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Gagnefs kommun

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämnden

2017-11-15
Dnr BUN/2017:55/00

Bun § 81
Förvaltningschefens verksamhetsrapport
Barn- och utbildningsnämndens beslut
1.

Lägga verksamhetsrapporten till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Förvaltningschefens rapport från barn- och utbildningsnämndens
verksamhet, innehållande:
• Djurås, personalsituation
• Mockfjärd, förskola
• Lovskola
• Tidmätning i förskolan
• Björbo, utemiljö
Beslutsunderlag
Förvaltningschefens verksamhetsrapport, 2017-11-13, en sida.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sida
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Gagnefs kommun

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämnden

2017-11-15
Dnr, se lista

Bun § 82
Barn- och utbildningsnämndens ärendebalanslista
Barn- och utbildningsnämndens beslut
1.

Avsluta uppräknade uppdrag och därmed avföra dem från barn- och
utbildningsnämndens ärendebalanslista.

Ärendebeskrivning
Förvaltningen har gått igenom barn- och utbildningsnämndens
ärendebalanslista. Nedan uppräknade uppdrag är slutförda och kan avslutas:
Datum / § / dnr

Ärenderubrik

Bun 150401 § 7
BUN/2015:19/61
Bun 170208 § 13
BUN/2015:19/61
Bun 170412 § 36
BUN/2017:124/61

Kulturskola i Gagnefs kommun
Mål och organisation för musik- och dansskolan
Vuxenutbildning samverkan Leksand och
Rättvik

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, kommunstyrelsens förvaltning, 2017-11-06, en sida.
Ärendebalanslista för barn- och utbildningsnämnden, 2017-11-06, tre sidor.
Protokollsutdrag
Bun sekreterare
__________

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sida
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Gagnefs kommun

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämnden

2017-11-15
Dnr BUN/2017:63/04

Bun § 83
Budgetuppföljningsprognos 2017-10-31 Barn- och
utbildningsnämnden
Barn- och utbildningsnämndens beslut
1.

Lägga Budgetuppföljningsprognos 2017-10-31 Barn- och
utbildningsnämnden till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Budgetuppföljningsprognosen för oktober visar ett underskott på totalt 774 tkr.
De största negativa avvikelserna står verksamheterna förskolan och IM för.
Gymnasiet och grundskolan visar de största positiva avvikelserna.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, kommunstyrelsens förvaltning, 2017-11-15, en sida.
Budgetuppföljningsprognos 2017-10-31, barn- och utbildningsnämnden, två sidor.
Protokollsutdrag
Kommunstyrelsen + handling
Barn- och utbildningsförvaltningen + handling
Ekonomiavdelningen + handling
Ekonom, H.Ö. + handling
__________

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sida
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Gagnefs kommun

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämnden

2017-11-15
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Dnr BUN/2017:63/04

Bun § 84
Budget 2017 - redovisning av möjliga åtgärder för att nå en
budget i balans
Barn- och utbildningsnämndens beslut
1.

Föra ärendet till nästa sammanträde för barn- och utbildningsnämnden.

Ärendebeskrivning
Förskolans budgetprognos visar per sista augusti på ett underskott på
3,5 milj. kronor. Orsakerna är dels ett ökat behov av insatser för barn i behov
av särskilt stöd samt fler tjänster än budgeterade i grundorganisationen.
Verksamheten har från höstterminen minskat antal tjänster utifrån att det är
färre barn i verksamheten. Nämnden kommer dock inte att klara årets
budgetram utan kommer att få ett underskott.
Budgetram och prognos förskolan 2018
Det genomsnittliga antalet barn i förskolan för 2018 beräknas bli 543 barn.
30 av dessa barn beräknas gå i annan kommunal eller fristående verksamhet.
Grundresursen för den kommunala förskolan är beräknad på antalet barn,
513 delat med nyckeltalet 5.7 vilket blir 90 tjänster.
Förslag riktlinjer barngruppernas storlek 2018
Barn- och utbildningsnämnden har inte fastställt några riktlinjer för
barngruppernas storlek i förskolan. Det har varit verksamheten som satt
ramarna för barngruppernas storlek. I de allmänna råden från Skolverket
finns det anvisningar på vad huvudman ska beakta i samband med att
barngruppernas storlek fastställs. Barn- och utbildningsförvaltningen
föreslår följande riktvärde för åldrarna 1–3 år, 13–15 barn per avdelning
och för åldrarna 3-5 år, 21 barn per avdelning. Verksamheten kommer att
redovisa konsekvenserna av föreslagna riktlinjer för barn- och
utbildningsnämnden.
Verksamhetens beskrivning av konsekvenser utifrån föreslagna riktlinjer för
barngruppernas storlek.
Någon markant förbättring av sjukskrivningstalen har inte skett sedan våren
2016 trots diverse åtgärder som gjorts inom ramen för nämndens budget.
Nuläge: Idag är barngruppernas storlek lite olika i kommunen och det är ett
antal olika faktorer som påverkar det.
forts.
Justerare

Utdragsbestyrkande
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Bun § 84 forts.
Lokalernas anpassning utifrån förskoleverksamhetens behov är mycket olika
idag. Även yta, rumsindelning, antal rum, ljud och ljusanpassning ser olika ut.
När det idag görs placeringar så försöker hänsyn tas till dessa förutsättningar
och självklart utifrån vilka behov barnen i gruppen har. I dag finns ett
riktmärke på 5.7 barn per heltidsanställd, vilket placeringarna utgår från. Det
är självklart att de minsta barnen behöver fler personal runt sig både utifrån
att de fysiskt behöver mer hjälp men att det är av största vikt att de får en lugn
och trygg förskolemiljö med få kontakter. Forskning har visat att en av de
viktigaste framgångsfaktorerna för en bra start i livet och barns utveckling är
att med få kontakter så kan en bra anknytning fås i de tidiga åren.
Skolverkets riktmärke
Barngruppernas storlek har betydelse för barns utveckling och lärande, har
forskning visat. Skolverket har tagit fram ett riktmärke utifrån detta.
Barn mellan 1–3 år ska antalet vara 6–12 barn.
Barn mellan 4–5 år ska riktmärket vara 9–15 barn.
Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten ska
vara rolig, trygg och lärorik för alla barn som deltar. /…/Verksamheten ska
utgå från en helhetssyn på barnet och barnets behov och utformas så att
omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet. (Lpfö 98/10)
Hur ska detta kunna levas upp till om det blir större barngrupper i förskolan?
Många av barnen har en bra förutsättning hemifrån, men långt ifrån alla barn
har det och då blir förskolan den enda trygga punkten för barnen. Pedagogerna
behöver kunna hinna ”se alla” barn och möta deras behov. Barnen behöver ett
helhjärtat engagemang från pedagogerna och detta är inget jobb som går att
göra lite halvdant. Det finns många risker med att göra barngrupperna i
dagsläget, större. Barnets behov, utveckling, relationer och välbefinnande blir
åsidosatt genom att öka antalet barn i barngrupperna i förskolan. I stora
barngrupper ökar antalet konflikter där personalen inte hinner med att se och
kunna ta tag i konflikterna. Miljön i förskolan blir sämre för barnen i stora
grupper då ljudnivån ökar och det blir stökigare. Dessutom finns barn med
särskilda behov ute på avdelningarna som behöver lugn och trygg miljö runt
omkring sig för att vardagen ska fungera. Anknytningsteorin, om få, hållbara
och långvariga relationer, som är avgörande för hur barnet utvecklas socialt
och emotionellt. En trygg förskoleplats kostar en del, men i proportion till vad
det kostar samhället när ett barn/ungdom hamnar snett är det en bra
investering. (Anknytning i förskolan, Broberg)
forts.
Justerare

Utdragsbestyrkande
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Bun § 84 forts.
Rektorer i kommunen signalerar om upplevd ökningen av barn i behov av
särskilt stöd med frågeställningar kring neuropsykiatriska
funktionsnedsättningar. Diagnoser sätts i allt yngre åldrar, barn med
utåtagerande problematik, svårigheter i socialt samspel där pedagoger
behöver arbeta nära barnet, bygga relation och stödja kommunikation och
samspel. Arbetet försvåras av att det blir många relationer i gruppen, många
intryck att ta in och bearbeta. Antalet relationer i en grupp kan räknas ut i
formel: N x (N-1)/2, där N är antalet personer i gruppen. I en grupp på
15 småbarn med till exempel tre personal blir N=18 är svaret 153 möjliga
relationsvägar! Staffan Hygge, professor emeritus i miljöpsykologi
Högskolan i Gävle har studerat störljud och dess inverkan på inlärning hos
barn. Hygge skriver att störljud gör det svårare att uppfatta viktig information
och att ett störande ljud som röster och aktiviteter distraherar barnen och ger
en tydlig negativ effekt på kort och långtidsminnet. Enligt modern forskning
(Robert Ljung, Sound Education) menar man att arbetsminnet belastas hårt av
att anstränga sig att höra för att förstå. Lagringen, minnet för processen blir
kort vilket kan hindra inlärningen. I The influence of ageing on noise-induced
hearing loss av U Rosenhall (2003) visar att exponering av buller och
störande ljud i tidig ålder ger negativa effekter i form av hörselnedsättning
långt senare i vuxen ålder.
Utdrag från de allmänna råden Måluppfyllelse i förskolan:
Barngruppens storlek och sammansättning.
Som nämnts tidigare visar forskning att personalens utbildning och
kompetens är den viktigaste kvalitetsfaktorn i förskolan, men det är också
viktigt att vid resursfördelningen beakta barngruppens storlek och
sammansättning. Det är angeläget att det inte blir för många relationer för
barnen att förhålla sig till under en dag. Framförallt har de yngsta barnen mest
att vinna på att vara i mindre barngrupper. Förskollärarna kan då ta tillvara de
fördelar som en mindre barngrupp ger i form av samspel och kommunikation
mellan förskollärare och barn. Tillsammans påverkar faktorerna – det vill
säga personalens utbildning och kompetens, personaltätheten relaterat till
antal barn, barngruppens sammansättning och den fysiska miljön – vad som
kan anses vara en lämplig storlek på barngruppen. För att en barngrupp ska
kunna anses ha en lämplig storlek behöver personalen ha adekvat utbildning
och kompetens. För att en barngrupp ska kunna anses ha en lämplig storlek
behöver det dessutom vara en god personaltäthet relaterat till antal barn.
forts.
Justerare

Utdragsbestyrkande
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Bun § 84 forts.
Om personaltätheten är låg under hela eller delar av dagen behöver det vara
färre barn i barngruppen. Ytterligare en faktor som påverkar när en
barngrupp kan anses ha en lämplig storlek är barngruppens sammansättning.
Med barngruppens sammansättning menas till exempel barnens åldrar,
andelen barn i behov av särskilt stöd i sin utveckling, andelen barn med
annat modersmål än svenska och barnens närvarotider. Dessutom är den
fysiska miljön en faktor som påverkar när en barngrupp kan anses ha en
lämplig storlek. Om den fysiska miljön begränsar möjligheterna att bedriva
en utbildning utifrån läroplanens mål behöver det vara färre barn i
barngruppen. Som riktmärke för antal barn i en barngrupp rekommenderar
Skolverket 6–12 för barn i åldern 1–3 år respektive 9–15 för barn i åldern
4–5 år. Riktmärket ska tolkas som något att förhålla sig till och inte något
statiskt. Det kan alltså vara både färre eller fler barn i en barngrupp än vad
riktmärket anger, beroende på hur väl de tidigare nämnda faktorerna
fungerar tillsammans.
Huvudman ska ha rutiner för hur barnets bästa utreds till exempel vid
minskning av personal eller ökning av barngrupperna.
Utreda barnets bästa inför beslut som rör barnen i all utbildning och annan
verksamhet enligt skollagen som rör barn ska barnets bästa vara utgångspunkt.
Med barn avses varje människa under 18 år. Barnets inställning ska så långt det
är möjligt klarläggas. Barn ska ha möjlighet att fritt uttrycka sina åsikter i alla
frågor som rör honom eller henne. Barnets åsikter ska tillmätas betydelse i
förhållande till barnets ålder och mognad. Därför bör såväl huvudmannen som
förskolechefen ha rutiner för hur barnets bästa utreds och hur barnets bästa kan
beaktas i beslut som påverkar barnen i förskolan. Det kan till exempel handla
om förändringar som gäller personaltäthet och barngruppens storlek. När
huvudmannen utreder vad som är barnets bästa behövs en dialog mellan
huvudman och förskolechef. När förskolechefen utreder vad som är barnets
bästa behövs en dialog mellan förskolechef och personal. Det är också viktigt
med dialog med barnens vårdnadshavare. För att utreda vad som är barnets
bästa och hur det kan beaktas i beslut som påverkar barnen i förskolan kan
huvudmannen och förskolechefen göra en så kallad barnkonsekvensanalys.
Syftet är att bedöma vilka konsekvenser ett beslut får för det enskilda barnet
eller för en grupp av barn. Barnkonsekvensanalyser är tänkta att vara en del av
det ordinarie arbetet. Det är viktigt att beakta resultat från barnkonsekvensanalyser
för att säkerställa att barnets bästa utgör utgångspunkten för utbildningen.
forts.
Justerare

Utdragsbestyrkande
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Bun § 84 forts.
Konsekvenser som syns utifrån föreslagen åtgärd:
Sämre förutsättningar för en god anknytning. Högre ljudnivå med fler barn
och vuxna. Barn i behov av särskilt stöd får oftast större behov i stora
barngrupper. Rörigare med fler personer. Det behöver göra om i vissa lokaler
där exempelvis hallen är för trång, och även hitta plats för ytterligare matbord
vilket medför minskad lekyta för barnen. Arbetslagen behöver organiseras om
för att få till rätt personalbemanning. Alla dessa faktorer skapar otrygghet hos
barn, föräldrar och pedagogerna. Det blir svårare för pedagogerna att
tillgodose allas behov utifrån läroplan och skapa en bra arbetsmiljö för både
barn och personal. Idag är det ett högt sjukskrivningstal för personalen, där
stress är en faktor som vägde tungt i den arbetsmiljöenkäten som Adleva
gjorde för oss 2016. Fler barn i barngrupperna kan bli ett extra stresspåslag
som kan leda till fler sjukskrivningar. Det är svårt att rekrytera förskollärare
idag så att öka barngruppernas storlek kommer inte att öka Gagnefs kommuns
attraktionsvärde.
Ärendets beredning
Förslag till beslut är att anta riktlinjer för barngruppernas storlek i förskolan
samt att redovisa konsekvenserna av föreslagna riktvärden för nämnden i
samband med antagande av detaljbudget 2018.
Förslag till beslut på sammanträdet
Svante Hanses (KOSA): Föra ärendet till nästa sammanträde för barn- och
utbildningsnämnden.
Beslutsgång
Ordföranden ställer liggande förslag mot sitt eget förslag och finner att barnoch utbildningsnämnden beslutar enligt ordförandens förslag.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, barn- och utbildningsförvaltningen, 2017-11-08, fyra sidor.
Barnomsorgsbehov 2017-2021, 2017-09-04, åtta sidor.
Antal barn per förskoleavdelning, 2017-10-27, en sida.
Detaljbudget 2017 förskolan, en sida.
Budget och preliminärt utfall antal placerade barn 2017, 2017-10-30, två sidor.
Protokollsutdrag, Ks 171018 § 129, dnr KS/2017:52/04, två sidor.
Protokollsutdrag, Bun 171011 § 71, två sidor.
forts.
Justerare

Utdragsbestyrkande
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Bun § 84 forts.
Protokollsutdrag
Förvaltningschef
Bun, sekreterare
__________

Justerare

Utdragsbestyrkande

Gagnefs kommun
Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
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2017-11-15
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Dnr BUN/2017:100/04

Bun § 85
Detaljbudget 2018 Barn- och utbildningsnämnden
Barn- och utbildningsnämndens beslut
1.

Extra sammanträde för barn- och utbildningsnämnden 2017-12-13,
kl. 15.00.

Ärendebeskrivning
Förslaget till detaljbudget för 2018 är inte klart. Planen är att ta fram ett
förslag under v. 46–47. Därefter genomföra fackliga förhandlingar den
7 december. Nämnden kan ta beslut antingen under v. 50 eller v. 51.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, barn- och utbildningsförvaltningen, 2017-11-08, en sida.
Tidigare beslut i ärendet
Bun 170327 § 22
Protokollsutdrag
Barn- och utbildningsnämnden, ledamöter
Förvaltningschef
Ekonom, H.Ö.
Bun, sekreterare
__________

Justerare

Utdragsbestyrkande

Gagnefs kommun

Sammanträdesprotokoll

Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum

Sida

2017-11-15
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Dnr BUN/2017:271/61

Bun § 86
Redovisning av rapport utifrån egentillsyn samt fastställande av
handlingsplan för utvecklingsområden utifrån egentillsyn vid
Bäsna skola
Barn- och utbildningsnämndens beslut
1.

Fastställa handlingsplan för utvecklingsområden och åtgärder utifrån
egentillsyn vid Bäsna skola.

2.

Lägga rapporten till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Utvecklingsledare, samt representanter ur barn- och utbildningsnämnden,
besöker förskolor och skolor under en dag för att följa upp verksamheten.
Under besöket samtalas med och ställs frågor till personalgrupper,
elevgrupper, föräldragrupp och skolans rektor. Besöket sammanställs i en
rapport och redovisas vid barn- och utbildningsnämndens sammanträde.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, barn- och utbildningsförvaltningen, 2017-11-01, en sida.
Rapport från egentillsyn Bäsna skola F-3, 2017-10-23, fem sidor.
Protokollsutdrag
Barn- och utbildningsförvaltningen + handling
__________

Justerare

Utdragsbestyrkande

Gagnefs kommun

Sammanträdesprotokoll

Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum

Sida

2017-11-15
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Dnr BUN/2017:270/61

Bun § 87
Egentillsyn vid skolor och förskolor i Gagnefs kommun
– besöksplan år 2018
Barn- och utbildningsnämndens beslut
1.

Att i tidplanen lägga till verksamhetsbesök vid Särskolan i december 2018.

2.

Godkänna besöksplan för egentillsyner vid skolor i Gagnefs kommun
för år 2018.

Ärendebeskrivning
Gagnefs kommuns politiker besöker regelbundet kommunens förskolor och
skolor. Datum för egentillsynsbesöken framgår av tidsplanen.
Förslag till beslut på sammanträdet
Svante Hanses (KOSA): Att i tidplanen lägga till verksamhetsbesök vid
Särskolan i december 2018.
Beslutsgång
Ordföranden ställer sitt eget tilläggsförslag mot avslag och finner att barnoch utbildningsnämnden beslutar enligt ordförandens förslag.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, barn- och utbildningsförvaltningen, 2017-11-02, en sida.
Tidsplan för verksamhetsbesök, barn- och utbildningsförvaltningen,
2017-11-01, två sidor.
Protokollsutdrag
Ledamöter, barn- och utbildningsnämnden + handling
Skolans ledning + handling
__________

Justerare

Utdragsbestyrkande

Gagnefs kommun
Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Sida

2017-11-15
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Dnr BUN/2017:266/45

Bun § 88
Avfallsplan 2018-2022 – yttrande
Barn- och utbildningsnämndens beslut
1.

Barn- och utbildningsnämnden tillstyrker förslag till plan för ökad
återanvändning och hållbar avfallshantering för Gagnef, Leksand,
Rättvik och Vansbro.

Ärendebeskrivning
Gagnefs, Leksands, Rättviks och Vansbro kommun har gemensamt tagit
fram ett förslag till plan för ökad återanvändning och hållbar
avfallshantering. Det har gjorts i samverkan med övriga dalakommuner och
bygger på en mall som är gemensam för alla Dalarnas kommuner. Planen
avses gälla för åren 2018 till 2022. Planen är också samordnad med
länsstyrelsens förslag till miljömålsprogram för samma tid. Enligt
Miljöbalken ska varje kommun ha en plan för avfallsförebyggande och
hållbar avfallshantering. Kommunfullmäktige ska fastställa den liksom
föreskrifter om avfallshanteringen.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, barn- och utbildningsförvaltningen, 2017-11-08, en sida.
Remiss, Dala Vatten och Avfall AB, 2017-10-12, 47 sidor.
Protokollsutdrag
Dala Vatten och Avfall AB
Barn- och utbildningsförvaltningen
__________

Justerare

Utdragsbestyrkande

Gagnefs kommun
Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Sida

2017-11-15
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Dnr BUN/2017:261/11

Bun § 89
Val av lokal styrelse Bäsna skola och förskola läsåret 2017/18
Barn- och utbildningsnämndens beslut
1.

Upphäva barn- och utbildningsnämndens beslut 2017-10-11 § 76.

2.

Utse för en tid av två år Karen Kämpe och Lina Hesselrud till ordinarie
föräldrarepresentanter.

3.

Utse för en tid av ett år Angelica Stoor och Helena Möller till ersättare
för föräldrarepresentanterna.

4.

Utse för en tid av ett år Birgitta Isaksson och Jeanette Nilsson Hamrin
till ordinarie personalrepresentanter.

Ärendebeskrivning
I arbetsordning för den lokala styrelsen vid Bäsna skola och förskola anges
arbetsgången för val av styrelse. En föräldrarepresentant utses på ett år, och
två representanter utses på två år. Personalrepresentanterna utses på ett år.
Vårdnadshavare med barn vid Bäsna förskola och grundskola är valbara till
den lokala styrelsen. Vid läsårstart ska förslag på föräldraledamöter och
ersättare nomineras och väljas. Förslagen lämnas till barn- och
utbildningsnämnden som utser ledamöter till styrelsen. Nomineringsmöte
och val av representanter till styrelsen har genomförts och förslag har
lämnats till barn- och utbildningsnämnden.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, barn- och utbildningsförvaltningen, 2017-11-08, en sida.
Protokollsutdrag Bun 171011 § 76, en sida.
Underlag
Arbetsordning lokal styrelse vid Bäsna skola och förskola, 2015-04-09.
Tidigare beslut i ärendet
Bun 160914 § 86, dnr BUN/2016:242/11
Bun 151021 § 73, dnr BUN/2015:221/11
Bun 150610 § 51, dnr BUN/2015:74/00
Protokollsutdrag
Lokal styrelse för Bäsna förskola och grundskola, för vidarebefordran till
valda representanter
Skolans ledning
__________

Justerare

Utdragsbestyrkande

Gagnefs kommun
Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Sida

2017-11-15
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Bun § 90
Barn- och utbildningsnämndens sammanträdestider 2018
Barn- och utbildningsnämndens beslut
1.

Fastställa barn- och utbildningsnämndens sammanträdestider för 2018
enligt följande:
7 februari
21 mars
25 april
30 maj
12 september
24 oktober
5 december

2.

Mötestiden är klockan 15.00.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, kommunstyrelsens förvaltning, 2017-10-11, en sida.
Protokollsutdrag
Ledamöter och ersättare, barn- och utbildningsnämnden
Skolans ledning
Kommunsekreterare
Reception
Kommunikatör, C.S.
__________

Justerare

Utdragsbestyrkande

Gagnefs kommun

Sammanträdesprotokoll

Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum

Sida

2017-11-15

18

Dnr se rapportlista

Bun § 91
Rapporter
Barn- och utbildningsnämndens beslut
1.

Lägga rapporterna som information till protokollet.

Rapporter:
1.

Placerade barn i förskola och fritidshem

Underlag
Antal placeringar Gagnefs kommun 2017 per månad, 2017-10-31, en sida.
Antal placeringar Gagnefs kommun 2017 per månad, 2017-09-30, en sida.
Dnr: BUN/2017:156/60
2.

PRIO – SKL projekt, Kyrkskolan och Djurmoskolan

Ärendebeskrivning
Utvecklingsledaren informerar i ärendet.
3.

Främja ökad skolnärvaro

Ärendebeskrivning
Rektor för Djuråsskolan informerar i ärendet.
Underlag
Främja ökad skolnärvaro, barn- och utbildningsförvaltningen, 2017-07-03,
en sida.
4.

Lokalutredning Bäsna

Underlag
Planförutsättningar för byggnation av skola/förskola i Bäsna, fem sidor.
Samverkansidé Bäsna, en sida.
Dnr: BUN/2016:243/29

forts.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Gagnefs kommun

Sammanträdesprotokoll

Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum

Sida

2017-11-15
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Bun § 91 forts.
5.

Lokalutredning Dala-Floda

Underlag
Planförutsättningar för Dala-Floda, tre sidor.
Samverkansidé Dala-Floda, en sida.
Dnr: BUN/2016:271/29
6.

Sommarskolan i Gagnefs kommun 2017

Underlag
Sommarskolan i Gagnefs kommun 2017, 13 sidor.
Dnr: BUN/2017:49/60
7.

Åtgärder i arbetsmiljön, avslutat ärende – Djurås förskola

Underlag
Avslutsbrev, Arbetsmiljöverket, 2017-10-09, en sida.
Dnr: BUN/2017:8/60
8.

Verksamhet och budget 2018-2020

Underlag
Protokollsutdrag inklusive bilagor, Kf 171005 § 115, dnr KS/2017:157/04, 29 sidor.
9.

Livsmedelsinspektion, Skogens förskola

Underlag
Angående beslut om undersökning och åtgärder, Skogens förskola, Skogen 3:68,
barn- och utbildningsförvaltningen, 2017-11-01, en sida.
Beslut om undersökning och åtgärder, Skogens förskola, Skogen 3:68,
miljö- och byggförvaltningen, 2017-10-24, tre sidor.
Dnr: BUN/2017:264/46

forts.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Gagnefs kommun

Sammanträdesprotokoll

Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum

Sida

2017-11-15
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Bun § 91 forts.
10. Gysam - verksamhetsplan 2018
Underlag
Gysam verksamhetsplan 2018, två sidor.
11. Junibackens förskola
Underlag
Skadeutredningsrapport, Polygon Sverige AB, 2017-06-12, 14 sidor.
Handlingsnummer: BUN/2017:1627
12. Trafiksituation Bäsna skola
Underlag
Skrivelse, Lokal styrelse för Bäsna förskola och grundskola, fyra sidor.
Dnr: BUN/2017:269/51
13. Närvaro sommaröppet förskolan 2017
Underlag
Sommarschema 2017 Djurås förskola, fyra sidor.
Dnr: BUN/2017:70/63
Protokollsutdrag
Barn- och utbildningsförvaltningen
Bun sekreterare
__________

Justerare

Utdragsbestyrkande

Gagnefs kommun

Sammanträdesprotokoll

Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum

Sida

2017-11-15
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Bun § 92
Ordföranderapport
Barn- och utbildningsnämndens beslut
1.

Lägga ordföranderapporten till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Barn- och utbildningsnämndens ordförande rapporterar om:
• Mål- och visionsarbete
• Mockfjärd, förskolor
• Bäsna, egentillsyn

Justerare

Utdragsbestyrkande

Gagnefs kommun
Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Sida

2017-11-15
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Bun § 93
Anmälan av delegationsbeslut
Barn- och utbildningsnämndens beslut
1.

Godkänna redovisningen av de delegationsbeslut som förtecknas i
dagens protokoll.

Ärendebeskrivning
Barn- och utbildningsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till
ordförande och tjänstemän enligt en av barn- och utbildningsnämnden
antagen delegationsordning. Dessa beslut ska redovisas till barn- och
utbildningsnämnden. Redovisningen innebär inte att barn- och
utbildningsnämnden får ompröva eller fastställa delegationsbesluten.
Däremot står det barn- och utbildningsnämnden fritt att återkalla lämnad
delegering.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, barn- och utbildningsförvaltningen, 2017-11-06, en sida.
Redovisning av delegationsbeslut, barn- och utbildningsförvaltningen, en sida.
Delegationsbeslut
94-95, 102/2017, Ansökan om inackorderingstillägg
96, 103/2017, Ansökan om skolskjuts, växelvisboende
97-101/2017, Ansökan om att fullgöra skolgång i Gagnefs kommun
104/2017, Beslut om interkommunal ersättning i FSK
Protokollsutdrag
Skolans ledning
Bun sekreterare
__________

Justerare

Utdragsbestyrkande

Gagnefs kommun
Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Sida

2017-11-15
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Dnr BUN/2017:250/60

Bun § 94
Återrapport av anmälan till huvudman om kränkande behandling
– skolelever och förskoleelever
Barn- och utbildningsnämndens beslut
1.

Godkänna återrapporten av anmälan till huvudman om kränkande
behandling som förtecknas i dagens protokoll.

Ärendebeskrivning
Enligt skollagen 6 kap 10§
Skyldighet att anmäla, utreda och vidta åtgärder mot kränkande behandling.
10 § En lärare, förskollärare eller annan personal som får kännedom om att
ett barn eller en elev anser sig ha blivit utsatt för kränkande behandling i
samband med verksamheten är skyldig att anmäla detta till förskolechefen
eller rektorn. En förskolechef eller rektor som får kännedom om att ett barn
eller en elev anser sig ha blivit utsatt för kränkande behandling i samband
med verksamheten är skyldig att anmäla detta till huvudmannen.
Huvudmannen är skyldig att skyndsamt utreda omständigheterna kring de
uppgivna kränkningarna och i förekommande fall vidta de åtgärder som
skäligen kan krävas för att förhindra kränkande behandling i framtiden.
Djuråsskolan, Nr serie: 2017:52–55
Regnbågens förskola, Nr serie: 2017:1
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, barn- och utbildningsförvaltningen, 2017-11-08, en sida.
Återrapport kränkande behandling Gagnefs skolor, 2017-11-08, en sida.
Protokollsutdrag
Skolans ledning
Skolassistent, F.M.
__________

Justerare

Utdragsbestyrkande

