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Sammantr ädesdatum

2018-05-15
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Justerares sign

/;f#J 3tf
Utdragsbestyrkande

Godkännande av dagordning

Ordföranden föreslå r utskottet att lägga till en punkt på dago rdningen ,
förslag till kommunstyrelsen att ge ett uppdrag om att ta fram riktlinjer för
til lsyn enligt 26 kap . skollagen .

Barn- och ungdo msutskottet beslutar

att fastställa dagordningen med tillägg .

Protokollsutdrag till
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s: Sign .9:lt
Utdragsbestyrkande

Information tillsyn förskolan Äventyret, Solberga förskolor AB

Kommunen ska enligt 26 kap. skollagen utöva tillsyn för de fristående
förskolor som finns i kommunen. Vid en nyetablering aven fristående
förskola ska kommunen göra en inledande granskning inom ett år.

Förskolan Äventyret startade under 2017 och kommunen inledde därför i
mars 2018 en tillsyn av verksamheten. Tillsynen har skett genom besök
på förskolan av bildningschef och utredningssekreterare, intervjuer med
personal på förskolan av kommunens förskolechefer, inhämtande av
skriftliga underlag från förskolan och dess huvudman Solberga förskolor
AB samt en föräldraenkät.

Utredningssekreterare Lena Boskär Lööf och förskolechef Stina Myren
presenterar vad tillsynen kommit fram till för utskottet och på vilka grun
der tillsynen har genomförts. De redgör även för vad kommunen som till
synsmyndighet har för befogenheter att rätta till felaktigheter som upp
täcks vid en tillsyn.

Rapporten för tillsynen har inte hunnit färdigställas för att kunna hante
ras av utskottet som beredning inför beslut i kommunstyrelsen. Tillsyns
beslutet kommer därför att hanteras direkt av kommunstyrelsen på sam
manträdet den 30 maj.

Ordföranden tackar för informationen.

Protokollsutdrag till
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Uppdra g att ta fram riktlinjer fö r till syn en ligt 26 kap.
s ko ll agen

För att säkerställa att kommunens tillsyn över fristående förskolor sker
på ett likvärdigt sätt från gång till gång föreslår ordföranden att utskottet
föreslår kommunsty relsen att ge kommund irektören i uppdrag att ta fram
förslag till riktlinjer för hur tillsyn ska ske.

Utskottet beslutar enligt ordförandens förslag.

Barn- och ungdomsu tskottet föreslår kommunsty relsen besluta

att ge kommundirektören i uppdrag att ta fram förslag till riktlinjer för
kommunens tillsyn enligt 26 kap. skollagen.

Justerares sign Protokollsutdrag till

Utdragsbestyrkande
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2018-05-15
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Information kommunala aktivitetsansvaret, KAA

Ordföranden meddelar att SYV-tjänsten på Hjernet fortfarande inte är
tillsatt.

För att stärka utskottets kunskap om det kommunala aktivitetsansvaret
och kommunens uppdrag uppmanar ordföranden att utskottets ledamö
ter ska delta på en konferens om att motverka studieavbrott på gymna
siesko lan och vägen tillbaka i Örebro den 24 maj.

Justerares sign Protokollsutdrag till

g~d> ('A'~r
Utdragsbeslyrkande
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Bu § 28 dnr ks2018-256

Förs lag till ny timplan i grundskolan

Riksdagen har fattat beslut om införandet aven ny. stadie indelad, tim
plan i grundskolan. Regeringen har därefter i en förordning fördelat tim
marna på grundskolans olika ämnen. Huvudmannen har sedan i upp
drag att besluta om fördelning mellan årskurserna av undervisningstiden
efter förslag från rektor.

I Nora kommun har rektorerna tillsammans med bildningschefen arbetat
fram ett gemensamt förslag till ny stadieindelad timplan.

Ordföranden yrkar bifall till arbetsgruppens förslag till ny timplan .

Barn- och ungdomsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta

att anta förslag om ny timplan för Nora kommuns grundskolor.

Protokollsutdrag tillJusterares sign

I~ (j,zIj
UtCragsbestyrkande
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Bu § 29 dm ks2018-034

Rapport verksamhetsbesök

Inget att rapportera .

Justerares sign &; Protokollsutdrag till

~
Utdragsbestyrkande



s NORA
KOMMUN

N ä rv aro - och om rö stnin g sli st a
BARN- OCH UNGDOMSUTSKOTTETS SAMMANTRÄDE 2018-05-15

Närvarande Närvarande Omröstningar

beslutande Ej

beslutande

Ledamöter § §
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