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Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Svar på motion 7/2013 avseende alla barns rätt till 30 timmars
förskola

Gabrielle Peteri (tidigare FP), Ulf Wilder (L) och Birgitta Borg (L) över
lämnade motionen på kommunfullmäktige 2013-04-11, § 30.

Motionärerna före slog att kommunfullmäktige ska ta ett inriktningsbeslut
om att ge alla barn i Nora rätt till trettio timmar/vecka i förskola, att för
läggningen av timmarna barnet är på förskolan utgår från barnet och inte
verksamheten samt att ge bildningsförvaltningen i uppd rag att utreda
kostnaderna utifrån förslagen.

Kommunstyrelsen beslutade 2013-05-22, KS § 75, att överlämna mot
ionen till barn- och utbildningsnämnden som 2013-08-28, BUN § 72, be
slutade att lämna den till fö rvaltningschefen (bildningsc hefen) för bered
ning. Bildningschefen har överlämn at ett förslag till svar på motionen.

Förslaget skulle innebära en möjlighet till fö rdubbling av antale t timmar
för de barn i åldern 3-5 år som idag har avgiftsfr i förskola och att de barn
1-3 år som idag är betalande men har mindre än 30 timmar/vecka er
bjuds avgiftsfri förskola . Det skulle beröra ungefär 185 av de i dag drygt
490 barn som är placerade i förskolan .

I april 2015 genomfördes en uppskattning av de ekonomiska konsekven
serna av att införa allmän förskola på upp till 30 timmar/vecka. Då upp
skattades intäktsbortfallet till 1,9 mkr, en siffra det finns goda skäl att
anta fortfara nde är relevant.

Förslaget går stick i stäv med tidigare beslut kring minskade barngrup
per i förskolan om kommunen inte väljer att kraftigt satsa på utbyggande
av förskolan i form av framförallt mer personal, men även mer lokaler.

Det f inns redan idag betydande svårig heter i nyrekrytering av utbildad
pedagogisk personal. En utökn ing av antalet personal för att möta upp
ökningen av antalet barn/barntäthet skulle kunna innebä ra att antalet för
skollärare per avdelning i realiteten minskar (om det behöver anställas
persona l som inte är utbildad för att täcka personalbehovet). Därmed
skulle den pedagogiska kvaltten i förskolorna i Nora kommun riskera att
äventyras.

På grund av de ökade kostnaderna förslaget innebä r om den pedago
giska kvalilen skulle bibehållas , eller de försämringar förslaget skulle in
nebära för barnen i dagens förskoleverksamhet om ekonomiska medel
för utbyggnation inte skjuts ti ll fö reslår utredaren att motionen bör avslås.

Barn- och ungdomsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Protokollsutdrag till
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Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att avslå motionen.

Justerares sign Protokollsutdrag till

Utdragsbestyrkande
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Fö rs la g tilllKT-plan Nora kommuns förskolor

Bildningschefen har lämnat ett förslag till IKT-plan för komrnunens för
skolor. Syftet med IKT-planen är att beskriva hur förskolan i sin verksam
het ska arbeta med modern teknik så att den blir ett naturligt verktyg i vår
och barnens vardag.

Kommunen antog en ny IKT-strategi för grundskolan 2016 och
förskolan har som mål att utveckla sin IKT-plan så att den harmon iserar
med grundskolans vid överlämning från förskolan till förskoleklass.

Barn- och ungdomsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta

att anta förs laget till kommunallKT-plan för Nora kommuns förskolor

Protokollsutdrag till
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Information om pågående utveckling av kvalitetsarbetet i för
skolan

Nora kommuns förskolor är indelade i tre förskoleområden med vars in
förskol echef. Förskolecheferna har tillsammans inlett ett arbete med ut
veckl ingen av förskolornas kvalitetsarbete. Arbetet sker gemensamt för
att undvika stuprörstänkande och för att alla försko lor ska kunna arbeta
med att utveckla sitt kvalitetsarbete på ett likvärdigt sätt.

Kommunens tre förskolechefer berättade för utskottet hur deras kvali
tetsarb ete går till och vilka fördelar de tycker att arbetssättet ger.

Ordföranden tackar för informationen

Justerares sign Protokollsutdrag till

./Utdragsbestyrkande
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Information från bildningschefen

Skolkommissionens slutbetänkande

Bildningschefen gav utskottet en presentation av skolkommissionens
slutbetänkande och presenterade huvuddragen i utredningen och vad
de skulle kunna få för konsekvenser för Nora kommun .

Ordföranden tackar för informationen

Justerares sign Protokollsutdrag till

/ Utdragsbestyrkande
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N ä rv a r o - o c h o m r ö s t n i n g s I i s t a
BARN- OCH UNGDOMSUTSKOTTETS SAMMANTRÄDE 2017-05-09

Närvarande Närvarande Omröstn ingar

beslutande Ej

beslutande

Ledamöter § §

Ja Nej Avs . Ja Nej Avs .

S UIla Bergström 1

S Anne li Ström 1

S Jenn ika Landin 1

V Cami lla Andersson
1

Larsson

C Susanne Forsberg

M Bengt Svensson 1

SO Ove Göthl in

Ersättare

S Eleonor Karlsson 1

S Anita Rundqvist

V Carol ina Pettersson

KD John SundelI 1

Närvarorätt - - - --

Helena Vilhelmsson (C) 1

Anta l: 7 1


