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§ 80 Fastställande och justering av föredragningslistan
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Bertil Jansson (S) utses tillsammans med ordföranden att justera protokollet senast klockan 12:00 den
18 september 2019.
Utskickad föredragningslista fastställs med följande revideringar:
-

Ärende nummer 16 ”rapport från kontaktpolitiker” utgår
Ärende nummer 17 ”förvaltningen informerar” flyttas upp och behandlas som ärende nummer
16.
Nytt ärende ”revidering riktlinjer skolskjuts” behandlas som ärende nummer 17.

Yrkanden
Ordföranden yrkar att Bertil Jansson (S) utses att tillsammans med ordföranden justera protokollet
senast klockan 12:00 den 18 september 2019 samt att utskickad föredragningslista fastställs med
följande revideringar:
-

Ärende nummer 16 ”rapport från kontaktpolitiker” utgår
Ärende nummer 17 ”förvaltningen informerar” flyttas upp och behandlas som ärende nummer
16.

Peter Lindqvist (WP) yrkar att nytt ärende ”revidering riktlinjer skolskjuts” läggs till föredragningslistan.
Ordföranden yrkar att ärende ”revidering riktlinjer skolskjuts” behandlas som ärende nummer 17.
Ordföranden finner bifall till respektive yrkande.

……………………….
Ordförande
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§ 81 Ekonomiskt utfall och prognos 2019
Barn- och utbildningsnämndens beslut
1. Informationen noteras till protokollet.
2. Förvaltningen får i uppdrag att utifrån befolkningsprognosen återkomma med en bedömning av
behov av kapacitet i förskolorna samt föreslå åtgärder för att nå en budget i balans i den egna
regin.

Ärendebeskrivning
Utbildningsförvaltningen redovisar tertialbokslut 2 (T2) 2019 för barn- och utbildningsnämnden.

Yrkanden
Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens beslutsförslag med tillägget att med anledning av
prognostiserat underskott i egen regi så får förvaltningen i uppdrag att utifrån befolkningsprognosen
återkomma med en bedömning av behov av kapacitet i förskolorna samt föreslå åtgärder för att nå en
budget i balans i den egna regin.
Ordföranden finner bifall till eget yrkande.

Handlingar
Tjänsteutlåtande 2019-09-16
Tertialbokslut 2 (T2) 2019

Kopia på beslutet till
För åtgärd:

Kommunstyrelsen
Ekonomienheten, Koray Kahruman

……………………….
Ordförande
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§ 82 Omorganisering rektorsområden Vaxö/Rindö
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Ärendet återemitteras med motiveringen att underlaget ska kompletteras med en bättre
konsekvensanalys avseende barn-, föräldra- och personalperspektiv.

Ärendebeskrivning
Rindö skola visar sedan flera år ett underskott mot budget, trots tillskjutande av ö-bidrag. Förvaltningen
har på uppdrag av nämnden utrett åtgärder för att sträva mot en budget i balans. Den åtgärds som
redovisas och föreslås är en sammanslagning av rektorsområde Vaxö skola och Rindö skola.
Sammanslagningen uppskattas minska Rindö skolas underskott med ca 1 mkr på grund av minskad
skolledning samt effektivare organisation och arbetssätt. Åtgärden bidrar inte fullt ut till en budget i
balans, fler åtgärder behöver utredas. Efter nämndens beslut återkommer förvaltningen med förslag på
genomförande och tidplan samt förslag på vidare åtgärder.

Yrkanden
Daga Bäfverfeldt (WP) yrkar att ärendet återremitteras med skriftlig motivering enligt bilaga 1 till
protokollet.
Ordföranden yrkar att ärendet återremitteras med motiveringen att underlaget ska kompletteras med
en bättre konsekvensanalys avseende barn- och personalperspektiv.
Svante Nordell (M) yrkar bifall till ordförandens beslutsförslag med tillägget att även ett
föräldraperspektiv ska ingå. Ordföranden instämmer i Svante Nordells (M) tillägg.

Ajournering

Sammanträdet ajourneras 19:05-19:13

Proposition
Ordföranden frågar först nämnden om ärendet ska återemitteras och finner bifall till detta.
Ordföranden ställer sedan proposition på om ärendet ska återremitteras enligt ordförandes motivering
med Svante Nordells (M) tillägg mot om ärendet ska återremitteras enligt Daga Bafverfeldts (WP)
motivering.
Ordföranden finner att ärendet ska återremitteras enligt ordförandes motivering med Svante Nordells
(M) tillägg.
Votering begärs och verkställs.

Voteringsproposition
Ordföranden föreslår och får följande voteringsproposition godkänd av barn- och utbildningsnämnden:
Ja röstar: Den som bifaller ordförandens förslag med Svante Nordells (M) tillägg.
Michael Baumgarten (L), Bertil Jansson (S), Svante Nordell (M), My Hvittfeldt (S), Ann-Sofi Klar (C),
Eleonore Mårtensson (M), Kent Öhman (M), Peter Lindqvist (-), Annbritt Kronlund (V)
Nej röstar: Den som bifaller Daga Bafverfeldts (WP) förslag.
Daga Bäfverfeldt (WP), Leena Hämäläinen (WP)
……………………….
Ordförande
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Omröstningsresultat
Ordföranden finner att barn- och utbildningsnämnden med 9 ja-röster mot 2 nej-röster bifaller
ordförandens förslag med Svante Nordells (M) tillägg.

Handlingar
Tjänsteutlåtande, omorganisation rektorsområde Vaxö/Rindö

Kopia på beslutet till
För åtgärd:

Ulrika Strandberg, uf

För kännedom:

Rektor Åsa Häger, rektor Christina Persson, rektor Louise Furness,
tf rektor Myrna Selenius

……………………….
Ordförande
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Protokoll Barn- och utbildningsnämnden
2019-09-16
Änr BUN 2019/184.206
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§ 83 Förslag sänkta avgifter i Kulturskolan 2019
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Förslag om sänkta avgifter i kulturskolan över en fyra års period inkluderas i nämndens yttrande, mål
och budget 2020-2022, samt i nämndens förslag till taxor och avgifter 2020.

Ärendebeskrivning
Utbildningsförvaltning har på uppdrag utrett en sänkning av kulturskolans avgifter. Utredningen har
beaktat avgiftsnivåerna i landet jämte Vaxholm stad och funnit att Vaxholm stads avgifter är bland de
högre i länet.
En stegvis sänkning av avgifterna över en period på fyra år skulle innebära att Vaxholm stad närmar sig
regionens genomsnittliga avgift. Olika aktiviteter har olika grad av sänkning för att just möta regionens
genomsnitt. Den stegvisa sänkningen medför att kostnadsökningen sprids över fler år och bedöms då
rymmas inom budgetramen.
Modell sänkta avgifter Kulturskolan
Instrument

år 1
år 2
år 3
år 4

% sänkning
7,5%
15%
20%
20%

Typ av avgift och sänkning per termin
Teater / Drama
Ensemble

1650 % sänkning
124
10%
229
5%
259
15%
208
5%

1150 % sänkning
115
15%
52
35%
147
25%
42
25%

Kör

950 % sänkning
143
0%
50
0%
12
0%
3
0%

Instrumentalelever

600 % sänkning
0
7,5%
0
15%
0
25%
0
0%

2475
186
343
486
0

Termin
Summa
minskad
intäkt
56 834
36 246
19 337
26 193

ÅR

113 668
72 491
38 675
52 386
277 220

Ny avgift över tid per termin

år 1
år 2
år 3
år 4

Instrument Teater / Drama Ensemble
1526
1035
808
1297
983
758
1038
836
745
830
794
742

Kör
600
600
600
600

Instrument Termin
Hyra 30min
summa
400
2289 732 266
400
1946 668 155
400
1459 556 186
400
1459 221 363

Årsintäkt
1 464 533
1 336 310
1 112 372
442 726
4 355 940

Den gradvisa sänkningen innebär en större minskning av intäkterna från avgifterna mot kostnader år 1
än år 4. För att täcka den minskade intäkten behöver kommunen skjuta till ett belopp motsvarande
avgiftssänkningen. År 1 ökar anslaget med på ca 114 tkr. År 2 ökar anslaget med ca 72 tkr. År 3 med ca
39 tkr och år 4 med 52 tkr.
Sänkta avgifter innebär att fler familjer har möjlighet att börja på kulturskolan och det blir inte längre en
fråga om familjens ekonomiska möjligheter. Barnen vågar förhoppningsvis också prova på utbudet av
instrument eftersom det inte längre kostar så mycket och fler elevplatser bör kunna fyllas upp.
Det kommer att bli enklare att beräkna budget då det troligen står färre elevplatser står tomma på
vårkanten.

Yrkanden
Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens beslutsförslag och finner bifall till eget yrkande.

Handlingar
Tjänsteutlåtande, Walewska Jendi 2019-08-28.
Rapport Sänkta avgifter Kulturskolan, Walewska Jendi 2019-05-20
……………………….
Ordförande
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Kopia på beslutet till
För kännedom:

Kulturskolan, chef Petri Goman, petri.goman@vaxholm.se

……………………….
Ordförande
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§ 84 Yttrande mål och budget 2020-2022
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Yttrande till mål och budget 2020-2022 samt förslag till taxor och avgifter 2020, antas som nämndens
eget och överlämnas till kommunstyrelsen.

Ärendebeskrivning
Utbildningsförvaltningen redovisar Yttrande till mål och budget 2020-2022, innehållande mål- och
nyckeltal, driftsbudget, investeringsbudget samt taxor och avgifter för nämndens verksamheter.

Yrkanden
Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens beslutsförslag och finner bifall till eget yrkande.

Handlingar
Tjänsteutlåtande, Ulrika Strandberg, 2019-09-11
Yttrande till mål och budget 2020-2022 Barn- och utbildningsnämnden
Nämndens nyckeltal, 2020
Taxor och avgifter, Barn- och utbildningsnämnden, 2020

Kopia på beslutet till
För åtgärd:

Kommunstyrelsen

För kännedom:

Koray Kahruman, ekonomichef, kommunledningskontoret

……………………….
Ordförande
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§ 85 Internkontrollplan 2020
Barn- och utbildningsnämndens beslut
1. Internkontrollplan 2020 antas med revideringen att risk 11 ”riskfylld trafiksituation vid skolorna”
flyttas upp till nivå 3 gällande sannolikhet i riskanalysen
2. Internkontrollplanen överlämnas till kommunstyrelsen för information.

Ärendebeskrivning
Syftet med intern kontroll är att säkra en effektiv förvaltning och att undgå allvarliga fel. En god intern
kontroll skall bidra till att ändamålsenligheten stärks och att verksamheten med medborgarnas bästa för
ögonen bedrivs effektivt och säkert. Den interna kontrollen innebär att på en rimlig nivå säkerställa att:





tillämpliga lagar, föreskrifter, riktlinjer m.m. följs.
tillförlitlig information ges om verksamheten och finansiell rapportering.
en ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet uppnås.
allvarliga fel och brister upptäcks eller elimineras.

Internkontroll är en integrerad del av kommunens samtliga rutiner, processer och system. Alla, såväl
förtroendevalda som tjänstemän, är på olika sätt involverade i arbetet med intern kontroll och arbetet
med att hantera risker som kan hindra att framtida målsättningar uppnås.
Ansvaret för internkontroll finns reglerat i kommunallagen 6 kap 6 §:
”Nämnderna skall var och en inom sitt område se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål
och riktlinjer som fullmäktige har bestämt samt de föreskrifter som gäller för verksamheten.
De ska också se till att den interna kontrollen är tillräcklig samt att verksamheten bedrivs på ett i
övrigt tillfredsställande sätt.”

Kommunstyrelsen har som de andra nämnderna ansvar att se till att den interna kontrollen är tillräcklig i
den egna verksamheten. Enligt 6 kap. 1 § kommunallagen (SFS 2017:725) ska styrelsen leda och
samordna förvaltningen av kommunens eller landstingets angelägenheter och ha uppsikt över övriga
nämnders och eventuella nämnders verksamhet.
Interkontrollplanen upprättas utifrån en riskanalys som baseras på de processer/rutiner som finns inom
kommunens olika verksamhetsområden. Vid riskanalys gör man en bedömning av sannolikheten för att
risken inträffar samt en bedömning av konsekvensen som då blir följden. Bedömning av konsekvensen
utgår från skada för brukare, medarbetare eller tredje part, samt konsekvenser för kommunens
ekonomi och/eller förtroende/varumärke.
Riskanalysen ska omprövas varje år och en internkontrollplan ska fastställas av respektive nämnd.
Nämnderna ska i samband med årsredovisningen rapportera resultatet av den interna kontrollen inom
nämnden till kommunstyrelsen.

……………………….
Ordförande
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Yrkanden
Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens beslutsförslag med revideringen att risk 11 ”riskfylld
trafiksituation vid skolorna” flyttas upp till nivå 3 gällande sannolikhet i riskanalysen.
Ordföranden finner bifall till eget yrkande.

Handlingar
Tjänsteutlåtande, 2019-09-10, Christina Björkenvall
Internkontrollplan, Barn- och utbildningsnämnden 2020

Kopia på beslutet till
För kännedom:

Kommunstyrelsen

……………………….
Ordförande
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Änr BUN 2019/189.282
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§ 86 Internhyresmodell skolor och förskolor
Barn- och utbildningsnämnden föreslår kommunstyrelsen tillstyrka
kommunfullmäktige besluta
Ärendet återremitteras med motiveringen att underlaget ska kompletteras med följande:
- En konsekvensanalys hur den föreslagna internhyresmodellen påverkar barn- och
utbildningsnämndens verksamheter.
- En analys av vilka som får vistas i förskolornas/skolornas lokaler/gårdar under dagtid i relation till
möjligheten till uthyrning.
- Bedömd standardnivå för respektive lokal/enhet.

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2019-08-28/§52 att ge barn- och utbildningsnämnden
tillfälle att yttra sig över förslag till ny internhyresmodell för skolor och förskolor.
Vaxholms stad har, likt många andra kommuner, valt att centralisera förvaltning av fastighetsbeståndet
och ansvaret för denna uppgift åligger fastighetsenheten. Fastighetsenheten hyr sedan ut lokaler till
både kommunala och privata aktörer.
Målsättningen med internhyresmodellen är att säkerställa en rättvis, transparent och effektiv
hyressättning av kommunens lokalbestånd. Modellen skall dessutom främja en effektiv användning av
lokalerna. Förvaltning av kommunens fastighetsbestånd hanteras av fastighetsenheten som i sin tur hyr
ut lokaler till både privata och kommunala verksamheter. Det är därför av vikt att
likabehandlingsprincipen iakttas.
Barn- och utbildningsnämnden anser att föreslagen hyresmodell kan införas för stadens skolor och
förskolor om barn – och utbildningsnämndens budgetram för 2020 utökas med 2 419 tkr och att ett
eventuellt koncerntänk kan tillämpas för vissa verksamheter.

Yrkanden
Peter Lindqvist (WP) yrkar att ärendet återremitteras med motiveringen att underlaget ska kompletteras
med en konsekvensanalys hur den föreslagna internhyresmodellen påverkar barn- och
utbildningsnämndens verksamheter.
Ordföranden yrkar bifall till Peter Lindqvists (WP) yrkande med tillägget att underlaget även ska
kompletteras med en analys av vilka som får vistas i förskolornas/skolornas lokaler/gårdar under dagtid i
relation till möjligheten till uthyrning samt att underlaget ska kompletteras med bedömd standardnivå
för respektive lokal/enhet.
Ordföranden finner bifall till respektive yrkande.

Handlingar
Tjänsteutlåtande, Ulrika Strandberg, 20019-09-10

Kopia på beslutet till
För åtgärd:

Ulrika Strandberg, Alexander Wahlstedt
……………………….
Ordförande
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För kännedom:

Egen regins rektorer i skola och förskola. Fristående skolors och förskolors
rektorer.

……………………….
Ordförande
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§ 87 Svar på motion från vänsterpartiet (V) - Fritidsgård i anslutning
till Kronängsskolan
Barn- och utbildningsnämnden föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta:
1. Motionen anses besvarad med hänvisning till vad som framförts i tjänsteutlåtandet.
2. Barn- och utbildningsnämnden samt nämnden för teknik, fritid och kultur får i uppdrag att i
samverkan utreda förutsättningarna att lokalisera ungdomsverksamhet i anslutning till Campusområdet
och Kronängsskolan.

Ärendebeskrivning
Sara Strandberg (V) yrkar i rubricerad motion att delar av lokalerna i fastigheten Kores inreds till
fritidsgård och att fritidsgårdsverksamheten flyttas från Storstugan till de nya lokalerna.
Vaxholms stads bedriver sin ungdomsverksamhet med utgångspunkt i lokalen i Storstugan.
Ungdomsverksamhetens aktiviteter planeras och genomförs utifrån var ungdomarna är och vilka
aktiviteter de vill ha. Som exempel hade ungdomsverksamheten vid Valborg sin verksamhet på Eriksö
och under de senaste åren har skolavslutningsfestivalen FEAST anordnats på lägret.
Vaxholms stads ungdomsverksamhet har under de senaste åren varit inne i ett expansivt skede från att
2017 haft en mycket begränsad verksamhet till att idag vara en levande verksamhet med fasta
öppettider tre dagar i veckan och som därutöver bedriver aktiviteter vid större helgdagar.
Utbildningsförvaltningen har uppfattat en vilja till att verksamheten ska fortsätta att utvecklas och barnoch utbildningsnämnden fattade 2019-04-29/§39 beslut om att ge förvaltningen i uppdrag att utreda
vilka förutsättningar som krävs (personal och lokalmässigt) för att utöka ungdomsverksamheten,
inklusive beräknade kostnader för detta.
Utbildningsförvaltningen anser att Sara Strandbergs (V) motion går i linje med det uppdrag förvaltningen
sedan tidigare fått av barn- och utbildningsnämnden och instämmer i att lokaler i anslutning till
Kronängsskolan skulle vara positivt för verksamheten.
Förvaltningen bedömer dock inte att frågan är tillräckligt utredd för att dagsläget kunna föreslå att
verksamheten ska flyttas till att bedrivas i anslutning till Kronängsskolan och föreslår därav att barn- och
utbildningsnämnden samt nämnden för teknik, fritid och kultur får i uppdrag att i samverkan utreda
förutsättningarna till att lokalisera ungdomsverksamhet i anslutning till Campusområdet och
Kronängsskolan.
Förvaltningen anser att motionen är besvarad med hänvisning till vad som framförs i tjänstutlåtandet.

Yrkanden
Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens beslutsförslag och finner bifall till eget yrkande.

Handlingar
Motion, Sara Strandberg (V), 2019-06-02
Tjänsteutlåtande, Johanna Frunck, 2019-08-21

……………………….
Ordförande
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Kopia på beslutet till
För åtgärd:

Ulrika Strandberg, uf
Alexander Wahlstedt, sbf

……………………….
Ordförande
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§ 88 Utbildning i trafiksäkerhet i Vaxholms grundskolor
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Informationen noteras till protokollet

Ärendebeskrivning
Utbildning i trafikkunskap finns reglerad i Läroplan för grundskolan (Lgr11). Trafikkunskap tas upp i flera
kapitel i läroplanen: under övergripande mål och riktlinjer, i kapitlet för Fritidshemmet samt i kursplanen
för samhällskunskap. Skolorna i Vaxholm arbetar på olika sätt för att uppfylla läroplanens mål samt rusta
eleverna för att kunna vistas säkert i trafiken i närområdet.

Yrkanden
Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens beslutsförslag och finner bifall till eget yrkande.

Handlingar
Tjänsteutlåtande, Myrna Selenius 2019-08-21

……………………….
Ordförande
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§ 89 Uppräkning av programpriser inom gymnasieskola samt förslag
till prislista 2020
Barn- och utbildningsnämnden föreslår kommunstyrelsen besluta:
1. Prislista för gymnasieskolan 2020 baserad på genomsnittlig uppräkning om 1 procent antas
2. Förslag till uppräkning av strukturtillägget om 1 procent antas
3. Ersättningsnivån för Mindre undervisningsgrupper redan från höstterminen 2019 ska tillämpas,
4. Under 2020 betala i nivå med riksprislistan för Naturbruksprogrammets trädgårdsinriktning.

Ärendebeskrivning
I enlighet med nuvarande samverkansavtal ska avtalsparterna årligen besluta om eventuell justering av
programpriserna. Storsthlm tar fram underlag enligt fastställd beräkningsmodell och därtill görs en
politisk bedömning.
Storsthlms styrelse föreslår att både programpriserna för nationella program och strukturtillägget
räknas upp med 1 procent inför 2020.
Storsthlms styrelse beslutade den 13 juni 2019 att rekommendera samverkansområdets kommuner att:
1. fastslå bifogad prislista för gymnasieskolan 2020 baserad på genomsnittlig uppräkning om 1 procent,
2. fastslå bifogat förslag till uppräkning av strukturtillägget om 1 procent,
3. tillämpa ersättningsnivån för Mindre undervisningsgrupper redan från höstterminen 2019,
4. under 2020 betala i nivå med riksprislistan för Naturbruksprogrammets trädgårdsinriktning.
Den samlade bedömningen gör att Barn- och utbildningsnämnden står bakom Storsthlms
rekommendationer.

Yrkanden
Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens beslutsförslag och finner bifall till eget yrkande.

Handlingar
Tjänsteutlåtande, 2019-08-05, Monica Lalander.
Förslag till uppräkning av programpriser och strukturtillägg inom gymnasieskolan för 2020.
Prislista för gymnasieskolan i Storstockholm 2020.
Strukturtillägg- modell för beräkning och regelverk 2020

Kopia på beslutet till
För kännedom:

Ekonomiavdelningen, Vaxholm stad, kommunförbundet Stockholms län (SSL)
Monica Lalander, monica.lalander@vaxholm.se

……………………….
Ordförande
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..……………………..
Justerare

Protokoll Barn- och utbildningsnämnden
2019-09-16
Änr BUN 2019/192.612
1 av 1

§ 90 Rapport skolplaceringar läsåret 2019/2020
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Informationen noteras till protokollet.

Ärendebeskrivning
Utbildningsförvaltningen redovisar skolplaceringar i september 2019. Resultatet av skolvalet läsåret
2019/2020 visar att totalt sett har 86 procent av alla elever i åk F-9 folkbokförda i Vaxholm en
skolplacering i någon av Vaxholms stads kommunala skolor. I åk F-6 är andelen 88 procent och i åk 7-9
74 procent. Förutom nedanstående har vi skolpliktsbevakning på fem elever som är folkbokförda i
Vaxholm.

Yrkanden
Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens beslutsförslag och finner bifall till eget yrkande.

Handlingar
Tjänsteutlåtande, 2019-09-04, Christina Björkenvall Starrost

……………………….
Ordförande
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..……………………..
Justerare

Protokoll Barn- och utbildningsnämnden
2019-09-16
Änr BUN 2019/168.610
1 av 2

§ 91 Riktlinjer för VFU, revidering 2019
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Reviderade riktlinjer för VFU (verksamhetsförlagd utbildning) antas.

Ärendebeskrivning
Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) innebär att lärarstudenter, som en del av sin lärarutbildning, gör
sin verksamhetsförlagda utbildning ute på skolorna i kommunerna. Den verksamhetsförlagda
utbildningen består av 30 högskolepoäng och fördelas på totalt 20 veckor. Detta motsvarar 3-5
terminer. Fördelningen ser olika ut beroende på vilket program studenten läser. Stockholms universitet
ansvarar för att förmedla studenter till kommunerna, och kommunerna ansvarar för att förmedla
tillgängliga handledare och ta emot studenterna på skolorna för handledning och utvärdering.
Syftet med nya riktlinjer för VFU är att göra det mer attraktivt att vara handledare för lärarstudenter.
Syftet är även att öka möjligheten för handledarna att genomgå handledarutbildningen på 7,5 hp. När
Vaxholms stad tar emot lärarstudenter ökar vi rekryteringsmöjligheterna av framtida lärare. Lärarna och
skolan får kompetensutveckling genom att ta emot lärarstudenter. Studenterna bidrar med aktuell
kunskap från universiteten. Handledarna och arbetslaget får tillfälle att rannsaka och utveckla sin
pedagogik.
Förändringarna av riktlinjerna innebär i huvudsak följande:








Handledarersättningen går nu direkt till handledaren. Tidigare gick ersättningen till skolan som
sedan själva fick besluta om vad den skulle användas till.
Vikariekostnad bekostas under skolornas och förskolornas gemensamma konto för
utvecklingsmedel. Tidigare bekostades vikariekostnaden av skolorna eller förskolorna själva.
Rektors och förskolerektors ansvar att skapa förutsättningar för handledarskap och hjälpa till att
planera in handledarskapet har förtydligats.
Varje skola och förskola ska ha en VFU-koordinator. VFU-koordinatorn undersöker VFUhandledares möjlighet att handleda samt arbetar med att rekryterar nya handledare. VFUkoordinatorn inventerar även handledarnas kompetenser och behov av att genomgå
handledarutbildning. Tidigare var frågan om handledarskap något som kommunicerades direkt
mellan handledaren och VFU-samordnaren, men med en VFU-koordinator på plats ökar
möjligheten för att VFU-handledning ska kunna planeras in och prioriteras. VFU blir även mer
synligt på skolan eller förskolan om VFU-koordinatorn efterfrågar handledare.
Tydligare rutin vid VFU. Exempelvis att studenten ska informeras om möjligheten till arbete
inom Vaxholms stad.
Krav från det nya samverkansavtalet med lärosätena har implementerats i riktlinjer för VFU. En
nackdel med det nya avtalet är att ingen ersättning längre ges för VFF (verksamhetsförlagda
fältstudier).

Yrkanden
Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens beslutsförslag och finner bifall till eget yrkande.

Handlingar


Riktlinjer för VFU, revidering 2019, 2019-09-16

……………………….
Ordförande
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..……………………..
Justerare

Protokoll

2019-09-16
2 av 2
Barn- och utbildningsnämnden

Kopia på beslutet till
För kännedom:

Åsa Häger, rektor på Kronängsskolan, mejl: asa.hager@vaxholm.se
Louise Furness, rektor på Söderfjärdsskolan, mejl: louise.furness@vaxholm.se
Charlotta Skarelius, rektor på Vaxö skola, mejl: charlotta.skarelius@vaxholm.se
Christina Persson, rektor på Resarö skola, mejl: christina.persson@vaxholm.se
Ann Lisinski, rektor på Rindö skola, mejl: christina.persson@vaxholm.se
Christina Ahlström, rektor på Montessori skola, mejl: christina@monvax.com
Barbro Nyström, förskolechef område Vaxö/Resarö, mejl:
barbro.nystrom@vaxholm.se
Katarina Wedin, förskolechef område Vaxö/Rindö, mejl:
Katarina.Wedin@vaxholm.se
Anmälda VFU-handledare

……………………….
Ordförande
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..……………………..
Justerare

Protokoll Barn- och utbildningsnämnden
2019-09-16
Änr BUN 2019/23.610
1 av 1

§ 92 Anmälningar och överklaganden, redovisning till nämnd 2019
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Informationen noteras till protokollet

Ärendebeskrivning
Ytterligare tre domar har kommit från förvaltningsrätten avseende skolskjuts där samtliga går på
Vaxholms stads linje.
Skolpliktsärendena kommer fortsatt att följas upp och ett utvecklingsarbete pågår för att säkerställa att
även problematisk frånvaro för elever vid fristående skolor följs upp.

Yrkanden
Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens beslutsförslag och finner bifall till eget yrkande.

Handlingar
Tjänsteutlåtande, Linda Marklund, 2019-09-11

Kopia på beslutet till
För åtgärd:

Åsa Häger, rektor, asa.hager@vaxholm.se
Christina Persson, rektor, chrisitna.persson@vaxholm.se
Lina Sandström, Specialpedagog, lina.sandstrom@vaxholm.se

För kännedom:

Ulrika Strandberg, uf

……………………….
Ordförande
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..……………………..
Justerare

Protokoll Barn- och utbildningsnämnden
2019-09-16
Änr BUN 2019/20.600
1 av 1

§ 93 Redovisning av delegeringsbeslut 2019
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Informationen noteras till protokollet.

Ärendebeskrivning
Utbildningsförvaltningen redovisar delegeringsbeslut som anmälts till sammanträdet.
Följande delegeringsbeslut redovisas:



delegeringsbeslut, BUN del §§235-273/2019. Ej §§237-241 p.g.a av handhavandefel i systemet.
sammanställning delegeringsbeslut skolskjuts fr.o.m. 2019-08-07 t.o.m. 2019-09-03 (bifall).

Yrkanden
Ordföranden yrkar att informationen noteras till protokollet och finner bifall till eget yrkande.

Handlingar
Redovisning av delegeringsbeslut §§235-273/2019. Ej §§237-241
Sammanställning delegeringsbeslut skolskjuts fr.o.m. 2019-08-07 t.o.m. 2019-09-03 (bifall).

……………………….
Ordförande
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..……………………..
Justerare

Protokoll Barn- och utbildningsnämnden
2019-09-16
Änr BUN 2019/21.600
1 av 1

§ 94 Utestående uppdrag 2019
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Informationen noteras till protokollet.

Ärendebeskrivning
Förvaltningen redovisar utestående uppdrag.

Yrkanden
Ordföranden yrkar att informationen noteras till protokollet och finner bifall till eget yrkande.

Handlingar
Utestående uppdrag, 2019-08-21

Kopia på beslutet till
För kännedom:

Ulrika Strandberg, uf

……………………….
Ordförande
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..……………………..
Justerare

Protokoll Barn- och utbildningsnämnden
2019-09-16
Änr BUN 2019/52
1 av 1

§ Initiativ Peter Lindqvist (-)- Reviderade riktlinjer skolskjuts
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Förvaltningen får i uppdrag att omarbeta riktlinjerna för skolskjuts och införa en maximal tid för hur lång
tid en elev ska ha för att ta sig till skolan innan skolskjuts beviljas.

Ärendebeskrivning
Peter Lindqvist (-) väcker vid dagens sammanträde rubricerat ärende.

Yrkanden
Peter Lindqvist (-) yrkar att förvaltningen får i uppdrag att omarbeta riktlinjerna för skolskjuts och införa
en maximal tid för hur lång tid en elev ska ha för att ta sig till skolan innan skolskjuts beviljas.
Ordföranden finner bifall till yrkandet.

Kopia på beslutet till
För åtgärd:

Lena Svensson, uf
Ulrika Strandberg, uf

……………………….
Ordförande
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..……………………..
Justerare

