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Godkännande av dagordning
Ordföranden går igenom förslag till dagordning.

Barn- och ungdomsutskottet beslutar
att godkänna dagordningen .
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Förs lag t ill r iktlinjer e rsättn i ng t i ll u nga u n der 2 0 år s om stu derar vid fol k högsk o la
Det fin ns ungdomar me llan 16-20 år som av olika anledningar läser kurser på gymnasienivå på en folkhögskola istä llet för på gymnasiet. Dessa
ungdomar missgynnas eko nomiskt jäm fört med de som går på gymnasiet då folkh ögskolan kan ta ut både en terminsavgift och en m åltidsavgift. Ungdomarna är helle r inte berättigad till ett gymnasiebusskort.
Studerande på folkhögskola som är över 20 år har möjlighet att söka
studiemedel från CSN som kan täc ka sådana kostnader men för ungdomar under 20 år betalas enbart ett stud iebidrag ut, samma som för gym nasiestude rande .
Ansvarig utredare föreslår att Nora kommun antar en riktlinj e för ersättning till unga under 20 år som stude rar vid folkhögsko la. Kommunen ersätter eleve ns kost nader för terminsavgift och måltider samt ge r den ett
bussk ort.
Under utskottets behandling av frågan yrkar ordföranden på ett tillägg i
riktlinjerna om att term insrä kning och måltidsersättn ing även ska kunna
regleras direkt mellan folkhögskolan och kommunen .
Ordföranden ställer proposition på sitt tillägg syrkande och finner att det
bifalls .
Ba rn - och un gdom sutskottet föreslår komm unstyrelsen bes luta
att med ordförandens tilläggsyrkande anta riktlinje r för ersättning till
unga under 20 år som studerar vid fol khögskola.
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Infor mation kommuna la aktivitetsansvaret, KAA
Bildningschefen informerar om situationen inom KAA och vilka åtgärder
som vidtag its och som kan komma att vidtas.
Tjänsten som SYV på Hje rnet är fortfarande vakant.
Utskottet kommer att fortsätta att bevaka situationen inom KAA.
Ordföranden tackar för informationen.
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Information om förskolan utifrån årsberättelsen för 2017
Bildningschefen informerar utskottet om förskolans verksamh et under
2017.
Under början av året genomförde Skolinspekt ionen en granskn ing av
förskolan i Nora kommun. En granskning som fick god känt utan några
förelägganden.
Under 2017 gjo rde kommunen en retroaktivavgiftskontroll inom förskolan.
Kontrolle n inbringade ett nettobelopp på ca 300 tkr.
Ordföranden tackar för informationen .
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Information om sko lan utifrån årsberättelsen för 2017
Bildnings chefen informerar utskottet om grundskolans verksamhet under
2017 .
Meritvärde na för åk 9 är lägre jämfört med föregående år. Dock har andelen elever som går ut grundskolan med gymnasiebe hörighet ökat och
låg 2017 på 92 procent.
Nora kommun har för andra året j rad utsetts till länets skolkommu n av
Lärarförbundet.
Ordföranden tackar för informationen.

Protokollsutdrag till

Justerares sign

//#Y

A'K

Utdragsbestyrkande

NORAKOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Barn- och ungdo msutskottet

Bu § 14

2018-03-06

Sida

16

dnr ks20 18-033

Information barnantal på förskolorna
Bildningschefen presenterar en översikt av anta let barn per förskola och
försko leavdelning i kommunen från 2013 fram till idag. Det genomsnittliga anta let barn per avdelning har gradvis sjun kit under perioden.
Ordföranden tackar för informationen .
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Inform ation lokalsituatio nen As s kola och förs kola
Under 2017 genomfördes en lokalöversyn på As skola och förskola då
sko lan behövde större lokaler, främst för förskoleklassens verksamhet.
Förskola n bytte lokaler till hösten 2017 men för att tillgodose förs kolans
behov krävs det en annan långsi ktigare lösning.
Tan ken är att förskolan ska inrymmas i en modulIösning - en åtgärd
som beräknas vara på plats till augusti 2018. Fram till dess att modullösningen är på plats har förskolan tillfälligt flyttat sin verksamhet till
Esstorp.
Ordföranden tackar för informationen.
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Bildningschefen informerar
•

Skolinspektionen grans kar Järntorgsskolans skidresa
Skolinspektion en har initierat ett ärende om Järntorgsskolans skidresa till Romme och om kostnaden för skidresan är i enlighet
med skollagens bestämmel ser. Bildningschefen och rektorn på
Järntorgsskolan har svarat på Skolinspe ktionens frågor. SkoIinspektionen har änn u inte lämnat något besked i ärendet.

•

Tillsyn förskolan Äventyret, Solberga AB
Kommunen har ett tillsynsansvar över de fristående förs kolor
som finns i kommunen. Bildningschefen informerar att kommunen har inlett en tillsyn av förskolan Äventyret som drivs av Solberga AB . När tillsynen är genomförd kommer rapport att lämnas
till utskotte t.

Ordföranden tackar för informationen.
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