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&  KOMMUN SKOLNAMNDEN

Sammanträdesdatum

2018-05-16

Plats och tid Skolkansliets konferensrum  klockan  13:00—15.00

Närvarande Se sidan 2

Utses attjustera UlfWestman [SBA]

Justeringens plats och tid Skolkansliet, Radhusgatan 4 b, onsdagen den 23 maj 2017 kl 12:00
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Anna Rydstedt

Ordförande Kval lid alla
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
SKOLNÄMNDEN

Sammanträdesdatum

2018-05-16

Anna Gillerblad [C], vice  ordförande

Peter Molin [M), ordförande

Ulf Westman  (SBÄ)
Anders Dahlström  [S], oppositionsledare

Kjell Wennerberg (S)

Beatrice Woldert [MP]

Liisa ]uthberg [SD]

Ann—Kristin Lindgren [5]

Thomas Calissendorff (S)

Sanna Lanzarin-Dimberg, Lärarförbundet

Henric Sjöblom, biträdande skolchef

Benny Wetterberg, kanslichef

Jakob Fjellander, utredare

Daniel Ahlin, verksamhetscontroller

Dalida Kalifa, verksamhetscontroller

Anna Rydstedt, sekreterare

Katarina  Kym, rektor, Vallaskolan 7-9

Utdragsbestvrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL “16)

SKOLNÄMNDEN

Sammanträdesdatum

2018-05-16

Information från Barn och Utbildning

INLEDNING

Systematiskt kvalitetsarbete; Samarbete  med  Skolverket

Katarina Kym, rektor Vallaskolan 7-9, informerar om Sala kommuns samarbete med

Skolverket, område  Studie- och yrkesvägledning.

Nuläget nyanlända

Henric Sjöblom, biträdande skolchef, informerar om nuläget gällande nyanlända.

Januari-april  2018  togs totalt 42 nyanlända barn/elever emot i Sala och placerades i

verksamheter enligt nedan:

Förskola: 22 barn.

Grundskola: 16 elever (7 i årskurs F—3, 5  i årskurs 4-6, 4 i årskurs  7—9].

Gymnasieskola:  4  elever.

Lokalfrågor

Mökiinta skola

Benny Wetterberg, kanslichef, informerar om händelse på Möklinta skola, samt om

kommande projektering och hyra av tillfälliga lokaler i Åsgården.

Flytt skolkansliet

Benny Wetterberg, kanslichef, informerar att skolkansliet flyttar till nya lokaler

under vecka 21, 2018.  Ny adress Rådhusgatan 4b.

Särskolan

Benny Wetterberg, kanslichef, informerar att särskolan tillfälligt flyttar till

Klövervägen.

F uktskada pa" Äkraskolan

Benny Wetterberg, kanslichef, informerar att de nya modulerna tas i anspråk  1

augusti 2018.

Ny modul Lärkbacksskolan

Benny Wetterberg, kanslichef, informerar att det i maj 2018  kommer en ny modul

till Lärkbacksskolan.

Nya Vallaskolan

Benny Wetterberg, kanslichef, informerar om Nya Vallaskolan.

Brist på hemkunskapssalar

Benny Wetterberg, kanslichef, informerar om brist på hemkunskapssalar.

Gärdesta förskola

Benny Wetterberg, kanslichef, informerar om att Gärdesta förskola startar tidigast  1

januari  2019.

Utdragsbestyrkande

in)
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 5l16>

SKOLNÄMNDEN

Sammanträdesdatum

2018-05—16

Fortsättning §  27

E-tiänst förskola

Barn och Utbildning har stängt ner e-tjänst gällande ansökan om barnomsorg,

inkomstuppgift med  flera.

Tillämpningsföreskrifter förskolan

Benny Wetterberg, kanslichef, informerar om tillämpningsföreskrifter förskolan.

Översyn upptagningsområden
Benny Wetterberg, kanslichef, informerar om planer på översyn av

upptagningsområden.

Internkontroll

Daniel Ahlin, verksamhetscontroller, informerar om resultatet av internkontroll från

bokslut  2017  jämfört med maj 2018.

BESLUT

Skolnämnden beslutar

att lägga informationen till handlingarna.

Utdragsbestyrkande

iQ
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SAM  MANTRÄDESPROTDKOLL 5 (16)

SKOLNÄMNDEN

Sammanträdesdatu m

2018-05-16

Dnr 2018/37

Ekonomisk uppföljning per den 31 mars  2018

INLEDNING

Daniel Ahlin, ekonom, redovisar ekonomisk uppföljning per den 31 mars  2018.

Beredning

Daniel Ahlin, ekonom, föredrar  ärendet.

Yrkanden

Peter Molin [M) yrkar att skolnämnden beslutar

a_tt lägga redovisningen till handlingarna samt

a_tt uppdra till skolchef att vid skolnämndens sammanträde den 13 juni  2018

återkomma med en detaljerad redovisning av bakgrunden till underskottet och

förslag till åtgärder.

BESLUT

Skolnämnden beslutar

ag lägga redovisningen till handlingarna samt

a_tt uppdra till skolchefatt vid skolnämndens sammanträde den 13 juni  2018

återkomma med en detaljerad redovisning av bakgrunden till underskottet och

förslag till åtgärder.

UtdragsbestvrkandeVU



) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL me)

%  %%åå SKOLNÄMNDEN

Sammanträdesdatum

2018-05-16

Dnr  2017/305

§ 29 Timplan grundskolan

[NLEDNING

Enligt Skolförordningen, 10 kap.  4  §, fastställer huvudmannen efter förslag av rektor

fördelningen mellan årskurserna av undervisningstiden.

Från och med  2018-07-01  är den nationella regleringen av grundskolans timplan

stadieindelad och ett beslut av regeringen i Skolförordningen.

Ärendet
Timantaiet per stadium för de olika ämnena igrundskolan framgår genom

ändringen av Skolförordningen som träder i kraft vid halvårsskiftet.

Beredning

Missiv per den  9  maj 2018.

Bilaga  1  Regeringens beslut om timplan, utdrag ur Skolförordningen

Bilaga 2 Timmar per årskurs, beslutsunderlag

Bilaga  3  Bilaga med tiden angiven som minuter/vecka samt jämförelser mellan

Skolförordningen och rektorernas förslag.

Bilaga  4  Barnchecklista avseende FN:s konvention om barnets rättigheter.

Jakob Fjellander, handläggare, föredrar ärendet.

Yrkanden

Peter Molin (M] yrkar att skolnämnden beslutar

a_tt fastställa timplan för grundskolan att gälla från och med höstterminen  2018,

enligt Bilaga  2  Timplan för grundskolan.

BESLUT

Skolnämnden beslutar

a_tt fastställa timplan för grundskolan att gälla från och med höstterminen  2018,

enligt Bilaga  2  Timplan för grundskolan.

lastades sign Utdragsbestyrkande
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SAM  MANTRÄDESPROTOKOLL 8  1151

SKOLNÄMNDEN

Sammanträdesdatum

2018-05-16

Dnr  2017/657

Programutbud i Salas kommunala gymnasiesärskola hösten2019

INLEDNING

Skolnämnden skall fastställa gymnasiesärskolans programutbud vid de egna

skolenheterna.

ÄRENDET

Skolnämnden skall fastställa utbudet av gymnasiesärskolans nationella program vid

den egna skolenheten Ösby naturbruksgymnasium. Nämnden har  2015-06-10  fattat

beslut om att årligen tills vidare anordna individuellt program vid

gymnasiesärskolorna Ösby naturbruksgymnasium, Verdandi och Salbohedskolan.

Sala kommun har samverkansavtal med Västerås stad, vilket ger eleverna rätt att

med antagningi första hand även söka nationellt program där. Västerås erbjuder

samtliga nationella program utom programmet för skog, mark och djur, för vilket de

hänvisar till Ösby naturbruksgymnasium.

Beredning

Missiv per den  9  maj 2018.

jakob Fjellander, handläggare, föredrar ärendet.

Yrkanden

Peter Molin (M) yrkar att skolnämnden beslutar

a_tt till gymnasieantagningen  2019  erbjuda följande nationella program i

gymnasiesärskolan på Ösby:

'  Programmet för skog, mark och djur

' Programmet för fordonsvård och godshantering

.  Programmet för fastighet, anläggning och byggnation

BESLUT

Skolnämnden beslutar

a_tt till gymnasieantagningen  2019  erbjuda följande nationella program i

gymnasiesärskolan på Ösby:

-  Programmet för skog, mark och djur

' Programmet för fordonsvård och godshantering

.  Programmet för fastighet, anläggning och byggnation

Utdragsbestyrkande

M)
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Sammanträdesdatum

2018-05-16

Dnr  2017/866

Riktlinje för kosthållning i pedagogisk omsorg

INLEDNING

I enlighet med Skollagen 25 kap.  2  åhar Sala kommun pedagogisk omsorg som

alternativ till förskola (tidigare ”dagbarnvårdare”). De är anställda av kommunen

men omfattas inte av Kostenhetens riktlinjer för maten, eftersom dessa avser den

mat som Kostenheten producerar.

Ärendet
Skolnämnden kan besluta om riktlinjer för kosthållningen inom den pedagogiska

omsorgen.

Beredning

Missiv per den  9  maj 2018.

Bilaga  1  Riktlinje för kosthållning hos dagbarnvårdare

Bilaga  2  Barnchecklista avseende FN:s konvention om barnets rättigheter.

jakob Fjellander, handläggare, föredrar ärendet.

Yrkanden

Peter Molin [M) yrkar att skolnämnden beslutar

a_tt fastställa riktlinje för kosthållning hos dagbarnvårdare att gälla från och med

höstterminen  2018, enligt Bilaga 1.

BESLUT

Skolnämnden beslutar

a_tt fastställa riktlinje för kosthållning hos dagbarnvårdare att gälla från och med

höstterminen  2018, enligt Bilaga 1.

Utd ragsbestyrkan de

lao



&  SALA
KOMMUN

§32

Justerandes sign

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL m (16)
SKOLNÄMNDEN

Sammanträdesdatum

2018-05-16

Dnr 2018/370

Dataskyddsombud enligt GDPR

INLEDNING

Den 25 maj 2018 ersätter  EU:s dataskyddsförordning den svenskapersonuppgifts-

lagen och skapar ett enhetligt regelverk inom EU för behandling av personuppgifter.

Förordningen innehåller regler om hur myndigheter, företag och andra får behandla

personuppgifter. I datas ddsförordnin ens artiklar  37-39  regleras skyldigheten att

utse dataskyddsombud och vad som gäller för ett sådant.

Alla myndigheter och offentliga organ (t.ex. Kommunfullmäktige) ska utse

dataskyddsombud.

Ärendet
Skolnämnden tillsatte dataskyddsombud vid marsnämnden. Nu föreligger

kommungemensamt förslag till uppdragsinnehavare.

Utredningens innehåll [Tjänstemännens yttrande

Ombudets roll är att kontrollera att dataskyddsförordningen  [GDPR] följs inom

organisationen genom att till exempel utföra kontroller och informationsinsatser.

Ombudet är också kontaktperson gentemot personal och registrerade

[allmänheten].

Beredning
Missiv per den  9  maj 2018.

Bilaga 1Barnchecklista avseende FN:s konvention om barnets rättigheter.

Protokollsutdrag KS  §  85 per den  8  maj 2018.

Jakob Fjellander, handläggare, föredrar ärendet.

Yrkanden

Peter Molin [M] yrkar att skolnämnden beslutar

a_tt utse jonna Kangas, till dataskyddsombud för Skolnämnden från 2018-05—25.

BESLUT

Skolnämnden beslutar

a_tt utse Jonna Kangas, till dataskyddsombud för Skolnämnden från 2018-05—25.

Utdrag

jonna Kangas

Utdragsbestyrkande

m
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SKOLNÄMNDEN

Sammanträdesdatum

2018-05-16

Dnr  2018/839

Utökning av Kungsängsgymnasiets lokaler och flytt av Sala
kulturskola

INLEDNING

Kungsängsgymnasiet

Kungsängsgymnasiet bedömdes under en tid ha relativt frikostigt med utrymme.

Sedan dess har elevantalet vuxit, verksamheten utvecklats och andra verksamheter

övertagit lokalytor. Det gäller C-huset som tidigare samnyttjades med Vård och

Omsorg, arbetsmarknadsenheten men som idag används som grundskola för

årskurs f-l.

Lokalsituationen är idag det omvända till följd av att Kungsängsgymnasiet har fått

en betydande ökning av antalet elever. Gymnasieskolan upplever också att det är

mycket trångbott i de administrativa lokalerna och för elevhälsovården.

Kulturskolan

Kulturskolan har sedan  2013  varit lokaliserad i delar av B—huset och samnyttjar

aulan i A-huset. Kulturskolans verksamhet har också vuxit och efter hand fått överta

allt mer av gymnasieskolans lokaler.

Beredning

Missiv per den  9  maj 2018.

Benny Wetterberg, kanslichef, föredrar ärendet.

Yrkanden

Peter Molin [M] yrkar att skolnämnden beslutar

a_tt godkänna att den planerade Hytten av kulturskolan till lokaler på Mamre

genomförs.

BESLUT

Skolnämnden beslutar

a_tt godkänna att den planerade flytten av kulturskolan till lokaler på Mamre

genomförs.

Utdrag

lokalförvaltarna

Utdragsbestyrkande

(Q
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 12 (16:

SKOLNÄMNDEN

Samma  nträdesdatum

2018-05-16

Dnr 2018/295

Motion om att  införa  mentorskap

INLEDNING

Amanda  Lindblad (S] har inkommit med en motion med förslag att

kommunstyrelsen får i uppdrag att  utreda  möjligheten att införa separat

mentorskap på skolor i Sala kommun.

Motionären hänvisar till att det råder lärarbrist och kommande pensionsavgångarna

inte möts upp av nyutexaminerade lärare i tillräckligt stor utsträckning. Samtidigt

består lärarens arbete till betydande del av arbetsuppgifter som inte kräver en

lärarexamen.

Motionären hänvisar till Flens kommun där en skola infört ett system där

mentorskapet lyfts bort från den ordinarie lärartjänsten. Lärartjänsten har i och

med detta renodlats och innebär att lärarna får mer tid till planering och

undervisning.

Beredning

Missiv per den  9  maj 2018.

Motion.

Benny Wetterberg, kanslichef, föredrar ärendet.

Ajournering

Anders Dahlström [S) begär fem minuters ajournering.

Yrkanden

Peter Molin [M] yrkar att skolnämnden beslutar

a_tt skolnämnden föreslär fullmäktige att förklara motionen besvarad.

Anders Dahlström [S) tilläggsyrkar

a_tt uppdra åt Barn och Utbildning att väga in frågan om mentorskap enligt motion i

pågående utredning avseende avlastning av administrativa uppgifter för lärarkåren.

BESLUT

Skolnämnden beslutar

a_tt skolnämnden föreslär fullmäktige att förklara motionen besvarad samt

a_tt uppdra åt Barn och Utbildning att väga in frågan om mentorskap enligt motion i

pågående utredning avseende avlastning av administrativa uppgifter för lärarkåren.

Utdrag

kommunfullmäktige

Utdragsbestyrkande

RAM
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§  35 Rapporteroch övriga frågor

INLEDNING

Ulf  Westman  [SBÄ] har den 10 april  2018  deltagit på yrkesråd Vård- och

omsorgscollege på Kungsängsgymnasiet.

Peter Molin [M] har deltagiti Skolkonferens på Kungsängsgymnasiet.

BESLUT

Skolnämnden beslutar

a_tt lägga informationen till handlingarna.

Justerandes sign Utdragsbestvrkande

(lli M
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Sammanträdesdatum

2018-05-16

§  36 Kurser och konferenser

INLEDNING

Inga kurser eller konferenser finns att rapportera.

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

% m
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Sammanträdesdatum

2018-05-16

Dnr  2018/32

§ 37 Beslut enligt delegerad beslutsrätt

Ordföranden anmäler ärenden vari beslut fattats på skolnämndens vägnar och vad

som finns delgivna  i  delegationspärmen för tiden  7  mars  2018 — 9  maj 2018.

BESLUT

Skolnämnden beslutar

a_tt lägga delegationsärendena till handlingarna.

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

(litte)
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Sammanträdesdatum

2018-05-16

Dnr  2018/31

§ 38 Anmälningsärenden

INLEDNING

Beredning

Missiv per den  9  maj 2018.

BESLUT

Skolnämnden beslutar

a_tt lägga anmälningsärendena till handlingarna.

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

”hns


