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Information om skolan utifrån årsberättelsen för 2016

Järntorg sskolan är i dagsläget Naras största sko la med ungefär 350
elever. Skolan är en F-6 skola med två paralleller i varje årskurs. Elev
antalet växer och klassernas storlek gör att det finns ett behov av större
klassrum, en fråga som håller på att ses över.

Anders Forsberg, rektor på Järntorgsskolan, berättade om lärarlyftet
och hur Nara kommun gjort för att välja ut de lärare som fått en löneför
höjning inom ramen för lärarlyftet.

Ordföranden tackar för informationen

Protokollsutdragtill
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Information om förskolan utifrån årsberättelsen för 2016

Förskolorna i Nora kommun är indelade i tre förskoleområden med
varsin förskolechef. Järnboås och As förskolor har tidigare legat under
rektorerna för Järnboås respektive As skolor men är nu en del av för
sko le område 1(Järnboås förskola) respektive 3(As förskola).

Förskolecheferna Ann-Kristin Andersson och Stina Myren berättade om
förskolans nya ledningsorganisation som funnits sedan hösten 2016.
På varje förskola finns det en utvecklingsledare. Alla utvecklingsledare
bildar tillsamman med förskolecheferna ett utvecklingsteam där de till
sammans driver utvecklingsfrågor för förskolorna i komm unen. I och
med det har också planeringstiden för personalen överfö rts från att ha
varit fördelad på individnivå till att fördelas inom arbetslaget. Den totala
planeringstiden för arbetslagen är dock fortsatt 6,0 timmar/vecka per
heltidstjänst.

Förskolan arbetar efter en ny läroplan sedan 2016 och under 2017 har
Skolverket dessutom gett ut allmänna råd för förskolan .

Ordföranden tackar för informationen.

Protokollsutdrag till



NaRA KOMM UN

Barn- och ungdornsutskottet

Bu § 9

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2017-03-09

dnr ks2017-152

Sida

11

Justerares sign

Utdragsbeslyrkande

Rapport kommunala aktivitetsansvaret

Idag är 400 Umf416 i november 2016 och 389 ht-15) elever inskrivna i
gymnasieskolan i Nara kommun. Av dessa går 51 elever på Hjernet i
Nara, 92 stycken går på Lindes kolan, 188 elever går i kornmunala gym
nasieskolan i Örebro och 60 stycken går på fristående skola i Örebro .
Resterande elever är inskrivna i kommunala eller fristående gymnasie
skolor runt om i landet.

Sedan 9 janua ri är tjänsten sorn SYV på 25 % inom kommunala aktivi
tetsansvaret, KAA, tillsatt.

Ordföranden tackar för informationen

Protokollsutdrag till
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När varo-ochomröstnings l ista
BARN- OCH UNGDOMSUTSKOTTETS SAMMANTRÄDE 2017-03-09

Närvarande Närvarand e Omröstningar

beslutande Ej

beslutande

Ledamöter 2 § §

Ja Nej Avs . Ja Nej Avs.

S Ulla Bergst röm 1

S Anneli Ström 1

S Jennika Landin 1

V Cam illa Andersson

Larsson

C Susanne Forsberg 1

M Benut Svensson 1

SO Ove Göthlin 1

Ersättare

S Eleonor Karlsson

S Anita Rundovist 1

V Carolina Pettersson

KD John SundelI 1

Närvarorätt

Helena Vilhelmsson (C) 1 &&7-8

Antal: 7 2
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