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Rapport kommunala aktivitetsansvaret KAA
Sommaren 20 18 sked de några för ändring ar i lagkraven kring det kommunala aktivitetsansva ret exempelvis togs gruppen elev er på IM-pro gram bort och ansvaret för gruppen unga med studiebevis förtydligad es.
Under hösten 2018 till första januari 2019 var antalet ungdomar registrerade i KAA i genoms nitt 27 ungdomar/må nad. Ant alet utlandsfödda inom
KAA är vid den na rapport 12 % vilket är en kraftig sänkning sedan förra
rapporten eftersom att KAA inte längre omfatt ar elever på språkintroduktionsprogrammet.
Totalt har 203 insatser genomförts ino m KAA under 2018,129 på våren
och 74 under hösten.
Förändringen i lagstiftningen har i realiteten inte medfört någon stor förändring i arbetet eftersom Nora KAA idag arbetar i nära samv erkan med
länets gymnasieskoior och bedriver ett arbete inriktat på att motve rka
studieavb rott och gör många insatser på gymn asieskolorna i samverkan
med elever och personal.
Ordföranden tackar för informationen.
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Förslag till förstudieuppdrag förskola och skola
Under hösten 2018 genomfördes en lokalinventering som omfattade
komm unens skol- och förskolelokaler. Inventeringsprocessen utmynnade i ett antal tänkbara åtgärds förslag som bedömdes vara möjliga
utan alltför omfattande nyinvesteringsåtgärder.
Två konkreta alternativ presenterades utifrån grundförslaget:
Alt 1) Eleverna på den en-para llelliga Lärkesskolan erbjuds plats på
Järnto rgsskolan . Järntorgets fyra förs koleavdelningar flyttas i sin tur till
Lärkesskolan för att frigöra lokalutrymme på Järntorgsskolan och kompletteras där med ytterligare sex avdelningar.
Alt 2) Eleverna på den en-parallelliga Lärkesskolan erbjuds plats på
Järnt orgsskolan. Järnto rgets fyra förskoleavdelningar flyttar i sin tur till
Lärkesskolan för att frigöra lokalutrymme på järntorgsskolan och kompletteras där med ytterligare en avdelning samt att även lokalutrymme
för verksam heterna vuxenlärande enheten Hjernet, Integrationsenheten
och AME tillskapas på Lärkesskolan.
Syftet med den nu föreslagna förstudien är att djupare belysa om de beskrivna alternat iven är realistis ka, lämpliga och överhuvudtaget önskvärda. Förstudien ska genom att översiktligt kasta ytterligare ljus på elva
specificerade frågeställningar som kan vägleda den politiska nivån i beslutet att gå vidare med eller att förkasta förslaget.
Resultatet av förstudien ska återrapporteras till kommu nstyrelsen senast
november 2019 .
Maria Blomqvist (LPo) yrkar avslag till förslaget.
Ordföranden yrkar bifall till förslag enligt alt. 1 med tillägget att beakta
logistiken vad gäller de geografiska lägena samt att titta på om F-3 kan
bli kvar på Lärkesskolan.
Ordförande ställer proposition på de båda yrkandena och finner att barnoch ungdomsutskottet beslutar i enlighet med ordförandens yrkande.

Barn- och ungdomsutskottet föreslår kommunstyrelsen
besluta
att uppdra åt kommunförvaltningen att genomföra en förstudie som belyser realismen och lämpligheten i att genomföra en lokalförän dring som
innefattar lokalobjekten Järntorgsskolan inklusive fritidshe m, Järntorgets
förskola, Lärkesskolan inklusive fritidshem enligt alt 1 med tillägget att
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Förslag till revidering av ny stadieindelad timplan för grundskolan
Komm unstyrelsen antog 2019-05-30 en ny stadieindelad timplan för
grunds kolan. Efter att beslutet fattades har det framkommi t att vissa delar av beslutet grundats på felaktig förståelse av förutsättningarna. Mer
specifikt handlar felaktigheten om timantalet i de tre ämnesområde na
matematik, idrott och hälsa samt elevens val. Efter ny, mer klargörande,
information från Skolverket lämnar skolchefen förslag till revidering av
tidigare beslut om timplanen.
Matematik: Förändringen berör enbart högstad iet och innebär att det totala antalet timmar under stadiet ökar från 295 till 400 timmar.
Idrott och hälsa: Revideringen berör både mellanstadiet och högstad iet.
Den total a timplaneförändringen i ämnet under årsk urserna 1-9 är 100
timm ar, från 500 till 600 timma r varav 20 timmar berör mellanstadiet och
80 timmar högstadiet.
Elevens val: Timplanen för ämnet är inte stadieindelat och minskar totalt
med 205 timmar, från 382 till 177 timma r.

Barn- och ungdom sutskottet föresl år kommunstyrelsen
besluta
att anta revideringsförslaget av ny stadieindelad timplan.
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Information nytt uppdragsdirektiv för nya Karlsängskolan
Kommunfullmäktige beslutade 2018-04-18 om att uppföra en ny skola
genom nybyggnation. För att tydliggöra uppförandet av en ny högstadieskol a har en uppdragshandling tagits fram .
Förfrågnin gsunderlag är under framarbe tande. Samhällsbyggnadsutskottet behandlade uppdragshandlingenIdirektiven
2019-05-06.
Skolchefen informerar om de framtag na uppdragsdirektiven.
Ordföranden tackar för informationen.
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Ekonomisk rapport
Prognosen för 2019 är att verksamheten klarar budgetramen. En oro
finns vad gäller gymnasieskol an där en stor andel elever välje r yrkesförberedande program som är mer kostsamma än de studieförbe redande.
Vidare tillkommer kostnader för specialskol a (Ekesko lan).
Skolorna och förskolorna håller sin budget.

En mer detaljerad budgetrappo rt kommer att delges utskottet vid nästkommande ekonomiska rapport.
Ordföranden tackar för information en.
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Skolchefen informerar
Skolchefen lämnar informati on om den sko lfrånvaro som finns inom
grundsko lan. Mars 20 19 var det 16 elever med stor frånvaro i kommu nens grundskolor.
Vidare informerar skolchefen om det analysverktyg som skolorna använ der och de utbild nings insatser av personal som genomförs för att
komma till rätta med frånvaron.
Ordföranden tackar för informationen.
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Rapport från kontaktpersonerna
Birgitta Borg (L) rapporterar från besök på de förskolor som hon är
kontaktperson för.
Ordföranden tackar för rapporten .
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