PROTOKOLL

1(21)

från Utbildningsnämnden
Sammanträdesdatum 2012-06-13

Plats och tid:

Sammanträdesrummet 2:a vån, Ale gymnasium, Nödinge kl 10.00–16.20

Beslutande
och tjänstgörande ersättare

Elena Fridfelt, ordförande (C)
Dennis Ljunggren (S)
Peter Kornesjö (M)
Peter Ohlsson (S)
Kajsa Nilsson (M) §§ 90-100
Helene Ahlberg (AD)

Klas Nordh (FP)
Jonatan Sundeen (KD)
Jessica Norberg (S)
Johnny Sundling (V)
Marcus Larsson (MP)§§ 95-108

Närvarande ersättare
och övriga deltagande

Johan Olofsson (M) §§ 90-100
Jan Skog (M)
Helena Solving (AD)
Joanna Wolodarska Nord (FP)
Tomas Johansson (KD) §§ 94-108
Carina Lundgren (S) §§ 95-108
Catrin Vanneryr (S) §§ 93-103
Toni Andersson (S)
Anita Engström (S)
Kerstin Hanserud,
informationsansvarig § 96
Katrin Busck, verksamhetschef § 9697
Andreas Hultman, controller §§ 92, 98
Peter Madsen, verksamhetschef § 101102
Kari Sälgfors, förskolechef § 103

Annika Sjöberg, sektorschef
Johanna Olsson, nämndsekreterare
Sara Olsson, kontorsassistent
Pia Kjärhus, Kommunal 95-101, 105-106
Karin Hultbrand, specialpedagog § 101
Christer Engström §§ 90-101, 105-108
Hans Enckell, verksamhetschef §§ 91-92
Jan Ragnarsson, lärare § 91
Patrick Phillips, biträdande rektor § 93
Birgitta Augustsson-Nilsson, coordinator
§94
Carl-Gustaf Enelund, enhetschef § 95
Elisabeth Persson, fritidsledare § 95
Johan Gustafsson, fritidsassistent § 95
Lena Strand, rektor § 101
Lena-Maria Vinberg, verksamhetschef §
103

Utses att justera

Dennis Ljunggren

Justeringens plats och tid

Sektor utbildning, kultur och fritid 2012-06-19

Carina Lundgren (S)§§ 90-94
Johan Olofsson (M) §§ 101-108

Underskrifter Sekreterare

Paragrafer

90-108

Johanna Olsson
Ordförande

Elena Fridfelt
Justerande

Dennis Ljunggren

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

Utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum

2012-06-13

Datum för anslags uppsättande

2012-06-20

Förvaringsplats för protokollet

Sektor utbildning, kultur och fritid

Underskrift

Johanna Olsson

Datum för anslags nedtagande

2012-07-10

PROTOKOLL

2(21)

från Utbildningsnämndens
sammanträde 2012-06-13

UBN § 90 ................................................................................................................................... 3
Utgående ärende .......................................................................................................................
UBN § 91 ................................................................................................................................... 4
Ale gymnasium - entreprenörskap............................................................................................
UBN § 92 ................................................................................................................................... 5
Antagningsläge Ale gymnasium ...............................................................................................
UBN § 93 Dnr UBN000078/11 ............................................................................................. 6
Certifiering av Vård- och omsorgscollege ...............................................................................
UBN § 94 ................................................................................................................................... 7
Information om arbetet med SSPF ...........................................................................................
UBN § 95 ................................................................................................................................... 8
Vad gör Ale kommun för barn och ungdomar i sommar .........................................................
UBN § 96 Dnr UBN000068/12 ............................................................................................. 9
Brukarenkät 2012 .....................................................................................................................
UBN § 97 Dnr UBN000089/11 ........................................................................................... 10
Skolinspektionens kvalitetsgranskning av modersmålsundervisning Dnr 40-2011:2523 ........
UBN § 98 Dnr UBN000072/12 ........................................................................................... 11
Interkommunal ersättning (IKE) för den svenska sektionen på ISGR under hösten 2012 .......
UBN § 99 Dnr ...................................................................................................................... 12
Information om stipendiet "Ett gott föredöme" ........................................................................
UBN § 100
Dnr UBN000006/11 ....................................................................................... 13
Val av ordinarie ledamot till Funktionshinderrådet .................................................................
UBN § 101 ............................................................................................................................... 14
Behörighet för lärare i grundskolan ..........................................................................................
UBN § 102
Dnr UBN000153/11 ....................................................................................... 15
Anmälan angående rätten till särskilt stöd för en grundskoleelev vid Madenskolan i Ale
kommun Dnr 41-2011:5458 .....................................................................................................
UBN § 103
Dnr UBN000071/12 ....................................................................................... 16
Anmälan från BEO om kränkande behandling vid Vitklövergatans förskola, Ale kommun ...
UBN § 104
Dnr UBN000076/12 ....................................................................................... 17
Ipads i nämndarbetet ................................................................................................................
UBN § 105 ............................................................................................................................... 18
Aktuellt från sektorn.................................................................................................................
UBN § 106 ............................................................................................................................... 19
Övriga frågor ............................................................................................................................
UBN § 107
Dnr 000003/12 ............................................................................................... 20
Delgivning ................................................................................................................................
UBN § 108
Dnr 000002/12 ............................................................................................... 21
Delegering ................................................................................................................................

2
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

3(21)

från Utbildningsnämndens
sammanträde 2012-06-13

UBN § 90
Utgående ärende
Ordföranden föreslår att följande punkt utgår från dagens föredragningslista:
- Biblioteksutredning – skolbibliotek
Ärendet återkommer på ett av nämndens sammanträden under hösten.
BESLUT
1. Utbildningsnämnden bifaller ordförandens förslag.
____
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från Utbildningsnämndens
sammanträde 2012-06-13

UBN § 91
Ale gymnasium - entreprenörskap
Lärare Jan Ragnarsson från Ale gymnasium har blivit utnämnd till årets lärare i ung
företagsamhet. Jan Ragnarsson och verksamhetschef Hans Enckell informerar om de
kurser med entreprenörskap i centrum som finns på olika gymnasieprogram inom Ale
gymnasium.
Ordförande gratulerar å Utbildningsnämndens vägnar Jan Ragnarssons för
utmärkelsen Årets lärare.
Yrkanden
Ordförandens beslutsförslag till Utbildningsnämnden:
- Utbildningsnämnden noterar informationen.
BESLUT
1. Utbildningsnämnden noterar informationen.
____
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från Utbildningsnämndens
sammanträde 2012-06-13

UBN § 92
Antagningsläge Ale gymnasium
Verksamhetschef Hans Enckell informerar om antagningsläget för Ale gymnasium
inför höstterminen.
Yrkanden
Ordförandens beslutsförslag till Utbildningsnämnden:
- Utbildningsnämnden noterar informationen.
Ledamot Helene Ahlbergs (AD) beslutsförslag till Utbildningsnämnden:
- Utbildningsnämnden beslutar att avveckla det naturvetenskapliga programmet och
det estetiska programmet från Ale gymnasium läsår 2012/2013.
Ordförandens förslår Utbildningsnämnden att avslå ledamot Helene Ahlbergs (AD)
beslutsförslag om avveckling av program på Ale gymnasium.
Vice ordförande Dennis Ljunggren (S) bifaller ordförandens beslutsförslag.
Proposition
Ordföranden ställer proposition dels på ledamot Helene Ahlbergs (AD) yrkande om
avveckling av program på Ale gymnasium och dels på eget förslag om avslag på
ledamot Helene Ahlbergs yrkande och finner att Utbildningsnämnden bifaller
ordförandens förslag.
BESLUT
1. Utbildningsnämnden noterar informationen.
____
Reservation
Ledamot Helene Ahlberg (AD) reserverar sig till förmån för eget yrkande.
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från Utbildningsnämndens
sammanträde 2012-06-13

UBN § 93

Dnr UBN000078/11

Certifiering av Vård- och omsorgscollege
Göteborgsregionens kommunalförbund beslutade att GR-kommunerna skulle ansöka
om certifiering i Vård- och omsorgscollege. Vård- och omsorgscollege är en
samverkansform mellan utbildningsanordnare och arbetslivet inom vård och omsorg
på regional nivå. Detta innebär att utbildare och uppdragsgivare inom vård och
omsorg samverkar för att göra utbildningar kvalitetssäkrade.
Ale kommun gjorde en gemensam ansökan om collegecertifiering tillsammans med
Lilla Edets kommun. Utbildningsnämnden ställde sig bakom ansökan på
sammanträdet som ägde rum 2011-05-18.
Biträdande rektor Patrick Phillips bjuder in ledamöterna i Utbildningsnämnden att
delta vid certifieringsfirandet på Ale gymnasium den 24 augusti 2012 kl. 10-12.
Yrkanden
Ordförandens beslutsförslag till Utbildningsnämnden:
- Utbildningsnämnden noterar informationen.
BESLUT
1. Utbildningsnämnden noterar informationen.
____

6
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

7(21)

från Utbildningsnämndens
sammanträde 2012-06-13

UBN § 94
Information om arbetet med SSPF
Koordinator Birgitta Augustsson-Nilsson informerar Utbildningsnämnden om
samarbetet mellan Socialtjänst, skola, polis och fritid – SSPF. SSPF arbetar med
förebyggande arbete. Det kan vara åtgärder mot skolk, vandalisering,
ungdomskriminalitet, att utveckla och sprida nya arbetsmetoder, föräldrautbildning
samt drogförebyggande åtgärder
Yrkanden
Ordförandens beslutsförslag till Utbildningsnämnden:
- Utbildningsnämnden noterar informationen.
BESLUT
1. Utbildningsnämnden noterar informationen.
____
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från Utbildningsnämndens
sammanträde 2012-06-13

UBN § 95
Vad gör Ale kommun för barn och ungdomar i sommar
Enhetschef Klas Arvidsson, fritidsassistent Johan Gustafsson och fritidsledare
Elisabeth Persson informerar om sommaraktiviteten hos verksamheten som riktar sig
mot ungdomar samt om Fest i Valborgs resultat.
Yrkanden
Ordförandens beslutsförslag till Utbildningsnämnden:
- Utbildningsnämnden noterar informationen.
BESLUT
1. Utbildningsnämnden noterar informationen.
____
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från Utbildningsnämndens
sammanträde 2012-06-13

UBN § 96

Dnr UBN000068/12

Brukarenkät 2012
Verksamhetschef Katrin Busck, informationsansvarig Kerstin Hanserud och
kontorsassistent Sara Olsson informerar Utbildningsnämnden om Göteborgsregionens
gemensamma brukarenkät om mjuka värden i skolan. Dagens redovisning berör Ale
kommuns resultat för läsår 2011/2012.
Yrkanden
Ordförandens beslutsförslag till Utbildningsnämnden:
- Utbildningsnämnden noterar informationen.
BESLUT
1. Utbildningsnämnden noterar informationen.
____
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från Utbildningsnämndens
sammanträde 2012-06-13

UBN § 97

Dnr UBN000089/11

Skolinspektionens kvalitetsgranskning av modersmålsundervisning
Skolinspektionen har granskat modersmålsundervisningen i nationella minoritetsspråk
i Ale kommun. Granskningen visar att Ale kommun har en tydlig organisation för
modersmålsundervisningen. Ale kommun bedriver också ett arbete för att eleverna ur
de nationella minoriteterna ska känna trygghet och motivation för att delta i
undervisningen på sitt språk. Ale kommun och dess företrädare har i tillräcklig
utsträckning de kunskaper som behövs för att främja modersmålsundervisningen i
nationella minoritetsspråk.
Skolinspektionen bedömer dock att Ale kommun behöver förbättra informationen om
modersmålsundervisning i de nationella minoritetsspråken och de särskilda regler som
gäller för att delta i denna undervisning. Kvalitetsarbetet i frågor som rör
modersmålsundervisningen i nationella minoritetsspråk behöver också förbättras för
att kommunen ska ha ett aktuellt och relevant underlag för att fatta beslut om
modersmålsundervisningens utformning.
Åtgärder har vidtagits, påbörjats och planerats.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2012-05-31, skriven av sektorschef Annika Sjöberg och
verksamhetschef Katrin Busck.
Yrkanden
Ordförandens beslutsförslag till Utbildningsnämnden:
- Utbildningsnämnden ställer sig bakom sektorns redovisning över vidtagna och
planerade åtgärder och översänder redovisningen till Skolinspektionen.
BESLUT
1. Utbildningsnämnden ställer sig bakom sektorns redovisning över vidtagna och
planerade åtgärder och översänder redovisningen till Skolinspektionen.
____

Expedieras
Skolinspektionen
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från Utbildningsnämndens
sammanträde 2012-06-13

UBN § 98

Dnr UBN000072/12

Interkommunal ersättning (IKE) för den svenska sektionen på ISGR under
hösten 2012
Göteborgsregionens förbundsstyrelse rekommenderar medlemsregionerna att fastställa
interkommunal ersättning för Internationella skolan i Göteborgsregionen (ISGR) i
Göteborgsregionen enligt GR:s förslag. Förslaget innebär att den svenska sektionen av
ISGR får samma interkommunala ersättning som övriga GR-kommuner får.
Beslutsunderlag
Göteborgsregionens förslag till interkommunal ersättning för ISGR
Tjänsteutlåtande, 2012-05-28 Interkommunal ersättning (IKE) för den svenska
sektionen på ISGR under hösten 2012, skriver av sektorschef Annika Sjöberg och
controller Andreas Hultman
Arbetsutskottet för 0-16 års beslutsförslag till Utbildningsnämnden:
- Utbildningsnämnden fastställer interkommunal ersättning för den svenska
sektionen på ISGR enligt Göteborgsregionens förbundsstyrelses förslag.
BESLUT
1. Utbildningsnämnden fastställer interkommunal ersättning för den svenska
sektionen på ISGR enligt Göteborgsregionens förbundsstyrelses förslag.
____

Expedieras
GR
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från Utbildningsnämndens
sammanträde 2012-06-13

UBN § 99
Information om stipendiet "Ett gott föredöme"
Juryn för stipendiet ”Ett gott föredöme” har beslutat att Guntorps SMU- scouter och
Felicia Eidenby kommer att få dela på stipendiet. Stipendiet delas så att Guntorps
SMU- scouter får 10 000 kr och Felicia Eidenby får 5 000 kr.
Ledamot Peter Kornesjö (M), som är medlem i juryn, föredrar ärendet.
Yrkanden
Ordförandens beslutsförslag till Utbildningsnämnden:
- Utbildningsnämnden noterar informationen.
BESLUT
1. Utbildningsnämnden noterar informationen.
____
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från Utbildningsnämndens
sammanträde 2012-06-13

UBN § 100

Dnr UBN000006/11

Val av ordinarie ledamot till Funktionshinderrådet
Peter Kornesjö önskar avgå som ledamot i Funktionshinderrådet.
Arbetsutskottet för 0-16 års beslutsförslag till Utbildningsnämnden:
- Elena Fridfelt (C) ersätter Peter Kornesjö (M) som ledamot i
Funktionshinderrådet Dennis Ljunggren (S) fortsätter vara ersättare i rådet.
Arbetsutskottet för frivilliga skolformers beslutsförslag till Utbildningsnämnden:
- Elena Fridfelt (C) ersätter Peter Kornesjö (M) som ledamot i
Funktionshinderrådet Dennis Ljunggren (S) fortsätter vara ersättare i rådet.
BESLUT
1. Elena Fridfelt (C) ersätter Peter Kornesjö (M) som ledamot i Funktionshinderrådet
Dennis Ljunggren (S) fortsätter vara ersättare i rådet.
____

Expedieras
Funktionshinderrådet
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från Utbildningsnämndens
sammanträde 2012-06-13

UBN § 101
Behörighet för lärare i grundskolan
Verksamhetschef Peter Madsen informerar Utbildningsnämnden om lärarbehörigheten
i grundskolan inom Ale kommun.
Yrkanden
Ordförandens beslutsförslag till Utbildningsnämnden:
- Utbildningsnämnden noterar informationen.
BESLUT
1. Utbildningsnämnden noterar informationen.
____
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från Utbildningsnämndens
sammanträde 2012-06-13

UBN § 102

Dnr UBN000153/11

Anmälan angående rätten till särskilt stöd för en grundskoleelev vid
Madenskolan i Ale kommun
En anmälan har inkommit till Skolinspektionen den 27 oktober 2011 från föräldrarna
till en elev på Madenskolan i Ale kommun. Skolinspektionens utredning syftar till att
kontrollera om Ale kommun följt bestämmelserna avseende elevens rätt till särskilt
stöd. Beslut har inkommit från Skolinspektionen 2012-05-11. Skolinspektionen
förelägger Ale kommun att senast den 13 augusti 2012 lämna en redovisning över vilka
åtgärder som vidtagits med anledning av beslutet.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2012-06-05, skriven av sektorschef Annika Sjöberg och
verksamhetschef Peter Madsen
Beslut från Skolinspektionen, 2012-05-11.
Yrkanden
Ordförandens beslutsförslag till Utbildningsnämnden:
- Utbildningsnämnden ställer sig bakom sektorns redovisning över vidtagna
åtgärder och översänder redovisningen till Skolinspektionen.
BESLUT
1. Utbildningsnämnden ställer sig bakom sektorns redovisning över vidtagna åtgärder
och översänder redovisningen till Skolinspektionen.
____

Expedieras
Skolinspektionen
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från Utbildningsnämndens
sammanträde 2012-06-13

UBN § 103

Dnr UBN000071/12

Anmälan från BEO om kränkande behandling vid Vitklövergatans förskola, Ale
kommun
Barn- och elevombudsmannen har den 20 april 2012 tagit emot en anmälan om
kränkande behandling vid Vitklövergatans förskola.
I anmälan anges ett antal kränkande händelser som ska ha ägt rum på förskolan.
Förskolechef har svarat på de frågor BEO ställt till huvudmannen och bifogat de
dokument som efterfrågas.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2012-06-05, skriven av sektorschef Annika Sjöberg och
verksamhetschef Lena-Maria Vinberg
Yrkanden
Ledamot Marcus Larsson (MP) föreslår Utbildningsnämnden följande:
- Utbildningsnämnden återremitterar yttrandet till sektorn för komplettering av de
dokument som efterfrågas av Barn- och elevombudsmannen.
- Utbildningsnämnden delegerar rätten att besluta om yttrandet om kränkande
behandling vid Vitklövergatans förskola till Utbildningsnämndens arbetsutskott
0-16 år som sammanträder den 9 juli 2012.
Ordföranden bifaller ledamot Marcus Larssons (MP) beslutsförslag.
Vice ordföranden Dennis Ljunggren (S) bifaller ledamot Marcus Larssons (MP)
beslutsförslag.
BESLUT
1. Utbildningsnämnden återremitterar yttrandet till sektorn för komplettering av de
dokument som efterfrågas av Barn- och elevombudsmannen.
2. Utbildningsnämnden delegerar rätten till beslut om yttrande om kränkande
behandling vid Vitklövergatans förskola till Utbildningsnämndens arbetsutskott
0-16 år som sammanträder den 9 juli 2012.
____
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från Utbildningsnämndens
sammanträde 2012-06-13

UBN § 104

Dnr UBN000076/12

Ipads i nämndarbetet
Ordförande i Utbildningsnämnden har gett sektorn i uppdrag att digitalisera utskick av
handlingar till förtroendevalda med start i september 2012. Kommunstyrelsen har
redan tagit beslut om att införa läsplattor och ordförande anser att nämnden bör följa
samma bana. Införandet av läsplattor innebär en kostnadsökning från dagens
arbetssätt med utskick via posten.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2012-06-05, skriven av sektorschef Annika Sjöberg och controller
Andreas Hultman
Yrkande
Ordförandens beslutsförslag till Utbildningsnämnden:
- Utbildningsnämnden beslutar om att digitalisera utskicken av handlingar till
förtroendevalda i utbildningsnämnden samt dess arbetsutskott med hjälp av
läsplattor.
- Utbildningsnämnden ansöker om investeringsmedel från Kommunstyrelsen för att
digitalisera utskick av handlingar till förtroendevalda i Utbildningsnämnden samt
dess arbetsutskott.
- Utbildningsnämnden beslutar att alla utskick av handlingar sker digitalt till
läsplattor och via epost till de som inte får tillgång till läsplattor.
BESLUT
1. Utbildningsnämnden beslutar om att digitalisera utskicken av handlingar till
förtroendevalda i utbildningsnämnden samt dess arbetsutskott med hjälp av
läsplattor.
2. Utbildningsnämnden ansöker om investeringsmedel från Kommunstyrelsen för att
digitalisera utskick av handlingar till förtroendevalda i Utbildningsnämnden samt
dess arbetsutskott.
3. Utbildningsnämnden beslutar att alla utskick av handlingar sker digitalt till läsplattor
och via epost till de som inte får tillgång till läsplattor.
____

Expedieras
Kommunstyrelsen
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från Utbildningsnämndens
sammanträde 2012-06-13

UBN § 105
Aktuellt från sektorn
Sektorschef Annika Sjöberg ger information om:
- Rekrytering av rektorer
Ordförandens beslutsförslag till Utbildningsnämnden:
- Utbildningsnämnden noterar informationen.
BESLUT
1. Utbildningsnämnden noterar informationen.
____
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från Utbildningsnämndens
sammanträde 2012-06-13

UBN § 106
Övriga frågor
Utbildningsnämndens ledamöter efterfrågar statistik kring antalet anmälningar till
skolinspektionen som Ale kommun och andra GR-kommuner har fått det senaste året.
Sektorschef Annika Sjöberg ska träffa företagarföreningen i september angående
diskussion kring grundskolans praktiska arbetsorientering
BESLUT
1. Utbildningsnämnden noterar informationen.
____

19
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

20(21)

från Utbildningsnämndens
sammanträde 2012-06-13

UBN § 107

Dnr 000003/12

Delgivning
KF § 52 Bostadsförsörjningsprogram Ale kommun 2012-2016.
KF § 53 Mark för verksamheter Ale kommun 2012-2016.
KF § 78 Begäran från Erik Karlsson (M) om entledigande från förtroendeuppdraget
som ersättare i Utbildningsnämnden
KS § 128 Revisorernas övergripande/årliga granskning av Utbildningsnämnden.
BESLUT
1. Utbildningsnämnden noterar delgivningarna.
____
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från Utbildningsnämndens
sammanträde 2012-06-13

UBN § 108

Dnr 000002/12

Delegering
2012-06-01 Beslut av Utbildningsnämndens ordförande att bevilja konferens för
nämndledamot.
2012-05-24 Avstängning från barnomsorg på grund av obetalda avgifter.
2012-06-12 Utbildningsnämndens stipendie i Kerstin Malcus Elvings namn Ale
gymnasium 2012

BESLUT
1. Utbildningsnämnden godkänner redovisning av delegeringsbesluten.
____
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