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Bildningsnämndens arbetsutskott  2012-08-29 

 
  

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   
 

 
 

Plats och tid Bildningskontoret onsdagen den 29 augusti 2012 kl 15.00 – 17.45 
    
Beslutande Maria Karlsson, C, ordförande 
 Sören Bondesson, S 
 Patrik Rejneborg, M 

 
       

  
   
Övriga deltagande Jon-Erik Egerszegi, bildningschef, föredragande 
  Hanna Grahn, sekreterare 

Jonas Persson, controller § 66-67 
Inger Sandbäck, förskolechef § 66-68, 71, 76 
Marcus Johansson, C ej tjänstgörande ersättare 
 

 
 

 
  
 
Utses att justera Sören Bondesson, S 

 
  
Justeringens  Bildningsförvaltningen fredagen den 31 augusti 2012 
plats och tid  
 
Underskrifter Sekreterare       §§ 66-80 
  Hanna Grahn  
 Ordförande        
  Maria Karlsson  
 Justerande        
  Sören Bondesson 

 
 

   
  ANSLAG/BEVIS 
 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
 
Organ  
  

Bildningsnämndens 
arbetsutskott 

  

Sammanträdesdatum 2012-08-29        
     
Datum för anslags  
Uppsättande 2012-09-04      Datum för anslags 

nedtagande 2012-09-25 

    
Förvaringsplats  
för protokollet 

Bildningsförvaltningen i 
Torsås 

  

    
    
Underskrift Hanna Grahn   
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FASTSTÄLLD DAGORDNING §§ 66 - 80 
 
 
 
§ 66 Bildningsnämndens delårsrapport 120630 
 
§ 67 Budget 2013 
 
§ 68 Schemaläggning av 15-timmarsbarn på förskolan Gullabo 

 
§ 69 Val av ledamöter och ersättare i bildningsnämndens arbetsutskott 
 
§ 70 Val av ledamöter och ersättare i kultur- och fritidsutskottet 

 
§ 71 Flytt av 4-årsgruppen till Bergkvara skola 

 
§ 72 Torsås Fastighets AB:s underhållsplanering av 

bildningsförvaltningen hyrda fastigheter 
 
§ 73 Rapporter för måluppfyllelse enligt årscykeln 

− Fonolek vårtest, åk F och 1 
− Nationellt prov, åk 3 
− LUS, åk 4 
− Nationellt prov, åk 6 
− Nationellt prov, åk 9 

 
§ 74 Överlämnade protestlistor mot inriktningsbeslut att flytta samtliga 

elever i åk 4-6 till Torskolan  
 
§ 75 IT som tjänst och IKT-strategi F-9 
 
§ 76 Skrivelse angående 4-åringarnas förskoleplacering i Bergkvara 
 
§ 77 Skrivelse Flytta ej Gullaboskola 4-5-6 till Torsås 
 
§ 78 Framställan till bildningsnämnden om förläggning av lärares 

arbetstid 
 
§ 79 Korrespondensgymnasiets fortlevnad  
 
§ 80 Kurser och konferenser 
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AU § 66/12    
Bildningsnämndens delårsrapport 120630 
 
Ärendebeskrivning 
Jonas Persson, controller, redovisar bildningsnämndens delårsrapport 120630. 
 
Samtliga enheter inom förvaltningen utom kultur och fritid har en 
kostnadsökning mot budget. Inflyttning av barn med speciella behov har 
medfört ökade kostnader. 
 
Bildningsnämnden beräknas gå 400-500 tkr minus mot budget vid årets slut. 

 
 
Arbetsutskottet beslutar 2012-08-29: 
att föra informationen vidare till bildningsnämnden. 
--------- 
Sändlista: 
Jonas Persson, controller 
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AU § 67/12    
Budget 2013 
 
Ärendebeskrivning 
Jonas Persson, controller, presenterar enligt akt tidsplan för arbetet med budget 
2013. 
 
Med anledning av minskat barnantal minskar även bildningsnämndens budget 
med ca en miljon kronor för år 2013. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2012-08-29: 
att föra informationen vidare till bildningsnämnden. 
--------- 
Sändlista: 
Jonas Persson, controller 
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AU § 68/12      
Schemaläggning av 15-timmarsbarn på förskolan Gullabo 
 
Ärendebeskrivning 
Med anledning av det låga barnantalet på förskolan Gullabo behövs en annan 
lösning på schemaläggningen av 15-timmarsbarnen än på kommunens övriga 
förskolor. Avsikten är att berika den pedagogiska verksamheten genom 
möjligheten att samla barngruppen och öka barnens sociala samspel. 
 
Arbetsutskottets behandling: 
Inger Sandbäck, förskolechef, redogör för ärendet och föreslår att verksamheten 
för 15-timmarsbarnen på förskolan Gullabo schemaläggs till tre dagar i veckan: 
tisdag, onsdag samt torsdag, mellan klockan 8–13. Förslaget är förankrat hos 
personalen på förskolan. 

 
Arbetsutskottet beslutar 2012-08-29: 
att föreslå bildningsnämnden besluta enligt Inger Sandbäcks förslag. 
--------- 
Sändlista: 
Inger Sandbäck, förskolechef
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AU § 69/12    
Val av ledamöter och ersättare i bildningsnämndens 
arbetsutskott 

 
Arbetsutskottet beslutar 2012-08-29: 
att föreslå bildningsnämnden utse följande till nya ledamöter och ersättare i 
arbetsutskottet 
 
Ordinarie  Ersättare 
C Maria Karlsson C Marcus Johansson 
 Ebbelångsö 104  Kyrkebo 116 
 385 98 BERGKVARA  385 92 GULLABO 
 
KD Kjell Mattsson M Patrik Rejneborg 
 Gullabovägen 24  Storgatan 55 
 385 92 GULLABO  385 42 BERGKVARA 
 
 
Ordförande: Maria Karlsson, C 
--------- 
Sändlista: 
Personalavdelningen 
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AU § 70/12      
Val av ledamöter och ersättare i kultur- och fritidsutskottet 

 
Arbetsutskottet beslutar: 
att Maria Karlsson, C, inträder som ordförande i kultur- och fritidsutskottet fram 
tills nästa sammanträde i bildningsnämnden dit även ytterligare förslag på 
ordinarie ledamöter lämnas. 
--------- 
Sändlista: 
Personalavdelningen 
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AU § 71/12   12/BIN0085 
Flytt av 4-årsgruppen till Bergkvara skola 
 
Ärendebeskrivning 
Efter inkomna klagomål från föräldrar till barn på förskolan i Bergkvara 
angående antalet barn i barngrupperna beslöt bildningsnämnden 2012-06-26 
§ 127 att flytta 4-årsgruppen in till skolans lokaler.  
 
Kritik mot beslutet har där efter framkommit både i form av skrivelse till 
bildningsnämnden samt föräldramöten. 
 
Arbetsutskottets behandling: 
Jon-Erik Egerszegi, bildningschef och Inger Sandbäck, förskolechef, informerar 
om situationen. 
 
Brandsyn av lokalerna på Ängen och Gullvivan har genomförts av 
Räddningstjänsten, vilket exempelvis resulterade i att övervåningen på Ängen 
endast får användas av barn som utan hjälp av personalen själva kan utrymma 
lokalen. 
 
Arbetsutskottet är överens om att en helhetssyn måste tillämpas i ärendet då 
samtliga förskolebarns välbefinnande måste tillgodoses. 

 
Arbetsutskottet beslutar 2012-08-29: 
att ett möte med föräldrar till berörda 4-åringar ska hållas den 5 september 2012 
samt  
 
att hänvisa ärendet vidare till bildningsnämnden. 
--------- 
Sändlista: 
Lisbeth Kromnow, rektor 
Inger Sandbäck, förskolechef 
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AU § 72/12      
Torsås Fastighets AB:s underhållsplanering av 
bildningsförvaltningen hyrda fastigheter 
 
Ärendebeskrivning 
Maria Karlsson, C, anser att bildningsnämnden ska få ta del av 
underhållsplanering för bildningsförvaltningens hyrda fastigheter. 

 
Arbetsutskottet beslutar 2012-08-29: 
att Magnus Andersson, VD Torsås Fastighets AB, kallas till bildningsnämndens 
sammanträde den 17 september 2012 för att redogöra för berörd underhållsplan 
samt att tydliggöra vad som är underhåll respektive renovering. 
-------  
Sändlista: 
Torsås Fastighets AB 
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AU § 73/12   11/BIN0047   
Rapporter för måluppfyllelse enligt årscykeln 
 
Ärendebeskrivning 
Erhållna resultat från Fonolek i F-klass, Vårtest i årskurs 1, LUS i åk 4 samt 
nationellt prov i årskurs 3, 6 samt 9 presenteras enligt fastställd årscykel för 
rapportering av måluppfyllelse.  
Berörda rektorer och förskolechef har i redovisade rapporter presenterat 
genomförda åtgärder, analys samt förslag till åtgärder/prognos till nästa år. 
 
Resultat för Fonolek i F-klass påvisar behov av stöd för vissa elever. Sett över en 
treårsperiod har dock trenden vänt i och med det bättre resultatet vårterminen 
2012.  
 
Resultat för vårtesten i årskurs 1 visar på att målen inte är uppnådda för fem av 
62 elever i F-klassen 
 
Resultat för nationellt prov i årskurs 3 påvisar att antalet elever som inte uppnått 
målen i fler än ett moment är i behov av stöd. 
 
Resultat för LUS, läsutvecklingsschema, i årskurs 4 visar att endast två av 
samtliga elever i årskurs 4 inte har uppnått målet att uppnå nivå 12-13. 
 
Resultat för nationellt prov i årskurs 6 påvisar att matematik är det ämne där 
flest elever, sex av 61, missat mer än ett delmoment. 
 
Resultat för nationellt prov i årskurs 9 visar att alla elever nått målen i No och 
Svenska. Klara förbättringar har också skett i Matematik medan Engelskan har 
försämrats något.  
Erhållet resultat visar på en mycket god överensstämmelse med de betyg som 
sattes i juni. Resultatet i de nationella proven innebär att vi garanterar en 
likvärdig och rättvis bedömning och betygsättning.  

 
Arbetsutskottet beslutar 2012-08-29: 
att föra informationen vidare till bildningsnämnden samt 
 
att berörda rektorer och biträdande rektor bjuds in för att redogöra för 
materialet. 
--------- 
Sändlista:  
Inger Sandbäck, förskolechef 
Lisbeth Kromnow, rektor 
Lotta Elmbro, rektor 
Åsa Bornefjäll, biträdande rektor 
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 AU § 74/12   12/BIN0088  

Överlämnade protestlistor mot inriktningsbeslut att flytta 
samtliga elever i åk 4-6 till Torskolan 
 
Ärendebeskrivning 
Till bildningsnämnden har protestlistor mot beslutet att flytta årskurs 4-6 till 
Torskolan inlämnats. 
Listorna har under juli 2012 funnits tillgängliga för påskrift på olika ställen i 
Torsås kommun och har under denna tid inbringat 878 namnunderskrifter samt 
120 namn på internetbaserad namnlista.  
 
Arbetsutskottets behandling: 
Arbetsutskottet tar till sig av informationen. 

 
Arbetsutskottet beslutar 2012-08-29: 
att föra ärendet vidare till bildningsnämnden.  
--------- 
Sändlista: 
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 AU § 75/12 
 IT som tjänst och IKT-strategi F-9   

 
Ärendebeskrivning 
Förslag till IKT-strategi F-9 samt utdrag ur Lgr 11, nya läroplanen, som påvisar 
behov samt krav på att lärare och elever har tillgång till dator som ett 
pedagogiskt verktyg, har tagits fram av förvaltningens IKT-pedagog.  

 
Arbetsutskottets behandling: 
Jon-Erik Egerszegi, bildningschef presenterar förslag på IKT-strategi enligt akt 
samt redogör för avsikten att övergå till IT som tjänst avseende lärarnas samt 
förvaltningens administration. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2012-08-29: 
att i samband med nästa sammanträde med arbetsutskottet göra ett besök på 
Korrespondensgymnasiet för att ta del av deras arbete med IT och 
undervisningsteknik, 
 
att föra ärendet vidare till bildningsnämnden samt 
 
att föreslå bildningsnämnden godkänna IKT-strategi. 
--------- 
Sändlista: 
Caroline Elnéus, IKT-pedagog 
Kent Frost, IT-chef 
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AU § 76/12   12/BIN0085 
Skrivelse angående 4-åringarnas förskoleplacering i Bergkvara 
 
Ärendebeskrivning 
Skrivelse har inkommit från föräldrar till Bergkvaras 4-åringar. Undertecknade 
anser att skolan är en oacceptabel vistelseplats för barnen och anger i skrivelsen 
ett antal skäl till detta. 
 
Arbetsutskottets behandling: 
Arbetsutskottet tar till sig av synpunkterna. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2012-08-29: 
att föra ärendet vidare till bildningsnämnden.  
--------- 
Sändlista: 
Inger Sandbäck, förskolechef 
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AU § 77/12    12/BIN0088 
Skrivelse Flytta ej Gullaboskola 4-5-6 till Torsås 
 
Ärendebeskrivning 
Skrivelse har med anledning av bildningsnämndens inriktningsbeslut, att flytta 
årskurs 4-6 till Torskolan, inkommit till bildningsnämnden från två föräldrar till 
barn som i framtiden kommer att gå i Gullabo skola. Föräldrarna uttrycker sin 
besvikelse över beslutet samt framför argument för den mindre skolan med dess 
mindre klasser. 

 
Arbetsutskottets behandling: 
Arbetsutskottet tar till sig av synpunkterna. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2012-08-29: 
att föra ärendet vidare till bildningsnämnden. 
----- 
Sändlista: 
Lisbeth Kromnow, rektor 
Inger Sandbäck, förskolechef 
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AU § 78/12   12/BIN0128   
Framställan till bildningsnämnden om förläggning av lärares 
arbetstid 
 
Ärendebeskrivning 
Framställan från lärare på Korrespondensgymnasiet har inlämnats till 
bildningsnämnden med önskan om att beslutet att lärare får arbeta hemifrån 
högst en dag i veckan rivs upp samt att skolans ledningsgrupp istället får rätt att 
besluta om förläggning av lärares arbetstid. 

 
Arbetsutskottets behandling: 
Jon-Erik Egerszegi, bildningschef, redogör för hur arbetsmiljön för lärarna på 
Korrespondensgymnasiet ser ut. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2012-08-29: 
att föra ärendet vidare till bildningsnämnden. 
----- 
Sändlista: 
Johanna Fors, rektor 
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AU § 79/12    

 Korrespondensgymnasiets fortlevnad 
  
 Ärendebeskrivning 

Sören Bondesson, S, önskar med bakgrund till Korrespondensgymnasiets 
tidsbegränsade förordning om försöksverksamhet som tillåter intag av elever till 
och med höstterminen 2013, att ett aktivt och utåtriktat arbete för att synliggöra 
Korrespondensgymnasiets unika undervisningsform ska startas. Genom en 
tydlig skrivelse som redogör för Korrespondensgymnasiets historik, nuvarande 
situation samt möjligheter och framtidsutsikter kan insikt hos exempelvis 
landshövding, regionförbund samt de politiska representanterna i riksdagen 
väckas. 

 
Arbetsutskottet beslutar 2012-08-29: 
att till bildningsnämndens kommande sammanträde presentera förslag på 
skrivelse. 
----- 
Sändlista: 
Johanna Fors, rektor 
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AU § 80/12    

 Kurser och konferenser 
  
 Ärendebeskrivning 

 Skolriksdag äger rum den 26-27 mars 2013. 
 
BETT 2013 äger rum i London 30 januari-2 februari 2013. 
 
Antidopningsföreläsning på Ronneby Brunn, 11 oktober 2012. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2012-08-29: 
att föra informationen vidare till bildningsnämnden. 
----- 
Sändlista: 

 


