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Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   

 

 

 
Plats och tid Barn- och utbildningskontoret onsdagen den 17 maj 2006 kl. 13.00-15.00. 
  
  

  
Beslutande Irma Folkesson (c), ordförande 
 Ann-Britt Mårtensson (s) 
 Madeleine Blomberg (kd), tjänstgörande ersättare för Anders Palmér 
  
  
  
  
Övriga deltagande JanEric Assarsson, föredragande 
 Lena Klippvik, sekreterare 
 Lotta Elmbro, § 33 
  
  
  
  
Utses att justera Ann-Britt Mårtensson 
  
Justeringens  Barn- och utbildningskontoret onsdagen den 24 maj 2006 
plats och tid  

 
Underskrifter Sekreterare  Paragrafer 32 - 35 

  Lena Klippvik  

 Ordförande   

  Irma Folkesson  

 Justerande   

  Ann-Britt Mårtensson 

  ANSLAG/BEVIS 
 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
 
Organ  Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott  
Sammanträdesdatum 2006-05-17 

    
Datum för anslags  
uppsättande 

2006-05-24 Datum för anslags 
nedtagande 

2006-06-14 

    
Förvaringsplats  för protokollet Barn- och utbildningskontoret i Torsås 

    

    
Underskrift    

 Lena Klippvik  
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§  32 Dnr. 35/06 
 
 
LEDNINGSORGANISATION - GYMNASIESKOLORNA I 
KOMMUNEN 
 
Skolchefen har den 12 maj presenterat tre förslag till ledningsorganisation 

på gymnasieskolorna för personalen på Korrespondensgymnasiet och Mjöl-

nerskolan. 

 

Förslag 1: Nuvarande rektor är kvar på Korrespondensgymnasiet. 80 % tjänst 

som utvecklingsledare tillskapas på Korrespondensgymnasiet. En rektor på 

heltid anställs av Torsås kommun till Mjölnerskolan. 

 

Förslag 2: Nuvarande rektor på Korrespondensgymnasiet blir rektor på 

Mjölnerskolan i stället. Nyrekrytering sker av rektor till Korrespondensgym-

nasiet. 

 

Förslag 3: Nuvarande assistenttjänst på Mjölnerskolan omregleras till en hel-

tidstjänst som planerare. Sekreteraren i styrelsen för Kalmarsunds Gymna-

sieförbund anställs som rektor på 75 %. Organisationen är på försök och 

utvärderas efter en termin. 

 

Kalmarsunds Gymnasieförbund och personalen på Mjölnerskolan förordar 

förslag 3. 

 

Uppsägning av avtalet har behandlats i förbundets samverkansgrupp den 16 

maj, varvid de fackliga organisationerna tillstyrkte att avtalet sägs upp. 

Styrelsen behandlar ärendet den 23 maj. 

 

Med anledning härav har skolchefen i Torsås föreslagit de fackliga organisa-

tionerna att nuvarande avtal om köp av skolledningsresurs mellan Barn- och 

utbildningsnämnden i Torsås kommun och Kalmarsunds Gymnasieförbund 

sägs upp med ömsesidighet vid halvårsskiftet 2006. 

 

Skolchefen i Torsås ansvarar för att en samordning mellan gymnasieskolorna i 

Torsås kommun kommer till stånd. I första hand är det nödvändigt med en 

samordning av befintliga skollokaler i kommunen, men på sikt finns möjlighet 

till gemensam planering inom IT-området, internationalisering, marknads-

föring, projektarbete och musikutbildning. Rektorerna vid de båda gymnasie-

skolorna måste dock utifrån sin egen situation bedöma och prioritera i vilken 

omfattning och takt samplaneringen skall ske. 
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§  32  forts. 
 

 

De fackliga organisationerna inom Barn- och utbildningsnämndens ansvars-

område har inga erinringar mot att avtalet med Kalmarsunds Gymnasieförbund 

sägs upp.  

    

Skolchefen föreslår vidare att en ny ledningsorganisation skapas på Korrespon-

densgymnasiet i form av ett ledningsteam bestående av en heltidstjänst som 

rektor med knytning till samverkan med Mjölnerskolan och en heltidstjänst 

som rektor med knytning till samverkan med Liber Hermods, vilket förutsätter 

att heltidstjänsten som biträdande rektor ändras till en heltidstjänst som rektor. 

 

Arbetsutskottets beslut 
 

Arbetsutskottet beslutar säga upp avtalet med Kalmarsunds Gymnasieförbund 

om köp av skolledningsresurs till Mjölnerskolan från och med den 1 juli 2006 

samt föreslår Barn- och utbildningsnämnden att ingå till kommunfullmäktige 

med begäran om omreglering av heltidstjänsten som biträdande rektor vid 

Korrespondensgymnasiet till en heltidstjänst som rektor vid nämnda skola 

med anledning av att en ny ledningsorganisation skapas för Korrespondens-

gymnasiet i form av ett ledningsteam. 

 

_____________ 
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§  33 Dnr. - 
 
 
INFORMATION OM GRUNDSKOLANS MUSIKUNDERVISNING 
 
Skolchefen och rektor Lotta Elmbro informerar om organisationen av 

musikundervisningen i år 7-9 läsåret 2006/2007 och konsekvenserna av 

densamma. 

 

Arbetsutskottets beslut 
 

Informationen antecknas till protokollet. 

 

____________ 
 
 
 
 
§  34 Dnr. - 
 
 
BEHOV AV BARNOMSORG PÅ OBEKVÄM TID 
 
Skrivelse har inkommit från en ensamstående förälder med två barn angående 

önskemål om barnomsorg på obekväm tid ca 10 nätter/månad inkl. var tredje 

helg under sommaren 2006. 

 

Arbetsutskottets beslut 
 

Arbetsutskottet beslutar föreslå Barn- och utbildningsnämnden att avslå fram--

ställningen, då nämnden inte ser någon ekonomisk möjlighet att erbjuda föräld-

rar barnomsorg på obekväm tid. 

 

______________ 
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§  35 Dnr. - 
 
 
INBJUDAN 
 
Utbildningskontoret i Karlskrona har inkommit med inbjudan till 

överläggningar i Karlskrona den 2 juni angående samverkan kring 

gymnasiefrågor. 

 

Arbetsutskottets beslut 
 
Ordföranden och vice ordföranden deltager i överläggningarna. Rektor Anders 

Råk på Korrespondensgymnasiet erbjuds deltaga. 

 

_____________ 
 
 

 

 

 
 

 


