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Kallelse Utbildningsnämnden
Tid

Fredagen den 5 Februari 2016 kl. 08.30-13.00

Plats

Kommunhuset, Kungshamn, ”Tryggö”

Ordförande

Mikael Sternemar

Ärenden – offentligt sammanträde

1

Val av justerare och tid och plats för justering.

2

Godkännande av dagordning

Dnr

Föredragande

Stående punkt, Fritid och Kultur
3

Sara Fjällman
Information om projektet ” Unga idéambassadörer”

4

Stående punkt, läget vad avser nyanlända

Eva-Lott Grafman

5

Svar på frågor från nämnden med anledning av
2014/2015 års SKA-rapporter

Lars Bennersten

6

Ärenden ej offentligt sammanträde

8

Ekonomi, lägesrapport

Susanne Grundhall

9

Information om pågående skolutredning

Lars Bennersten

Skickas till

Susanne Grundhall, Sara Fjällman, Eva-Lott Grafman
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I Utbildningsnämndens protokoll från 2015-10-29 § 106 vill nämnden ha svar på
ett antal frågor utifrån 2014/2015 års SKA-rapporter.

Vilket steg har utbildningsförvaltningen tagit för att uppnå målet om jämställdhet i föroch grundskola?
Ledningsgruppen har genomgått en utbildning i ämnet. Vi har en jämställdhetsansvarig i
ledningsgruppen som ständigt lyfter aspekten. Det har varit fortbildningsinsatser i
verksamheten. En skolenhet har genomfört en KU8-observation runt jämställdhet för att
ta fram en plattform att arbeta utifrån.
I SKA-rapporterna skall varje verksamhet teckna ett verksamhetsmål inom jämställdhet.

Vilka åtgärder har utbildningsförvaltningen tagit för att utveckla fritidshemmens
verksamhet?
I SKA-rapporten skall fritidshemmen teckna egna verksamhetsmål. En översyn av
bemanningen är gjord. Vi har genomförts en gemensam kompetensutvecklingsdag inom
V8 under hösten 2015 riktad mot fritidshemmens verksamhet.

Vilka åtgärder har förvaltningen vidtagit för rektorernas behov av administrativt stöd?
Till varje rektorsområde är det nu knutet en administratör på heltid. Om detta är
tillräckligt skall utvärderas under våren 2016.

Finns det en pedagogisk plan för uppföljning av arbetet med teknik och naturvetenskap
inom förskoleklass och grundskola?
Inte specifikt inom teknik och naturvetenskap, det ingår i det system av överlämnande
som skall ske mellan förskola och skola. En uppföljning/kartläggning sker av helhet.
Lärare följer upp inför fortsättning.

I tjänsten

Lars Bennersten
Förvaltningschef
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