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Godkännande av dagordning
Ordförande frågar utskottet om en praktikant från administrativa
avdelningen får delta på sammanträdet och finner att utskott et
godkänner det.
Barn -och ungdomsutskottet beslutar

att godkänna att en praktikant från administrativa avdelningen deltar på
sammanträdet
att godkänna dagordningen
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Resursfördelningsmodell för fritidshem
I skolchefens verksamhetsområde har resursfördelningsmodell funnits
inom grundskola och förskola sedan 2016 . Modellerna har bidragit till
att de två verksamheterna har klarat budget 2016 och 2017. De båda
verksamheterna överskred sin budgetram åren 2010-2015.
Skolchefen fick 2017 i uppdrag att arbeta fram ett förslag på en
resursfördelningsmodell anpassad för fritidshem . I kommuner som har
resursfördelningsmodell för fritidshem , används en förenklad modell
baserad på barnvolym och ålderskategori. Skolledarna i Nora kommun
önskar en mer avancerad modell som liknar den för grundskola och
förskola .
Modellen bygger på sex faktorer:
•
•
•
•
•
•

Barnantal i verksamheten
Alderskategori
Enhetens socioekonomiska strukturer
Verksamhetens tillgänglighet
Enhetens storlek mätt i antalet inskrivna barn
Enhetens genomsnittliga lönenivå

Omräkningsperioderna föreslås vara , initialbudget beräknad i
december, en första omräkning i maj samt en andra och sista
omräkning i september.
Barn- och ungdomsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
att anta förslaget om införande av resursfördelningsmodell för
kommunens fritidshem .
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Skolskj uts utredning 2018
Kommunstyrelsen gav 2017 kommunförvaltningen i uppdrag att utreda
effekterna av att Länstrafiken tar över driften och administrationen av
kommunens skolskjutsverksamhet i grundskolan.
Modellen kallas merkoll (mer kollektivtrafi k) och syftar till att
effektivisera resursanvändning och skapa större samhällsnytta, för att
åstadkomma detta samordn as skolskjutsar och ordinarie kollektivtrafik .
Syftet med förändringen är
•
•
•
•

Samordningsvinster såväl ekonomiska som ur services ynpunkt.
Få bort kommunens sårbarh et i administrationen av
skolskjutsverksamh eten
Öka professionaliteten inom planerin g och logistik
Förbättra kvaliteten på upphandlingsprocessen .

Lekeberg avslutade sitt samarbete med Länstrafiken kort efter uppstart,
anledningarna var flera och orsakad e av båda parter. Lindesberg anslöt
sig till merkoll 2015, de är nöjda med modellen och har inga planer på
att lämna den i 2020 års upphandling. Karlskoga och Degerfors anslöt
sig 2015 , de uppger att det finn s vissa tveksamheter i samarbetet med
inga av betydande storlek. Kommunen har inga planer på att avsluta
merkoll.

En fördjupad analys, genomförd av Lasttrafikens experter är i
högstagrad viktig att genomföra innan ett slutgiltigt beslut fattas. En
fördjupad studie kan påbörjas och förmodat slutföras under 2019. I
avvaktan på resultat av utredningen och på eventuell anslutning till
merkoll måste Nora kommun arbeta vidare med en egen upphandling .
Möjligheten att samordna skolskjutsadministrationen med Hällefors
kommun bör undersökas.

Barn- och ungdomsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
att huvudalternativet är att fortsätta processen med egen upphandling
av skolskjutstjänsten och även under kommande avtalsperiod
administrera grund skoleskjutsar i egen reg i
att inleda en fördjupad förstudie i samverkan med Länstrafiken i syfte
att öka förståelsen av för-respektive nackdelar med att länstrafiken via
avtal sköter drift och administration av kommun ens skolskjutsar utifrån
konceptet "merkoll"
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att i det kommande skolskj utsavtalet skriva in en klausul som möjliggö r
för kommunen att ansluta sig till "merkoll" under komm ande
avtals period.
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Lokaler för barnomsorg
Omdisponering av lokaler samt öppnande aven tillfällig fle xavdelning
för femårin gar ska ske inom befintlig budgetram .
Inskolningen i Nora sker fortlöpande under verksamhetsåret. Det
innebär att förskolorna periodvis tar emot ett större antal barn för att
möta barnomsorgskön . Genom att öppna en ny avdelning har vi större
möjlighet att hantera ett periodvis ökat tryck. Önskan är att hålla nere
barnantalet i ordinarie barngrupper.
Pedagogisk omsorg , Solkatten, flyttar sin verksamhet till Esstorps
förskola för att samordna ramtider med As förskola samt att
fle xavdelning för femåringar öppnar i nuvarande pedagogisk omsorgs
lokaler.

Barn- och ungdomsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
att barnomsorgsverksamheten ges möjlighet att enligt förslaget
omdisponera användningen av tillgängliga barnomsorgslokaler i syfte
att vid behov ha möjlighet att tillfälligt öppna en flexavdelning för
femåringar.

Justerares sign
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Fritidsgårdarnas mål- och verksamhetsplan 2018
Mål för fritidsgårdarna:
1. Alla som besöker fritidsgårdarnas verksamhet ska känna sig trygga
2. Alla som besöker fritidsgårdarnas verksamhet ska alltid ha känslan
av delaktighet efter eget intresse.
På fritidsgårdarna i Nora kommun är ungdomar i åldern 10-17 år
välkomna. Arbetet bedrivs med ett hälsofrämjande perspektiv och ska
stärka ungdomarnas frisk- och skyddsfaktorer, och inte fokusera på
deras riskbeteenden . Verksamheten ska formas tillsammans med dem
på ett sätt som ökar deras känsla och sammanhang.
Personalen har en levande diskussion om förhållningssätt gentemot
ungdomar och visa vägen genom att respektera varandra och genom
ett varmt bemötande. Personalen på fritidsgårdarna måste ha tid till att
lyssna och bry sig om ungdomarna som kommer dit.

Barn- och ungdomsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
att anta fritidsgårdarnas mål och verksamhetsplan 2018.
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Skolchefen informerar

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

•

Inflytandeforum 2018 - med speeddating

•

Hetasto len på fritidsgården - i början av december

•

Solbergaförskola
Nora kommun har tillsynsplikt av Solbergaförskola. Efter tillsynen
behövde Solberga komplettera vissa punkter, exempelvis:
huvudmannens uppdrag för ledning och styrning samt systematiskt
kvalitetsarbete . Solberga har gett viss återkoppl ing, de har till och
med 31 dece mber på sig att lämna in en fullständ ig kompletteri ng.
Komm unen kan komma att förlägga vite om Solberga ej återkopplar
med komp lettering i tid.

•

Sko linspektionen
När Skolinspektionen genomförde inspektion av vuxenutbildni ngen!
Hjernet 2017 fastslog de att rektorn för verksamhete n saknar
behörighet för sin tjänst och behöver enligt Skolinspektionen läsa
30 hp pedagogik för att bli behörig. Rektorn har sökt
pedagogikkurser på olika universitet men inte blivit antagen än.
Skon inspektionen har nu ålagt Nora kommun med vite om ingen
förändring sker. Skolchefen arbetar på alternativa lösningar och
därmed kommer vite inte bli aktuell.

•

Nya Karlsängs kolan
För att avlasta rektor för Karlsängs kolan under byggnat ionen!
partnering av Nya Karlsä ngskolan kommer biträdande rektor för
Karlssängsskolan att gå upp till 100% tjänstgöringsgrad .

•

MBL-förandling pågår
Elevhä lsan är i dagsläget en centralt samordnad verksamhet ledd
av enhetschef. När enhetschefen avslutar sitt uppdrag 31
december 2018 finns ett förslag på omorganisation som i dagsläget
förha ndlas med fackförbund . Förslaget innebä r att från och med 1
januari 2019 kommer varje rektorsområde få en egen kurator.
Logoped , psykolog och medicinskt ansvarig skolsköterska kommer
enligt förslaget att fortsätta som en centralfunktion med skolchefen
som chef.

•

Mitterm insbedömningen årskurs nio
Vi har gått upp sen föregående år, men ligger inte än i samma nivå
som 2016!17 . Pojkarna har högre andel behöriga och flicko rna
hög re genomsnittlig t meritvärde.
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Lågstadiet höstterminen 20 18
Vi har bra resultat i matematik. I läsning och skrivning är vi något
sämre , men det påverkas mycket av nyanlända barn . Den stora
utmaningen för oss är de barn som inte närvarar på lektionerna.

Barn- och ungdomsutskottet tackar för informationen.
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Information fritidsgårdarna
Mats Johansson, enhetschef, informerar utskottet om fritidsgårdarnas
verksamhet under året.
Fritidsgårdarna har tack vare statliga bidrag kunnat genomföra resor
med ungdomarna till attraktioner som alla ungdomar annars inte haft råd
med.
Fritidsgårdarna har en viktig funktion i att se och lyssna på ungdomarna.
Man arbetar hälsofrämjande och förebyggande för att fånga upp
ungdomar som behöver stöd. Medarbetarna har anmälningsskyldig het
och kan också lotsa ungdomar till rätt stöd.
Det är glädjande att deltagandet på fritidsgårdarna är jämnt fördelat med
50 procent av deltagarna är tjejer och 50 procent av deltagarna är killar.
Barn - och ungdomsutskottet tackar för informationen.
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