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m SAMMANTRADESPROTOKOLL
STAFFANSTORPS

KOMMUN

Sammanträde

Sammanträdesdatum: 2012-11-05

Sammanträdestid: 18:30 - 20:45

Plats: Hjärups skola
Paragrafer: 61-73

Beslutande: Nino Vidovic (M)/ ordf Gisela Nilsson (FP)
Pierre Sjöström (S) Christel Estberg (M)
Max Jörgensen (M)
Magnus Lindberg (S)
Thomas Carlstedt (M)
Björn Larsson (C)
Ingrid Oxenby (M)

f »

Övriga deltagare: Marie Saltarski (S) Camilla Nilsson/ § 63
Hali Lidell (S) Maria Ung/
Jörgen Malmberg (M) Lärarförbundet

Maivi Strömberg (MP) Inga-Britt Henriksson
Rickard Svensson (M) Jens Jording
Gunnar Lindell (SPI)
Leif Widmark (SP)

Justerande: Pierre Sjöström
Justering: Rådhuset/^012-1,1-12 klockan 16:00.

^ /]
Underskrifter:

/

^^/Sek^j^i^e^\^pä ^rf ,/

Ordförande Nino Vidovic
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.-^Wf. ^^
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Justerande Pierre Sjöström
Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdrag s be styrka n d e
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m SAMMANTRÄDESPROTOKOLLDATUM: 2012-11-05
STAFFANSTORPS

KOMMUN

Anslag / Bevis

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Beslutsorgan: Barn- och utbildningsnämnden
Sammanträdesdatum: 2012-11-05
Sammanträdestid: 18:30-20:45

Plats: Rådhuset

Paragrafer: 61-73

Anslag sätts upp: 2012-11-13

Anslag tas ner: 2012-12-05

Protokollet förvaras Rådhuset

Underskrifter:

Anna Jarl

Ordförandens signatui Justerandes signatur Utdrags bestyrkande
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m SAMMANTRADESPROTOKOLLDATUM: 2012-11-05
STAFFANSTORPS

KOMMUN

Innehållsförteckning

§61 Fastställande av tid och plats för justering av protokollet. 4

§62 Godkännande av föredragningslistan. 5

§63 Information om statistik Vux- och Gy-elever. 7

64 Information om systematiskt kvalitetsarbete i kommunala
förskolor. 8

65 Information om arbete med lärmiljöer. 9

66 Information om Kundnöjdhet/ NKI. 10

67 Information om ekonomisk uppföljning januari - september
2012. 11

§68 Förändring av genomför and ep l aner. 12

§69 LärmiljÖ i framtidens skolbyggnader. 13

§70 Yttrande till arbetsmarknadsutskottet över PM om ungdom
i arbete 2013. 16

§71 Information om Gruppen för skolanalys. 17

§72 Redovisning av delegationsbeslut. 18

73 Redovisning av anmälningar. 20

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

/^ v. ^
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SAMMANTRADESPROTOKOLLDATUM: 2012-11-05

STAFFANSTORPS
KOMMUN

§ 61 Fastställande av tid och plats för justering av protokollet

Beslut

l. Justeringen äger rum på Rådhuset i Staffanstorp måndagen den
12 november 2012 klockan 16:00.

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRADESPROTOKOLLDATUM: 2012-11-05

STAFFANSTORPS
KOMMUN

§ 62 Godkännande av föredragningslistan

Beslut

l. Föredragningslistan godkänns.

Förslag till beslut på sammanträdet

Ordföranden Nino Vidovic (M): Föredragningslistan godkänns.
* *

Pierre Sjöström (S): Ärendet //Resursfördelningssystem// läggs till på före-
dragningslistan.

o

Beslutsgång

Ordföranden Nino Vidovic (M) ställer förslagen mot varandra och finner
att barn- och utbildningsnämnden bifaller hans eget förslag.

Omröstning begärs. Barn- och utbildningsnämnden godkänner följande
beslutsgång:

Ja-röst för ordförandens förslag.
Nej-röst för Pierre Sjöströms (S) förslag.

Omröstningsresultat

Med 7ja-röster för ordförandens förslag och 2 nej-röster för Pierre
Sjöströms (S) förslag beslutar barn- och utbildningsnämnden bifalla ordfö-
randens förslag.

Ordinarie ledamöter Ja Nej Avstår

Nino Vidovic (M) x

Pierre Sjöström (S) x

MaxJörgensen(M) x

Magnus Lindberg (S) x

Thomas Carlstedt (M) x

Björn Larsson (C) x

Ingrid Oxenby (M) x

Gisela Nilsson (FP) x

Christel Estberg (M) x

Summa 7 2

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

^ v. ^
i
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m SAMMANTRADESPROTOKOLLDATUM: 2012-11-05

STAFFANSTORPS
KOMMUN

Reservationer

Den socialdemokratiska gruppen reserverar sig skriftligen.

Ordförandens s^gnatyr Justerandes signatur Utdragsbestyrkande^
^/:
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Att ha egen majoritet i en nämnd är en förmån men också ett
ansvar. Att vara stor och stark kräver också ödmjukhet.
Barn- och utbildningsnämndens moderatledda majoritet
förvägrade Socialdemokraterna att initiera en för barn- och
utbildningsnämnden angelägen fråga nämligen en översyn av
kommunens resursfördelningsmodeU.

Såväl PWC som Serkon (två oberoende konsultföretag) har påtalat behovet av en översyn av
kommunens re s urs fördelnings modell i syftet att säkerställa att kommunens skolor ges likvärdiga
fömtsättningaf i deras uppdrag. Dagens fördelnings modell utarbetades i början av 2000-talet och
skolans uppdrag har förändrats sedan dess. Under ett antal år har en del skolor gått med ständiga
underskott pga. skevhetef i dagens modell. Dessa skevhetet är angelägna att förhindra framöver.
Det finns med andta ord mycket som talat för att en översyn är angelägen ur såväl ett
verksamhets perspektiv som ur ett stymingsperspektiv.

Staffanstoi-ps kommun ska ha som ett tydligt mål, att utjämna skillnader och kompensera de barn
som inte kommer från hem med studie trä didon. Vi vUl styra resurser till de skolor som har
svårast förutsättningar. Lika chanser kräver olika resurser. Vi vill lyfta de skolor som har störst
problem att nå målen och där resultaten är sämst. Skillnader i resultat mellan olika elevgrupper
måste ligga tUl grund för måhnedvetna och handfasta insatser i alla skolor. Våra minsta skolot
måste också ges ekonomiska förutsättningar att bedriva en likvärdig verksamhet som i övriga
skolor l kommunen.

För socialdemokraterna i Barn- och utbildningsnämnden

/^li ^^iii l// 'fl
Pierre S/östtöm (S)

9̂.
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SAMMANTRADESPROTOKOLLDATUM: 2012-11-05

STAFFANSTORPS
KOMMUN

§ 63 2012-BUN-65 Information om statistik Vux- och Gy-elever

Beslut

l. Informationen läggs till handlingarna.

Kort sammanfattning
Camilla Nilsson föredrar i ärendet.

Förslag till beslut på sammanträdet

Ordföranden Nino Vidovic (M): Informationen läggs till handlingarna.

Beslutsgång
Ordföranden finner att barn- och utbildningsnämnden bifaller förslaget.

Ordförandens sign Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
z ^^
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m SAMMANTRADESPROTOKOLLDATUM: 2012-11-05

STAFFANSTORPS
KOMMUN

§ 64 2012-BUN-66 Information om systematiskt kvalitetsarbete i
kommunala förskolor

Beslut

l. Informationen läggs till handlingarna.

Kort sammanfattning

Utbildningsstrateg Inga-Britt Henriksson föredrar i ärendet.

Förslag till beslut på sammanträdet

Ordföranden Nino Vidovic (M): Informationen läggs till handlingarna.

Beslutsgång
Ordföranden finner att barn- och utbildningsnämnden bifaller förslaget.

Ordförandens signatur JusteraQdes signatur Utdragsbestyrkande

^/ v, -^t/
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m SAMMANTRADESPROTOKOLLDATUM: 2012-11-05

STAFFANSTORPS
KOMMUN

§ 65 2012-BUN-67 Information om arbete med lärmiljöer

Beslut

l. Informationen läggs till handlingarna.

Kort sammanfattning

Utbildningsstrateg Inga-Britt Henriksson föredrar i ärendet.

Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden Nino Vidovic (M): Informationen läggs till handlingarna.

Beslutsgång
Ordföranden finner att barn- och utbildningsnämnden bifaller förslaget.

Justerades signatur Utd rågs bestyrkandeOrdförandens signatur ^7^^ .7^y
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m SAMMANTRADESPROTOKOLLDATUM: 2012-11-05

STAFFANSTORPS
KOMMUN

§ 66 2012-BUN-68 Information om Kundnöjdhet, NKI

Beslut

l. Informationen läggs till handlingarna.

Kort sammanfattning

Utbildningsstrateg Jens Jording föredrar i ärendet.

Förslag till beslut på sammanträdet

Ordföranden Nino Vidovic (M); Informationen läggs till handlingarna.
o

Beslutsgång

Ordföranden finner att barn- och utbildningsnämnden bifaller förslaget.

Ordförandens^signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

/r-[ Y. ^^
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SAMMANTRADESPROTOKOLLDATUM: 2012-11-05

STAFFANSTORPS
KOMMUN

§ 67 2012-BUN-7 Information om ekonomisk uppföljning
januari - september 2012

Beslut

l. Informationen läggs till handlingarna.

Beslutsunderlag

Ekonomisk uppföljning januari - september 2012.

Kort sammanfattning

Utbildningsstrateg Jens Jording föredrar i ärendet.

Förslag till beslut pé sammanträdet

Ordföranden Nino Vidovic (M): informationen läggs till handlingarna.
o

Beslutsgång

Ordföranden finner att barn- och utbildningsnämnden bifaller förslaget.

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdrag s bestyrka n d e

^1, ^
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SAMMANTRADESPROTOKOLLDATUM: 2012-11-05

STAFFANSTORPS
KOMMUN

§ 68 2012-BUN-69 Förändring av genomförandeplaner

Beslut

l. Under målområdet Medborgaren ska genom kvalitetsdeklarationer kunna
veta vad kommunen åtagit sig att leverera och under rubriken Kvalitetsäekla-
rationer i genomförandeplanen flytta nedan bidrag till måluppfyllelse från
2012 till 2013:

Valfrihet i valet av förskola och skola.

Coachning i lärandet.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse "Förändring av genomförandeplanerna 2013"

Förslag till beslut på sammanträdet

Ordföranden Nino Vidovic (M): Under målområdet Medborgaren ska genom
kvalitetsdeklarationer kunna veta vad kommunen åtagit sig att leverera och un-
der rubriken Kvalitetsdeklarationer i genomförandeplanen flytta nedan bi-
drag till måluppfyllelse från 2012 till 2013:

Valfrihet i valet av förskola och skola.

. Coachning i lärandet
o

Beslutsgång

Ordföranden finner att barn- och utbildningsnämnden bifaller förslaget.

Ordförandens signatu Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

?.̂ v- ^^"
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SAMMANTRADESPROTOKOLLDATUM: 2012-11-05

STAFFANSTORPS
KOMMUN

§ 69 2012-BUN-8 Lärmiljö i framtidens skolbyggnader

Beslut

l. Med upphävande av barn- och utbildningsnämndens beslut den 7 juni
2012, § 41, anta inriktningsdokumentet "Lärmiljö i framtidens skol-
byggnader" enligt bilaga l.

2. För kännedom överlämna detta beslut till kommunstyrelsen.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse "Lärmiljö i framtidens skolbyggnader".

Förslag till beslut på sammanträdet

Ordföranden Nino Vidovic (M) med instämmande av Björn Larsson (C)
och Gunilla Nilsson (FP): Med upphävande av barn- och utbildnings-
nämndens beslut den 7 juni 2012, § 41, anta inriktnings dokumentet "Lär-
miljö i framtidens skolbyggnader" enligt bilaga l/ samt att för kännedom
överlämna detta beslut till kommunstyrelsen.

Pierre Sjöström (S): I första hand att anta av Arbetarepartiet Socialdemo-
kraterna utarbetade dokumentet "Framtida skollokaler i Staffanstorps
kommun"/ se bilaga 2/ samt att remittera dokumentet till fackliga organi-
sationer/ elevråd i respektive skola, rektorer och personal för inhämtande
av yttranden/ och om detta yrkande inte bifalls/ i andra hand att till fack-
liga organisationer/ elevråd i respektive skola/ rektorer och personal för
inhämtande av yttranden/ remittera "Lärmiljö i framtidens skolbyggna-
der"/ bilaga l.

Ingrid Oxenby (M) yrkar avslag på Pierre Sjöströms (S) yrkanden.

Beslutsgång

Ordföranden ställer/ sedan barn- och utbildningsnämnden godkänt denna
propositionsordning/ först proposition på dels eget m fl yrkande enligt
ovan/ dels Pierre Sjöströms (S) förstahandsyrkande enligt ovan och finner
att nämnden beslutat bifalla hans eget m fl yrkande.

Omröstning begärs. Barn- och utbildningsnämnden godkänner följande
beslutsgång:

Ja-röst för ordförandens förslag.

Ordförandens signatu; Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

^ v 4^
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SAMMANTRADESPROTOKOLLDATUM: 2012-11-05

STAFFANSTORPS
KOMMUN

Nej-röst för Pierre Sjöströms (S) förslag.
Med 7 ja-röster för ordförandens förslag och 2 nej-röster för Pierre
Sjöströms (S) förslag beslutar barn- och utbildningsnämnden bifalla ordfö-
randens förslag.

Ordinarie ledamöter Ja Nej Avstår

Nino Vidovic (M) x

Pierre Sjöström (S) x

Max Jörgensen (M) x

Magnus Lindberg (S) x

Thomas Carlstedt (M) x

Björn Larsson (C) x

Ingrid Oxenby (M) x

Gisela Nilsson (FP) x

Christel Estberg (M) x

Summa 7 2

Därefter ställer ordföranden proposition på Pierre Sjöströms (S) andra-
handsyrkande av remittering av bilaga l enligt ovan/ och förklarar däref-
ter att enligt hans mening har barn- och utbildningsnämnden avslagit
detta yrkande.

Omröstning begärs. Barn- och utbildningsnämnden godkänner följande
beslutsgång:

Ja-röst för avslag på Pierre Sjöströms (S) förslag.
Nej-rÖst för bifall till Pierre Sjöströms (S) förslag.

Med 7ja-röster för avslag på Pierre Sjöströms (S) förslag och 2 nej-röster
för bifall till Pierre Sjöströms (S) förslag beslutar barn- och utbildmngs-
nämnden avslå Pierre Sjöströms (S) förslag.

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

^ ^
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SAMMANTRADESPROTOKOLLDATUM: 2012-11-05

STAFFANSTORPS
KOMMUN

Ordinarie ledamöter Ja Nej Avstår

Nino Vidovic (M) x

Pierre Sjöström (S) x

MaxJörgensen(M) x

Magnus Lindberg (S) x

Thomas Carlstedt (M) x

Björn Larsson (C) x

Ingrid Oxenby (M) x

Gisela Nilsson (FP) x

Christel Estberg (M) x

Summa 7 2

Den socialdemokratiska gruppen reserverar sig muntligen mot beslutet.

Ordföranden Nino Vidovic (M) får till protokollet antecknat att_doku-
mentet "Lärmiljö i framtidens skolbyggnader" är avsett att närmare redo-
visa nämndens syn och riktlinjer i frågor rörande de skollokaler och skol-
byggnader som ska finnas i framtidens skola i Staffanstorps kommun/
samt att nämnden förutsätter att företrädare från berörda verksamheter

bereds möjlighet att vid tillämpning av dessa riktlinjer inkomma med
synpunkter i sådana fall när det inte har föreskrivits vilka lösningar m m
som ska gälla/ utan istället har lämnats ett utrymme för att med hänsyn till
föreliggande förhållanden eller annat närmare bestämma hur skollokaler
och skolbyggnader skall vara utformade.

Ordförandens signat Justerapdes signatur Utdragsbestyrkande

^ /, ^
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2012-10-26

TAFFANSTORPS
KOMMUN
BARN" OCH

.

UTBILDNINGSNÄMNDEN

Lärmiljö i framtidens skolbyggnader

Barn som föds idag kommer att börja skolan om sex år/ gå ut gymnasiet om knappt två
decennier/ troligen studera vidare några år och därefter vara yrkesverksamma i många
år. De skolbyggnader som uppförs idag kommer sap-nolikt även att nyttjas av deras barn
och måste därför vara flexibla och kunna tidsanpassas för god funktion under många år
framöver.

Lärmiljön i skolan ska ge förutsättningar för ett flexibelt och lustfyllt lärande där alla
elever blir sedda/ vägledda och stimulerade utifrån sina förutsättningar. Är det lustfyllt
lockar det till engagemang, moävation och väcker elevernas intresse för studier.

Lärmiljön/ för både elever och lärare/ måste lyftas fram inom alla områden eftersom
denna miljö ska stimulera/ motivera och entusiasmera människor att utvecklas för
framtiden.

LärmiljÖ

Länniljön ska
kännetecknas av trygghet/ arbetsro och alla människors lika värde..

vara anpassad för att inspirera tiU ett livslångt lärande..

. stimulera elevernas kreativitet/ nyfikenhet och vilja att pröva nya idéer.
® säkerställa kontakt mellan elever och lärare under hela arbetsdagen så att varje elev

upplever sig vara sedd av och trygg med flera vuxna.
® stödja ett pedagogiskt arbete som tar fasta på de stabila pedagogiska

ut^ecklmgsriktningar som finns i skollag och läroplaner/ med bas i aktuell
forskning.

» utformas med sikte på att elever med Ökande ålder och förmåga ska kurma ta aUt
större ansvar för sitt eget arbete/ såväl enskilt som i grupp.

® utformas för att stimulera kollegialt samarbete i syfte att stärka lärarnas
kunskapsutveckling och kunskapsutbyte.

7

^/
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Skolbyggnader

Människor i inspirerande hälsosamma och funktionella arbetsmiljöer är en utmärkt
utgångspunkt för framgång.
Skolans byggnader ska rymma olika typer av lärmiljöer/ ett levande föreningslw/
service/ identitet/ grannskap/ gemenskap/ återhämtning och ett aktivt kulturliv.
Nätverk mellan företag/ kommun/ larmiljöer och det civila samhället ska ge inspiration
och skapa förutsättnmgar för elever att utveckla ytterligare kompetenser i samspel med
det omgivande samhället.

Byggnaden ska
. byggas av naturliga material för en långsiktig hållbarhet så att "friska hus// skapas.
® erbjuda arbetsmiljöer med god luftkvalitet och komfortabel temperatur under årets

alla dagar.
< vara inspirerande och harmonisk att vistas och arbeta i/ där belysning/ akustik/ färg

och form är viktiga faktorer.

Utemiljön ska
c ge goda möjUgheter tiU fri lek/ spel/ vila och rekreation lämplig för alla åldrar.
. erbjuda en varierad och stimulerande miljö med grönytor och nahirliga

samlingsplatser.
c ge möjlighet tiU pedagogik ute i närområdet.

Lokalerna ska

. erbjuda funktionell och ergonomisk inredning som skapar en bra arbetsplats för
elever och skolpersonal.

« erbjuda en variation av större och mindre rum och ytor för att skapa en flexibel
miljö som tiUgodoser den enskilda individens såväl som gruppens behov.

» vara anpassade för tidlös förnyelse inom pedagogiken.
« erbjuda miljöer lämpliga även för fritidshemsverksamhet.
c ses som en samhäUsgemensam resurs och ska planeras på ett sådant sätt att

användning utöver verksamhetens interna behov i samverkan med andra aktörer i
samhäUet underlättas.

® utformas och utrustas for mångfunktioneU användnmg.
» vara kostnadseffektiva avseende både kapital och drift samt anpassade för att

användas dygnets aUa timmar och årets alla dagar.
® utvecklas så att de lätt kan anpassas för en annan åldersfördelning och/eller

verksamhet vid demografiska förändringar eller andra behovsförändringar.
® vara väl förberedda och anpassade för användandet av kommurukativ och modem

teknik.

Det är viktigt att vi vågar tänka nytt vid planering av ny- om- och tiUbyggnationer av
skolmiljöer. Byggnader och lokaler måste fungera idag men även som framtida
lärmiljöer.

^-. rfl/
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l Grundsyn
All verksamhet l fÖtskola. och skols skall vila, i gällande lag och i FN:s bamkonventton om
barnens ^tägbete f.

Förskolans och skolans viktigaste resurser är pedagogerna som verkar i verksamheten. De är grunden
till att Staffanstorps kunskapsmål kan uppnås. För att pedagogers? ska kunna verka på ett
ändamålsenligt sätt behövs det lokaler. Vi vill skapa moderna och hållbara skollokaler, som ger varje
barn och elev möjlighet att utvecklas optimalt utifrån sina förutsättninga.r. Förskola och skola utbildar
till en värld där vi idag inte kan förutse vilka kompetenser som krävs i det långa loppet, men där allt
tyder på att kreativitet, entreprenörs kap och digital kompetens har och kommer att ha en växande
betydelse.

För att ge förutsättningar för ett livslångt lärande oberoende av tid och rum, ska våra barn och elever
erbjudas varierande lärmiljöer, såväl fysiska som digitala. Lärmiljöema ger inspiration till samarbete
och kommunikation, utmanar och motiverar till lärande och är utrustade med relevant modern teknik.
Lärmiljöema stärker lärandeprocessema och speglar barns och elevers vardag såväl som framtidens
krav dar kompetens kring kridskt tänkande, problemlösning och samarbete är framgångs faktorer.
Barn och elever inspireras att nå längre i sitt lärande än vad de själva trodde var möjligt. Lyhördhet,
inflytande och flexibilitet är ledord.

1.1 God ekonomisk hushållning

Genomtänkt process för behovsanalys och lokalutveckling
Lokalutveckling är ett långsiktigt arbete där många kompetenser behövs. För oss är det också
självklart att Staffanstorps kommunfasdgheter och kommunens ekonomikontor samverkar samt att
barn, elever och pedagoger som verkar i byggnaderna involveras för att nå ett genomtänkt resultat
som håller över tid.

Hållbart byggande
Lokaler som ska användas fot förskola och skola måste utformas på ett satt som tillåter intensiv och
varierad användning över lång tid. Tankar kring underhåll måste finnas med redan på
planeringsstadiet. Det får gärna byggas enligt konceptet passlvhus i enlighet med vår tidigare
inlämnade motion.

Flexibla lokaler som tillåter flera parallella verksamheter
Den moderna skolan stänger inte när skoldagen är slut. Friudsverksamhet för elever, liksom andra
verksamheter för kommunens invånare, ska kunna få rum i skolans lokaler. Vi vill skapa skolor som
är välkomnande för alla som kommer dit, och vi vill att många ska ha lust och anledning att söka sig
till skolan. Bibliotek är en verksamhet som gärna får förläggas i skolan där både skolan och
medborgarna kan mötas, vilket gynnar vuxennärvaron i skolmiljön.

Flexibel lokalanvändning när behoven växlar
Demografiska förändringar och brukarnas valfrihet påverkar behovet av verksamheter i olika delar a\ r

kommunen. En modem skollokal ska enkelt kunna ställas om för användning som förskola, skola
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eller annan verksamhet. Flexibiliteten ska byggas m från start för att enkelt kunna överbrygga såväl
förändrade pedagogiska krav som ålderspucklar.

1.2 God arbetsmiljö och livskvalitet

Miljövänligt byggande
Moderna skollokaler ska utformas så att energiförbrukning och negativ miljöpåverkan kan minimeras.
Materialval, lokalutformning och inredning har betydelse för att skolans lokaler ska leva upp tiU högt
ställda miljökrav och intentionerna i Agenda 21. Lokalerna får gärna vara "guldkkssade" dvs minsta
möjliga energianvändning.

God arbetsmiljö för alla som vistas i lokalerna
För att aUa barn, elever och anställda ska kunna göra sitt bästa krävs lokaler som är anpassade efter
olika behov (såväl större samlingslokaler som mindre utrymme där man kan studera i lugn miljö).
Utrymmen för olika typer av utbildning, arbete och pauser krävs. Skolans utformning ska stödja en
modern organisation med arbetslag. Byggnationen ska noggrant följa regelverk som säkersräUer god
arbetsmiljö. Dagens och morgondagens lärararbetspktser stäUer högre krav då läraren/pedagogen
vistas längre tid i skolan. Varje lärare/pedagog ska ha en personlig arbetsplatsmodul med tillgång till
moderna kommunikationsmedel.

Öppenhet och tillgänglighet
Öppenhet och transparens ökar tryggheten för alla som vistas i lokalerna. Det är i mötet vi utvecklas,
och skolan ska. ge förutsättningar för goda möten mellan såväl elev och elev, elev och personal,
personal och personal som skola och samhälle. Miljön ska vara allergfanpassaci och tillgänglig för
funktion shindrade.

1.3 Kvalitet och service

Högt ställda krav på utbildning enligt styrdokumenten
Lokalerna ska självklart stödja andemeningen i läroplanerna och övriga styrdokument, vilket bland
annat innebär att de är anpassade för att tillgodose elevers olika förutsättningar och intressen.
Utformningen av lokalerna ska utgå från målstyrd och individorienterad undervisning samt ett
ämnes Övergripande och elevaktiva arbetssätt.

Demokratiskt arbetssätt

Det demokratiska arbetet bland barn, elever, föräldrar och personal är vikdgt. Lokal förändringar ska
därför ske i samverkan mellan ledning, brukare och personal samt med arbetsmiljö ombud och
fackliga organisationer.

Teknikutveckling
Den tekniska utvecklingen ger nya möjligheter i utbildningen. I moderna skollokaler är tillgången till
in formation s teknik en självklar del av undervisningen. De tekniska iösningama måste främja både
öppenhet och säkerhet.
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2 Krav på lokaler

2.1 Gemensamt för förskola och grundskola

Material och miljö
Ljud, ljus, färg och material ska ses som en del av utbildningen. En del som samverkar med övrigt
arbete. Skolans utformning ska uppmuntra till ansvarstagande för den gemensamma miljön, så att
vackra miljöer med naturliga material kan skapas. Vid ny- och ombyggnarion ska ljud- och
ljus förbättrande åtgärder prioriteras högt, liksom användning av material som främjar
energieffekuvftet och minimal miljö- och h al sop åverkan. Bullerdämpande material och inredning ska
användas i största möjliga utsträckning. Naturligt ljus och bra belysning bör komplettera varandra på
ett effektivt sätt, och användas. Golv- och väggbeklädnader ska vara allergianpassade, och tillverkade
av bra material med avseende på miljö och slitage. Transparenta material underlättar överblick och
främjar säkerhet. Ventilation och värme är viktiga inslag i arbetsmiljön och viktiga, komponenter i ett
milj ovänligt byggande.

Personalutrymmen
Lokalerna ska stödja en modern organisation med arbetslag. Personalen ska ges goda möjligheter till
samverkan mellan ämnen. Utrymmen för planeringsarbete bör finnas i anslutning till verksamheten
för att underlätta naturliga möten.

Kök

Lokal tillagning av maten ska prioriteras. Det ska finnas välutrustade tillagnings kök med goda
möjligheter till tillagning av olika dietkoster.

2.2 Skola

Entréer och öppna ytor
Det af viktigt för aUa, både unga och vuxna, att bli sedda när de kommer tiU sin arbetsplats. Elever
och personal ska kanna sig välkomna till en trygg och inspirerande arbetsmiljö. Även andra än skolans
personal och elever ska kunna mötas i lokalerna och känna sig val mottagna. Våra skolor bör därför
ha en tydlig och bemannad entré/ expedition. För yngre elever behövs kapprum i anslutning till
arbetsrummen, och för alla åldrar krävs goda möjligheter ätt förrara kläder och väskor under
arbetsdagen. Kapprum eUer skåphallar är samtidigt platser som kan vara otrygga, varför särskild
uppmärksamhet måste ägnas åt att dessa byggs transparenta och i nära kontakt med verksamheten.
Passage genom skolan ska vara möjlig utan att elevernas arbete störs. Både elever och personal har
behov av utrymmen för paus, stillhet och lugn. Café/pausrum ska utformas för att såväl elever som
vuxna ska kunna trivas där. Gemensamma pausutrymmen ger naturliga möten och skapar ett
mervärde i samarbetet. Utiymmena bör vara ljusa och inbjudande samt förläggas centralt och
tillgängligt. Möjlighet tiU större samlingar ska finnas i skolan.

Undervisningslokaler
Arbetsytor och lokaler ska vara flexibla till storlek och användning. Lokalerna ska kunna användas till
såväl föreläsningar och tysta enskilda studier, som till praktisk tillämpning av kunskaper genom olika
"laboration er" eller övningar. Rum som kan avdelas med vlkvägg ökar möjllghetema att anpassa
lokalerna efter olika lärsituarioner och elevers individuella behov. Öppna utrymmen, som kan fungera
både som arbetsytor och pausutrymmen, ökar flexibiliteten och smidiga övergångar mellan olika
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arbetsmoment Por att underlätta överblick och möten bör rummen grupperas så att god synkontakt
mellan dem uppnås och glasväggar/glas d of rar användas. Fritidshemsverksamhet är en stor och
betydelsefull del av de yngre skolbarnens arbetsdag. Det är därför viktigt att hänsyn tas till
fri ridsverks ämbeten s behov när lokalerna planeras.
Vissa specifika ämnessalar är nödvändiga. Utformningen av dessa ska anpassas till moderna
lärmetoder. Eftersom lokaler för skapande ämnen liksom bibliotek/mediatek/digitek bidrar till en
skola som sjuder av Uv och kreativitet, är placeringen av dessa lokaler vlkdg.

Matsal

NIatsituationcn ar viktig för en fungerande arbetsdag. Maten ska kunna intas i en lugn, trivsam miljö
med fungerande logisriska lösningar. En gemensam matsal måste planeras för att skapa en god
Ijudmiljö med möjlighet till avskärmning. Matsalen ska även kunna användas till andra aktiviteter
under och efter skoldagen, till exempel för genomgångar, förläsnmgar och fritidsaktiviteter. Om
måldderna ska intas ute i olika delar av skolan, nära verksamheten, ska transportmöjligheterna från
köket särskilt beaktas.

Teknik

Informations- och kommunikationsteknik ar en självklar del av en modern utbildning som ska ge
eleverna goda. förutsättningar för arbets- och samhällsliv. En nytänkande skola ska byggas så att den
kan finnas med i den nyaste tekniska utvecklingen. Trådlös datakommunikation liksom tätt placerade
nätuttag behövs för att kunna utnyttja skolans utrymmen på ett flexibelt sätt. Undervisnmgsrummen
ska utrustas med ny och modern teknisk utrustning. Säkra förvaringsmöjllgheter för teknisk
utrustning måste placeras strategiskt,

Utemiljö
På skolgården sker spontant socialt samspel mellan elever, men den är även en miljö för undervisning
och organiserad lek. UtemilJön ska anpassas till aktiviteter för olika åldrar och årstider och byggas för
att främja rörelse och lärande. Sittgrupper i skugga eller under tak fungerar som mötesplatser för
elever, men även för undervisning. Möjlighet till utomhuscafé sommardd och utomhusscen ökar
trivseln. Skolgården skapas med fördel av naturliga material och element

2.3 Förskola

Entréer

Entrén till förskolan är en plats för möten och avsked, men även en plats för informationsöverföring
och lärande- Entrén ska kännas välkomnande för barn och föräldrar, och avskedet ska ske i en
trivsam miljö. Låga fönster ger Ijusinsläpp och ger barnen möjlighet att titta ut.
En väl tilltagen golvyta, eventuellt med nivåsklllnad för slttmöjlighet, underlättar det lärande som
finns i att barnen klär på och av sig själva. Toalett och skötrum i nära anslutning ull entrén underlättar
arbetet. Entrén är den del av förskolan som föräldrarna oftast besöker, varför väggutrymme för
aktuell information ska finnas.

Verksamhetslokaler

Lärandet i förskolan bygger på leken, och barnens lek måste ges utrymme i lokalerna. Behov och
»

intressen växlar över tid, och rummen ska därför vara flexibla så att de kan möbleras och utnyttjas för
olika former av lek och lärande. Mindre, avgränsade rum ökar arbetsron, men Överblick och
synkontakt är viktig för säkerheten och underlättas av glasade väggar/dörrar. Möjlighet dU större
samlingar ska finnas inom förskolan.
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Passager
Förflyttningar meUan olika delar av förskolan är en naturlig del av arbetsdagen; avdelningar
samarbetar kring barnen, mat och disk transporteras mellan kök och verksamhetslokaler och personal
går in och ut i verksamhet och planering. Lokaler där förflyttning mellan olika delar av förskolan är
möjlig utan passage genom verksamheten innebär respekt för barnens lek och lärande. Uppsikt åt
flera håll ökar tryggheten och säkerheten.

Utemiljö
Förskolans utemiljö är viktig. En stor del av verksamheten bedrivs utomhus, och gården ska inbjuda
till olika upplevelser, aktiviteter, lekar och rörelsemoment. Olika underlag och utmaningar i miljön
inspirerar och erbjuder motorisk träning. Områden i skugga är vikdga för att en god
utomhusverksamhet ska kunna erbjudas året om. Man kan med fördel bygga ett utrymme som är
semi-utomhus där barnen sover. Detta minskar spridning av baciller och virus och främjar barnens
hälsa. Utemiljön byggs med fördel av naturliga material och element. Avgränsningar och säkra in- och
utgångar är betydelse falla för säkerheten.
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§ 70 2012-BUN-52 Yttrande till arbetsmarknadsutskottet över PM
om Ungdom i arbete 2013

Beslut

l. Som yttrande Över PM om "Ungdom i arbete 2013// till
arbetsmarknadsutskottet översänds föreliggande skrivelse enligt
bilaga l.

Beslutsunderlag

Tjänstemannaskrivelse med förslag till beslut/ bilaga l.

Förslag till beslut på sammanträdet

Ordföranden Nino Vidovic (M): Som yttrande över PM om "Ungdom i ar-
bete 2013" till arbetsmarknadsutskottet översänds föreliggande skrivelse
enligt bilaga l.

Beslutsgång

Ordföranden finner att barn- och utbildningsnämnden bifaller förslaget.

Ordförandens sign^y r Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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TJÄNSTESKRIVELSE

STAFFANSTORPS
KOMMUN

Yttrande över PM om Ungdom i arbete 2013

Bakgrund

Kommunstyrelsens arbetsmarknadsutskott anmodar berörda nämnder/
däribland Barn- och utbildningsnämnden/ att senast den 15 november/ dels
avge yttrande Över PM om Ungdom i arbete 2013, dels att inom respektive
ansvars- och verksamhetsområden särskilt redovisa möjligheter for att bidra
till att uppställda mål om reducering av ungdomsarbetslösheten kan uppnås.

Yttrande

Inledningsvis kan konstateras att den generella beskrivningen i PM:et saknar
konkretiseringar och exemplifieringar varför det är svårt att yttra sig över
vissa delar. Det är också svårt att få en bild av var man hämtat informationen
och vilken/vilka åldergrupper det rör sig om. Dessutom är det barn och
utbildnings uppfattning att uppföljning och analys måste ske på individuell
nivå för att eventuella åtgärder och satsningar ska vara verkningsfulla.

Barn- och utbildningsnämnden ansvarar bl.a. för det kommunala informa-
tionsansvaret (uppföljningsansvaret). Detta innebär att kommunen är skyldig
att hålla sig informerade om sysselsättningen hos ungdomar mellan 16 och 20
år som inte går i gymnasieskolan. Syftet är att kunna erbjuda lämpliga individ-
uella åtgärder.

I Staffanstorp hanteras informationsansvaret av Kometskolan som även
erbjuder de gymnasiala Introduktionsprogrammen i kommunen. För
närvarande finns det 48 (ca 1/6 %) ungdomar inom det kommunala
informationsansvaret i Staffanstorp/ varav 30 är födda 1993. Av de 18 som
kvarstår har 5 arbete.

Postadress Hemsida Telefon BG 281-1222

245 80 STAFFANSTORP www.staffanstorp.se 046-25 11 00 PG 11 42 62-9
A/

kommunen@'staffanstorp.se Telefax Org nr ^t -^
A
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Ungdomarna utanför gymnasieskolan är en rörlig och heterogen grupp/ inom
vilken det återfinns personer med funktionshinder/ sjukskrivna/ nyanlända
ungdomar och föräldralediga. Vidare består gruppen av ungdomar som lider
av psykisk ohälsa och neuropsykiatrisk problematik/ intellektuella
funktionshinder och psykosociala problem samt ungdomar som isolerar sig
hemma. De insatser och stödåtgärder som erbjuds ungdomar bör helt enkelt
vara individuella/ och heterogena i innehåll och metoder. Samtliga av dessa
ungdomar kontaktas av Kometskolan regelbundet för vägledning och
erbjudande om utbildning/prakdk samt i förekommande fall motiverande
samtal. Statistiken bygger dels på Kometskolan egen dokumentation och dels
på en gemensam Skånedatabas med elever från Staffanstorp som är under 20
år och inte har någon skolplacering eller ett slutbetyg från gymnasieskolan.

När det gäller de elever som hoppar av gymnasieskolan har barn och
utbildning gjort en analys som också presenterats för Gruppen för skolanalys i
mars 2012. Det som analyserats är elevernas grundskolebakgrund/ meritvärde
och behörighet från grundskolan/ dock utan att finna några tydliga samband.
Merit^ärdena i den undersökta gruppen vid avslutad grundskola varierade
från 20 till 270. Andelen elever är relativt jämnt fördelad mellan pojkar och
flickor och mellan kommunala och fristående huvudmän. Andelen som slutför

gymnasieutbildningen efter 3 år är 79/2 %/ vilket dock ska jämföras med
riksgenomsnittet på 68/4 %

Barn- och utbildningsnämnden förstärkte under 2010 Studie- och yrkesvägled-
ningsorganisationen för grundskolan och vuxenutbildningen med mot-
svarande ca 75 % av en heltidstjänst. Staffanstorp är också med och bemannar
den för hela Skåne gemensamma SYV-chatten på Webben inför gymnasie-
valet. Att arbeta med Studie- och yrkesvägledning mot gymnasieskolor med
andra huvudmän ter sig i dagsläget som en svår uppgift med tanke på att
Staffanstorps ungdomar i dag går på 67 olika gymnasieskolor. Ett samarbete
mellan Arbetsmarknadsenheten och studie- och yrkesvägledningen på
Kometskolan skulle dock kunna innebära synergivinster.

Postadress Hemsida Telefon BG 281-5222

245 80 STAFFANSTORP www.staffanstorp.se 046-25 11 00 PG l] 42 62-9
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När det gäller kontakten mellan skola och omvärld behöver denna utvecklas.
Detta kan ske på olika sätt och med olika aktörer såsom Arbetsmarknads-
enheten och Business Port. Behovet av att samordna kontakten med både

lokala och regionala företag och organisationer är både nödvändigt och stort.
Ett sätt skulle kunna vara att utveckla en fadderverksamhet där olika företag
och organisationer agerar faddrar för skolor/grupper/elever. En kommunal
samordning av praktikplatser skulle också verka för en positiv utveckling.

Barn och utbildning vill betona att man ställer sig bakom ambitionen med en
ökad samordning i kommunen mellan berörda aktörer såsom förebyggande
enheten/ Kometskolan/ vuxenutbildningen och Arbetsmarknadsenheten och
med aktörer utanför såsom Arbetsförmedlingen. Vidare finns behov av att
starta projekt som gör att ungdomarna får erfarenheter/ bäth-e självkänsla och
en egen vilja att gå vidare. Något ekonomiskt utrymme för riktade satsningar/
förutom ordinarie uppdrag/ redan beslutade satsningar och mandatperiod-
beställningen/ bedöms inte finnas mom ramen för Barn- och utbildnings-
nämndens budget 2013.

Avslutningsvis vill Barn och utbildning även lyfta fram möjligheter till
samordning och samarbete med olika delar av vuxenutbildningen.

Förslag till beslut
Utbildningsstrategema Barn och utbildning föreslår Barn- och
utbildningsnämnden att besluta

att avge ovan tjänsteskrivelse som yttrande till Arbetsmarknadsenheten.

I tjänsten

Inga-Britt Henriksson Jens Jording
Utbildningstrateg Utbildningstrateg

Postadress Hemsida Telefon BG 281-1222

245 80 STAFFANSTORP www.staffanstorp.se 046-25 II 00 PGH 4262-9 yf
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SAMMANTRADESPROTOKOLLDATUM: 2012-11-05

STAFFANSTORPS
KOMMUN

§ 71 2012-BUN-1 Information om Gruppen för skolanalys

Beslut

l. Informationen läggs till handlingarna.

Kort sammanfattning
Ordföranden Nino Vidovic (M) föredrar i ärendet.

Beslutsunderlag

Minnesanteckningar från möte 2012-10-23.

Förslag till beslut på sammanträdet

Ordföranden Nino Vidovic (M): Informationen läggs till handlingarna.

Beslutsgång

Ordföranden finner att barn- och utbildningsnämnden bifaller förslaget.

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
/\
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SAMMANTRADESPROTOKOLLDATUM: 2012-11-05

STAFFANSTORPS
KOMMUN

§ 72 Redovisning av delegationsbeslut

Beslutsunderlag
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts protokoll.

2012-10-17.

Utvecklingsstrategernas delegationsbeslut:.

Diarienr Avs/Mot Rubrik
Humanistisk service

2012-BUN-61-5 barn och utbildning SärskoletilUiörighet
Humanistisk service

2012-BUN-61-4 barn och utbildning Särskoletillhörighet
Humanistisk service

2012-BUN-61-3 barn och utbildning SärskoletiIIhörighet
Humanistisk service

2012-BUN-61-2 barn och utbildning Särskoletillhörighet
Humanistisk service

2012-BUN-61-1 barn och utbildning SärskoletilUnörighet
Delegationsbeslut - mterkommunal
ersättning till elever/bam från andra

2012-BUN-16-10 Lunds kommun kommuner

Delegationsbeslut - mterkommunal
ersättning till elever/bam som tillhör

2012-BUN-40-17 Eslövs kommun Staffanstorps kommun
Delegationsbeslut - interkommunal
ersättning till elever/bam från andra

2012-BUN-16-9 Svedala kommun kommuner

Humanistisk service Delegationsbeslut - kommunalt
2012-BUN-12-11 barn och utbildning vårdnadsbidrag

Humanistisk service Delegationsbeslut - kommunalt
2012-BUN-12-10 barn och utbildning vårdnadsbidrag

Humanistisk service

2012-BUN-l 1-73 barn och utbildning Delegationsbeslut - justering av avgift
Humanistisk service

2012-BUN-11-72 barn och utbildning Delegationsbeslut - justering av avgift
Humanistisk service

2012-BUN-11-71 barn och utbildning Delegationsbeslut - justering av avgift
Humanistisk service

2012-BUN-l 1-70 barn och utbildning Delegationsbeslut - justering av avgift
Humanistisk service

2012-BUN-11-69 barn och utbildning Delegationsbeslut - justering av avgift

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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Humanistisk service

2012-BUN-11-68 barn och utbildning Delegationsbeslut - justering av avgift
Humanistisk service

2012-BUN-11-67 barn och utbildning Delegationsbeslut - justering av avgift
Humanistisk service

2012-BUN-l 1-66 barn och utbildning Delegationsbeslut - justering av avgift
Humanistisk service

2012-BUN-11-65 barn och utbildning Delegationsbeslut - justering av avgift
Humanistisk service

2012-BUN-11-64 barn och utbildnmg Delegationsbeslut - justering av avgift
Humanistisk service

2012-BUN-l 1-63 barn och utbildning Delegationsbeslut - justering av avgift
Humanistisk service

2012-BUN-11-62 barn och utbildning Delegationsbeslut - justering av avgift
Humanistisk service

2012-BUN-11-61 barn och utbildning Delegationsbeslut - justering av avgift
Humanistisk service

2012-BUN-11-60 barn och utbildning Delegationsbeslut - justering av avgift
Humanistisk service

2012-BUN-11-59 barn och utbildning Delegationsbeslut - justering av avgift
Humanistisk service

2012-BUN-l 1-58 barn och utbildning Delegationsbeslut - justering av avgift
Humanistisk service

2012-BUN-l 0-46 barn och utbildning Delegationsbeslut - utökad vistelsetid
Humanistisk service

2012-BUN-10-45 barn och utbildning Delegationsbeslut - utökad vistelsetid
Humanistisk service

2012-BUN-10-44 barn och utbildning Delegationsbeslut - utökad vistelsetid
Humanistisk service

2012-BUN-l 0-43 barn och utbildning Delegationsbeslut - utökad vistelsetid
Humanistisk service

2012-BUN-10-42 barn och utbildning Delegationsbeslut - utökad vistelsetid
Humanistisk service

20] 2-BUN-l 0-41 barn och utbildning Delegationsbeslut - utökad vistelsetid
Humanistisk service

2012-BUN-l 0-40 barn och utbildning Delegationsbeslut - utökad vistelsetid
Humanistisk service

2012-BUN-10-39 barn och utbildning Delegationsbeslut - utökad vistelsetid
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§ 73 Redovisning av anmälningar m m

a) Skolverkets skrivelse "Välkommen att representera Sverige i TALIS
2013!".

b) Barn- och elevombudets skrivelse (dnr 45-2011:4778) gällande anmälan
om kränkande behandling vid Bråhögsskolan.

c) Skrivelse gällande personal på Familjedaghemmet.

d) Skolinspektionens beslut (dnr 401-2011:5479) gällande riktad tillsyn i
Staffanstorps kommun inom området skolmåltiden.
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