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Plats ochtid

Beslutande

Övriga deltagande

Gyttorpsskolan, tisdagen den 1 oktober 2019 , kl 08.30-11.00.

Enligt bifogad närvaro lista.

Henric Lundberg , skolchef
Catharina Modh, Gyttorpsskolan, § 19
Lena Bjärmark, Naturskyddsfören ingen, § 19
Kicki Agrell, sekreterare
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plats och tid

Under-

skrifter Sekreterare
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Hans Knutsson (S)
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Visning av skolträdgården vid Gyttorpss kolan

Catharina Modh lärare på Gytorpsskolan och Lena Bjärm ark från Natur
skyddsföreninge n visar runt och berättar att på skolgården finns en rolig
och pedagogisk skolträdgård. Lärare och elever har anlagt den tillsam
mans med Naturskyddsföreningen i Nora och Studiefrämjandet. Olle An
dersson som är permakulturdes igner har hjälpt ti ll att skapa en plan över
skolområdet. I skogsträdgården använder man naturen som förebild.
Den ska utvecklas utifrån permakuiturens grundprinciper. Skolträdgården
är finansierad av Nora kommun och Boverket m.fl.

Ordföranden tackar för informationen.

Justerares sign Protokollsutdrag till

Utdragsbestyrkande



NORAKOMMUN

arn- och ungdomsutskottet

Bu § 20

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammantradesdatum

2019-10-01

dnr ks2019-226

Sida

27

Förslag till utredning om förändrat lokalnyttjande Järntorgs
skolanIJärntorgets förskola och Lärkesskolan

Kommunstyrelsen gav 2019-05-22, § 82 kommunförvaltningen i uppdrag
att genomföra en förstudie gällande förändrat lokalnytljande av Järn
torgsskolan/Järntorge ts förskola och Lärkesskolan. Bakgrunden till upp
draget var den lokalinventering som gjordes under hösten 2018 och i vil
ken man såg att en sådan förändring skulle kunna vara möjlig och bidra
till en högre resurseffektivitet i kommunen.

Förstud ien som nu genomförts visar att det är möj ligt att omvandla Järn
torgs skolan från en skola med två paralleller till en dito med tre parallel
ler. Atgärden kräver vissa organisatoriska förändringar, vissa lokalinve
steringar samt viss loka lanpassn ing av mindre art. Bedömningar har
också gjorts av elevtransporter, skolgård, skolmåltider, personalutrym
men samt fritidshemmets villkor . Tillsammans med förskolechefen har
en analys genomförts av rimligheten att omvand la Lärkesskola n tili en
förskola med 9-10 avdelningar . Aven här behövs anpassning av nuva
rande lokaler, gårdens utformning samt trafiksituation genomlysas.

Ur ett barnperspektiv behöver nogsamt beaktas att omkring 150 elever
behöver byta skola under sin skoltid på F-6 samt att ytterligare omkring
120 barn i förskolan behöver byta enhet.

Under utredningsfasen är dialog och förankringsarbetet av största vikt.
Forum för information och inhämtning av synpun kter behöver erbjudas i
tillräcklig omfattn ing.

Sammanfattningsvis skulle de beskrivna förändringarna i lokalnyttjande
innebära att kommunen, med en rimlig och begränsad ekonom isk insats,
ha möjlighet att ta ett första steg mot framtida, långs iktig och hållbar
skol- och försko lestruktur.

Ordföranden yrkar bifall till förslaget om utredning av förändrat lokalnytt
jande av Järntorgsskolan/Järntorgets förskola och Lärkesskolan.

Maria Blomqvist (Lpo) yrkar avslag till förslaget.

Efter avslutad överläggning ställer ordförande n proposition på de båda
yrkandena och finner att barn- och ungdomsutskottet beslutar enligt fö
religgande förslag.

Justerares sign

-fo J-~
Utdragsbestyrkande

Protokollsutdrag till
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Barn- och ungdomsutskottet föreslår kommunstyrelsen
beslUta - -- -- -

att uppdra åt kommunförvaJtningen att inleda en utredning om förändrad
lokalanvändning av Järntorg sskolan/Järmtorgets förskola och Lärkes
skoian

att avsätta 100 000 kronor i projektmedel under 2020 för anlitande av
extern kompeten s för genomförande av uppdraget.

Justerares sign Protokollsutdrag till

~O /;4/~
Utdragsbestyrkande
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Information om betygsstatistik vårterminen 2019

Betygsstatistiken gäller skolår 7-9 där 68,1 % har betyg i alla ämnen,
77,6 % har behörighet ti ll gymnasieskolan, mer itvärdet ligger på 206,3.
Detta är en nedgång jämfört med föregående läsår. Flickorna har ett
bättre resultat än pojka rna vilket inte är specifikt för Nara utan kan ses
över hela landet. Jämfört med länet ligger resultaten för Noraeleverna
något bättre vad gäller de kommunala skolorna och i paritet med samt
liga skolor. Jämfört med hela landet ligger Noraeleve rna under riksge
nomsn itt.

Ordföranden tackar för informationen.

Justerares sign Protokollsutdrag till

So ,fl-~
Utdragsbestyrkande
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Skolchefen informerar

• I Skolinspektionens granskning av Järnboås skola har man kom
mit till fasen då intervjuer görs med kommun - och skolledningen
där resursfördelning och systemati skt kvalitetsarbete ligger i
focus .

• Införandet av STRATSYS har påbörjats .
• Förankringsarbetet i effektiviseringsprocessen pågår.

Ordföranden tackar för informationen.

Justerares sign Protokollsutdrag tilt

~O Jb{--'
Utdragsbestyrkande



Barn- och ungdomsutskottets sammanträde 2019-10-01

Närv, Närv, Omröstningar

beslut ej be- l!? !?
Ledamöter slut Ja Nei Avs Ja Nei Avs

Solveig Oscarsson (S) X

Uila Bergström (S)

Hans Knutsson (S) X

Benat Svensson (M) X

Blraitta Borg (U X

Bertil Roden (NP)

Maria Blomovist (LPo) X

Ersättare

Margareta Eriksson (S) X

Jöroen Säteraas (C)

John Sundeil (KOl X

Conny Alfredsson (SD) X

Närvarorätt

Tom Rvmoen (M) X

Pia- Maria Johansson (LPo)

Antal 7 2
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