MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum

Barn- o utbildningsnämnden

2015-02-10

Plats och tid

Debatten, kommunhuset kl. 18:00 Sluttid:19:10

Beslutande ledamöter

Lena Gerby (M), ordförande
Patrik Gadler (M)
Ulla-Britt Lundgren (M)
Camilla Wallhed (M)
Hanna Svensson (S), 2:e vice ordförande
Ulrika Sandin (MP)
Magnus Danielsson (M) ersätter Marzena Waligorska (M)
Jimmy Sjölund (C) ersätter Britt Hellstadius (M)
Mia Heurlin Norinder (C) ersätter Göran Hellmalm (FP), vice ordförande
Marcus Micski (KD) ersätter Ove Wallin (C)
Johan Hammarström (S) ersätter Linda Spolén (S)
Madeleine Mjöberg (S) ersätter Annika Wibeck (KD)

Ej tjänstgörande ersättare
Övriga närvarande

Anders Anagrius
Eva Darselius
Anna-Maria Svensson

Utses att justera

Hanna Svensson (S)

Justeringens plats och tid

Kommunkansliet , 2015-02-11 19:30

Protokollet omfattar

§9-11

Underskrifter

Sekreterare

.................................................
Åsa Lindgren

Ordförande

................................................
Lena Gerby (M)

……………………………………….

Justerande

................................................
Hanna Svensson (S)

……………………………………….

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ
Sammanträdesdatum

Barn- o utbildningsnämnden
2015-02-10

Datum för anslags
uppsättande
Förvaringsplats för
protokollet
Underskrift

2015-02-12

Datum för anslags
nedtagande

2015-03-05

Kommunkansliet
.................................................
Åsa Lindgren
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Redovisning av åtgärder med anledning av Skolinspektionens tillsyn av fritidshem i
Ekerö kommun
Beslut om barn och utbildningsnämndens pris/stipendium
Nämndkontoret informerar
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§9

Redovisning av åtgärder med anledning av Skolinspektionens tillsyn av
fritidshem i Ekerö kommun (BUN15/24)
Sammanfattning
Skolinspektionen har genomfört s.k. regelbunden tillsyn i Ekerö kommun under hösten 2014.
Samtliga skolor och verksamheter har granskats. Beträffande fritidshem har skolinspektionen
gjort ett samlat beslut. Skolinspektionen har i det förelagt huvudmannen att vidta åtgärder för
att avhjälpa påtalade brister. De vidtagna årgärdena ska senast den 12 februari redovisas till
Skolinspektionen.
Skolinspektionen har förelagt kommunen att vidta åtgärder inom bedömningsområdena
trygghet och studiero, pedagogiskt ledarskap och utvecklingen av utbildningen vid
fritidshemmen, personalkompetens samt området gruppsammansättningens lämplighet.
Nämndkontoret redovisar i PM 2015-02-03 de åtgärder som vidtas för att åtgärda de påtalade
bristerna. I bilagor till PM redovisas även Skolinspektionens beslut samt Handlingsplanen där
åtgärdena anges.

Beslut
Barn och utbildningsnämnden beslutar att överlämna redovisningen av åtgärder med
anledning av Skolinspektionens tillsyn av fritidshem till Skolinspektionen.

Särskilt yttrande
Hanna Svensson (S) inkommer med särskilt yttrande.

Expedieras till
Skolinspektionen

Beslutsunderlag


Tjänsteutlåtande - Redovisning av åtgärder med anledning av Skolinspektionens tillsyn av
fritidshem i Ekerö kommun
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2015-02-10

PM - Åtgärder med anledning av Skolinspektionens tillsyn av fritidshem i Ekerö kommun
Bilaga 1 - Beslut för fritidshem i Ekerö kommun
Bilaga 2 - Handlingsplan utifrån Skolinspektionens förelägganden i beslut för fritidshem i
Ekerö kommun 2014-11-03
Utvärderingsplan BUN 2015 bilaga 3
BUNs årshjul 2015 bilaga 4
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SÄRSKILT YTTRANDE
Särskilt uttalande med anledning av Ekerö kommuns svar på skolinspektionens förläggande gällande
fritidshemmen i Ekerö kommun.
Föreläggandet gör gällande att fritidshemmen brister i personaltäthet, lokalernas ändamålsenlighet,
personalens kompetens, gruppsammansättning och storlek samt den pedagogiska planeringen. De
lyfter också bristen på och behovet av mätbara mål när det gäller kvalitet och uppföljning.
Då fritidshemmens verksamheter har så allvarliga brister måste nämnden ta skolinspektionens
föreläggande på största allvar.
Socialdemokraterna anser inte att Moderaterna konkretiserar nödvändiga åtgärder och att bristen på
kunskap i verksamheternas förutsättningar lyser igenom. I Socialdemokraternas förslag till budget
fanns flera förslag som hade varit ett steg på vägen för att stärka även fritidsverksamheten i
kommunen, såsom höjd skolpeng, ökade medel för kompetensutveckling och tidigareläggande av
lokalförbättringar.
Moderaterna måste nu ta det politiska ansvaret att skapa goda förutsättningar för en
fritidsverksamhet med hög kvalitet så att elevernas utveckling och lärande främjas.
Hanna Svensson för
S-gruppen i BUN
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§ 10

Beslut om barn och utbildningsnämndens pris/stipendium (BUN15/14)
Sammanfattning
Barn och utbildningsnämnden beslutade i november 2012 att inrätta ett stipendium för att
lyfta fram goda exempel på främjande och förebyggande arbete.
Syftet med priset/stipendiet är att bidra till att utveckla värdegrundsarbetet med fokus på
insatser mot diskriminering och kränkande behandling. Det ska göras genom nyskapande och
kreativitet. Insatserna ska syfta till inkludering och delaktighet. Priset/stipendiet har ett tydligt
barn/elevfokus. Priset kan uppgå till max 50 000 kr och kan delas av flera mottagare.
Pris delas ut som belöning eller uppmuntran för en genomförd insats.
Stipendium delas ut för något som i enlighet med syfte och kriterier avses genomföras.
Ärendet har beretts av nämndens presidium.
Följande 3 nomineringar föreslås belönas:
1. Träkvista skolas arbetslag 7 – 9 tillsammans med skolbiblioteket tilldelas ett stipendium om
30 00 kr för att utveckla ett värdegrundsbasterat projekt med hela högstadiet.
Motivering:
Arbetslag 7 -9 vid Träkvista skola ambition att genom ökad kunskap och våga tänka kritisk få
eleverna att bli mer öppna inför det annorlunda och agera ur ett medmänskligt och empatiskt
perspektiv är i dagens perspektiv mycket angeläget. Nämnden vill på detta sätt stödja det
fortsatta arbetet.
2. Pedagogerna vid föräldrakooperativet Eken tilldelas ett pris om 10 000 kr för sitt goda
likabehandlingsarbete.
Motivering: Pedagogerna på föräldrakooperativet Eken arbetar medvetet och aktivt
tillsammans med barnen för att utveckla en gemensam värdegrund som bygger på allas lika
värde och ett lugnt och tryggt arbetsklimat. I ett kreativt och nyskapande arbete upprättar barn
och pedagoger tillsammans ”barnens likabehandlingsplan”.
3. Läraren Johan Andersson vid Sanduddens skola tilldelas ett pris om 10 00 kr för sitt goda
arbete med att utbilda barnen till trivselledare.
Motivering: Johan har genom att leda barnen i trivselledarlekar starkt bidragit till att som det
anges i nomineringen ”ingen på våran skolgård är nu utanför”.
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Beslut
1.Barn och Utbildningsnämnden beslutar att tilldela arbetslag 7 – 9 tillsammans med
skolbiblioteket vid Träkvista skola ett stipendium på 30 000 kr.
2. Barn och Utbildningsnämnden beslutar att tilldela pedagogerna vid föräldrakooperativet
Eken ett pris på 10 000 kr.
3. Barn och Utbildningsnämnden beslutar att tilldela Johan Andersson vid Sanduddens skola
ett pris om 10 000 kr.

Expedieras till
De sökande

Beslutsunderlag







Tjänsteutlåtande Beslut om Barn och Utbildningsnämndens pris/stipendium
Barn och utbildningsnämndens prisstipendie Birka
Barn och utbildningsnämndens prisstipendie Eken
Barn och utbildningsnämndens prisstipendie Rebeckahemmet
Barn och utbildningsnämndens prisstipendie Sandudden
Barn och utbildningsnämndens prisstipendie nominering Träkvista skola
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§ 11

Nämndkontoret informerar
Sammanfattning
1.Information om den fortsatta utvecklingen på Första Steget.
2.Stenhamra förskola har fuktskador. Nya alternativa lokaler kommer att tas fram.
3.Påminnelse om Barn- och utbildningsnämndens utbildning den 19 februari kl 9 - 16 i
Mälarökyrkan. På agendan, ekonomistyrning, reglementen, delegationsordning och de statliga
styrdokumenten. Anmälan senast den 17 februari.
4.Påminnelse om utbildning den 24 mars om förtroendemannarollen med Axel Danielsson.
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