Tyresö kommun

Protokoll

Barn- och utbildningsförvaltningen
2022—01—13

Lokal facklig samverkan för barn- och utbildningsförvaltningen VO 1 och 2
Plats:

Digitalt möte Via Zoom

Datuln:

Torsdagen den 13 januari 2022

Tid:

Klockan 14.00—15.00

Närvarande

För arbetsgivaren:

Elisabet Schultz, förvaltningschef
Martin \Widholm, skolchef
Lena Riddervold, sekreterare

Fackliga representanter:

Katharina Sparrwardt, Lx'z‘rzzgﬁrbmdet, LF
Ann—Louise Malm, Kommunal

Ann Lindholm, Ldzzzmas nkg’bﬁzmd, LR
Anmält förhinder:

Ulrika Månsson, skolchef
Anneli Notström, Akademikwjb'rbzmdet 55R
Kristina Mikler—Urbas, Lz’z'mW‘rlaI/tm/et néo/ledm'e

S 1 Val av justerare
Ann—Louise Malm, Kommunal.

§ 2 Föregående protokoll.
Föregående protokoll gicks igenom och obesvarade frågor togs upp.
Lähmm; ri/éJfo‘I‘bz/nd undrade när tjänsteåtet 2022 /2023 är klart att samverkas?
Skolchefen svarade Tjänsteåret kommer att behandlas på nästa rektotsmöte vecka 4. Därefter
kommer ett förslag att presenteras för de fackliga representanterna.
[,dä'azjb'rlaunz/el undrade Över avstärnningsperioderna?
Skolchefen svarade att man ser över hur man kan göra det på bästa möjliga sätt. Man ser att det ﬁrms
ett behov att jobba efter samma modell. Rektorsgruppen kommer att jobba med detta under den här
terminen. Rektor på respektive skolor jobbar tillsammans med sin samverkansgrupp.
Ldkurfb'rbmzdel sa att om Vi får till det så blir det enklare för alla.

M)n7fb)*bzmdel undrade om en t.f. rektor på Kumla skola har utsetts?
Skolchefen svarade att t.f. rektor på Kumla skola blir biträdande rektor Marie Lampinen. Hon

kommer att jobba fram till den nya rektorn är på plats den 4 april. Marie kommer att vara med på
rektorsmötena från och med vecka 4.

Ldmyb'rbmzdef undrade över hur det går med pilotprojektet i Trollbäcken som skulle utvärderas i
december och i maj?
Förvaltningschefen sa att det har skett en mindre utvärdering, men den är inte sammanställd ån.

Vidare berättade hon att hon har begärt en omfattande utredning. Dock har utredningsenheten på
grund av den rådande pandemin ett ansträngt läge så utredningen kan dröja lite. Vidare sa

förvaltningschefen att hon tycker det är för tidigt att utvärdera projektet och för att få en riktig effekt
så borde utvärderingen ske om ett år.
Långärmade! undrade vem/Vilkå som kommer att delta i utvärderingen?
Förvaltningschefen sa att alla i princip, personal och ledning.

Läkarförbund” sa att de gärna ser att facken också blir involverade i utvärderingen.
Lamm Ii/éxfb'r/a/md undrade om distansarbete vad som gäller och till Vilket pris för personalen? Kan

det fackliga arbetet skötas hemifrån?
Skolchefen berättade att kommunen nu går upp i steg 3 i pandemiplanen vilket innebär att möjliggöra

arbete hemifrån. Det är rektor som gör bedömningen utifrån vad verksamheten tillåter.
Lz'z'rmjöäfbundet undrade om rektorn kan besluta att alla möten är digitala men att man måste sitta på
skolan?
Skolchefen sa att man behöver ha personal på plats, inte bara för undervisning.

anr/ö'rbzmdet sa att det också är ur en råttvisesynvinkel, alla hinner inte hem så därför ska man vara i
skolan.

Skolchefen sa att det är nya regler från och med idag, det togs på rektorsgruppen.
Förvaltningschefen sa att man ska ta kontakt med skolchefen om det blir något felaktigt.
Ldrmwzr ri/éxﬂrb/md sa att det är bra, det går i linje med resten av samhället, skolpersonal ska vara
likställda med andra inte udda.

Föregående protokoll lades till handlingarna.

§ 3 Information
Ingen mer information utöver det som togs på det gemensamma samverkansmötet.

S 4 Personal
Ny rektor på Kumla skola börjar den 4 april.
Speldosan har haft det tungt så en ett extra stöd, t.f. biträdande rektor från december till och med den
25 februari, har satts in för bibehålla kvalitén i verksamheten.

§ 5 Ekonomi
Slutarbetet med budgeten pågår. Rektorsgruppen håller på att se över närmiljösatsningen.

Verksamheterna Visar goda resultat.
Limma! ri/ég’b'rbzmd undrade når siffrorna kommer eftersom man väntar på att samverka budgeten på
enhetsnivå?

Skolchefen sa att slutdatumet för arbetet är den 14 januari. Sedan år det upp till varje rektor att kalla
till möte.

L(Zrarmz; Hkgﬁ'r‘bzma’ sa att arbetet kring tjänstefördelningen och budgeten måste komma igång mycket
tidigare på skolorna, man behöver veta i god tid.
Skolchefen sa att samtliga rektorer ska se över sina tjänstefördelningar innan nästa rektorsmöte.

S 6 Arbetsmiljö
Ldnzr/lzzr rikrfa'rbzmd sa att det är bra om handlingsplaner om hot och våld som ska finnas ute på
skolorna ses över.
Skolchefen sa att man jobbar för att få en samstämmighet i hela kommunen. Vidare sa han att det är

bra om en inrymningsutbildning också kan ingå i våra krisplaner.
S 7 Övriga frågor
Mkurfb'rbmzdet sa att man hoppades det kunde bli fier konferenstiJlfållen för HÖK 21 än den 27 januari
då inte alla kan vara med.
Förvaltningschefen föreslog att konferensen flyttas till ett datum då alla kan delta. Hon återkommer

med ett nytt datum (en onsdag eller torsdag).
Vidare undrade Liz'mdb'rbzmdel om konferensen den 11 februari.
Förvaltningschefen sa att den konferensen bara hade ett begränsat antal deltagare. Hon har fått en

plats (en digital länk), men hela ledningsgruppen kommer att sitta tillsammans via den länken på den
digitala konferensen.
Hon sa vidare att hon ska dubbelkolla om de fackliga har fått en länk och hör av sig till
Lärarförbundet med besked.
Låmmar fikifb'rbzmd sa att de har anmält sig.

Under mötets gång fick förvaltningschefen information från Region Stockholm om att de har ändrat
rekommendationernå för vilka som ska coronatesta sig. Från och med den 13 januari rekommenderas
bara personer som haft symptom i 24 timmar att testa sig. De nya rekommendationerna kommer på

grund av det höga trycket på testverksamheten skriver regionen i sitt pressmeddelande. Om man inte
lyckas beställa ett prov ska man stanna hemma och agera som om man har covid—19. Man ska då

stanna hemma minst en vecka efter det att man började få symptom och tills man känner sig helt frisk
och varit feberfri i minst två dagar. Personer som varit sjuka i covid—19 de senaste sex månaderna ska
inte testa sig.
§ 8 Nästa samverkansmöte
Datumet för nästa samverkan 3 februari kl. 14.00.
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