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§ 20. Godkännande av dagordning
Beslut
Barn‐ och utbildningsnämnden beslutar att godkänna dagordningen.

§ 21. Information från barn‐ och utbildningsnämndens samverkansgrupp
Ärende
MBL‐information/samverkan om dagordningens ärenden har ägt rum tisdag den 17
februari. De fackliga företrädarna har inte lämnat några synpunkter på nämndens ärenden.
Beslut
Barn‐ och utbildningsnämnden beslutar att godkänna informationen.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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2007/33

§ 22. Information om särskilt stöd på Petreskolan 7‐9
Ärende
Rektor Lise‐Lotte Staaf, Petreskolan 7‐9, informerar om organisationen av särskilt stöd på
Petreskolan 7‐9.
Inför läsåret 2014/2015 gjordes en nystart gällande behov av särskilt stöd, dvs en ordentlig
genomgång av alla elever för att se vad som gjorts tidigare, vad som hade fungerat bra/
mindra bra och vilka behov som fanns.
Den största delen av det särskilda stödet är samlat i ”Arken”; två lärare samt elevassistenter
som arbetar flexibelt och efter elevernas olika behov. Vissa elever har behov av mycket stöd
och går på Arken en stor del av tiden medan andra har mindre/tillfälliga behov av stöd.
Målet är dock att alla elever ska ut i vanlig klass så småningom. De elever som behöver får
med sig en assistent den första tiden.
Utöver personalen på Arken finns två speciallärare knutna till arbetslagen.
Beslutsunderlag
Muntlig redovisning, rektor Lise‐Lotte Staaf
Beslut
Barn‐ och utbildningsnämnden beslutar att godkänna informationen.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 23. Systematiskt kvalitetsarbete
‐ Information om gymnasieskolans Språkintroduktion (IMSPR)
Ärende
Språkintroduktion (IMSPR) är en del av gymnasieskolans introduktionsprogram.
Programmet är till för elever som läser SvA (svenska som andraspråk), men inte har
nått målen i grundskolan, och nyanlända elever mellan 16 och 18 år.
Utbildningen på Björkhagsskolan startade i nuvarande form ht 2010 då den nya skollagen
ställde högre krav på ämneskunskaper för att komma in på gymnasieskolans yrkes‐ och
studieförberedande program. Eleverna på IMSPR läser både svenska och andra ämnen
samtidigt, vilket ger dem längre tid och större möjlighet att hinna få behörighet till
gymnasiet.
I dagsläget finns 63 elever på IMSPR, varav 47 är ensamkommande. Den stora majoriteten
är pojkar. Elevernas studiebakgrund varierar mycket, från analfabeter/elever med mycket
kort skolgång till elever med utbildning motsvarande det svenska högstadiet/gymnasiet. I
dagsläget är det en stor andel av eleverna på IMSPR som har ingen/mycket kort skolbak‐
grund.
Eleverna startar i introduktionsgruppen ”Slussen” och placeras sedan i grupper (A‐D) utifrån
skolbakgrund, kunskapsnivå, kunskaper i svenska samt studievana/strategier. Grupp‐
sammansättningen förändras ständigt då elever börjar, byter grupp eller slutar.
Modersmål/studiehandledning finns idag på fyra språk. Det är dock svårt att hitta utbildade
lärare med tillräckliga kunskaper i svenska för att kunna hjälpa eleverna med studiehand‐
ledning.
De svårigheter eleverna tidigare varit med om samt oro för nuvarande situation kan bl a
leda till depression, koncentrationssvårigheter och dålig hälsa i allmänhet, vilket påverkar
studierna.
För de elever som inte hinner gå vidare till gymnasieskolan innan de blir för gamla finns t ex
utbildning i svenska för invandrare (SFI), vuxenutbildning, folkhögskola eller yrkesutbildning
på gymnasienivå.
Nuvarande organisation beräknas klara 70 elever, dvs ytterligare 7. I dagsläget är dock 14
elever på väg in från boendet för ensamkommande ungdomar. Utöver detta kan det
komma elever från asylboendet i Kratten samt anhöriginvandring. För att klara en sådan
ökning behövs ytterligare en lärare och även lokaler, då Björkhagsskolans verksamheter
(främst SFI och IMSPR) ökar.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Beslutsunderlag
Muntlig redovisning, lärare/arbetslagsledare Heidi Fröjd
Beslut
Barn‐ och utbildningsnämnden beslutar att godkänna informationen.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 24. Systematiskt kvalitetsarbete
‐ Svar gällande Skolinspektionens tillsyn av Värnaskolan
‐ Svar gällande Skolinspektionens tillsyn av gymnasieskolan
‐ Svar gällande Skolinspektionens tillsyn av vuxenutbildningen
Ärende
Under hösten 2014 har Skolinspektionen genomfört en tillsyn av utbildningsverksamheten i
Hofors kommun. Vid tillsynen har Skolinspektionen dels granskat hur kommunen tar sitt
ansvar för förskola, fritidshem, vuxenutbildning samt utbildningen som helhet och dels har
Skolinspektionen granskat varje grundskola. Efter avslutad tillsyn har respektive verksamhet
fått ett beslut med föreläggande om att redogöra för hur verksamheten ska avhjälpa de
brister som kommit fram vid tillsynen.
Barn‐ och utbildningsnämnden får en sammanfattning av kommunens svar gällande
Värnaskolan, gymnasieskolan och vuxenutbildningen.
Beslutsunderlag
Svar till Skolinspektionen gällande tillsyn av Värnaskolan, 2015‐02‐19
Svar till Skolinspektionen gällande tillsyn av gymnasieskolan, 2015‐02‐02
Svar till Skolinspektionen gällande tillsyn av vuxenutbildningen, 2015‐02‐19
Muntlig redovisning, skolchef Agneta Dahlqvist
Beslut
Barn‐ och utbildningsnämnden beslutar att godkänna informationen.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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2015/3

§ 25. Verksamhetsberättelse för barn‐ och utbildningsnämnden 2014
Ärende
Nämnder/styrelser och enheter ska för varje år lämna en verksamhetsberättelse, dvs en
ekonomisk och verksamhetsmässig analys av vad som hänt under året. Nämndernas
verksamhetsberättelse är i sin tur ett underlag för kommunens årsredovisning, där
upplysning ska lämnas om verksamhetens resultat, finansiering och den ekonomiska
ställningen vid årets slut.
Barn‐ och utbildningsnämndens verksamheter gick under år 2014 med knappt 2,7 miljoner
kronor i underskott. Den största anledningen till det negativa resultatet är ersättningar till
fristående skolor som har överskridit budget både för grundskolan och gymnasieskolan. Pga
rådande ekonomiska förhållande i kommunen har enheterna under hösten varit mycket
återhållsamma gällande inköp och vikarier, vilket har dämpat det negativa resultatet.
Under året har investeringar på 1 814 000 kr genomförts. Nämnden måste begära att föra
över investeringsbudget på 677 000 kr till 2015.
Beslutsunderlag
Verksamhetsberättelse 2014 barn‐ och utbildningsnämnden
Tjänsteskrivelse från Maria Wallén, 2015‐02‐17
Beslut
Barn‐ och utbildningsnämnden beslutar
att godkänna föreslagen verksamhetsberättelse 2014 för barn‐ och utbildningsnämnden
samt överlämna den till kommunstyrelsen
att begära hos kommunfullmäktige om överföring av investeringsbudget på 677 000 kr
till år 2015.
Expedieras
Kommunstyrelsen

Justerare

Utdragsbestyrkande
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2015/4

§ 26. Tobaksfri Duo för elever i åk 6
Ärende
Elevhälsan, Entré ungdom, Folktandvården AB och kommunens folkhälsostrateg vill under
våren 2015 starta upp kontraktskrivningsmetoden Tobaksfri Duo, en vetenskapligt
utvärderad metod för tobaksfrihet. Tobaksfri Duo är ett tobaksförebyggande program som
startade i Västerbotten 1993. Sen dess har verksamheten vuxit och spridits och i dag finns
Tobaksfri Duo i alla kommuner i Västerbotten och Norrbotten samt i ytterligare 44
kommuner i landet, däribland Nordanstig och Gävle.
Arbetsgruppen önskar starta arbetet i samband med tobaksfria dagen den 30 maj. I första
hand kommer kontraktsskrivningen att ske med åk 6, detta för att förebygga en tobaks‐
debut innan eleverna börjar högstadiet. Kontraktskrivningen kommer att äga rum på Entré
Ungdom. För att få fler delaktiga i arbetet, och om möjligt få sponsorer till förmånskort och
priser, kommer kommunens folkhälsostrateg att presentera arbetet på Entré Hofors
lunchmöte med företagarna i slutet av mars.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från folkhälsostrateg Christina Eriksson Östblom, 2015‐02‐18
Muntlig redovisning, skolsköterska Kjell Lundman
Beslut
Barn‐ och utbildningsnämnden beslutar
att godkänna att Tobaksfri Duo startas för elever i åk 6.

Expedieras
Berörda rektorer
Christina Eriksson Östblom

Justerare

Utdragsbestyrkande
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2007/44

§ 27. Internkontrollplan 2014
Ärende
Respektive nämnd/styrelse har det yttersta ansvaret för att utforma en god intern kontroll.
Enligt 8 § i internkontrollreglementet ska nämnden/styrelsen årligen anta en internkontroll‐
plan. Kontrollmoment bör väljas ut med utgångspunkt från olika kontrollområden samt
genomförd risk‐ och väsentlighetsanalys.
Internkontrollplanen för barn‐ och utbildningsnämnden omfattar tre områden som särskilt
ska kontrolleras under 2015:
‐ Skolplikt
‐ Diskriminering och kränkande behandling
‐ Måluppfyllelse.
Dessa områden har valts ut genom att prioritera de områden där riskbedömningen uppgår
till kritisk.
Beslutsunderlag
Internkontrollplan 2015 för barn‐ och utbildningsnämnden
Tjänsteskrivelse från Maria Wallén, 2015‐02‐17
Beslut
Barn‐ och utbildningsnämnden beslutar
att anta internkontrollplan för 2015.
Expedieras
Rektorer

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 28. Fördelning av extra pengar till grundskolan
Ärende
I budget för 2015 har barn‐ och utbildningsnämnden fått 1 miljon kronor extra till
grundskolan.
Ledningsgruppen för förskola och skola föreslår att pengarna ska användas till
‐ Förstelärare 11 st
‐ Matematikhandledare 2 st
‐ Särskilda satsningar i löneöversynen
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från skolchef Agneta Dahlqvist, 2015‐02‐19
Förslag under sammanträdet
Alice Lindgren (C) föreslår återremiss av ärendet för att nämnden ska få en utförligare
motivering till ärendet.
Beslut
Barn‐ och utbildningsnämnden beslutar
att återremittera ärendet.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 29. Motion om att öppna Bodås skola för undervisning av nyanlända barn,
förslag till besvarande
Ärende
Hans Larsson (C) och Ann‐Sofie Stenbacka (C) föreslå i en motion att Bodås skola öppnas för
undervisning av nyanlända barn.
Hofors kommun tar emot ett stigande antal nyanlända människor, varav många familjer
med barn i skolåldern. Motionsställarna menar att dessa elever kan få en möjlighet att
komma in i vårt utbildningsväsende i en lugn och trygg atmosfär vid Bodåsskolan. Efterhand
ska eleverna sedan slussas ut till övriga skolor.
I dagsläget är det ordnat för de nyanlända barnen/eleverna uifrån upprättad plan. De
tilldelade lokalerna räcker ännu så länge. Framtida lokalbehov kommer att presenteras/
åtgärdas i samband med kommunens planerade utredning för att skapa en långsiktig
lokalförsörjningsplan. Skolchefen föreslår därför att nämnden beslutar föreslå kommun‐
fullmäktige att avslå motionen.
Beslutsunderlag
Motion, 2014‐12‐01
Tjänsteskrivelse från Agneta Dahlqvist, 2015‐02‐18
Förslag under sammanträdet
Linda‐Marie Anttila (S) föreslår att nämnden beslutar enligt tjänstemannaförslaget, dvs att
föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen.
Alice Lindgren (C) föreslår att nämnden beslutar föreslå kommunfullmäktige att anse
motionen besvarad.
Beslutsgång
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att barn‐ och utbildningsnämnden
beslutar enligt tjänstemannaförslaget.
Beslut
Barn‐ och utbildningsnämnden beslutar
att föreslå kommunfullmäktige besluta att avslå motionen.
Expedieras
Kommunfullmäktige
Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 30. Information om ekonomi
Ärende
Preliminärt ser det ut som verksamheterna håller budget t o m februari.
Några osäkerheter gällande ekonomin under året finns dock:
‐ Pga många barn med behov av förskoleplats har nämnden hos kommunstyrelsen begärt
tilläggsanslag på 1,1 miljoner kronor för att kunna öppna avdelningen Stjärnfallet.
Kommunstyrelsen har dock beslutat att nämnden får ta detta inom nuvarande budgetram,
dvs inget tilläggsanslag.
‐ Kostnaderna för integration ser ut att ligga 1,5‐2 miljoner kronor över budget.
Beslutsunderlag
Muntlig redovisning, ekonom Maria Wallén
Beslut
Barn‐ och utbildningsnämnden beslutar att godkänna informationen.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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2013/11

§ 31. Information om skolorganisation/lokalbehov
Ärende
Vid barn‐ och utbildningsnämndens sammanträde i december 2013 beslutade nämnden
att organisera kommunens grundskolor i F‐6 respektive 7‐9, att starta en ny F‐6 enhet vid
Petreskolan och att som ett första steg flytta delar av åk 4‐6 från Värnaskolan till Petre‐
skolan hösten 2014.
Från hösten 2015 skulle enligt planen den nya enheten på Petreskolan även inrymma F‐3
samt fritidshem. Detta kommer dock inte att klaras p g a lokalbrist då tilltänkta lokaler vid
Björkhagsskolan inte längre är lediga. Tillfällig lösning för läsåret 2015/2016 blir att
Petreskolan inrymmer åk 2‐6 (inkl ett mindre fritidshem) medan förskoleklass och åk 1 blir
kvar på Värnaskolan. Viss ombyggnation krävs på båda skolorna samt att utemiljön kommer
att ses över på Petreskolan.
Kommunstyrelsen har beslutat att tillsätta en beredning som ska arbeta med den långsiktiga
lokalförsörjningen i Hofors kommun, däribland lokaler för förskola och skola.
Beslutsunderlag
Muntlig redovisning, skolchef Agneta Dahlqvist och utvecklingsledare Inger Bexelius Lange
Beslut
Barn‐ och utbildningsnämnden beslutar att godkänna informationen.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 32. Redovisning av delegeringsbeslut
Ärende
Redovisning av delegeringsbeslut som tagits sedan förgående sammanträde, bilaga 1.
Beslut
Barn‐ och utbildningsnämnden beslutar att godkänna redovisningen.

§ 33. Meddelanden
Ärende
Redovisning av meddelanden som inkommit sedan förgående sammanträde, bilaga 2.
Beslut
Barn‐ och utbildningsnämnden beslutar att godkänna redovisningen.

§ 34. Rapporter
Ärende
Alice Lindgren (C) rapporterar från möte med lokala gruppen för Teknikcollege (28 januari
och 18 februari) samt från möte med den regionala gruppen för Teknikcollege (2 februari).
Frågor som togs upp var bl a studiebesök till Finland, arbetet med återcertifiering samt
önskemål från lärarna på Industritekniska programmet att få arbeta 40 + 5 timmar.
Alice Lindgren rapporterar också från PISA‐gruppen och kommunens värdegrundsarbete.
Skolchef Agneta Dahlqvist rapporterar att rektor på Lillåskolan slutar sin tjänst den 30 april.
Skolchefen redovisar även de anmälningar om kränkande behandling som kommit in sedan
förra nämndsammanträdet:
‐ Björkhagsskolan SFI 1 st
‐ Lillåskolan 4 st
‐ Petreskolan åk 4‐6 2 st
Beslut
Barn‐ och utbildningsnämnden beslutar att godkänna rapporterna.

Justerare

Utdragsbestyrkande

