Protokoll barn- och utbildnings fackliga samverkan, VO 1 och 2
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Kristina Mikler-Urbas, Lärarförbundet skolledare
1. Val av justerare
Jeanette Höglin utses till justerare.
2. Föregående protokoll barn- och utbildningsfrågor
Genomgång av föregående protokoll.
3. Information
Uppdatering av matriserna i lönekriterierna?
Grundskolan och förskolan har uppdaterat matriserna för lönekriterierna. Kriterierna har
varit ute på remiss under hösten. Rektorerna har tagit upp dom med sina medarbetare på
APT. Ett flertal skolor har inte fått tagit del av dessa enligt utsago. Johan följer upp detta med
HR.
Särskolan till Nyboda ht-21?
Barn- och utbildningsnämnden beslutade 2020-09-29 att de båda förslagen i
centrumutredningen ska utredas. Förvaltningen avvaktar utredningen, Johan ska informera
verksamheten om att det inte blir en flytt år 2021. Återkommer när tidsplan finns.
Har IT sett över den digitala utrustningen på förskolor och skolor? Har rektorerna
fått info om att digital utrustning kan uppdateras hos IT?
Alla i årskurs 6 har en till en, likaså vissa årskurs 5. Rektorerna känner till att man kan byta ut
datorer efter 3 år om behov finns. Detta håller skolorna reda på själva.
Avdelningarna på förskolorna har tillgång till laptops och ipads, det finns även stationära
datorer på vissa förskolor. Samma gäller här som för grundskolan, digital utrustning kan
bytas ut om behov finns, rektorerna har fått information om det.
Hur går det med lokaler för studion på Sofieberg?

Studion på Sofieberg bedriver sin verksamhet i ett skyddsrum ovan mark, ingen verksamhet
får bedrivas i dessa lokaler då de ska kunna utrymmas inom 48 h. Johan och rektor arbetar
med att hitta en ny lokal till eleverna på skolan. Det är rektor som tar det slutliga beslutet
eftersom det handlar om den inre organisationen.
4. Ersättning för fritidspersonal som vikarierar i skolan? Vart tas besluten?
När fritidspersonal vikarierar som lärare ska de ha samma förutsättningar gällande planering och
efterarbete. Det är likvärdig kompensationstid som gäller om man arbetar över. Detta frågan ska
tas på lokala samverkan. Vid längre vikariat som lärare kan rektor skriva ett nytt tillfälligt avtal.
5. Ärenden till barn- och utbildningsnämnden
Månadsrapport med ekonomisk uppföljning per den 31 oktober 2020
Svar på uppdrag- Kartläggning av skolbibliotek
Svar på uppdrag att fördjupa analysen för resultaten gällande SvA och ge förslag på
förbättringsområden under hösten 2020.
Kompetensförsörjningsplan för BoU
Likabehandlingsarbete och vårdnadshavare
Redovisning av statsbidrag
Redovisning av delegationsbeslut
Anmälningar om kränkande behandling
Pågående ärenden hos Skolinspektionen och Barn- och elevombudet
Information från barn- och utbildningsförvaltningen
Meddelanden till barn- och utbildningsnämnden
6. Nya uppdrag till förvaltningen
Barn- och utbildningsnämnden gav 2020-10-21 förvaltningen i uppdrag att tillsammans
med samhällsbyggnadskontoret ta fram underlag för förslag om genomförandebeslut
med tillhörande genomförandeplan. För ombyggnad och reinvestering för Kumla skola.
7. Övriga frågor – anmäls gärna i förväg

Fråga från kommunal:
Hur blir det med julledighet för personalen på våra förskolor, när de kommer att ha varje
förskola öppen istället för att slå ihop?
Regionen uppmanar till att inte blanda personal och barn från olika förskolor nu i covid tider.
Elisabet driver frågan, information kommer gå ut löpande hur situationen ska hanteras i år.
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