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 PERSTORPS  

KOMMUN 
Barn- och utbildningsnämndens 
arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2018-11-09 

 

   Utdragsbestyrkande 

    

    
 

 

Plats och tid Kommunhuset, lokal Boken kl. 08.15-11.05 

 

Beslutande 

 
 
Marie Gärdby (C), ordförande 
Mikael Malm (S), 1:e vice ordförande 
Viveca Dahlqvist (PF), 2:e vice ordförande 
 
 
 

Övriga deltagande  
Åke Svensson, förvaltningschef 
Ann-Christine Sandell, förvaltningsekonom 08.15-09.45 § 46-50 
Charlotte Joehns, utvecklingsledare 
Andreas Mårtensson, grundskolechef/rektor Centralskolan 7-9 
08.15-10.30 § 46-51 
Tonny Laursen, rektor Norra Lyckanskolan kl. 08.45-09.14 § 50 
Gunilla Wall, nämndsekreterare 
 
 
 
 
 
 
 

Utses att justera Viveca Dahlqvist  

Justeringens plats och tid Förvaltningskontoret 2018-11-09 

 
Underskrifter 

 
Sekreterare 

 
Paragrafer 

46-53 
  

  
Gunilla Wall 

 

 Ordförande   

  
Marie Gärdby 

 

 Justerare   
  Viveca Dahlqvist  

  ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 

Sammanträdesdatum 2018-11-09 

Datum för anslags uppsättande 2018-11-12 Datum för anslags nedtagande 2018-12-05 

Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret 

Underskrift  
 Gunilla Wall 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2018-11-09 

 

   Utdragsbestyrkande 

    

    
 

 
 

 
§ 46 
 
Elevärende Dnr 2018.108, 109  
 
Ärende 
Utvecklingsledare Charlotte Joehns föredrar aktuella 
elevärende. 
 
Beslutsunderlag 
Rektor Lena Andersson Centralskolan 4-6. 
 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutar 
 
att tacka för informationen 
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KOMMUN 
Barn- och utbildningsnämndens 
arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2018-11-09 

 

   Utdragsbestyrkande 

    

    
 

 
§ 47 
 
Elevärende Dnr 2018.112, 113, 117, 118 
 
Ärende 
Rektor Andreas Mårtensson föredrar aktuella elevärende. 
 
Beslutsunderlag 
Rektor Andreas Mårtensson Centralskolan 7-9. 
 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutar 
 
att tacka för informationen 
 



4 (10) 

 PERSTORPS  

KOMMUN 
Barn- och utbildningsnämndens 
arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
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2018-11-09 

 

   Utdragsbestyrkande 

    

    
 

 
§ 48 
 
Elevärende icke uppfyllande av skolplikt Dnr 2018.124 
 
Ärende 
Rektor Andreas Mårtensson föredrar aktuella elevärende. 
 
Beslutsunderlag 
Rektor Andreas Mårtensson Centralskolan 7-9. 
 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutar 
 
att uppdra åt förvaltningschef att göra en orosanmälan  
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KOMMUN 
Barn- och utbildningsnämndens 
arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2018-11-09 

 

   Utdragsbestyrkande 

    

    
 

 
§ 49 
 
Elevärende icke uppfyllande av skolplikt Dnr 2018.125  
 
Ärende 
Rektor Andreas Mårtensson föredrar aktuella elevärende. 
 
Beslutsunderlag 
Rektor Andreas Mårtensson Centralskolan 7-9. 
 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutar 
 
att uppdra åt förvaltningschef att tillskriva 

vårdnadshavare att vite kan komma att utdömas 
om skolplikten inte uppfylls 
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 PERSTORPS  

KOMMUN 
Barn- och utbildningsnämndens 
arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2018-11-09 

 

   Utdragsbestyrkande 

    

    
 

 
§ 50 
 
Elevärende Dnr 2018.123 
 
Ärende 
Rektor Tonny Laursen föredrar aktuellt elevärende. 
 
Beslutsunderlag 
Rektor Tonny Laursen Centralskolan 4-6. 
 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutar 
 
att tacka för informationen 
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§ 51 
 
Samverkan skola och hem, utvecklingssamtal och 
individuella utvecklingsplaner. Dnr 2018.20 
 
Sammanfattning 
Rektorerna och förskolecheferna har inkommit med underlag 
gällande samverkan skola och hem, utvecklingssamtal och 
individuella utvecklingsplaner. Samt deras bedömning och 
utvecklingsmöjligheter. 
 
Ärende 
Generellt för alla som har barn på förskolorna och elever i 
skolorna så genomförs det både föräldramöten och föräldraråd. 
Till detta kommer ett obligatoriskt utvecklingssamtal per elev 
varje termin samt minst ett samtal med ansvarig pedagog för 
varje barn per läsår.  
I övrigt sker möten med vårdnadshavare efter behov. 
Förskolornas viktigaste samverkan är i det dagliga mötet med 
vårdnadshavarna vid lämning och hämtning. Detsamma gäller 
fritidshemmen. 
Uppslutningen till föräldramöten och föräldraråd kan bli bättre. 
Ett försök till att göra mötena mer intressanta är användandet 
av tolk och att personal visar/informerar om den dagliga 
verksamheten. 
Andra vägar till samverkan är förskolornas månadsvis 
informationsbrev samt skolornas användande av Infomentor. 
Genom att kommunicera praktiskt görande med 
vårdnadshavarna på infomentor finns det ytterligare möjligheter 
för vårdnadshavarna att vara delaktiga i sina elevers utbildning.  
Parkskolan och Norra Lyckanskolan har även gjort 
informationsbroschyrer till vårdnadshavarna. På förskolorna och 
fritids använder man sig av Instagram och synlig dokumentation 
på avdelningarna. 
Fritids önskar att nya barn från förskolan inte börjar förrän i 
augusti och att en kontakt upprättas med vårdnadshavarna via 
infomentor under sommaren för att underlätta övergången. 
Utvecklingen inom området kommer att ligga på fortsatt 
kommunikation med vårdnadshavarna och utvecklandet av 
personalens dokumentation för att höja kvaliteten på 
utvecklingssamtal och allt annat som ingår i utbildningen. 
Arbete med implementeringen av planen mot diskriminering och 
kränkande behandling bidrar även den till en tydlighet gentemot 
föräldrarna om vad elever, personal och vårdnadshavare har för 
rättigheter och skyldigheter. På Ct 4-6 ser man även vikten av 
att skapa en kultur tillsammans med elever och vårdnadshavare 
kring vikten av att gå i skolan.  
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IUP-Individuell utvecklingsplan 
IUP omfattar skriftliga omdömen och en framåtsyftande 
planering. IUP:n upprättas under höstterminen 
tillsammans med barn och föräldrar och utvärderas 
under vårterminen. 
Vi har lagt in en ny mall i Infomentor som har rubriker 
vilka tydliggör skolans ansvar och vad man kan hjälpa 
till med hemma om man som familj önskar. Elevens mål 
ska vara tydliga och mätbara för att lätt kunna 
utvärderas.  
I F-3 tar man hjälp av olika kartläggningsmaterial för att 
säkerställa bedömningarna.  
Fortsatta utvecklingsområden är formativ bedömning i 
klassrummet, öka kunskaperna om bedömning kring 
nyanländas lärande samt processen med att se 
kopplingen mellan det systematiska kvalitetsarbetet och 
resultatet/måluppfyllelsen. 
 
Beslutsunderlag 
Skola och hem. Utvecklingssamtal och individuella 
utvecklingsplaner. 
Rektor/grundskolechef Andreas Mårtensson redogör för 
vägen till högre måluppfyllelse, kompetensutveckling 
personal samt förklarar kontakten mellan skola och hem 
angående undervisning och bedömningar i systemet 
Infomentor. 
Utvecklingsledare Charlotte Joehns redogör för 
sammanställningen av rapporterna. 
 
Arbetsutskottet föreslår barn- och utbildningsnämnden 
besluta 
 
att tacka för informationen 
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§ 52 
 
Detaljplan för Bälinge bad och camping. Dnr 2018.119 
 
Ärende 
Underrättelse och granskning detaljplan för Bälinge bad och  
camping. 
Synpunkter på detaljplanen ska vara skriftliga och ha inkommit  
till Byggnadskontoret senast 2018-11-16. 
 
Barn- och utbildningsnämndensarbetsutskott beslutar 
 
att uppdra till förvaltningschef att skriva ett skriftligt 

yttrande till Byggnadsnämnden 
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KOMMUN 
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§ 53 
 
Övrigt ärende,  
 
Viveca Dahlqvist (PF) lyfte frågan angående den gemensamma 
tjänsten mellan barn- och utbildningsförvaltningen och 
socialförvaltningen. Förvaltningschef svarar på frågan. Ärendet 
diskuteras. 
 
Barn- och utbildningsnämndensarbetsutskott beslutar 
 
att notera informationen  
 
 


