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Godkännande av dagordn ing
Ordföra nden föres lår att informationen om styrkorten utgår från dagens
sammanträde och istället behandlas på nästkommande sammanträde.
Barn- och ungdomsutskottet beslutar
att faststä lla dagordningen med ändring.
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Resultatuppföljning grundskolan vårterminen 2018
Grundskolans rektore r presenterar statistiken för meritvärdena för
eleverna i åk 6-9 samt andelen godkän da elever i de nationella proven i
åk 3,6 och 9.
Förra året sjönk meritvärdena för åk 9 men har i år stigit och ligger i nivå
med 2016, till och med något över. Ande len behöriga till gymnas iet har
fortsatt att stiga och ligger för 2018 på 93 proce nt.
I åk 6 har meritvärdena ökat på Järnto rgsskolan och Järnboås skola
medan de har sjunkit på Lärkes kolan , Gyttorpskolan och As skola.
Ordföranden tackar för informationen.
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Rapport verksamhe tsbesök
Inget att rapport ea.
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Skolchefen informerar
•

Skolskjutsarna vid termins starten
Skolorna började på torsdagen vecka n före Länstrafikens
hösttidtabell började gälla vilket innebar att de skolskjutsar som
görs via linjetrafiken fick ordnas på annat sätt under första
veckan . En översyn och utvärdering ska göras för att se och lära
inför framtiden .

•

Elevadministrativt systemllärplattform
Nora kommun har ett nytt elevadm inistra tivt system, Schoo lsoft,
sedan årsskiftet. Införandet har kantats av prob lem med
impleme nteringen varför det gamla systemet varit i bruk parallellt
med det nya. Målet är att inom kort helt kunna lämna det gamla
systemet för förskolan och grundskolan.

•

1-1-satsningen
Under hösten kör 1-1-satsningen igång men målet 1 devie per
elev.

•

Utvec kling av elevhälsans arbete
Det pågår ett utvecklingsarbete inom elevhälsan med ett tydligt
uppdrag att koppla elevhälsans verksamhet mot
kärnverksamheten i förskolan och grundskolan.

•

Strateg isk lokalförsörjningsplan
Ett arbete har påbörjats med att gå igenom kommunens
lokalbehov, i dag och för framtida behov. Arbetet kommer att
börja med området skola-förskola.

•

Fritidshemspeng
Arb etet pågår med att hitta faktorer för att kunna skapa en
resursfördelningsmodell motsvarande de som finns för förskolan
och grundskolan.

Ordföranden tackar för informationen.
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