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§5

Val av justerare
Barn- och utbildningsnämnden beslutar
att utse Wivi-Anne Mulk att justera dagens protokoll, samt
att justering av protokollet från dagens sammanträde äger rum fredag den
19 februari 2021 klockan 12.00.
___________
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§6

Godkännande av föredragningslistan
Barn- och utbildningsnämnden beslutar
att godkänna utsänd föredragningslista med föreslagna tillägg
___________
Överläggningar i barn- och utbildningsnämnden
Asbjörn Thunborg (M) föreslår ytterligare en punkt angående en förskola i
Porjus för nuvarande och framtida behov (§ 15).
Denise Magnusson (opol) föreslår ytterligare en punkt angående förslag till
Tobakspolicy för Barn och Utbildningsnämndens (§16).
Margaretha Holmström (S) föreslår ytterligare en punkt angående
återkoppling kring beslut om förändrad skolstruktur (§ 17).
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§7

Dnr 2020:1061

Utvecklingsfrågor: Information Utvecklingsarbete
Jämställdhet på Östra skolan
Barn- och utbildningsnämnden beslutar
att lägga informationen om Utvecklingsarbete Jämställdhet på Östra
skolan till handlingarna.
___________
Ärendet
Företrädare för Östra skolan har inbjudits för att delge information kring
det jämställdhetsarbete som pågår som ett pilotprojekt i Norrbottens
Kommuners övergripande jämställdhetsprojekt På väg mot jämställda
kommuner.
Pilotverksamheterna har stöd av nationellt erkända forskare (Mia Heikilä,
Fredrik Zimmerman, Per Måhl) inom ämnesområdet och får kontinuerlig
handledning av dessa. Litteratur och analyser av elevintervjuer har gett
nya perspektiv på jämställdhet och vad det kan bero på att måluppfyllelsen
och meritvärden skiljer sig markant mellan pojkar och flickor över tid.
Åtgärder pågår gällande vilken stöttning framförallt pojkar behöver för att
öka motivation, hur man gör när man pluggar och varför skola är viktig.
Perspektiv som delaktighet, ledarskap i klassrummet, lärmiljöer har
fördjupats. Gemensam samsyn har utvecklats bland personalen. Aktiva
åtgärder för att skapa trygghet och studiero pågår med bland annat
uppstarten av Pluggeria.
Utvecklingsområdet är prioriterat och det har funnits utrymme i
konferensschema och i planeringen av kompetensutvecklingsdagar.
Kontinuiteten är avgörande. Jämställdhetsarbetet är också
uppmärksammat i media och på kommunens hemsida.
Vidare pågår parallellt ett utvecklingsarbete kring ett material som heter
Machofabriken som syftar till att utmana normer för manlighet kring ämnen
som vänskap och relationer, sexuella trakasserier, samtycke, våld och
ungas utsatthet på nätet. Alla klasser arbetar med detta.
Ärendets beredning
Skrivelse från rektor Gunilla Silfverbrand, daterad 2021-02-15
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§8

Dnr 2021:183, 2021:20

Återrapport Elevhälsan
(Hälsosamtal åk 7, Patientsäkerhetsberättelse)
Barn- och utbildningsnämnden beslutar
att lägga informationen om Hälsosamtal åk 7 året 2020 och
Patientsäkerhetsberättelse 2020 till handlingarna.
___________
Ärendet
Hälsosamtal Åk 7
Utifrån skollagen, SFS 2010:800 § 27 ska varje elev i grundskolan,
grundsärskolan och specialskolan erbjudas minst tre hälsobesök som
innefattar allmänna hälsokontroller. Elever i årskurs fyra, sju, årskurs ett
på gymnasiet samt förskoleklass i Norrbottens län besvarar årligen sedan
2007/2008 på en enkät med strukturerade frågor om bland annat hälsa
och levnadsvanor och deltar i ett hälsosamtal med skolsköterskan.
Frågorna gör det möjligt att följa hälsoutvecklingen och använda
elevhälsodata som planeringsunderlag för skolans, kommunens och
regionens hälsofrämjande och förebyggande arbete för barn och unga.
Samtalet syftar till att göra eleverna uppmärksamma på sambandet mellan
livsstil och hälsa samt ge uppmuntran att göra hälsosamma val. Samtalet
kan även bidra till att tidigt upptäcka elever i behov av stöd och insatser.
Årets rapport återspeglar enkätsvar och hälsosamtal med elever i år 7
läsåret 2020/2021. Hälsosamtal har skett med samtliga 35 elever. I de fall
där uppföljning har behövts har detta skett i samråd med elev och
vårdnadshavare.
Resultatet skrivs fram utifrån rubrikerna arbetsmiljö, hälsovanor, alkohol,
narkotika och tobak samt fysisk, psykisk och social hälsa.
Utifrån resultatet finns även förslag på åtgärder för rektor, pedagoger,
personal, elevhälsan och elevrådet att jobba vidare med.
Resultatet av hälsosamtalen återkopplas till eleverna vid två
lektionstillfällen av skolsköterska och skolkurator, som del av “röda tråden.
Där fokus ligger på hur elevernas livsstil så som kost, motion, skärmtid,
stress och sömn påverkar deras skolgång och vad de själva kan göra för
att påverka detta.
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§ 8 – fortsättning
Patientsäkerhetsberättelse 2020
Enligt patientsäkerhetslagen (PSL, 2010:659) ska vårdgivare dokumentera
sitt patientsäkerhetsarbete i en så kallad patientsäkerhetsberättelse.
Berättelsen ska beskriva verksamhetens patientsäkerhetsarbete under
föregående kalenderår. Vårdgivaren ska beskriva vad verksamheten har
gjort för att identifiera, analysera och så långt som möjligt reducera risker i
vården, och för att minska antalet tillbud och negativa händelser.
Vårdgivaren ska också tala om hur – och när – man ska fullfölja de
åtgärder som man inte kunnat göra omedelbart.
Patientsäkerhetsberättelsens skall redovisa strategier, mål och resultat av
arbetet med att förbättra patientsäkerheten. Den beskriver hur vårdgivaren
har arbetat för att identifiera, analysera och minska riskerna i vården.
Patientsäkerhetsberättelsen ska även redogöra för de resultat som
uppnåtts under föregående år.
Överläggningar i barn- och utbildningsnämnden
Skolsköterska Camilla Andersson informerar om Vaccinationsmål 2021 –
95% ska vara fullvaccinerade i åk 9.
Ärendets beredning
Tjänsteskrivelse från skolchef Helen Isaksson Spik daterad 2021-02-04
Rapport angående Hälsosamtal åk 7, upprättad av skolsköterska Camilla
Andersson daterad 2021-01-04
Rapport angående Patientsäkerhetsberättelse 2020, upprättad av
skolsköterska Camilla Andersson daterad 2020/2021.
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§9

Dnr 2021:184

Verksamhetsrapport Halvårsrapport ht 20 Grundskolan
Barn- och utbildningsnämnden beslutar
att lägga informationen om Halvårsrapport ht 20 Grundskolan till
handlingarna
att uppdra till skolchef och kvalitetsutvecklare att undersöka hur
informationen till åk 9 om gymnasievalet har genomförts
___________
Ärendet
Enligt skollagen (2 kap. 2-7§§skollagen) ska ett systematiskt
kvalitetsarbete bedrivas både på huvudmannanivå och på förskole- och
skolenhetsnivå. Syftet är att säkerställa verksamhetens kvalitet och
likvärdighet med utgångspunkt i skollag, läroplan och andra
skolförfattningar. Barn- och utbildningsnämnden har beslutat om ett
systematiskt kvalitetsarbete som innebär att en verksamhetsrapport som
omfattar viss måluppfyllelse gällande höstterminen skall delges nämnden
på årets första möte.
Kvalitetsutvecklare Thereze Gustafsson har inbjudits för att redovisa
resultaten från grundskolan för höstterminen 2020 avseende
närvaro/frånvaro, kunskapsutveckling/måluppfyllelse för klasserna F-9 och
utvecklingssamtal.
Rapporten bygger på de fyra målområden Eget Ansvar, Demokrati, Språkoch kunskapsutveckling samt Jämställdhet som beslutats i BUNs treåriga
verksamhetsplan 19/20 – 21/22.
Rapporten är framtagen i det digitala kvalitetsledningssystemet Stratsys
där det systematiska kvalitetsarbetet för alla BUNs verksamheter görs.
Målen följs upp av arbetslag, rektor, elevhälsa och huvudman via ett antal
mätetal och åtgärder för utveckling. Verksamhetsplanens målområden
utgår från de statliga styrdokumenten som reglerar verksamhet på
förskola, skola och fritidshem samt Vision 2030.
Måluppfyllelsen för målområde 1-4
Godkänd/Delvis Godkänd/Ej Godkänd.

bedöms

utifrån

tre

nivåer

Måluppfyllelse höstterminen 2020 Grundskolan:
Målområde 1 Eget Ansvar: Delvis Godkänd
Målområde 2 Demokrati: Godkänd
Målområde 3 Språk och kunskapsutveckling: Delvis Godkänd
Målområde 4 Jämställdhet: Devis Godkänd
fortsättning
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

JOKKMOKKS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämnden
2021-02-15
____________________________________________________________________________
§ 9 -fortsättning
Överläggningar i barn- och utbildningsnämnden
Ledamot Margaretha Holmström (S) lyfter frågan om hur informationen
kring gymnasievalet genomförts för årets åk 9. Nämnden uppdrar till
skolchef och kvalitetsutvecklare att undersöka frågan och återkomma till
nämnden.
Ärendets beredning
Verksamhetsrapport Halvårsrapport ht 20 Grundskolan Barn och
Utbildningsnämnden

Kopia till
Skolchef Helen Isaksson Spik
Kvalitetsutvecklare Thereze Gustafsson
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§ 10

Dnr 2021:198

Information om hantering av obetalda avgifter
Barn- och utbildningsnämnden beslutar
att lägga informationen om hantering av obetalda avgifter till handlingarna
___________
Ärendet
I Jokkmokks kommun ansvarar respektive enhet/avdelning för underlaget
till varje faktura. Själva framtagandet och utskicket av fakturan ansvarar
ekonomiavdelningen för. När förfallodagen har passerat och inga pengar
betalats in till kommunen informerar ekonomiavdelningen den berörda
avdelningen eller enheten. Det är den enskilda enheten eller avdelningen
som ansvarar för varsel om och verkställighet av sanktioner.
Förskola eller fritidsverksamhet: Om betalning fortfarande uteblivit 60
dagar efter förfallodagen varslas kunden om avstängning. Samtidigt
lämnas normalt en ansökan om betalningsföreläggande in till
kronofogdemyndigheten (se punkt 3 ovan). Det är den enskilda
avdelningen eller enheten som ansvarar för att varsel om sanktioner
skickas ut, samt att sanktioner verkställs.
Uppkomna skulder mellan 20200101 tom 20201130, totalt 39 423 kr.
Rutiner kring obetalda avgifter regleras i Jokkmokks kommuns Kravpolicy.
Helen berättar om antalet avstängningar och om det nära samarbetet med
socialtjänsten.
Förslag till beslut
Skolchefen föreslår Barn- och utbildningsnämnden besluta
att lägga informationen om obetalda avgifter med godkännande till
handlingarna
Ärendets beredning
Tjänsteskrivelse från skolchef Helen Isaksson Spik, daterad 2021-01-25
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§ 11

Dnr 2021:199

Information genomförda Miljöinspektioner förskolan
Barn- och utbildningsnämnden beslutar
att lägga informationen om genomförda Miljöinspektioner förskolan till
handlingarna
___________
Ärendet
Miljökontoret har genomfört hälsoskyddstillsyner på samtliga förskolor.
Syftet med tillsynsbesöket var att granska hur verksamheten uppfyller
miljöbalkens krav ur hälsoskyddssynpunkt.
Vid besöken kontrolleras följande punkter:
o Verksamhetsinformation
o Rengöring
o Underhåll och kvalité av lokaler
o Hygien
o Luftkvalitet
o Utomhusmiljö
Miljökontorets slutgiltiga bedömning gällande samtliga förskolor är att
verksamheten uppfyller de krav som ställs på en löpande verksamhet. De
avvikelser som antecknats vid inspektionen är så ringa att de kan följas
upp under nästa inspektionstillfälle eller anmälan av klagomål.
Se inspektionsprotokoll i bilaga
Förslag till beslut
Skolchefen föreslår Barn- och utbildningsnämnden besluta
att lägga informationen till handlingarna
Ärendets beredning
Tjänsteskrivelse från skolchef Helen Isaksson Spik, daterad 2021-01-18
Inspektionsprotokoll från Fjällbacken, Katten, Nygården och Knallhattens
förskolor
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§ 12

Dnr 2020:851

Delgivning anmälan Skolinspektionen
Barn- och utbildningsnämnden beslutar
att lägga informationen om delgivning anmälan Skolinspektionen till
handlingarna
___________
Ärendet
2020-10-01 Mottog skolkontoret en anmälan av Skolinspektionen för
utredning och eventuella åtgärder gällande bristande tillsyn på en av
kommunens förskola.
I anmälan uppges bland annat att ett barn blivit utsatt av andra barn på
förskolan vid flera tillfällen utan att personalen märkt något.
Utredning av ärendet har skett av ansvarig rektor och skolchef.
Följande åtgärder är vidtagna:
• Samtal med berörda barn och föräldrar,
• Lekobservationer, målinriktat arbete med kamratskap
• Dokumentation av barnets trivsel
• Utökad tillsyn
Trots vidtagna åtgärder uttryckte vårdnadshavarna önskemål om att byta
förskola vilket har beviljats.
Återkoppling har gjorts till vårdnadshavarna av personal och rektor.
Skolinspektionens beslut 2020-12-01: Mot bakgrund av att Jokkmokks
kommun har utrett klagomålet och funnit att förskolan vidtagit tillräckliga
åtgärder, bedömer Skolinspektionen att uppföljningen av ärendet kan
avslutas.
Förslag till beslut
Skolchefen föreslår Barn- och utbildningsnämnden besluta
att lägga informationen till handlingarna
Ärendets beredning
Tjänsteskrivelse från skolchef Helen Isaksson Spik, daterad 2021-02-04
Skolinspektionens beslut 2020-12-01
Justerandes signatur
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§ 13

Anmälan delegationsbeslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar
att lägga delegationsbesluten till handlingarna.
___________
Ärendet
Skolchef Helen Isaksson Spik
1.1. 2 Beslut om Läsårsplan
Avser läsåret 2021/2022.
5. 3. 2 Fördelning av resurser 2021
Avser fördelat per ansvar 2021-01-14
6. 2. 3 Beslut om uppsägning av plats pga obetalda avgifter
Avser Västra Fritidshem 2021-01-14
8. 1. 2 Beslut tillsvidareanställningar
- Alisa Branth, ämneslärare from 210118
- Annika Andersson, barnskötare from 210215
8. 1. 7 Uppsägning från arbetsgivarsidan (pga arbetsbrist)
- Emmelie Stuge, administratör from 210119
- Lise-Lott Larsson Auna, administratör from 210119

Rektor Gunilla Silfverbrand
1.3.1 Beslut om aktiva åtgärder för att förebygga och förhindra trakasserier och annan
kränkande behandling
Avser Östra skolan 2021-01-12, 2021-01-13, 2021-01-14.
1.3.3 Utredning och vidtagande av åtgärder

Rektor Monica Larsson
1.3.1 Beslut om aktiva åtgärder för att förebygga och förhindra trakasserier och annan
kränkande behandling
Avser Västra skolan 2020-12-02.
1.3.3 Utredning och vidtagande av åtgärder
1.3.1 Beslut om aktiva åtgärder för att förebygga och förhindra trakasserier och annan
kränkande behandling
Avser Västra skolan 2020-12-14.
1.3.3 Utredning och vidtagande av åtgärder

fortsättning
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§ 13 – fortsättning
Bitr. Rektor Thereze Gustafsson
1.3.1 Beslut om aktiva åtgärder för att förebygga och förhindra trakasserier och annan
kränkande behandling
Avser Vuollerims skola 2020-10-13.
1.3.3 Utredning och vidtagande av åtgärder
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§ 14

Övriga anmälningsärenden
Barn- och utbildningsnämnden beslutar
att lägga delgivningarna till handlingarna.
__________
Ärendet
Nedanstående delgivningar ha anmälts till sammanträdet:
1.
Från Skolverket
Beslut 2020-12-08 om statsbidrag Karriärstjänster. Jokkmokks kommun
beviljas 170 000 kronor. Motsvarar 5 tjänster med ett förstelärartillägg om
5000 kronor/person. Bidraget avser perioden 200701-201231.
2.
Från Skolverket
Beslut 2020-12-08 om statsbidrag för Lärarassistenter. Jokkmokks
kommun beviljas 61 931 kronor. Bidraget avser HT 2020.
3.
Från Skolverket
Beslut 2020-12-08 om statsbidrag för höjda löner till lärare och vissa
andra personalkategorier för 2019/2020. Jokkmokks kommun beviljas
313 292 kronor. Bidraget avser HT-20.
4.
Från Skolverket
Beslut 2021-01-12 om statsbidrag kvalitetssäkrande åtgärder inom
förskola, fritidshem. Jokkmokks kommun beviljas 169 960 kronor.
Bidraget avser 2021.
5.
Från Skolverket
Beslut 2021-01-12 om statsbidrag till kommuner som tillämpar maxtaxa
inom förskolan och fritidshemmet. Jokkmokks kommun beviljas 708 976
kronor. Bidraget avser 2021.
6.
Från Skolverket
Beslut 2021-01-28 om tillfällig förstärkning av statligt stöd till
skolväsendet 2021 ”skolmiljarden”. Jokkmokks kommun beviljas 354 943
kronor. Bidraget avser 2021 och medlen ska fördelas proportionellt utifrån
barn och unga i åldrarna 6-19 år och ska användas till insatser i
kommunal och enskild verksamhet i skolväsendet.
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§ 15

Dnr 2021:196

En förskola i Porjus som ger utrymme för alla – NU och i
framtiden
Barn- och utbildningsnämnden beslutar
att förslaget ska behandlas inom ramen för det för det redan pågående
ärendet skolomstruktureringen i Jokkmokks kommun
att ge kommunstyrelsen uppdraget att inkomma med en kostnadskalkyl för
att uppföra en modul för användning av förskolan i Porjus till nästa BUNarbetsutskottsmöte
___________
Ärendet
Ledamot Asbjörn Thunborg (M) har lyft ärendet En förskola i Porjus som
ger utrymme för alla – NU och i framtiden, ett förslag daterad 2021-02-15.
Förskolan i Porjus har sedan omstruktureringen haft väldigt begränsade
utrymmen till sitt förfogande. Med flexibilitet och infallsrikedom har
personalen gjort sitt bästa för att gestalta och förvalta platsbristen på ett
föredömligt sätt. Moderaterna anser att personalens uthållighet inte ska
leda till att ställda löften om förbättringar faller även i fortsättningen i
glömska. Den ansträngda arbetsmiljön som platsbristen innebär för
personal och barn måste åtgärdas skyndsamt.
Enligt Skolverkets rekommendationer skall antalet barn i grupperna
minskas och det är även ett antaget mål för Jokkmokks kommun. För
tillfället är 14 barn inskrivna i Porjus. Det finns i dagsläget ett
inriktningsbeslut som innebär att skolklasser flyttas från byggnaden. Även
om denna flytt genomförs berör det inte förskolans förutsättningar.
Förskolebarnen med personal kommer att ha en oförändrat svår
arbetsmiljö.
Platsbristen kan inte åtgärdas på ett annat sätt än att uppföra en modul i
Porjus. Därmed skulle det för länge sedan givna löftet äntligen infrias.
Moderaterna i Jokkmokk yrkar i sitt nämndinitiativ att Barn- och
utbildningsnämnden beslutar
att nämndinitiativet ska behandlas inom ramen för det för det redan
pågående ärendet skolomstruktureringen i Jokkmokks kommun
fortsättning
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§ 15 -fortsättning
att ge fastighetsavdelningen uppdraget att inkomma med en
kostnadskalkyl för att uppföra en modul för användning av förskolan i
Porjus till nästa BUN-arbetsutskottsmöte
Överläggningar i Barn- och utbildningsnämnden
Ledamot Asbjörn Thunborg (M) yrkar på Moderaternas förslag.
Ledamot Denise Magnusson (opol) yrkar bifall till Moderaternas förslag.
Röstning
Ordförande prövar om barn- och utbildningsnämnden kan besluta om att
bifalla nämndinitiativet enligt Asbjörn Thunborgs (M) förslag och finner att
barn- och utbildningsnämnden beslutat så.
Ajournering
Mötet ajourneras 13.20-13.25 under ärendets behandling.
Ärendets beredning
Skrivelse från Moderaterna daterad 2021-02-15

Kopia till
Kommunstyrelsen
Kommunchef Monica Lundkvist
Fastighetschef Erik Fagerström
Skolchef Helen Isaksson Spik
Rektor Monica Åhman Fjellström
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§ 16

Dnr 2021:197

Förslag till Tobakspolicy för Barn- och
utbildningsnämnden
Barn- och utbildningsnämnden beslutar
att Barn- och utbildningsnämnden ser över policy- och riktlinjer för
tobaksvanor i och runt förskola, skola och fritidshem i syfte att främja
hälsa.
____________

Ärendet
Ledamot Denise Magnusson (opol) har lyft ärendet Förslag om att se över
Barn- och utbildningsnämndens policy och riktlinjer för en tobaksfri miljö,
skrivelse daterad 2020-02-09.
Med bakgrund i forskning som visar att tobak och passiv rökning är
skadligt för allas hälsa, särskilt barn så vill jag lyfta frågan till Barn- och
utbildningsnämnden. Jokkmokks kommun bör göra som andra kommuner
och regioner i denna fråga och ta fram policy och riktlinjer för att arbeta
med förebyggande hälsovård.
Enligt Regeringens uppföljning av alkohol-, narkotika-, dopings och
tobaksvanor (Socialdepartementet, rapport nummer 3) så bör det
understrykas att
”…de mest effektiva åtgärderna mot tobaksbruk ligger på samhälls- och
kollektivnivå, i form av policy, tillsyn och minskad tillgänglighet (se t.ex.)
Statens folkhälsoinstitution, 2011). De är i ljuset av detta som betydelsen
för insatser för att kontrollera efterlevnad och tillsyn av tobakslagen ska
ske, såsom efterlevnad av rökfria skolgårdar.”
Enligt Tobakslagen (1993:581) samt Lag (2018:2088) om tobak och
liknande produkter så ska skolans områden och offentliga entréer vara
rökfria men det är upp till kommunen genom sin tillsyn att förtydliga vart de
gränserna dras. Vi behöver därför kartor med markerade områden om
rökfri zon och området bör sträcka sig såpass långt från förskola, skola
och fritidshem så att barn och anställda inte behöver bli ofrivilliga passiva
rökare genom att andas in röken. Det är lika hälsofarligt att vara passiv
rökare som att röka själv. Arbetsmiljölagen anger också att anställda inte
skall utsättas för passiv räkning, barn i grundskola räknas in i
arbetsmiljölagen. Vidare har vi barnkonventionen att ta hänsyn till.
fortsättning
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§ 16 -fortsättning
Jag anser att Barn- och utbildningsnämnden bör vara tydliga med att vi vill
att våra anställda, barn och elever ska må bra och ges goda
förutsättningar att inte nyttja tobak i sin framtid.
Det går att läsa mer i ämnet om ni känner er osäkra. Det finns många
kommuner som tagit fram policy och riktlinjer för detta i olika stor
omfattning. Särskilt goda förebilder anser jag att de kommuner som
dessutom infört tobaksförbud för samtliga närvarande på skolans områden
och lokaler under skoltiden. De finns även kommuner som infört
restriktioner där byte av kläder före och efter rökning är ett måste. Det är
alltså inte okej att dra med sig röklukten in i lokalerna efter att personal
vart ute och rökt för att barn inte skall utsättas för tobak i sin vardag. Det är
endast tillåtet att röka på lunchrasten. Det är dessutom hälsofrämjande för
vår personal. Arbetsmiljöupplysningen.se anger att rökning kostar både
individen och samhället stora pengar. För arbetsgivaren kostar det mer att
ha en rökare anställd än en icke-rökare, eftersom rökare statistiskt sett har
fler sjukdagar och tar fler pauser.
Förslag till beslut
att Barn- och utbildningsnämnden ser över policy- och riktlinjer för
tobaksvanor i och runt förskola, skola och fritidshem i syfte att främja
hälsa.
Ärendets beredning
Skrivelse från Denise Magnusson (opol) daterat 2020-02-09

Kopia till
Skolchef Helen Isaksson Spik
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§ 17

Dnr 2020:723

Återkoppling kring beslut om förändrad skolstruktur
Barn- och utbildningsnämnden beslutar
att lägga informationen till handlingarna.
___________
Överläggningar i barn- och utbildningsnämnden
Ledamot Margaretha Holmström (S) har lyft ärendet om återkoppling kring
beslut om förändrad skolstruktur. I samband med att beslutet togs den 4
februari 2021 framkom att personal på Västra skolan känner oro inför den
föreslagna skolomvandlingen. Tidigare har också liknande signaler
inkommit från personal på Östra skolan. Frågor om förankring och
delaktighet har därför uppstått.
Skolchef Helen Isaksson Spik beskriver de processer som föregått
besluten med information i olika forum, risk och konsekvensanalyser,
representativa arbetsgrupper, dialog med konsulter och fackliga
förhandlingar. Skolchefen beskriver att hon efter beslutet tagits i Barn- och
utbildningsnämnden den 4 februari har kommunicerat med personal på
respektive skolenhet. Skolchefen har fått i uppdrag av kommunstyrelsen
att bilda en projektorganisation för förankring och genomförande i de delar
som skolkontoret ansvarar för. Det planeras också en förnyad risk och
konsekvensanalys samt att arbetet med den inre organisationen ska
påbörjas.
Ärendets beredning
Barn och utbildningsnämnden 2021-02-04, § 4
Barn och utbildningsnämndens arbetsutskott 2021-01-28 § 3
Tjänsteskrivelse upprättad av skolchef Helen Isaksson Spik 2021-01-18
Kommunfullmäktige 2020-11-02, § 91-93
Barn- och utbildningsnämnden 2020-09-24, § 47
Tjänsteskrivelse upprättad av skolchef Helen Isaksson Spik 2020-09-02
Barn- och utbildningsnämnden 2020-06-11, § 34
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2020-05-28, § 22
Barn- och utbildningsnämnden 2020-02-14, § 5
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2020-01-24, § 5
Tjänsteskrivelse upprättad av skolchef Monica Lundkvist
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2019-11-26, § 52
Tjänsteskrivelse från skolkontoret med besparingsförslag inför budget
2020 inklusive konsekvensbeskrivning, daterad 2019-12-10
Barn- och utbildningsnämnden 2019-11-05, § 77
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§ 18

Skolchefen informerar
Barn- och utbildningsnämnden beslutar
att lägga informationen till handlingarna.
___________
Överläggningar i barn- och utbildningsnämnden
Skolchef Helen Isaksson Spik lämnar muntlig information från följande
områden:
Covid-19 - Tidigare vidtagna åtgärder:
Extra städ, hygienrutiner, handsprit, öka avstånd, möblering, organisation,
utevistelse, lämning och hämtning utomhus förskola/fritids, löpande
information Schoolsoft (påminnelser, förändringar, rekommendationer),
info-brev från skolchef-personal, risk och konsekvensanalys, digitala
möten (utvecklingssamtal, personalkonferenser, föräldramöten mm),
skyddsutrustning, möjlighet att arbeta hemifrån, information Framsidan,
hemsidan, sociala medier. Veckovisa möten med
kommunledning/krisledningsgrupp/rektorsgrupp + säkerhetssamordnare
samt återkommande länsträffar smittskyddsläkare-skolverksamhet.
Beslut tagna med koppling till Covid-19:
- Jokkmokksdagen (åk 3-5 Porjus/Vuollerim – anpassade scheman,
alt inställda)
- Samverkan mellan fritids och förskola Vuollerim
- Tillfällig ”stängning” av Nygårdens förskola i Vuollerim
- Stängning av Östra hörnet, omfördelning av personal
Åtgärder efter årsskiftet med koppling till Covid-19:
Ökad ventilation, uppdaterad info till vh, uppdrag skolsköterskor
(säkerställa tillgång till handtvätt, handsprit, info till elever, återkommande
aktuell info på Schoolsoft), uppdrag pedagoger (vikten av att vädra efter
lektioner/aktiviteter), ytterligare extra städ
Överinskrivningar i förskolan
I dagsläget 2 st överinskrivningar, from mars inga överinskrivningar
Upphandling skolskjuts Stenträsk – Jokkmokk
Missförstånd har orsakat en extra kostnad då bussturen upphör först höst20 och avtalet med Anders Nygårds hade en uppsägningstid på tre
månader. Nytt avtal med Nygårds från augusti 2020.
fortsättning
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§ 18 -fortsättning
Pågående varsel inom BUN
2,0 administrativ personal (processen klar)
2,0 lönebidragstjänst (eftersläpande besparing 2020)
0,75 undersköterska förskolan
Ev 0,4 barnskötare förskolan
Stipendiater BUN
BUN har tre stycken pågående stipendiater som läser till vardera åk 7-9,
åk F-3 och förskollärare. Samtliga dessa färdiga och anställningsbara ht23.
Ny stipendiat från hösten2020 som läser till förskollärare.
Stipendium efter tre års anställning 2021: 3 st x 30 000 kr ska utbetalas.
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§ 19

Återrapport skolfaddrar
Barn- och utbildningsnämnden beslutar
att lägga informationen till handlingarna.
___________
Överläggningar i barn- och utbildningsnämnden
Ingen av skolfaddrarna har genomfört något verksamhetsbesök i och med
pågående Coronapandemi.

Justerandes signatur
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