Sammanträdesprotokoll
2015-09-23

Barn- och utbildningsnämnden
Tid och plats

23 september 2015, klockan 13.15-16.15
Hjortsbergskolan, Ågårdsvägen 33, Ljungby

Beslutande

Stefan Willforss (C) ordförande
Jennie Lundgren (M),
Magnus Carlsson (S)
Gunnel Nilsson (C)
Ulla Hansson (M)
Ann Arousell Sålebo (FP)
Susanna Tingbratt (KD)
Margaretha Andersson (S)
Liselotte Åhlander (S)
Melena Jönsson (SD)
Ingela Rosén (S) ersättare för Jerry Rogerstam (S)

Övriga
deltagande

Eva-Gun Berglund, barn- och utbildningschef
Anna Gummesson, informatör
Sabina D´zonlic (FP), ej tjänstgörande ersättare
Maida Dzanic (ALT), ej tjänstgörande ersättare
Nils-Göran Jonasson, skolområdeschef väster/söder, §§ 121-124
Birgitta Bergsten, chef central elevhälsa och mångfald, § 125
Morgan Karlsson, utvecklingsledare, § 126
Annika Rydén, ekonom, § 128
Christina Bertilfeldt, personalföreträdare, §§ 118-130
Jens Krantzén, personalföreträdare, §§ 118-123
Sven-Arne Björåker, personalföreträdare, §§ 118-130
Jorge Rodriguez, personalföreträdare, §§ 118-130

Åhörare

1 åhörare §§ 118-121

Justerare

Margaretha Andersson

Justeringens
tid och plats

Barn- och utbildningskontoret den 28 september 2015 klockan 9.00.

Paragrafer

118 – 131

Sekreterare

Anna Gummesson

Ordförande

Stefan Willforss

Justerare

Margaretha Andersson
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ANSLAG/BEVIS
Protokollet är nu justerat. Justeringen har offentliggjorts på Ljungby
kommuns anslagstavla och på kommunens webbplats.
Nämnd/styrelse

Ljungby kommun, Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum

23 september 2015

Överklagningstid

28 september – 19 oktober 2015

Anslaget nedtaget
Förvaringsplats
för protokollet

20 oktober 2015
Barn- och utbildningskontoret, Olofsgatan 9, Ljungby

Underskrift

Katarina Mahot
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Bu § 118

2015/0009

600

Information från tillsynsbesök
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen.
Sammanfattning av ärendet
Tillsynsbesök görs varje år på barn- och utbildningsförvaltningens verksamheter
samt fristående förskolor.
Ledamöter som varit på tillsynsbesök sedan föregående barn- och
utbildningsnämndssammanträde informerar om dessa. Alla ledamöter har också
tagit del av rapporter från besöken.
Besöken som redovisas är:
• Fogdeskolans förskola
• Förskolan Kajsa Kavat
• Kungshögsskolan
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Bu § 119

2015/0171

291

Information om Hjortsbergskolan
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen.
Sammanfattning av ärendet
Vid Hjortsbergskolan finns en sammansatt problematik relaterad till åldrande
byggnader och anläggning, ändrade myndighetskrav för tillgänglighet, ökade
elev- och personalgrupper och ändrade behov i samband med undervisning.
Skolan har även problem med dålig lokalkapacitet och logistik för skolbussar
och parkeringar.
Hjortsbergskolan har under våren och sommaren renoverats.
Fastighetsförvaltningen har gjort en utredning som talar för en långsiktig lösning
där både b- och c-byggnaden ersätts av nybyggnad som även ger utrymmen för
verksamhetens ökade och förändrade lokalbehov. Detta istället för att
totalrenovera.
Fastighetsavdelningen fick den 19 augusti 2015 i uppdrag av tekniska nämndens
arbetsutskott att tillsammans med barn- och utbildningsförvaltningen ta fram ett
program enligt investeringsprocessen och en kostnad för Hjortsbergskolan.
Sedan skolan startade igen i augusti har elever och personal lämnat klagomål på
inomhusklimatet på skolan. Därför kommer kommunen som en
försiktighetsåtgärd att stänga B-byggnaden, där problemen finns. Det innebär att
några klasser får flytta till andra klassrum på Hjortsbergskolan och några klasser
tillfälligt flyttas till Sunnerbogymnasiet.
Den 23 september har ordförande i tekniska nämnden och barn- och
utbildningsnämnden tillsammans med tjänstemän och politiker bjudit in till ett
möte med föräldrar för att höra deras tankar.
Beslutsunderlag
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott noterade informationen den 9
september 2015 § 72.
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Bu § 120

Information om slutlig antagning till Sunnerbogymnasiet
läsåret 2015/2016
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen.
Sammanfattning av ärendet
Av 281 elever som slutade årskurs 9 vårterminen 2015 valde 222 att börja på
Sunnerbogymnasiet hösten 2015. Det motsvarar 79 procent av eleverna.
Dessutom valde 27 elever från andra kommuner att börja på
Sunnerbogymnasiet.
Andelen elever som bor i Ljungby kommun som väljer Sunnerbogymnasiet har
ökat varje år sedan 2012.
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Bu § 121

2015/0176

604

Redovisning av nationella prov läsåret 2014/2015
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen.
Sammanfattning av ärendet
Nationella prov genomförs i årskurs 3, 6 och 9 varje läsår. I samtliga årskurser
görs proven i ämnena matematik och svenska. I årskurs 6 och 9 även i ämnet
engelska. Årskurs 9 genomför prov även i SO och NO.
Skolområdeschefen informerar om resultaten på de nationella proven som
genomförts under läsåret 2014/2015.
Skolområdeschefen och barn- och utbildningschefen har också tagit fram ett
antal åtgärder för ökad måluppfyllelse i årskurs 1-9:
• Regelbundet och tidigt analysera och dokumentera de insatser som
görs kring elever som riskerar att inte nå målen.
• Tydliga TLI-tjänster (tidig läsinlärning).
• Plan för hur skolan ska arbeta för att nå ökad måluppfyllelse.
• Utveckling av resursfördelningssystemet.
Beslutsunderlag
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott noterade informationen den 9
september 2015 § 73 och beslutade att den ska föredras även för barn- och
utbildningsnämnden.
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Bu § 122

2015/0177

604

Redovisning av betygsstatistik för årskurs 6 läsåret
2014/2015
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen.
Sammanfattning av ärendet
Skolområdeschefen informerar om betygen i årskurs 6 vid vårterminens slut
2015.
Genomsnittligt meritvärde för eleverna i hela kommunen är 209. Detta räknas ut
genom att varje betyg får ett betygsvärde mellan 0 och 20. Meritvärdet utgörs av
summan av betygsvärdena för de 16 bästa betygen i elevens betyg.
Skolområdeschefen och barn- och utbildningschefen har också tagit fram ett
antal åtgärder för ökad måluppfyllelse i årskurs 1-9:
• Regelbundet och tidigt analysera och dokumentera de insatser som
görs kring elever som riskerar att inte nå målen.
• Tydliga TLI-tjänster (tidig läsinlärning).
• Plan för hur skolan ska arbeta för att nå ökad måluppfyllelse.
• Utveckling av resursfördelningssystemet.
Beslutsunderlag
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott noterade informationen den 9
september 2015 § 74 och beslutade att den ska föredras även för barn- och
utbildningsnämnden.
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Bu § 123

2015/0178

604

Redovisning av betygsstatistik för åk 7-9 läsåret
2014/2015
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen.
Sammanfattning av ärendet
Skolområdeschefen informerar om betygen i årskurs 7-9 vid vårterminens slut
2015.
Preliminärt var det 86,25 procent av eleverna i årskurs 9 som slutade skolan med
behörighet till nationellt program på gymnasiet.
Genomsnittliga meritvärden är 216,6 för årskurs 9, 202 för årskurs 8 och 202 för
årskurs 7. Detta räknas ut genom att varje betyg får ett betygsvärde mellan 0 och
20. Meritvärdet utgörs av summan av betygsvärdena för de 16 bästa betygen i
elevens betyg.
Skolområdeschefen och barn- och utbildningschefen har också tagit fram ett
antal åtgärder för ökad måluppfyllelse i årskurs 1-9:
• Regelbundet och tidigt analysera och dokumentera de insatser som
görs kring elever som riskerar att inte nå målen.
• Tydliga TLI-tjänster (tidig läsinlärning).
• Plan för hur skolan ska arbeta för att nå ökad måluppfyllelse.
• Utveckling av resursfördelningssystemet.
Beslutsunderlag
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott noterade informationen den 9
september 2015 § 75 och beslutade att den ska föredras även för barn- och
utbildningsnämnden.
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Bu § 124

2015/0106

600

Yttrande över motion Läxor i örat när du vill
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden avger förvaltningens förslag till svar som sitt
eget till kommunfullmäktige gällande motionen ”Läxor i örat när du vill”.
Sammanfattning av ärendet
Jennie Lundgren (M) yrkar i en motion (daterad 2015-01-20) att barn- och
utbildningsförvaltningens tjänstemän får i uppdrag att utreda möjligheten att
använda tjänsten Inläsningstjänst för samtliga elever i Ljungby kommun. Hon
menar att det hade underlättat för många barn och ungdomar att få sina
skolböcker och läxor upplästa via en app eller bandspelare.
Inläsningstjänst erbjuder inlästa läromedel och pedagogiska verktyg såsom
hjälpmedel vid dyslexi och läs- och skrivsvårigheter samt rättstavning. Det finns
även studiemedel för nyanlända på deras modersmål.
I ett yttrande över motionen (daterat 2015-09-07) föreslår barn- och
utbildningsförvaltningen att barn- och utbildningsnämnden avger följande svar
till kommunfullmäktige:
• Ett kommunabonnemang gällande Inläsningstjänst kan ses som positivt
för elevernas inlärning. Det skulle kunna ge möjlighet till en ytterligare
större flexibilitet vid inlärning och öppna nya vägar för att stärka
studiehandledning på modersmålet.
• Kostnaden för ett kommunabonnemang ligger för Ljungbys del på cirka
200 000 kronor per år. Då är inte studiehandledning på modersmålet
inräknat. Studiehandledning på modersmålet kostar första året cirka 35
000 kronor per år och kommer när det är fullt utbyggt att ligga på cirka
150 000 kronor per år. Totalkostnaden för Ljungbys del hamnar då på
350 000 kronor per år.
• Eftersom inte någon kostnadsbesparing kan göras vad gäller
läromedelsanslag ser vi inte någon möjlighet att teckna dessa
kommunabonnemang under innevarande läsår.
• Kostnaden ryms inte inom barn- och utbildningsförvaltningens budget
för 2015 eller 2016.
Beslutsunderlag
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott föreslog den 9 september 2015 §
76 att barn- och utbildningsnämnden avger förvaltningens förslag till svar som
sitt eget till kommunfullmäktige gällande motionen ”Läxor i örat när du vill”.
Justerandes sign
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Bu § 125

2015/0179

611

Läsutveckling
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen.
Sammanfattning av ärendet
Ljungby kommuns grundskola utgår från målsättningen att alla barn ska kunna
läsa i slutet av årskurs 1. Skolorna använder ett material från Skolverket i
svenska- och svenska som andraspråksundervisningen. I det materialet finns
utarbetade mätpunkter från årskurs 1-9. Utifrån det har elever i årskurs 1-8
under våren 2015 testat sin läsutveckling.
Resultatet för 2015 bedöms vara att 89 procent av de testade eleverna når målet
att kunna läsa i årskurs 1.
Förvaltningens åtgärder:
• Öka svarsfrekvensen från skolorna.
• De elever som inte nått målen ska identifieras på enheternas
elevhälsomöte och stöd ska sättas in.
• Inventera hur enheterna använder resursen ”tidig läsinlärning” och ge de
lärare som arbetar med tidig läsinlärning fler verktyg för att öka antalet
barn som kan läsa i slutet av årskurs 1.
• Utbilda nya lärare i Skolverkets material som används (Nya språket
lyfter och Språket på väg).
• Kompetensutveckling runt användandet av Skolverkets material (Nya
språket lyfter och Språket på väg) med extra fokus på svenska som
andraspråk.
• Samordning runt de olika läsfrämjande insatserna i kommunen, till
exempel Läslyftet och Läslustan.
Beslutsunderlag
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott noterade informationen den 9
september 2015 § 77 och beslutade att den ska föredras även för barn- och
utbildningsnämnden.
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Bu § 126

Information om läslyftet
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen.
Sammanfattning av ärendet
Läslyftet är en fortbildning i språk-, läs- och skrivdidaktik för lärare.
Fortbildningen bygger på kollegialt lärande. Läslyftet syftar till att öka elevers
läsförståelse och skrivförmåga genom att stärka och utveckla kvaliteten i
undervisningen. Inom Läslyftet finns det möjlighet för huvudmän att söka
statsbidrag för handledare som stödjer det kollegiala lärandet.
Astradskolan, Åbyskolan och Ryssbyskolan deltar läsåret 2015/2016. Målet är
att alla skolor ska ha genomgått läslyftet innan 2018.
Beslutsunderlag
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott noterade informationen den 9
september 2015 § 78 och beslutade att den ska föredras även för barn- och
utbildningsnämnden.
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Bu § 127

2015/0180

041

Budget 2016
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden ger direktiv vad gäller anpassning av budget
2016.
Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige har fastställt Ljungby kommuns budget för år 2016.
Detaljbudgeten för barn- och utbildningsnämnden ska nu utformas och
administrative chefen efterfrågar direktiv kring förutsättningarna. Det finns ett
antal kostnader som inte har täckning i budgetramen. Dessutom finns ett antal
besparingar som är beslutade för år 2016.
Beslutsordning
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott noterade informationen den 9
september 2015 § 79 och beslutade att den ska föredras även för barn- och
utbildningsnämnden.
Arbetsutskottet gav barn- och utbildningschefen i uppdrag att tillskriva tekniska
förvaltningen och begära förslag på förskolelokaler i Ljungby tätort.
Arbetsutskottet gav barn- och utbildningsförvaltningen i uppdrag att ta fram
förslag till ny taxa för förskola och fritidshem.
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Bu § 128

2015/0003

040

Ekonomisk information
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden godkänner redovisningen.
Sammanfattning av ärendet
Ekonomen ger en utfallsrapport och löneanalys för augusti 2015.
Kostnader för barn/elever i andra kommuner och i fristående verksamheter är
preliminärt 39 301 000 kronor för januari-augusti 2015.
Beslutsordning
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott godkände den preliminära
redovisningen den 9 september 2015 § 80 och beslutade att en fastställd
redovisning ska göras för barn- och utbildningsnämnden.
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Bu § 129

Information om utredningsuppdrag
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen.
Sammanfattning av ärendet
Barn- och utbildningschefen har lämnat ett utredningsuppdrag till utredare om
att utreda en mottagningsenhet för nyanlända.
Utredaren ska också utreda dokumentation kring uppföljning av frånvaro, elever
som inte förväntas nå kunskapsmålen samt kränkande behandling med mera.
Beslutsunderlag
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott noterade informationen den 9
september 2015 § 84 och beslutade att den ska föredras även för barn- och
utbildningsnämnden.
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Bu § 130

2014/0039

630

Uppföljning efter Skolinspektionens regelbundna tillsyn
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen.
Sammanfattning av ärendet
Skolinspektionen genomförde under höstterminen 2014 regelbunden tillsyn i
grundskola, grundsärskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola, förskola,
fritidshem och vuxenutbildning i Ljungby kommun. Vid tillsynen tar
Skolinspektionen ställning till hur väl kommunen uppfyller de krav som
författningarna ställer på verksamheten.
Vid vissa skolenheter förelade Skolinspektionen kommunen att vidta åtgärder
inom olika områden.
Skolinspektionen har nu gjort en uppföljning avseende Angelstadskolan,
Bolmsöskolan, Ekebackenskolan, Hamnedaskolan, Åbyskolan 1,
Sunnerbogymnasiet 1-5, vuxenutbildningen samt kommunal huvudman. I
uppföljningen bedömer Skolinspektionen att Ljungby kommun har vidtagit
sådana åtgärder att de påtalade bristerna vid dessa enheter har åtgärdats.
Tillsynen gällande dessa enheter är nu avslutad.
Skolinspektionen har också gjort en uppföljning avseende fritidshem,
Astradskolan 1-2, Hjortsbergskolan 1-2 och Kungshögsskolan 1-3. Gällande
dessa skolenheter kräver Skolinspektionen att Ljungby kommun kompletterar
sin redovisning av vilka åtgärder som vidtagits.
Beslutsunderlag
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott noterade informationen den 9
september 2015 § 85 och beslutade att den ska föredras även för barn- och
utbildningsnämnden.
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Bu § 131

Meddelanden
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden godkänner redovisningen av meddelanden.
Sammanfattning av ärendet
Förvaltningen redovisar meddelanden.
Bu 2015/0173.623
Beslut 2015-09-09 från Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott gällande
skrivelse angående skolskjutsar.
Bu 2015/0174.043
Samarbetsavtal Teknikcollege Kronoberg.
Bu 2015/0134.600
Beslut 2015-08-18 från Kommunstyrelsen gällande omdisponering av
investeringsmedel 2015 för utbyggnad av trådlösa nätverk i skolor och
förskolor.
Bu 2013/0109.337
Beslutsförslag 2015-08-24 från Miljö- och byggförvaltningen gällande klagomål
på bullerstörning från skolidrottsplatsen på fastigheten Läraren 20.
Bu 2015/0039.612
Beslut 2015-09-14 från Skolinspektionen gällande ansökan om godkännande
som huvudman för gymnasieskola vid Växjö Fria Fordonsgymnasium i Växjö
kommun.
Bu 2015/0047.612
Beslut 2015-09-11 från Skolinspektionen gällande ansökan om godkännande
som huvudman för gymnasieskola vid Ljud- och Bildskolan i Halmstad
kommun.
Bu 2015/0072.612
Beslut 2015-09-11 från Skolinspektionen gällande ansökan om godkännande
som huvudman för nationellt godkänd idrottsutbildning inom idrotten
Bordtennis vid Aspero Idrottsgymnasium i Halmstad kommun.
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Bu 2015/0182.623
Beslut 2015-08-31 från Kommunfullmäktige gällande att ansvaret för
skolskjutsverksamheten flyttas tillbaka till barn- och utbildningsnämnden från
och med den 1 januari 2016.
Bu 2015/0135.623
Beslut 2015-08-31 från Kommunfullmäktige gällande utredning om raster och
skolväg som del av elevernas skoldag.
Bu 2015/0189.761
Beslut 2015-09-15 från kommunstyrelsen gällande ansökan om medel från
social investeringsfond till Marching for love.
Synpunkter 1,2 och 3 kvartalet 2015
Protokoll från samverkan enligt lokalt avtal 2015-09-09
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