mindset är en teori som Carol Dweck forskat kring under
decennier och som handlar om att tro på sig själv. Teorin förklarar varför
vissa personer presterar och lyckas bättre än andra, hur ett "fixed mindset"
(fast/låst inställning) kan begränsa en person och hur ett "growth mindset"
(växande tankesätt) kan skapa motivation till lärande och en nyfikenhet som
är avgörande för ökad prestation och resultat, enligt teorin.
Magnus Sjöstedt presenterar fortbildningsplanen 2018-2021. Planen innehåller även kommande år en satsning på föreläsning för all pedagogisk
personal, coacherna minskas från två personer till en, föräldraföreläsning ska
genomföras, och det blir f01isatt workshop för all personal.
Beslut

Justerande sign

Inf01mationen läggs med godkännande till handlingarna.

Utdrags bestyrkande
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Bun § 68

Budgetuppföljning per 1 aug 2017
F örvaltningschef Magnus Sj östedt informerar om budgetuppföljning per 1 aug
2017. Prognosen ser något bättre ut än före sommaren. Viss eftersläpning
finns i siffrorna: ersättning från Migrationsverket saknas.
Beslut

Justerande sign

Informationen läggs till handlingarna.

Utdragsbestyrkande
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7

BUN 2017/006

Budget 2018 - Uppdrag effektiviseringsåtgärder 20182020
Förvaltningschef Magnus Sjöstedt informerar om uppdrag från kommunstyrelsen gällande effektiviseringsåtgärder i budget 2018 med ekonomisk
flerårsplan 2019-2020. I arbetet med att hitta effektiviseringar är det viktigt att
statistik m.m. i databasen Kolada är riktiga. Ekonomikontoret ser tillsammans
med förvaltningssekreterare Liselott Byström över de redovisningar som
skickas till SCB, bl.a. elevstatistiken.
Barn- och utbildningsnämnden diskuterar uppdraget från kommunstyrelsen.
Beslut

Justerande sign

Infonnationen 'läggs till handlingarna.
Barn- och utbildningsnämnden lämnar följande medskick i arbetet: Det är
viktigt att kommunledningen har en dialog med nämnderna om förutsättningarna för respektive nämnds verksamhet om t.ex. vad som är lagstyrt. De
interna flödena måste ses över. All personal måste hållas informerade så att
alla kan bidra med förslag till förändringar i syfte att minska kostnader. Det
måste finnas rutiner för inköp av IT-utrustning av olika slag, samt kontroll
över system som inte nyttjas. Vaktmästarorganisationen behöver ses över.

Utdrags bestyrkande
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Bun § 70
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BUN 2017/007

Nytt resursföredelningssystem för förskolan och pedagogisk
omsorg
Barn- och utbildningsförvaltningen fick under hösten i uppdrag av nämnden
att se över resursfördelningssystemet. Magnus Sjöstedt, skolchef, presenterar
förslaget till nytt resursfördelningssystem för förskolan och pedagogisk
omsorg. I systemet föreslås en fördelning efter socioekonomiska faktorer
baserat på SCB-statistik.
Beslut

Justerande sign

Informationen läggs till handlingarna.
Ledamöterna uppmanas diskutera förslaget till resursfördelningssystem i sina
paiiigrupper.
Beslut om system fattas i samband med beslut om budget 2018.

Utdrags bestyrkande
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Sammanträdesdatum
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Bun § 71

Skolchefen informerar
Förvaltningschef Magnus Sjöstedt informerar om ändringar i skollagen avseende
rätten skola under lov för årskurs 8 och 9, vilket kommer att innebära extra kostnader i form av löner, skolmat, lokaler, skolskjutsar.
Plug In-projektet är avslutat, fotisättningen på projektet heter Motiverande skola.
Vid skolstarten inkom kritik avseende skolskjutsarna: några elever kom tidigt till
skolan. Nu har en grundlig analys för vmje elev genomfö1is, och en viss omläggning
av tiderna har kunnat ske. Ordförande Jaqueline Doohan (C) påpekar att man skulle
kunna införa "kompensation" för lång resa med t.ex. frukt. Skolskjutsverksamheten
bör ses över i alla delar.
Förvaltningens ekonom har avslutat sin anställning, rekryteringsannons är ute. I
samband med anställning av ny ekonom kommer tjänsten att flyttas till ekonomiavdelningen, med närvaro på BUF enligt överenskommelse.
Fritidsgården PLAY invigs den 18 aug.
Förvaltningen har tagit fram en broschyr om skolan i Mönsterås, den delas ut till alla
föräldrar i samband med terminsstarten.
Beslut

Justerande sign

Informationen läggs till handlingarna.

Utdrags bestyrkande
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Bun § 72

Övrigt
Kallelsen till dagens sammanträde har skickats via e-post, och så kommer
den att skickas i fotisättningen. Om någon ledamot vill ha den utskriven på
papper kan man prata med förvaltningssekreteraren.

Justerande sign

Utdrags bestyrkande

