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.A BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT1(12)

m SAMMANTRADESPROTOKOLLDATUM: 2012-11-19

STAFFANSTORPS
KOMMUN

/
Sammanträde

Sammanträdesdatum: 2012-11-19

Sammanträdestid: 12:00-13:45

Plats: Rådhuset

Paragrafer: §53-60

Beslutande: Nino Vidovic (M)/ ordf
Pierre Sjöström (S)
Max Jörgensen (M)

* *

Övriga deltagare: Inga-Britt Henriksson
Jens Jording

Justerande: Pierre Sjöström
Justering: Rådhus§^-?01^1-26 klockan 16:30

/
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Underskrifter:

^ ~^^i^^^Jai^^^
/1-ékr^t^are

l
OrdförandeJSTino Vidovic

^i^jj^ma^^nD
^Justerande Pierre Sjöström

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande



.* + +

.
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SAMMANTRADESPROTOKOLLDATUM: 2012-11-19

STAFFANSTORPS
KOMMUN

Anslag / Bevis

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Beslutsorgan: Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott
Sammantradesdatum: 2012-11-19

Sammanträdestid: 12:00 -13:45

Plats: Rådhuset

Paragrafer: §53-60

Anslag sätts upp: 2012-11-27

Anslag tas ner: 2012-12-18

Protokollet förvaras Rådhuset

Underskrifter:

Anna Jarl

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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.a BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT3(12)

m SAMMANTRADESPROTOKOLLDATUM: 2012-11-19
STAFFANSTORPS

KOMMUN

Innehållsförteckning

53 Fastställande av tid och plats för Justering av protokollet. 4

54 Godkännande av föredragningslistan. 5

§ 55 Resursfördelnmgssystem. 5

56 Information om ekonomisk uppföljning januari - oktober 2012. 6

57 Priser och stipendier. 7

§ 58 Svar till skolinspektionen i ärende dnr 41-2012:2443. 8

59 Uppföljning av myndighetsbeslut/delegationsbeslut. 9

g 60 Sammanträdesdagar 2013. 10

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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^ BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT4(12)

^ SAMMANTRADESPROTOKOLLDATUM: 2012-11-19

STAFFANSTORPS
KOMMUN

§ 53 Fastställande av tid och plats för justering av protokollet

Beslut

l. Justeringen äger rum på Rådhuset i Staffanstorp måndagen den 26
november 2012 klockan 16:30.

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRADESPROTOKOLLDATUM: 2012-11-19

STAFFANSTORPS
KOMMUN

§ 54 Godkännande av föredragningslistan

Beslut
* <

l. Ärendet //Resursfördelningssystem// läggs till på föredragningslistan.
2. Föredragningslistan godkänns.

Förslag till beslut på sammanträdet

Ordföranden Nino Vidovic (M) med instämmande av Pierre Sjöström (S):
Föredragningslistan godkänns.

<<

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

Beslutsgång

Ordföranden finner att barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott bi-
faller hans eget och Pierre Sjöströms (S) förslag.

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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m SAMMANTRADESPROTOKOLLDATUM; 2012-11-19

STAFFANSTORPS
KOMMUN

§ 55 2012-BUN-76 Resursfördelningssystem

Beslut

l. Utbildningsstrategerna får i uppdrag att utreda process för utredning
av resursfördelningssystem utifrån individuellt stödbehov respektive
organisatoriska effekter.

2. Redovisning ska ske på barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts
sammanträde den 20 maj 2013.

Förslag till beslut på sammanträdet

Ordföranden Nino Vidovic (M): Utbildningsstrategerna får i uppdrag att
utreda process för utredning av resursfördelningssystem utifrån individu-
elit stödbehov respektive organisatoriska effekter.
Redovisning ska ske på barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts
sammanträde den 20 maj 2013.

ö

Beslutsgång

Ordföranden finner att barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott bi-
faller förslaget.

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

^̂ ^



^ BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT7(12)
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SAMMANTRADESPROTOKOLLDATUM: 2012-11-19

STAFFANSTORPS
KOMMUN

§ 56 2012-BUN-7 Information gällande ekonomisk uppföljning
januari - oktober 2012

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.
n

Beslutsgång

Ordföranden finner att barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott bi-
faller förslaget.

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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m SAMMANTRADESPROTOKOLLDATUM: 2012-11-19

STAFFANSTORPS
KOMMUN

§ 57 2012-BUN-51 Priser och stipendier

Beslut

l. Barn- och utbildningsnämnden föreslås besluta att för närvarande inte
inrätta ytterligare priser eller stipendier. Redovisning enligt bilaga l,
skall biläggas detta arbetsutskottets protokoll.

Kort sammanfattning

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutade den 2012-09-12 §
44 att uppdra till utbildnings strategerna att återkomma med en beskriv-
ning av priser och stipendier som delas ut i kommunen/ samt att beskriv-
ningen skulle presenteras vid arbetsutskottets möte den 2012-11-19.

Förslag till beslut på sammanträdet

Ordföranden Nino Vidovic (M) med instämmande av Pierre Sjöström (S):
Barn- och utbildningsnämnden föreslås besluta att för närvarande inte in-
rätta ytterligare priser eller stipendier. Redovisning enligt bilaga l/ skall
biläggas detta arbetsutskottets protokoll.

Beslutsgång

Ordföranden finner att barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott bi-
faller förslaget.

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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m Priser & stipendier inom nämndens verksamhetsområde
STAFFAN STOR PS

KOMMUN
Central

Bästa kompis ht i åk 9 - Staffanstorps Rotaryklubb
Arets matematiker-^ i åk 9 - Lions
Praktiskt estetisk Juni åk 9 - Lions
Bästa /comp/sjuni åk 9 - Lions club Vikingen
E/ev med högst meritvärde vt i alla åk - Skolan

Hagalid
Bästa kompis ht i åk 9 - Staffanstorps Rotaryklubb
Årets matematiker'^ i åk 9 - Lions
Praktiskt estetisk juni åk 9 - Lions
Bästa kompis vt i åk 9- Lions club Vikingen
Bäst betyg vt i åk 9 - Skolan

Hjärupslund
Bästa kompis vt i åk 9 - Lions
Arets matematiker vt i åk 9 - Lions dub Vikingen
Arets lingvist, estet, idrottselev, mehtvärde, uppryckning i åk 9 - skolan
Bäste kompis vi i åk 6-8 200 kr en elev varje klass - skolan
Bästa kompis ht i åk 9- Staffanstorps Rotaryklubb
Årets matematiker juni i åk 9 - Lions
Praktiskt estetisk juni i åk 9 - Lions
Bästa betyg ][Ån\ i åk 9 - skolan

BUN
Arets Guldkorn - årligen varje vår för extraordinära insatser
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SAMMANTRADESPROTOKOLLDATUM: 2012-11-19

STAFFANSTORPS
KOMMUN

§ 58 2012-BUN-30 Svar till Skolinspektionen i ärende dnr 41-
2012:2443

Beslut

l. Föreliggande skrivelse tillsammans med bilaga A och bilaga B över-
sänds till Skolinspektionen i dess ärende 41-2012:2443 gällande
Kometskolan.

Förslag till beslut på sammanträdet

Ordföranden Nino Vidovic (M): Föreliggande skrivelse tillsammans med
bilaga A och bilaga B översänds till Skolinspektionen i dess ärende 41-
2012:2443 gällande Kometskolan.

Beslutsgång

Ordföranden finner att barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott bi-
faller förslaget.

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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Barn- och utbildningsnämnden

STAFFANSTORPS
KOMMUN

BARN- OCH

UTBILDNINGS-

NÄMNDENS
.

ORDFÖRANDE

Yttrande i Skolinspektionens ärende 41-2012-
2443

I rubricerat ärende har Skolinspektionen den 14 september 2012 förelagt
Staffanstorps kommun att vidta vissa åtgärder/ och att sedan redovisa dessa till
Skolinspektionen.

Rektor vid Kometskolan har i ärendet lämnat redovisning enligt bilaga A i fråga
om av Skolinspektionen efterfrågade förhållanden.

Barn- och utbildningsnämnden föreslås besluta att i ärendet avge yttrande
enligt bilaga A.

STAFFANSTORPS KOMMUN

Barn- 9ch utj^ldpngsnämnden

^ t^ /̂v^^//t^

Nino Vidovic

Barn- och utbildningsnämndens ordförande

^^

Postadress Hemsida Telefon BG 281-1222

245 80 STAFFANSTORP www.staffanstorp.se 046-25 11 00 PC 11 42 62-9

kommunen@)staffanstorp .se Telefax Orgnr
046-25 55 70 212000-1017
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BILAGA A

STAFFANSTORPS
KOMMUN

KOMETSKOLAN

Redovisning i Ert ärende 41-2012:2443

Som svar på Skolinspektionens föreläggande konstaterar Kometskolan att det
inte finns några möjligheter att utreda elevens behov av särskilt stöd eller
utarbeta åtgärdsprogram eftersom aktuell elev sedan sommaren 2012 inte går
på Kometskolan och inte längre är boende i kommunen.

För att säkerställa att elevernas behov av särskilt stöd och beslut om
åtgärdsprogram görs i enlighet med författningarna har skolans rutiner
förtydligats enligt bilaga B.

I tjänsten

Petra Strandberg
Rektor, Kometskolan - Introduktionsprogrammen

^-^
Postadress Hemsida Telefon BG 281-1222

245 80 STAFFANSTORP www.staffanstorp.se 046-25 11 00 PC 11 42 62-9

kommunen@staffanstorp.se Telefax Orgnr
046-25 55 70 212000-1017
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BILAGA B

STAFFANSTORPS
KOMMUN

ARBETSGÅNG - SÄRSKILT STÖD TILL ELEVER
KOMETSKOLAN - INTRODUKTION S PROGRAM M EN

r -.'»Wf .3~'- .^PN-a*f*» TJ^*Iftuin*

.å UpfimäiK
ununn

Föflattpp >- Utndaoch irtvärdcra
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Utartmtaoch
gBTNNirfma

ätfiänfaprcg^am

Uppmärksamma : Om det inom ramen för undervisningen eller genom
resultatet pä ett nationellt prov, genom uppgifter från lärare,
övrig skolpersonal, en elev eller en elevs vårdnadshavare
eller på annat sätt framkommer att det kan befaras att en
elev inte kommer att nå de kunskapskrav som minst ska
uppnås, ska detta anmälas till rektorn. Rektorn ska se till att
elevens behov av särskilt stöd skyndsamt utreds. Behovet av
särskilt stöd ska även utredas om eleven uppvisar andra
svårigheter i sin skolsituation. (Skollagen 3 kap 8 §)

Utreda Så snart skolan uppmärksammar att en elev kan vara i behov
av särskilt stöd ska behovet utredas. Syftet är att utreda vad i
skolsituationen som förorsakar en elevs svårigheter för att
bedöma vilka åtgärder som skolan behöver vidta för att
tillgodose elevens behov av särskilt stöd.

Steg l är att mentorn undersöker om eleven själv har några
lösningar på situationen för att på detta sätt vidta snabba
åtgärder.

Steg 2 är att i arbetslaget utreda elevens behov och i
förekommande fall vidta lämpliga åtgärder. Detta görs
vanligtvis på arbetslagsmötena som hålls varje måndag. På
dessa möten deltar all pedagogisk personal samt studie- och
yrkesvägledare. Varannan vecka deltar även socionom i
skola.

/^ ^
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Utarbeta och genom- Riskerar eleven att inte nå kunskapsmålen i ett eller flera
föra åtgärdsprogram ämnen ansvarar mentorn för upprättande av ätgärds-

program. Mentorn ansvarar för att rektorn och
vårdnadshavare informeras.

Steg .^ När mentorn och/eller arbetslaget har gjort en första
bedömning och finner att det krävs en mer grundlig
utredningsinsats då elevens hela skolsituation behöver
kartläggas och analyseras, bjuds berörd personal från
elevhälsoteamet/Resurscentrum in till ett elevhälsomöte. På
mötet upprättas ett åtgärdsprogram.

Följa upp och utvärdera Av åtgärdsprogrammet ska det framgå vilka behoven är, hur
de ska tillgodoses och hur åtgärderna ska följas upp och
utvärderas. Eleven och elevens vårdnadshavare ska ges
möjlighet att delta när ett åtgärdsprogram utarbetas.
(Skollagen 3 kap 9 §)

Vid uppföljningen/utvärdermgen kan det finnas skäl att
ompröva åtgärderna och finna andra lösningar. Det är
väsentligt att synliggöra elevens framsteg och hålla
motivation och engagemang vid liv.

Ar /\
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Elevhälsoteamet

Socionom i skola
Socionom i skola är anställd av socialtjänsten med placering på Kometskolan och är
därigenom vår länk till myndigheten och säkerställer att rutiner följs. Socionomens
arbete utförs på tre nivåer; individ, grupp och organisation. Med sina
tvärvetenskapliga kunskaper kan skolkuratorn se till helheten i skolans värld ~ hur
organisatoriska, samhällsekonomiska, sociala och psykologiska faktorer påverka
individer och grupper.

Arbetsuppgifter

Socionom i skola arbetar med:
Skolsocial kartläggning.

Likabehandlingsplan/arbete.

Flerpartssamtal elev - förälder - lärare - nätverk..

Stödsamtal och psykosocialt behandlingsarbete med enskild elev..

Samtal och övningar i helklass och grupper..

Handledning och rådgivning till skolpersonal/skolledning..

Samverkan med andra samhällsfunktioner såsom socialtjänst, sjukvård,.

institutioner och polis.
Krishantering..

Studie- och yrkesvägledare

Studie- och yrkesvägledning (SYV) ar det sammanfattande begreppet för inslag i
elevernas undervisningen som särskilt syftar till förberedelse för framtida yrkesval
och kunskaper om arbete.

Arbetsuppgifter

Ge en allsidig orientering om utbildning, yrkesvärld, arbetsmarknad samt.

utbildnings- och arbetsmarknadspolitik.
Skapa större motivation för studier..

Hjälpa eleven att utveckla sina anlag och intressen i avsikt att finna en lämplig.

utbildningssektor och ett passande yrkesområde.
Stödja eleverna till en Ökad självkännedom.

Handläggning av anpassad studiegång riktad mot arbetsmarknaden.

Utbildningsinformation.

Enskild vägledning.

Samtal med vårdnadshavare.

Studiebesök på olika gymnasieskolor/utbildningar.

Besök av elever från gymnasieskolor.

Studiebesök på olika arbetsplatser.

Besök till gymnasiemässor.

Samordning av kontakt med praktikplatser.

å/!
/^ L//
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Skolsköterska

Skolsköterska har öppen mottagning två dagar i veckan, tisdagar och torsdagar, 10-
12, för enklare sjukvård, stimulans till egenvård, rådgivning och samtal samt
hänvisning vidare vid behov. Informatör, stödperson, rådgivare och språkrör för
barns rätt till god hälsa och sunda levnadsvanor.

Skolhälsovården skall främst vara förebyggande. Den följer Socialstyrelsens riktlinjer
och FN-konventionen om barns rättigheter. Socialstyrelsen har tillsyn över
verksamheten och yrkesutövandet.

Arbetsuppgifter

Hälsobesök avseende längd, vikt, syn, hörsel och rygg.

Halsofrämjande undendsning (förebyggande).

Hälsosamtal.

Vaccination enligt socialstyrelsens program.

Utformar ett särskilt hälsobesöksprogram för invandrarelever..

Skolsköterskan informerar också i t. ex översikt, allergi, hygien, mat, sowanor,.

motion och ANT (alkohol, narkotika och tobak) efter behov och önskemål.
Skolsköterskan förmedlar skolläkarkontakt.

Gör medicinska utredningar..

Skolsköterska för, hanterar, bevarar och arkiverar skolhälsovårdsjournal enligt
riktlinjer samt statistik av vaccinationsregistrering till smittskydd.

Resurscentrum

Kometskolan är knutet till Resurscentrum - barn och familj, där det förutom
skolsköterska även finns psykologer, logopeder, specialpedagoger,
talpedagoger och familjebehandlare. Kometskolan har tillgång till hela RC:s
personal och kallar den kompetens som behövs till elevhälsomötena.

^/tf
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SAMMANTRADESPROTOKOLLDATUM: 2012-11-19

STAFFANSTORPS
KOMMUN

§ 59 2012-BUN-75 Uppföljning av
myndighetsbeslut/delegationsbeslut

Beslut

l. Anmäla till barn- och utbildningsnämnden att stickprovskontrollen av myn-
dighetsbeslut utförd 19 november 2012 visar att dessa är fattade i enlighet med
gällande delegationsordning.

Förslag till beslut på sammanträdet

Ordföranden Nino Vidovic (M): Anmäla till barn- och utbildningsnämnden
att stickprovskonfrrollen av myndighetsbeslut utförd 19 november 2012 visar att
dessa är fattade i enlighet med gällande delegationsordning.

Bestutsgång

Ordföranden finner att barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott bi"
faller förslaget.

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

-^ ^^^



4 BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT11(12)

m SAMMANTRADESPROTOKOLLDATUM: 2012-11-19

STAFFANSTORPS
KOMMUN

§ 60 2012-BUN 77 Sammanträdesdagar 2013

Beslut

l. Under år 2013 avhålla ordinarie sammanträden med barn- och utbild-

ningsnämndens arbetsutskott på följande datum och tidpunkter:

Torsdagen den 24 januari/ kl 14.30
Måndagen den 25 februari/ kl 14.30
Måndagen den 11 april (budget)/ kl 14.30
Måndagen den 20 maj kl. 14.30
Torsdagen den 19 september/ kl 14.30,
Torsdagen den 24 oktober/ kl 14.30,
Måndagen den 2 december/ kl. 13.00.

2. Föreslå barn- och utbildningsnämnden besluta att under år 2013 avhålla
egna ordinarie sammanträden för barn- och utbildningsnämnden på
följande datum och tidpunkter:

Torsdagen den 7 februari/ kl 18.30,
Torsdagen den 7 mars/ kl 18.30,
Måndagen den 25 april/ kl 18.30,
Måndagen den 3 juni/ kl 18.30,
Torsdagen den 3 oktober/ kl 18.30,
Torsdagen den 7 november kl 18.30 och
Måndagen den 16 december kl 17.00.

Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden Nino Vidovic (M): Under år 2013 avhålla ordinarie sam-
manträden med barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott på följande
datum och tidpunkter:

Torsdagen den 24 januari/ kl 14.30
Måndagen den 25 februari/ kl 14.30
Måndagen den 11 april (budget)/ kl 14.30
Måndagen den 20 maj kl. 14.30
Torsdagen den 19 september/ kl 14.30,

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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-a BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT12(12)

m SAMMANTRADESPROTOKOLLDATUM: 2012-11-19
STAFFANSTORPS

KOMMUN

Torsdagen den 24 oktober/ kl 14.30,
Måndagen den 2 december/ kl. 13.00.

Föreslå barn- och utbildningsnämnden besluta att under år 2013 avhålla
egna ordinarie sammanträden för barn- och utbildningsnämnden på föl-
jande datum och tidpunkter:

Torsdagen den 7 februari/ kl 18.30,
Torsdagen den 7 mars/ kl 18.30,
Måndagen den 25 april/ kl 18.30,
Måndagen den 3 juni/ kl 18.30,
Torsdagen den 3 oktober/ kl 18.30,
Torsdagen den 7 november kl 18.30 och
Måndagen den 16 december kl 17.00.

Beslutsgång

Ordföranden finner att barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott bi-
faller förslaget.

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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