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§ 64 Fastställande och justering av föredragningslistan
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Irma Kilim (S) utses tillsammans med ordföranden att justera protokollet senast klockan 12:00 den 21
augusti 2019.
Utskickad föredragningslista fastställs med följande revidering:
-

Ärende nummer 18 ”Rapport från kontaktpolitiker” utgår.

Yrkanden
Ordföranden yrkar att Irma Kilim (S) utses att tillsammans med ordföranden justera protokollet senast
klockan 12:00 den 21 augusti 2019 samt att utskickad föredragningslista fastställs med följande
revidering:
-

Ärende nummer 18 ”Rapport från kontaktpolitiker” utgår.

Ordföranden finner bifall till eget yrkande.

……………………….
Ordförande
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§ 65 Utredning alternativ för att organisera skolskjuts
Barn- och utbildningsnämndens beslut
1. Förvaltningen får i uppdrag att utreda olika alternativ för att organisera skolskjuts.
2. I utredningen bör även möjligheterna att samordna med andra samhällsresor ingå samt
möjligheten att samordna schemastart och avslut mellan skolorna.

Ärendebeskrivning
Vaxholms stad har ett pågående avtal för samhällsbetalda resor med Sverigetaxi. Avtalet omfattar
skolskjuts inom barn- och utbildningsnämndens ansvarsområde och turbundna resor inom
socialnämndens ansvarsområde.
Avtalstid är 2019-07-01 – 2021-06-30 med möjlighet till 24 månaders förlängning.
Det nuvarande avtalet innebär ökade kostnader jämfört med tidigare avtal. I samband med att
nuvarande avtal skulle tecknas gav kommunstyrelsen barn- och utbildningsnämnden i uppdrag att se
över gällande riktlinjer för skolskjuts.
Nya riktlinjer för skolskjuts samt riktlinjer för trafikmognad relaterat till trafikförhållanden antogs av
barn- och utbildningsnämnden 2019-03-18. De antagna riktlinjerna är utarbetade efter lagstiftning,
praxis från domstolarna, forskning samt trafikmätningar De båda riktlinjerna antogs i syfte att få en
likvärdig och objektiv bedömning samt en kostnadseffektiv skolskjuts.
Både i samband med upphandlingen av samhällsbetalda resor samt efter avtalstecknande har det
framkommit frågor kring möjligheten att organisera skolskjutsen på annat sätt än med taxi.
För att möjliggöra ett framtida ställningstagande till hur skolskjutsen ska organiseras förslås att
förvaltningen får i uppdrag att utreda olika alternativ för att organisera skolskjuts.

Yrkanden
Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens beslutsförslag.
Daga Bäfverfeldt (WP) yrkar bifall till ordförandens beslutsförslag med skriftligt tillägg enligt bilaga 1 till
protokollet.
Ordföranden frågar först nämnden om nämnden kan bifalla ordförandens beslutsförslag och finner bifall
till eget yrkande.

Proposition
Ordförande ställer proposition på bifall mot avslag till Daga Bafverfeldts (WP) tilläggsyrkande och finner
bifall till tilläggsyrkandet.

Ajournering

Sammanträdet ajourneras 19:10-19:15

Handlingar
Tjänsteutlåtande, Johanna Frunck, 2019-08-12

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

Lena Svensson, uf

För kännedom:

Ulrika Strandberg, uf
Jenny Söderholms, uf

……………………….
Ordförande
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§ 66 Riktlinjer förskola & pedagogisk omsorg Vaxholms stad
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Reviderade riktlinjer för rätt till plats i förskola och pedagogisk omsorg i Vaxholms stad antas.

Ärendebeskrivning
I enlighet med utbildningsförvaltningens verksamhetsplan ska riktlinjer för förskola och pedagogisk
omsorg i Vaxholms stad uppdateras under 2019. Detta för att överensstämma med aktuell praxis och
skollagen (2010:800).
Reviderade riktlinjer innehåller rätt till förskola, utökad omsorgstid, platsgaranti, ansöka om plats,
fördelning av plats, uppsägning av plats, växelvis boende, öppettider, rätt till längre ledighet,
sommarperiod, avgifter samt barn folkbokförda i annan kommun.
Ändringar som gjorts avser fördelning av plats, ansöka om plats och barn folkbokförda i annan kommun
(behålla plats vid flytt från Vaxholms stad). Konsekvensen av dessa ändringar är att förvaltningens
verksamheter har fått tydligare riktlinjer som överensstämmer med nuvarande praxis och skollagen.
Informationen kommer även bli tydligare för våra medborgare.
Utbildningsförvaltningen bedömer att reviderade riktlinjer kommer att bidra till en mer rättssäker och
likvärdig hantering gällande Vaxholms stads barn i förskola och pedagogisk omsorg.

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

Handlingar
Tjänsteutlåtande, Frida Vedin, 2019-07-03
Riktlinjer rätt till plats i förskola och pedagogisk omsorg i Vaxholms stad

Kopia på beslutet till
För åtgärd:

Lena Svensson, utbildningsförvaltningen

För kännedom:

Frida Vedin, utbildningsförvaltningen & förskolechefer i Vaxholms stad

……………………….
Ordförande
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§ 67 Ekonomiskt utfall och prognos 2019
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Informationen noteras till protokollet.

Ärendebeskrivning
Utbildningsförvaltningen redovisar ekonomiskt utfall för juni 2019.
Utfall
Budget
Budgetavv
jan-jun
jan-jun 2019 jan-jun 2019
2019
-184
-221
37

Verksamhet 3
Nämnd- och styrelse
Kulturskola
Fritidsgårdar
Öppen förskola

Årsprognos
2019

Årsbudget
2019

Avvikelse
3

-440

-443

-2 119

-2 114

-5

-4 224

-4 227

3

-543

-456

-87

-968

-913

-55

-509

-501

-9

-1 004

-1 001

-3

Förskola, ped. omsorg

-35 146

-37 773

2 627

-67 960

-72 508

4 548

F-klass, Grundskola, Fritids

-85 542

-85 717

175

-171 872

-172 368

497

Gymnasieskola

-26 143

-25 096

-1 047

-53 732

-51 162

-2 570

VUX; SFI

-1 600

-1 250

-350

-2 499

-2 500

1

Gemensam admin

-5 072

-4 723

-349

-9 483

-9 518

35

-16 066

-16 694

627

-32 893

-33 390

497

-1 575

139

-1 715

-1 456

0

-1 456

-174 501

-174 406

-95

-346 530

-348 030

ESU
Egen regi
Total
Volympåverkan
Total exkl.
volympåverkan

-367
-174 868

Ansvar 6
Vaxö skola
Rindö skola
Kronängsskolan
Köken
Resarö skola

-367
-174 406

-462

1 500
-1 400

-346 530

-348 030

100

Utfall
jan-jun 2019

Budget
jan-jun 2019

Budgetavv
jan-jun 2019

-478

-447

-31

-796

-225

-570

592

543

49

-54

41

-95

-55

614

-669

Söderfjärdsskolan

-346

127

-473

Kulturskola

-137

21

-158

Egen regi

664

63

602

Storstugans ungdomsgård

-34

3

-37

Vaxholm Östra

-306

-150

-156

Vaxholm Västra

-515

-316

-199

Resarö förskolor

-110

-134

24

-1 575

139

-1 715

Total

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

Handlingar
Tjänsteutlåtande, Ulrika Strandberg, 2019-08-19
……………………….
Ordförande
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§ 68 Grundsärskolan Vaxholm 2019
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Förvaltningen får i uppdrag att utreda hur Vaxholms stad bäst kan organisera undervisningen för elever
mottagna i grundsärskolan.

Ärendebeskrivning
Elever i årskurs 1-6 mottagna i grundsärskolan som undervisas i Vaxholms stad får idag sin utbildning
integrerad i grundskolan på Söderfjärdsskolan. Motsvarande lösning finns på Kronängsskolan för elever i
årskurs 7-9. Att läsa integrerat i grundskolan innebär att eleven, som är mottagen i grundsärskolan, får
hela eller delar av sin undervisning inom grundskolan men utifrån grundsärskolans läroplan. Elever i
behov av undervisning i grundsärskola eller träningsskola får sin undervisning utanför kommunen.
Utbildningsförvaltningen önskar utreda på vilket sätt Vaxholms stad i framtiden ska organisera
undervisningen för elever mottagna i grundsärskolan.

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

Handlingar
Tjänsteutlåtande, Myrna Selenius, 2019-08-05
Grundsärskolan i Vaxholms stad, Myrna Selenius 2019-08-05

Kopia på beslutet till
För åtgärd:

Ulrika Strandberg, uf

För kännedom:

Rektor Söderfjärdsskolan Louise Furness: louise.furness@vaxholm.se
Bitr. rektor Söderfjärdsskolan Kajsa Österblom: kajsa.osterblom@vaxholm.se

……………………….
Ordförande
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§ 69 Undervisningslyftet 2019-2020
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Informationen noteras till protokollet.

Ärendebeskrivning
Handlingsplan för digital skolutveckling i Vaxholms stad 2016-2019 avslutas i december. Inom
handlingsplanen finns ett kompetensutvecklingspaket beskrivet. Paketet innehåller ett antal modulerar
som alla syftar till att öka lärares kompetens inom undervisning kopplat till digital teknik.
Specialpedagogik, undervisningskvalitet och digital kompetens är några av de moduler som lärare fått
del av. Några av modulerna har varit obligatoriska, andra har varit valbara.
Då en utav modulerna, Specialpedagogik för lärande, förlängdes med ett halvår (till följd av deltagande i
en insats ledd av Skolverket) har utbildningsförvaltningen i samråd med rektorerna i Vaxholms stad
beslutat att förlänga satsningen ett halvår, dvs till och med 10 juni 2020. Året kommer att fokusera på
området Livsmiljö, vilken innefattar psykisk hälsa kopplat till digitalt användande. Samtliga skolor inom
Vaxholms stad deltar i satsningen men har, på grund av skiftande behov, planerat detaljer individuellt.

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

Handlingar
Tjänsteutlåtande, Myrna Selenius, 2019-08-02
Handlingsplan för skolutveckling i Vaxholm stad, tillägg 2019-2020, Myrna Selenius, 2019-08-02

Kopia på beslutet till
För kännedom:

Rektorer i Vaxholms stad
Louise Furness, louise.furness@vaxholm.se
Charlotta Skarelius, charlotta.skarelius@vaxholm.se
Åsa Häger, asa.hager@vaxholm.se
Christina Persson, christina.persson@vaxholm.se
Ann Lisinski, ann.lisinski@vaxholm.se

……………………….
Ordförande
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§ 70 Sammanställning av LIKA förskola och LIKA grundskola 2019
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Informationen noteras till protokollet

Ärendebeskrivning
Vaxholms stads förskolor och skolor gör årligen SKL:s LIKA-enkät. Verktyget ger en övergripande bild
över förskolans och skolans digitalisering och IT-utveckling utifrån de fyra nyckelområdena ledning,
infrastruktur, kompetens och användning.
Enkäten, som genomfördes i april 2019, visar goda resultat och vi kan konstatera att arbetet på våra
enheter givit effekt i utbildningen. Resultatet har inte bara stärkts sedan 2018 utan visar också att vi
kommit längre än övriga kommuner i landet som deltagit i enkäten.
Särskilt fina resultat visar skolan, som under läsåren 2016/2017- 2018/2019 genomfört de digitala
modulerna i undervisningslyftet – en del av ”Handlingsplan för Skolutveckling i Vaxholms stad 20162019”. Förskolan står i och med läsåret 2019/2020 inför samma digitala resa i och med ”Handlingsplan
för digital kompetens i förskolan 2019-2021” men har redan påbörjat arbetet vilket redan givit ett gott
resultat.

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

Handlingar
Tjänsteutlåtande: Sammanställning LIKA förskola och grundskola 2019, Myrna Selenius 2019-07-30

Kopia på beslutet till
För kännedom:

Rektorer i förskola och skola:
Katarina Wedin; katarina.wedin@vaxholm.se
Barbro Nyström; barbro.nystrom@vaxholm.se
Louise Furness; louise.furness@vaxholm.se
Åsa Häger; asa.hager@vaxholm.se
Ann Lisinski; ann.lisinski@vaxholm.se
Charlotta Skarelius; charlotta.skarelius@vaxholm.se
Christina Persson; christina.persson@vaxholm.se

……………………….
Ordförande
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§ 71 Information till barn- och utbildningsnämnden- förändringar i
skollag och läroplan 2019/2020
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Informationen noteras till protokollet

Ärendebeskrivning
Förvaltningen informerar om förändringar i läroplan och skollag inför läsåret 2019/2020.

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

Handlingar
Tjänsteutlåtande, Myrna Selenius, 2019-08-05
Presentation Förändringar i läroplan och skollag inför 2019-2020, Myrna Selenius, 2019-08-05

……………………….
Ordförande
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§ 72 Tillämpning av det lokala styrdokumentet "En pedagogisk idé
som kompass i den fysiska lärmiljön" i förskolan avslutas
Barn- och utbildningsnämndens beslut
”En pedagogisk idé som kompass i den fysiska lärmiljön” i Vaxholms stad upphör att gälla som ett lokalt
styrdokument för arbetet med den fysiska lärmiljön i förskolan.

Ärendebeskrivning
Den pedagogiska idén togs fram mellan 2013 och 2017 i samverkan mellan personal, förskolechefer och
förvaltning och antogs av barn- och utbildningsnämnden 2017-05-22. Vid tiden för framtagandet av
dokumentet och beslutet att anta det lokala styrdokumentet var förskolan inne i ett likvärdighetsarbete,
där kvalitetssäkring av de fysiska lärmiljöerna stod i fokus. Förskolan hade behov av en gemensam
tolkningsgrund av uppdraget med att iscensätta fysiska lärmiljöer och bygger på postkonstruktionistiska
teorier.
Sedan 2017 har förskolan förändrats, både nationellt och lokalt i Vaxholm. 1 juli 2019 fick förskolan en
reviderad läroplan som tydliggör att det är förskolläraren som har ansvar för undervisningen i förskolan.
Förskolläraren ska ha möjlighet att utifrån sin profession välja teori baserat på aktuella behov och
aktuell situation. Ett gemensamt lokalt styrdokument som baseras på enbart en teori har därmed spelat
ut sin roll.
Den pedagogiska idén kommer däremot leva kvar som ett av flera inspirationsdokument för vägledning
och stöd i vardagen.

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

Handlingar
Tjänsteutlåtande, Myrna Selenius, 2019-07-31

Kopia på beslutet till
För kännedom:

Rektorer i förskolan:
Barbro Nyström, barbro.nystrom@vaxholm.se
Katarina Wedin, katarina.wedin@vaxholm.se

……………………….
Ordförande
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§ 73 Resultat från brukarundersökningar förskola och grundskola 2019
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Informationen noteras till protokollet.

Ärendebeskrivning
Utbildningsförvaltningen i Vaxholms stad genomför årligen enkäter till föräldrar med barn i förskola och
familjedaghem samt elever och föräldrar i åk 2, 5 och 8. Enkäterna riktar sig till kommunala såväl som
fristående verksamheter. Detta är en redovisning av resultatet med huvudfokus på de kommunala
verksamheterna. En djupare analys pågår ute i skolorna samt på förvaltningen.
96 procent av vårdnadshavare till barn i förskolan i Vaxholms stad (kommunal regi 95 procent och
enskild regi 97 procent) är nöjda och barnen trivs (kommunal regi 99 procent/enskild regi 98 procent).
Vad gäller trygghetsfrågan som ingår i Vaxholms stads generella trygghetsindex för de kommunala
verksamheterna så ansåg 98 procent av föräldrarna att de upplever att sina barn är trygga i förskolan
(både kommunal och enskild regi). Överlag får alla undersökta områden för både kommunal och enskild
regi bra resultat. Området utveckling och lärande är centralt för förskolan och vårdnadshavarna anser i
hög utsträckning att förskolans utbildning och undervisning väcker barnens nyfikenhet och lust att lära
samt att förskolan erbjuder en stimulerande miljö. Vidare upplever vårdnadshavarna att de i hög grad
får information om barnets utveckling genom fortlöpande information och utvecklingssamtal. Arbetet
med läroplanen i förskolan märks och i årets enkät uppger 92 procent av vårdnadshavarna (kommunal
regi 93 procent och enskild regi 90 procent) att de känner till läroplanen. Vidare så har vårdnadshavare
stor tilltro till förskolepersonalen i Vaxholm och deras arbete. Förskolans personal anses vara engagerad.
93 procent av eleverna i årskurs 2 i Vaxholms stads kommunala grundskolor är nöjda med sin skola och
91 procent känner sig trygga och trivs. 91 procent av eleverna tycker att barnen i skolan är snälla. Alla
elever i Montessoriskolan är nöjda och känner sig trygga. I totalresultatet så upplever eleverna att de
vuxna i skolan bryr sig om dem. Studieron är fortfarande hög men något lägre än förra året för de
kommunala skolorna. Det är framför allt flickorna som ger uttryck för sämre studiero. Frågor om
undervisningen får goda resultat. Barnen upplever att de lär sig, att de får hjälp av sina lärare och att de
förklarar så att eleverna förstår. Vidare upplever eleverna att de får veta vad som förväntas, vad de ska
kunna i de olika ämnena och att de får bekräftelse, att lärarna talar om när de gjort något bra. Det är
inga större skillnader mellan flickor och pojkar i elevsvaren för årskurs 2.
84 procent av eleverna i årskurs 5 (kommunala skolorna) och 72 procent av eleverna i Kronängsskolans
årskurs 8 är nöjda med sin skola. 92 procent (årskurs 5) respektive 94 procent (årskurs 8) känner sig
trygga. I jämförelse med Skolinspektionens skolenkät våren 2019 så har Vaxholms kommunala
grundskolor ett något högre resultat totalt vad gäller trygghet och nöjdhet. Montessoriskolans
trygghetsfråga har samma medelvärde som skolenkäten men nöjdheten är högre. Majoriteten av
eleverna i årskurs 5 och 8 trivs och de tycker att de vuxna i skolan bryr sig om dem. Likaså anser eleverna
i årskurs 5 och 8 att de vet vart de kan vända sig om någon elev behandlas illa. Däremot så är det drygt
20 procent av eleverna i både de kommunala skolorna årskurs 5 och 8 samt Montessoriskolan som
upplever att man inte är sjysta mot varandra i skolan.
Eleverna i årskurs 5 och 8 upplever att de lär sig, att de får hjälp av sina lärare och att de förklarar så att
eleverna förstår. Däremot så är det lägre resultat på frågan om skolarbetet får eleverna att bli nyfikna.
Detsamma gäller på nationell nivå i skolenkäten. Fler elever i årskurs 5 svarar att de vet vad de behöver

……………………….
Ordförande
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kunna för att nå kunskapskraven i de olika ämnena jämfört med året innan Det gäller både pojkar och
flickor. För årskurs 8 är det en lägre andel.
Studieron för årskurs 5 och 8 är något lägre än förra årets resultat men jämför man nationellt med
skolenkätens svar så är det liknande resultat. En hög andel elever för alla årskurs 5 i Vaxholm anser att
pojkar och flickor får samma möjligheter och utrymme under lektionerna. För årskurs 8 så är det en
lägre andel.
Användningen av IT i undervisningen ökar ju äldre eleverna blir. Det gäller också utnyttjandet av sociala
medier och andra digitala ytor för samarbete med sina kompisar i undervisningen.
Som uppföljning på förra årets nya frågor om elevers skärmtid och fysiska aktivitet så togs de frågorna
med igen. Elevers fysiska aktivitet i Vaxholm är hög även i år. Det gäller också Montessoriskolan. Det är
få elever som inte är aktiva på idrottslektionerna i skolan för alla årskurser. Vidare så har en stor andel
elever (>70 %) tränat/motionerat 3–4 gånger eller 5 gånger och fler den senaste veckan då mätningen
gjordes. En majoritet av eleverna är med i någon förening eller klubb på fritiden.
Vad gäller skärmtid under vardagar hemma så har det skett en ökning av timmar för årskurs 2
(kommunala skolor). För skärmtid på helgerna har det ökat för alla åldrar men framför allt för årskurs 2
och 8 (kommunala skolor). Pojkar ligger något högre än flickor.

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

Handlingar
Tjänsteutlåtande: Resultat från brukarundersökningar förskola och grundskola 2019, Christina
Björkenvall 2019-08-11
Rapport: Resultat från brukarundersökningar förskola och grundskola 2019 (Änr BUN 2019/89.600).

Kopia på beslutet till
För kännedom:

Rektorer i förskola och skola:
Katarina Wedin; katarina.wedin@vaxholm.se
Barbro Nyström; barbro.nystrom@vaxholm.se
Louise Furness; louise.furness@vaxholm.se
Åsa Häger; asa.hager@vaxholm.se
Ann Lisinski; ann.lisinski@vaxholm.se
Charlotta Skarelius; charlotta.skarelius@vaxholm.se
Christina Persson; christina.persson@vaxholm.se

……………………….
Ordförande
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Justerare

Protokoll Barn- och utbildningsnämnden
2019-08-19
Änr BUN 2019/161.612
1 av 2

§ 74 Grundskolornas kunskapsresultat 2019
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Informationen noteras till protokollet.

Ärendebeskrivning
Ärendet sammanfattar kunskapsresultat för elever i Vaxholms kommunala skolor läsåret 2018/19 samt
visar trender för betyg i årskurs 9 åren 2015–2019. Betygsresultat finns för årskurs 6 och 9 samt resultat
från de nationella proven i årskurs 3, 6 och 9. Skolverket presenterar officiella resultat i slutet av året. De
resultat som presenteras för läsåret 2018/2019 i den här rapporten är preliminära resultat och kommer
eventuellt att justeras när de officiella resultaten publiceras. Resultat för Stockholms län och Riket för
jämförelse kommer också senare i höst. Resultaten är deskriptiva utan analys eftersom skolorna
kommer att arbeta med sina analyser nu i höst.
Vaxholms stad har sammanfattningsvis goda kunskapsresultat och meritvärdet för årskurs 9 för
Kronängsskolan 2018/2019 landade på 257 meritpoäng vilket ligger i linje med förra årets goda resultat.
Det är en fortsatt skillnad mellan könen där flickornas meritvärde ökat från 271 poäng till 277 medan
pojkarnas meritvärde har minskat från 244 poäng till 240. Andel elever med minst godkänt (betyg E) i
alla ämnen är 91,8 procent. Det är något lägre än förra årets resultat på 94,6 procent. Det är totalt 123
av 134 elever som fick minst godkänt i alla ämnen (95,8 procent av flickorna och 88,7 procent av
pojkarna).
I årets resultat så blev 97,8 procent av eleverna i årskurs 9 i Kronängsskolan behöriga till minst något
nationellt gymnasieprogram. Totalt är det tre elever folkbokförda i Vaxholm som inte uppnått
behörighet till gymnasieskolan. Resultatet ligger i linje med förra årets goda resultat.
Meritvärdet för Vaxholms stads kommunala skolor årskurs 6, 2019 slutade på 253 meritpoäng. Det är en
ökning med 20 meritpoäng från 2018 (233 meritpoäng). 93 procent av eleverna i årskurs 6 har fått minst
godkänt (E) i alla ämnen (jfr. 2018: 92,7 procent).
Vad gäller de nationella proven så har Vaxholms stad mycket goda resultat för alla årskurser. För årskurs
3 i svenska så klarade 96 procent av eleverna kravnivån och 89 procent av eleverna klarade alla delprov.
I matematik uppnådde 93 procent av eleverna kravnivån och 78 procent av eleverna klarade alla
delprov.
Årskurs 6 i Vaxholms stad presterar också mycket bra i de nationella ämnesproven för svenska,
matematik och engelska. 99 procent av de deltagande eleverna fick minst betyget E (godkänt) i den
sammanvägda bedömningen i svenska, matematik och engelska.
För årskurs 9 erhöll 100 procent av de deltagande eleverna minst betyget E i den sammanvägda
bedömningen för engelska och 94 procent i matematik. Årets svenskaprov har inget inrapporterat
resultat eftersom provet spreds innan provdatum och skolorna fick då ett ersättningsprov. I år fick
eleverna i Kronängsskolan göra nationella prov i biologi och samhällskunskap. I biologi uppnådde 98
procent av de deltagande eleverna betyg A-E och i samhällskunskap 100 procent.

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

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

Protokoll

2019-08-19
2 av 2
Barn- och utbildningsnämnden

Handlingar
Tjänsteutlåtande: Kunskapsresultat Vaxholms stads grundskolor, 2019-08-16, Christina Björkenvall

Kopia på beslutet till
För kännedom:

Rektorer i förskola och skola:
Katarina Wedin; katarina.wedin@vaxholm.se
Barbro Nyström; barbro.nystrom@vaxholm.se
Louise Furness; louise.furness@vaxholm.se
Åsa Häger; asa.hager@vaxholm.se
Ann Lisinski; ann.lisinski@vaxholm.se
Charlotta Skarelius; charlotta.skarelius@vaxholm.se
Christina Persson; christina.persson@vaxholm.se

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

Protokoll Barn- och utbildningsnämnden
2019-08-19
Änr BUN 2019/160.610
1 av 1

§ 75 Delegeringsordningen revidering nya befattningar
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Reviderad delegeringsordning antas och därmed upphör tidigare beslutad delegeringsordning att gälla.

Ärendebeskrivning
Delegeringsordningen är uppdaterad dels utifrån att förskolechefens titel utgår och ersätts med rektor
och dels då ny befattning har skapats på förvaltningen, Sakkunnig/Utredare barn- och elevstöd ersätts
med Enhetschef.

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

Handlingar
Tjänsteutlåtande, Linda Marklund 2019-07-18
Barn- och utbildningsnämndens delegeringsordning rev 20190819, Linda Marklund, 2019-07-18

Kopia på beslutet till
För åtgärd:

Linda Marklund, uf

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

Protokoll Barn- och utbildningsnämnden
2019-08-19
Änr BUN 2019/23.610
1 av 1

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

Ärendebeskrivning
Nya ärenden:
Inga nya ärenden under denna period.
Uppföljning av föregående rapport:
Resarö skola – elev med lång och omfattande frånvaro. Skolan arbetar aktivt med eleven och dennes
familj. Eleven kommer till hösten börja på Kronängsskolan och överlämning har skett. Ärendet avslutas
Vaxö skola – fortsatt uppföljning avseende de elever som skolan och förvaltningens specialpedagog har
arbetat med. Uppföljning krävs
Kronängsskolan – 4st ärenden avslutas då eleverna går ut nian. Överlämning har skett kring dessa elever
till gymnasiesamordnaren. 5st ärenden stäms i första hand av med skolan efter skolstart för att
säkerställa att skolan har det stöd de behöver i dessa ärenden. Fortsatt uppföljning och stöttning krävs i
samtliga kvarvarande ärenden.

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

Handlingar
Tjänsteutlåtande, Linda Marklund, 2019-07-18

Kopia på beslutet till
För åtgärd:

Åsa Häger, rektor, asa.hager@vaxholm.se
Charlotta Skarelius, rektor, charlotta.skarelius@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
2019-08-19
Änr BUN 2016/125.430
1 av 1

§ 77 Förlängning - Agenda Ekologisk hållbarhet
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Barn och utbildningsnämnden föreslår kommunstyrelsen besluta:
1. ”Ekologisk agenda 2016-2018, förskolor och skolor, Vaxholms stad” förlängs som styrdokument
fram till 2021.
2. Barn och utbildningsnämnden får i uppdrag att arbeta fram ett nytt styrdokument för
hållbarhetsfrågor inom de pedagogiska verksamheterna.

Ärendebeskrivning
Dagens samhälle kräver att hållbarhetsfrågorna finns närvarande i vardagen och att alla beslut fattas
utifrån ett globalt ansvarstagande av våra naturresurser. Under hösten 2015 har FN:s globala
hållbarhetsmål antagits. Hållbarhet är på agendan och kräver insatser av alla aktörer. Utbildning är en
viktig faktor för att både kommunicera och kunna fatta beslut. Kunskap hos den kommande
generationens är en avgörande faktor för att hållbarhetsmålen ska förverkligas.
I Vaxholms stad pågår aktiviteter runt hållbarhetsfrågorna. Det sker både i klassrumsundervisningen och
som en del av hela skolans/förskolans profil samt som enskilda kampanjer eller events. Nuvarande
dokument är ett underlag för att visa vägen hur stadens miljöprogram och skolans/förskolans läroplan
med kursplaner kan knytas samman. Den ekologiska agendan är ett bra övergripande dokument, vars
innehåll gör det möjligt för fler att arbeta aktivt med ekologisk hållbarhet på olika nivåer.
Ett nytt aktualiserat dokument kommer att ersätta nuvarande agenda 2021 med följande innehåll
1. De lokalt prioriterade globala hållbarhetsmål, ur Agenda 2030, ska involveras.
2. Hållbarhetsstrategi, som kommer att ersätta miljöprogrammet och strategin för social
hållbarhet ska vara en utgångspunkt tillsammans med reviderad läroplan och reviderade
kursplaner.

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

Handlingar
Tjänsteutlåtande, Annmari Wohlin, 2019-05-09
Ekologisk agenda 2016-2018, förskolor och skolor, Vaxholm stad, 2016/125.430

Kopia på beslutet till
För åtgärd:

Ulrika Strandberg, barn – och utbildningsförvaltningens chef

För kännedom:

Myrna Selenius, utevecklingsledare, Ann- Marie Wohlin, miljö- och
vattenstrateg

……………………….
Ordförande
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Justerare

Protokoll Barn- och utbildningsnämnden
2019-08-19
Änr BUN 2019/20.600
1 av 1

§ 78 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 §§48-232/2019. Ej §49 samt § 96.
sammanställning delegeringsbeslut skolskjuts fr.o.m. 2019-05-06 t.o.m. 2019-08-06 (bifall).

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

Handlingar
Redovisning av delegeringsbeslut §§48-232/2019. Ej §49 samt § 96.
Sammanställning delegeringsbeslut skolskjuts fr.o.m. 2019-05-06 t.o.m. 2019-08-06 (bifall).

……………………….
Ordförande
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Justerare

Protokoll Barn- och utbildningsnämnden
2019-08-19
Änr BUN 2019/21.600
1 av 1

§ 79 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, 2019-08-06

Kopia på beslutet till
För åtgärd:

Ulrika Strandberg, uf

……………………….
Ordförande
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Justerare

