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BUN § 145

Start av förskoleverksamhet i Garda skola
Barn- och utbildningsnämndens beslut
•

Barn- och utbildningsnämnden hänskjuter ärendet till sammanträdet den 26 januari 2011.

Bakgrund och ärendebeskrivning
I samband med beslut om återuppbyggnad av Garda skola beslutades också att skolan
skulle utrustas med en avdelning för förskoleverksamhet. Det finns dock inget beslut
på att förskoleverksamhet ska starta i de nybyggda lokalerna.
Området saknar idag kommunal förskoleverksamhet, däremot finns tre väl fungerande
föräldrakooperativ samt pedagogisk omsorg (familjedaghem).

Ärendets beredning
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott hade behandlat ärendet vid sammanträden den 8 december 2010, au § 114.
Ärendet har beretts av Annika Kristiansson, rektor Tallen/Mullvadens ro och Jerker
Enekvist, rektor Garda ro i samråd med Mats Hanell, för- och grundskolechef.

Yrkande
Ledamot Eric Martell (s) yrkade att barn- och utbildningsnämnden skulle besluta att
förvaltningen får i uppdrag att skyndsamt inventera föräldrars önskemål i området,
som ytterligare underlag inför beslut och att en kommunal förskoleavdelning öppnas i
Garda skola när ombyggnation är klar, under sommaren 2011.
Ordförande Lena Celion (m) yrkade att barn- och utbildningsnämnden skulle besluta
att förvaltningen får i uppdrag att skyndsamt inventera föräldrars önskemål i området,
som ytterligare underlag inför beslut.
_______
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BUN § 146

Mottagande av barn i barnomsorg från annan kommun och inom
Gotlands kommun
Barn- och utbildningsnämndens beslut
•
•
•

Att vårdnadshavare i Gotlands kommun endast har rätt till en plats per barn i
barnomsorg (förskoleverksamhet och skolbarnbarnsomsorg)
Att plats ska erbjudas barn från annan kommun om vårdnadshavaren så önskar
och det finns särskilda skäl med hänsyn till barnets förhållande och att barnets
hemkommun lämnar ersättning.
Att plats ska erbjudas barn från annan kommun även i andra fall än då särskilda skäl föreligger i mån av plats och under förutsättning att hemkommunen
lämnar ersättning.

Bakgrund och ärendebeskrivning
Genom bestämmelse i skollagen 2 a kap § 12 a regleras mottagande i annan kommuns
förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg motsvarande det regelverk som finns bl.a.
för grundskolan.
Barn från andra kommuner har rätt till offentligt finansierad barnomsorg i Gotlands
kommun om vårdnadshavarna önskar det och det finns särskilda skäl med hänsyn till
barnets förhållanden. Särskilda skäl kan t.ex. gälla barn i behov av särskilt stöd, geografiska skäl om familjen bor nära en kommungräns eller om barnets vårdnadshavare
jobbar i en annan kommun.
Bedömningen av om särskilda skäl finns ska göras med utgångspunkt från barnets perspektiv.
Bestämmelsen innebär dock inte att barn som bor växelvis hos sina föräldrar i olika
kommuner ska erbjudas att gå växelvis i de olika kommunernas verksamheter.
En kommun som i sin förskoleverksamhet eller skolbarnsomsorg har tagit emot ett
barn från en annan kommun har rätt till ersättning av barnets hemkommun. I sådana
fall ska Gotlands kommun få ersättning för sina kostnader från barnets hemkommun,
skollagen 2 a kap 12 a § (Interkommunal ersättning) Innan kommunen fattar beslut om
att ta emot ett barn ska den inhämta ett yttrande från barnets hemkommun, om det
inte bedöms som onödigt.
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BUN § 146, forts
Under sommaren 2010 beviljades ett tiotal barn tillfällig förskoleplats i Gotlands
kommun och ersättning krävdes från hemkommunerna. I de fall vårdnadshavarna hade
sagt upp sin plats i hemkommunen erhöll kommunen ersättning, medans i de fall
vårdnadshavarna inte sagt upp sin plats erhöll Gotlands kommun ingen ersättning,
motsvarande ca 200 tkr.
Det finns också exempel under hösten där vårdnadshavare har delad vårdnad och barnet bor växelvis hos föräldrarna i olika kommuner . Barnet är folkbokfört på fastlandet. Föräldrarna vill ha plats i förskola på Gotland under den tid barnet vistas på Gotland. I de fall barnet redan har en förskoleplats i hemkommunen lämnar inte hemkommunen någon ersättning för ytterligare en plats.
Något lagstöd för att hemkommunen ska betala för fler än en plats i barnomsorg finns
inte heller. Enligt lagstiftarens mening skulle ett sådant lagstöd innebära att barnets behov av trygghet och kontinuitet åsidosätts.

Ärendets beredning
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott hade behandlat ärendet vid sammanträden den 8 december 2010, au § 115.
Ärendet har beretts av ekonomichefen tillsammans med handläggare av internkommunala ersättningar samt i ledningsgruppen på barn- och utbildningsförvaltningen.
_______
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BUN § 147

Introduktionsprogram det 10:e skolåret
Barn- och utbildningsnämndens beslut
•

Att ansvaret för det individuella alternativet förläggs till Desideriagymnasiet.

Bakgrund och ärendebeskrivning
Regeringens intentioner
Elevernas förutsättningar att fullgöra gymnasieutbildning av hög kvalitet grundläggs i
den obligatoriska skolan. Insatser för att stärka måluppfyllelsen i grundskolan omfattande bl.a. tydligare mål- och kunskapskrav, fler nationella ämnesprov, en satsning på
basfärdigheterna läsa, skriva och räkna samt en ny speciallärarutbildning har beslutats
av regeringen.
Behörighetskraven till högskoleförberedande program och yrkesprogram har skärpts.
Det nuvarande individuella programmets ramar är idag alltför vida vilket medför en
otydlighet i förhållande till dem som arbetar i grundskolan, elevernas föräldrar och
även i förhållande till huvudmannen samt de som arbetar i gymnasieskolan. Därför bör
tydligare studiealternativ finnas för de elever som inte är behöriga till ett nationellt program. Dessa bör ta hänsyn till elevernas olikartade behov på ett effektivt sätt.
Detta kan åstadkommas genom en god samverkan mellan grund- och gymnasieskola,
en väl fungerande studie- och yrkesvägledning som kan bidra till goda förutsättningar
för en elev att få en utbildning anpassad till sina behov, önskemål och förutsättningar.
Syftet med introduktionsprogram är att stärka gymnasieskolans förutsättningar att
möta och fånga upp de grundskoleelever som saknar behörighet, att bli behöriga till ett
nationellt program eller underlätta för eleven att etablera sig på arbetsmarknaden.
I samband med införandet av Gy 2011 upphör det individuella programmet och ersätts
av fem särskilda program:
- preparandutbildning,
- programinriktat individuellt val,
- yrkesintroduktion,
- individuellt alternativ
- språkintroduktion
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Ärendets beredning
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott hade behandlat ärendet vid sammanträden den 8 december 2010, au § 117.
En arbetsgrupp med representanter från gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen
och barn- och utbildningsförvaltningen har under höstens arbetat fram ett förslag. Arbetsgruppen har letts av Alf Nilsson och representanter från barn- och utbildningsförvaltningen har varit Mats Hanell och Per Olof Sahlberg.
Den utredningsgrupp från grund- och gymnasieskolan som under hösten arbetat med
frågan föreslår att ansvaret för fyra av de fem introduktionsprogrammen ligger inom
gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen men att ett av programmen, det individuella alternativet, ligger på Desideriagymnasiet men kostnaden för de elever som inte
är inskrivna i särskolan ligger inom ramen för gymnasieskolans elevpeng. Ungdomar
inskrivna i programmet som inte tillhör särskolans personkrets (barn- och utbildningsförvaltningen) kommer att tillhöra skolformen gymnasieskolan (gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen).
_______
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BUN § 148

Information om förskoleplatser i Visby med omnejd
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Barn- och utbildningsnämnden godkänner informationen.

Ärendebeskrivning
Barn- och utbildningsförvaltningen informerade hur läget ser ut i Visbyområdet beträffande tillgång på förskoleplatser under våren 2011.
_______
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BUN § 149

Skola Gotland Visby
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Barn- och utbildningsnämnden fastställer föreslagen grundhandling med reviderad tidplan.

Bakgrund och ärendebeskrivning
Det tidigare arbetet inom Skola Gotland 2008 -> avhandlade bland annat grundskoleorganisationen på Gotland 2012. Beslut togs i barn- och utbildningsnämnden den 9
maj 2007. Den översynen behandlade inte förändringsbehov i Visby. Barn- och utbildningsförvaltningen gavs vidare i uppdrag att följa elevutvecklingen inom Hogrän och
Eskelhem upptagningsområden samt föreslå grundskoleorganisation.
Denna översyn betingas närmast av de demografiska förändringarna till följd av byggnation, inflyttning, generationsväxling och det fria skolvalet. Genomgående ska översynen prioritera pedagogik, fokusera på elevbehoven och därmed tillskapandet av goda
lärmiljöer.
Översynen omfattar att
• se över grundskoleorganisationen i Visby, Väskinde och Västerhejde
• se över grundskoleorganisationen i Eskelhem och Hogrän
• tillvarata möjligheter att utveckla förskoleverksamheten
• se på möjliga förändringar till följd av skolskjutsupphandlingen
• belysa eventuella förändringars påverkan på andra skolor på Gotland.
Ett antal informations- och dialogtillfällen kommer att ske med medarbetare, elever
föräldrar och allmänhet under februari. Avrapportering och redovisning av underlag
för inriktning eller beslut sker fortlöpande till barn- och utbildningsnämnden.

Ärendets beredning
Ärendet har tidigare föredragits i barn- och utbildningsnämnden samt för barn- och
utbildningsnämndens arbetsutskott inför denna reviderade grundhandling.
_______
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Månadsrapport november 2010
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Månadsrapporten för november 2010 läggs till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Barn- och utbildningsförvaltningen informerade vad som har gjorts under november
månad 2010, samt verksamhetsbeskrivning under samma tid. Den ekonomiska rapporten för verksamheterna redovisas.
_______
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BUN § 151

Särskolan
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Informationen läggs med ett godkännande till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Uppföljning av informationen angående Skolinspektionens rapport från särskolan.
Barn- och utbildningsförvaltningen kommer att redovisa svar på den negativa kritiken
till Skolinspektionen i februari 2011.
_______

BUN § 152

Skolpliktsärende 1
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Informationen läggs med ett godkännande till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Information om skolpliktsärende.
_______
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BUN § 153

Skolpliktsärende 2
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Informationen läggs med ett godkännande till handlingarna.
Barn- och utbildningsnämnden ger barn- och utbildningsförvaltningen i uppdrag att
lämna svar till föräldrarna med vissa revideringar i förslaget.
_______

BUN § 154

Skoldatorer
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Barn- och utbildningsförvaltningen får i uppdrag att tillskriva ett brev till Kommunstyrelsen, Regiondirektören och Serviceförvaltningen – ITT.

Ärendebeskrivning
Beställning av två datorer beställdes i februari månad 2010 och levererades inte förrän i
början på december 2010, det är alldeles för lång tid när det gäller barn som behöver
hemundervisning.
Krav från Skolinspektionen att barn- och utbildningsnämnden har tre till fyra veckor
på sig att få fram hjälpmedel.
_______
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BUN § 155

Begäran om tilläggsanslag till stöd till utveckling av Fenomenalen
och stöd till delprojektet inom Polhem 350 år – 2011
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Barn- och utbildningsnämnden begär hos kommunstyrelsen begära tilläggsanslag om
ett engångsbelopp motsvarande en miljon kronor för att höja kvalitet och teknikinriktning inom Fenomenalens utställning och som ett stöd till delprojeket inom Polhemåret.

Bakgrund och ärendebeskrivning
År 2011 är det 350 år sedan Sveriges främste innovatör, entreprenör och teknikpedagog föddes i Tingstäde på Gotland. Hans namn var Christoffer Polhem. Tanken med
att uppmärksamma Polhem är att genom ett nationellt Polhemsår öka intresset för
teknik runt om i landet och öka medvetenheten om innovationernas och teknikens roll
för ekonomi och samhällsutveckling. Polhemsåret drivs nationellt via Sveriges Ingenjörer med Lotta Ljungqvist som projektledare.
Det nationella Polhemsåret startar vecka 27 med en invigning av en ny utställning på
Fenomenalen – Science Center på Gotland. Polhemsåret kommer också att uppmärksammas genom aktiviteter under Almedalsveckan samt genom olika aktiviteter under
året på ett stort antal platser i landet.
På Gotland vill vi uppmärksamma Polhem och Polhemåret genom aktiviteter som kan
vara navet mellan näringsliv, länsstyrelsen, gotlands kommun (region gotland), högskolan på Gotland, skola, museum, hembygdsföreningar och många fler. För närvarandepågår en planering lokalt i olika organisationer och föreningar. Mest konkret i denna
stund är planeringen för Almedalsveckan, Tingstäde hembygdsförening, Polhemsutställningen på Gotlands Science Center – Fenomenalen och aktiviteter kring invigningen av Polhemsåret.

Ärendet beredning
Handläggning av ärendet har gjorts av skoldirektör Peter Molin. Föredragning om Polhemsåret och dess aktiviteter/delprojekt har getts till kommunalråd och regiondirektören. Ansökan om delfinansiering har tidigare framställts till regiondirektören som utifrån ekonomiska beslut uppmanat att barn- och utbildningsnämnden äskar om
tilläggsanslag i investeringsbudget med 800 000 kronor och driftstöd för Fenomenalens
aktiviteter under Polhemåret 2011.
_______
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BUN § 156

God jul
Ordföranden Lena Celion tackade samtliga ledamöter för arbetet under den gångna
mandatperioden och önskade alla God Jul och Ett Framgångsrikt Nytt År. Hon framförde också att barn- och utbildningsnämnden är den roligaste och viktigaste nämnden
att jobba med, för frågorna och besluten handlar om barns och ungdomars framtid
och möjligheter att få ett bra liv. Ordföranden framförde också sitt tack till förvaltningens personal, utan personalens kunskap och medverkan hade det inte fungerat så
bra.
2:e vice ordf. Eric Martell (s) framförde en God Jul till ordföranden med familj från
hela nämnden.
_______
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