LJUNGBY KOMMUN
Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesprotokoll
2009-01-08

Plats och tid

Sammanträdesrummet Bolmen, Olofsgatan 9, Ljungby
den 8 januari 2009, klockan 16.30-17.30

Beslutande

Bo Ederström (m) ordförande
Marie Åberg Johansson (s)
Anneli Svensson (s), ersättare för Magnus Carlsson (s)
Frankie Larsen (s)
Margaretha Andersson (s)
Stefan Willforss (c)
Kent Danielsson (c)
Krister Lundin (m) ersättare för Magnus Gunnarsson (m)
Åshild Axell (kd)
Ole Kongstad (v)
Maida Dzanic` (alt)

Övriga deltagande

Eva-Gun Berglund, barn- och utbildningschef
Anna Gummesson, informatör
Jens Krantzén, personalföreträdare
Ulrika Richter Malm, personalföreträdare
Sven-Arne Björåker, personalföreträdare

Utses att justera

Marie Åberg Johansson

Justeringens
plats och tid

Barn- och utbildningskontoret den 9 januari 2009 kl. 13.15

Sekreterare

Anna Gummesson

Ordförande

Bo Ederström

Justerande

Marie Åberg Johansson

Paragrafer

ANSLAG/BEVIS
Justeringen har tillkännagivits genom anslag på Ljungby kommuns anslagstavla.
Organ

Ljungby kommun, Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum

2009-01-08

Anslaget under
tiden
Förvaringsplats
för protokollet

Underskrift

2009-01-09 – 2009-01-30
Barn- och utbildningskontoret

Eva Gustafsson
Utdragsbestyrkande
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Placering av 15-timmarsbarn
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att två ”15-timmarsbarn” med
föräldraledig förälder placeras på en plats. Undantaget de platser där syskon
köar till placering inom fem månader. Gäller tills vidare.
Beslutet följs upp vid tillsynsbesök under 2009.
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att upphäva beslut Bu § 144/08
”Placeringstider för 15-timmarsbarn” samt att uppdra åt rektor att besluta om
placeringstider för 15-timmarsbarn och utgå ifrån verksamhetens möjligheter
och barnens behov.
Ärendet
Barn- och utbildningschef Eva-Gun Berglund presenterar hur den schemalagda
beläggningen på kommunens förskolor ser ut och hur många av dessa som är så
kallade 15-timmarsbarn, med föräldraledig förälder. Undantaget de med syskon
i kö till barnomsorgsplats.
Det finns ett behov av fler förskoleplatser, eftersom det finns barn som riskerar
att inte få plats inom garantitiden. Förskolornas kapacitet utnyttjas i dagsläget
inte fullt ut.
I jämförelse med andra kommuner (Lessebo, Markaryd och Älmhult) ligger vi
lägre i genomsnittligt antal timmars beläggning i förskolan.
Ole Kongstad (v) yrkar att beslutet följs upp på tillsynsbesök.
Beredning
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2009-01-08 § 1.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

