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Patientsäkerhetsberättelse elevhälsans medicins ka enhet 2017 17 20

Information kvalitetsarbetet inom förskolan 18 21

Information kommunala aktivitetsansvaret, KAA 19 22
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Sida
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Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Pat ie ntsäkerhetsberätte lse elevhälsans medicinska enhet
2017

Patientsäkerhetslagen ger vårdgivaren ett tydligt ansvar för att bedriva
ett systematiskt patientsäkerhetsarbete och arbeta förbyggande för att
förhindra vårdskador.

Vårdg ivaren ska senast 1 mars varje år upprätta en
patientsäkerhetsberättelse och av den ska det framgå
- hur patientsäkerhetsarbetet har bedrivits under föregående läsår
- vilka åtgärder som har vidtagits för att öka patientsäkerheten
- vilka resultat som uppnåtts

Patientsäkerhetsberättelsen ska vara tillgänglig för den som önskar ta
del av den. Lagen om patientsäkerhet innebär ökade krav på vård-giva
ren, kommunstyrelsen, att bedriva ett systematiskt patientsäkerhetsar
bete i syfte att minimera och förebygga vårdskador inom verksam
heten.

Barn- och ungdomsutskottet fö resl år kom mu nstyrelsen besluta

att fastställa patientsäkerhetsberättelsen för elevhälsans medicinska
enhet för 2017.

Protokollsutdragtill
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~,~\~
- Utdragsbestyrkande

Information kvalitetsarbetet inom försk olan

Förskolecheferna Sofie Nylen och Stina Myren informerar om försko lans
systematiska kvalitetsarbete.

Kvalitetsarbetet bedrivs gemensamt i alla tre förskoleområden. Varje för
skola har minst en utveckl ingsledare, totalt 13 stycken, som tillsammans
med försko lecheferna bildar ett utveck lingsledarteam .

Nora kommun har som mål att fördelningen förskollärare/barnskötare
ska vara 70/30. Trots brist på förskollärare nationellt så upprätthåller
kommunen andelen förskollärare till 70 procent.

Ordföranden tackar för informationen

Protokollsutdrag till
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Utdragsbestyrkande

Information komm unala aktivitetsansvaret, KAA

Bildningschefen informerar om situationen inom KAA.

SYV-tjänsten på Hjernet är fortfarande vakant.

Utskottet fortsätter att bevaka situationen inom KAA

Protokollsutdrag till
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"""Utdragsbestyrkande

Information miUerminsbedömning grundskol an vt-18

Bildningschefen redovisar resulta ten i grundskolans mitterminsbedöm
ning för vårterminen 2018.

Ordföranden tackar för informationen.

Protokollsutdrag till
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Utdragsbestyrkande

Uppföljning resultat grundsärskolan

Bildningschefen redogör muntl igt för utskottet resultaten i
grundsärskolan.

Ordföranden tackar för informationen.

Protokollsutdrag till
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Rapport verksamhetsbesök

Inget att rapportera .

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Protokollsutdrag till
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Utdragsbestyrkande

Bildningschefen informerar

• Skolskjutsutredningen
Det har inletts ett arbete med att se över möjligheten all samar
bete med Länstrafiken rörande skolskjutsar. Paralle llt pågår för
beredelsearbete inför nästa upphandling av skolskjuts som ska
göras under 2019.

• Timplaner
Kommunen jobbar samordnat med att ta fram förslag till nya tim
planer.

• Granskning Solberga
Arbetet med tillsynen av Solberga förskolor AB:s fristående för
skola pågår. En rapport över tillsynen kommer förhoppningsvis
kunna presenteras redan på nästa utskott i maj.

• Beslut från Skolinspekt ionen angående Järntorgsskolans skid
resa till Romme
Skol inspektionen underkänner Nora kommuns redogörelse för
hur skolan lever upp till kravet på en avgiftsfri skola i samband
med Järntorgsskolans skidresa till Romme. Kommunen ska sen
ast den 29 juni presentera vilka åtgärder kommunen avser vidta
för att leva upp till lagens krav.

Ordföranden tackar för informationen.

Protokollsutdrag tm
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Närvarande Närvarande Omröstningar

beslutande Ej

beslutande

Ledamöter § §

Ja Nej Avs. Ja Nej Avs.

S UIla Bergström X

S Anneli Ström

S Anita Rundqvist X

V Camilla Andersson

Larsson

C Susanne Forsberg X

M Bengt Svensson X

SO Ove Göthlin X

Ersättare

S Eleonor Karlsson

S Bror-Erik Israelsson ISIS 18-23

V Carolina Pettersson

KD John SundelI X

Närvarorätt

Helena Vilhelmsson (C)
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