SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Utbildningsnämnden
2012-06-18

Plats och tid

Kommunalhuset, plan 2, Munkhättevägen 45, kl 19:00 – 20:00

Beslutande

Ebba Östlin, ordförande,Youbert Aziz (S), Christina Lundgren
(M), Maria Trygg (S), Gerd Ingels (S), Håkar Klasén (S), Therese
Hellichius (M), Aida Huskovic (M), Bertil Rolf (TUP), Bekir Uzunel (V), Bo H Samuelsson (FP), Miriam Bengtsson (KD)

Ersättare

Juliana Lahdou (S), Olle Westberg (S), Suheer Sherif (S), Lennart
Lauberg (M), Annika Hiltunen (M), Sofia Johansson (FP)

Övriga deltagande

Erik Nilsson, Peter Dacke, Karin Persson-Berg, Sofia Nordgren
Christina Lundgren

Utses att justera

Plats och tid för justering

Munkhättevägen 45, Tumba, 2012-06-18.

Sekreterare
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54 - 60

Sofia Nordgren

Ordförande

Ebba Östlin

Justerare

Christina Lundgren
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_________________________
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§ 54
Yttrande över medborgarförslag - Bygg om parkhemsskolans grusplan till konstgräsplan (UF/2012:31)
Beslut

Utbildningsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteskrivelse som sitt
yttrande över medborgarförslaget.
Sammanfattning

Ett flertal elever och föräldrar vid Parkhemsskolan har gemensamt kommit
in med ett medborgarförslag om att anlägga en konstgräsplan på Parkhemsskolans befintliga grusplan. Utbildningsförvaltningen anser att medborgarförslaget är ett bra initiativ från eleverna för att främja våra barn och ungdomars möjligheter till fysiska och meningsfulla aktiviteter. Däremot finns
det inte några möjligheter för utbildningsförvaltningen att anlägga en konstgräsplan vid skolan, då den föreslagna anläggningen ligger under gatu- och
parkenhetens ansvarsområde. I närområdet finns också en konstgräsplan vid
Trädgårdstadsskolan.
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§ 55
Yttrande över motion om översyn av reglerna för skolskjuts
respektive SL-kort (UF/2012:56)
Beslut

Utbildningsnämnden avstyrker motionen
Yrkanden

(M) yrkar bifall för att en översyn av reglerna för erbjudande av skolskjuts/SL-kort genomförs, där reglerna anpassas till vad som faktiskt är rimliga avstånd för barn och ungdomar.
Sammanfattning

Utifrån att utbildningsförvaltningens regelverk för skolskjuts följer skollagen föreslås att motionen avstyrks.
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§ 56
Ansökan om att få bedriva familjedaghemmet Toppen
(UF/2012:56)
Beslut

Utbildningsnämnden beviljar Veronica Melander tillstånd att starta enskild
pedagogisk omsorg i form av familjedaghemmet Toppen med maximalt fem barn
på Timmerbacken 29 i Tumba.
Anteckningar

(KD) ställer sig mycket positiva till att det erbjuds fler alternativ till barnomsorg
utöver de kommunala i Botkyrka kommun.
Sammanfattning

Veronica Melander har ansökt om att starta enskild pedagogisk omsorg på
Timmerbacken 29 i Tumba. Barngruppen kommer att bestå av upp till fem barn i
åldersgruppen 1-5 år.
Företrädare för förvaltningen har besökt verksamheten och anser att lokalen och
närområdet är väl lämpat för verksamheten. Huset har en stor boyta och stor tomt
vilket möjliggör utomhuslek i direkt anslutning till huset.
Enligt befolkningsprognosen kommer befolkningen att fortsätta att öka i
närområdet så det är förvaltningens uppfattning att verksamheten inte kommer att
påverka befintlig kommunal barnomsorg negativt, varken organisatoriskt eller
ekonomiskt.
Förvaltningen anser att ansökan och den planerade verksamheten uppfyller
gällande lagar och kommunens kriterier och föreslår att utbildningsnämnden
beviljar Veronica Melander tillstånd att starta enskild pedagogisk omsorg i form
av familjedaghemmet Toppen med maximalt fem barn på Timmerbacken 29 i
Tumba.
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§ 57
Utvärdering av modersmålsreformen (UF/2012:56)
Beslut

1) Utbildningsnämnden godkänner utvärderingen av modersmålsreformen
2) Förvaltningen får i uppdrag att utarbeta en handlingsplan för förbättringar
Sammanfattning

Utvärderingen av modersmålsreformen har genomförts av förvaltningens
personal förstärkt med en extern resurs. Vi hade tre perspektiv för ögnen:
personal, elever/barn, samt organisation. Inom dessa tre perspektiv ville vi
ta fram en lägesbedömning för det pedagogiska uppdraget, för flerspråkig
undervisning och språkutvecklande arbetssätt, samt för ekonomi och organisation.
När modersmålsreformen började genomföras var förväntningarna höga.
Den förändring som av personalen upplevs som mest märkbar är dock övergången till systemet där skolorna köper lektioner, vilket för många har lett
till att arbetet spridits över flera skolor. En annan förändring var att varje
rektor och förskolechef fick ansvaret för modersmålsorganisationen på sin
enhet, en fråga som fått mycket olika lösningar över kommunen.
I de fall undervisningen förändrats och förnyats verkar detta vara ett resultat
av implementeringen av läroplanen och nätverken för kompetenshöjning,
och inte i samma grad av modersmålsreformen.
Utvärderingen konstaterar att en högkvalitativ modersmålsundervisning på
många håll försvåras av praktiska och administrativa hinder. Vi kan också
utläsa att hindren lättare undanröjs på de enheter där alla kategorier (modersmålspedagoger, övrig personal och chefer) har gedigna kunskaper om
språkutveckling och flerspråkighet.
En rad rekommendationer inför framtiden presenteras i slutet av utvärderingen.
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§ 58
Kvalitetsredovisning 2011 (UF/2012:58)
Beslut

Utbildningsnämnden fastställer utbildningsförvaltningens kvalitetsredovisning för år 2011.
Sammanfattning

Årets kvalitetsredovisning är en lägesbedömning av verksamhetens kvalitet
och måluppfyllelse. Med detta menas att det är en analys byggd på framtagna material och bedömningar som vi har tillgång till i skrivande stund.
Utbildningsförvaltningens uppföljnings och planeringsprocess är avhängig
skolans verksamhetscykler i ett terminssystem. Det innebär att verksamhetsplaneringen delvis kommer i otakt med den kommunala budget- och
planeringsprocessen i övrigt. Kvalitetsredovisningen fyller här ett särskilt
syfte genom att lyfta fram en aktuell verksamhetsanalys med fokus på verksamhetskvalitet, till stöd för kommunens planeringsprocess inför ettårsplanen för kommande år (2013). Rapporten utgör därmed ett komplement till
den årsredovisningsprocess som föregår kvalitetsredovisningen, och upprepar vanligen inte årsredovisningens resultat, ekonomiska rapport eller uppföljning av specifika åtaganden.
De mål som utbildningsnämnden har formulerat för perioden 2011-2014 tar
vi som utgångspunkt för analysen av verksamhetens läge. Dessa är:
Förbättrade resultat gällande flickors och pojkars kunskaper och färdigheter
i enlighet med nationella målen. Därutöver: Minskad spridning i resultat
mellan områden, skolor och inom skolor. Minskade skillnader i resultat på
grund av kön och socio-kulturell bakgrund. Barn och unga i alla åldrar möts
av verksamheter som fördjupar deras förståelse för begreppet hållbar utveckling och sätter den i relation till skolans demokratiupprag. Förskolan
och förskoleklassens verksamheter ska ge förutsättningar för ökad språklig
kompetens till stöd för fortsatt skolframgång
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§ 59
Förvaltningschefen informerar
Beslut

Utbildningsnämnden noterar till protokollet att nämnden har tagit del av informationen.
Information

Skolinspektionen kommer att göra en kommuninspektion på både kommunala och fristående enheter under hösten. Nämnden kommer att få ta del av
inspektionens kommunrapport.
Under vecka 27 är Ulrika Gigård tillförordnad förvaltningschef. Under
vecka 28-31 är Anette Älmdalen tillförordnad förvaltningschef.
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§ 60
Redovisning av delegeringsbeslut (UF/2012:18)
Beslut

Utbildningsnämnden noterar till protokollet att nämnden har tagit del av besluten.
Sammanfattning

Utbildningsnämnden fattar i huvudsak beslut i frågor som avser
verksamhetens mål, inriktning, omfattning, kvalitet eller i principiella ärenden.
Nämnden beslutar också om yttranden eller liknande till fullmäktige. Av
praktiska skäl får andra ärenden inom utbildningsnämndens ansvarsområde
delegeras till någon annan. Delegaten får då besluta å nämndens vägnar. Alla
beslut som fattas med stöd av delegering ska anmälas till nämnden för att tiden
för överklagande kan passera och beslutet träda i laga kraft. På så sätt kan
också nämnden följa hur delegaten utför uppdraget att besluta i nämndens
ställe.
Förvaltningen anmäler följande listor över delegeringsbeslut:
Banslättskolan, maj
Grindstugan förskola, maj
Gullvivan förskola, maj
Luna förskola, maj
Nova förskola, maj
Nyängsgården förskola, maj
Prästkragen förskola, maj
Rodret förskola, maj
Specialistenheten, apr
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