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Barn- och utbildningsnämnden
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Informationsärenden
Beslut
Arbetsutskottet noterar informationen.
Sammanfattning av ärendet
Förvaltningen ger blandad information.


Justerandes sign

Information från tillsynsbesök
Tillsynsbesök görs varje år på barn- och utbildningsförvaltningens
verksamheter samt fristående förskolor. Ledamöterna som varit på
tillsynsbesök sedan föregående barn- och utbildningsnämndssammanträde
berättar om sina besök. Besöken som redovisas är:
• Ekebackenskolan



Personal inom förvaltningen som arbetar med skolskjuts, vikariepoolen och
elevhälsan ger en allmän presentation av sina respektive ansvarsområden.



Chefen för central elevhälsa och mångfald informerar om utvärderingen nya
språket lyfter och språket på väg. Nya språket lyfter och Språket på väg
används för att följa elevers läsutveckling från årskurs 1–8. Resultaten har
redovisats i nämnden varje år. Barn- och utbildningsnämnden beslutade
2018-03-21 att bedömningsstödet Nya språket lyfter en funktion för att säkra
läsutvecklingen och om Språket på väg är det bästa redskapet för
bedömning. Bedömningen är att professionen bör vara fria att använda den
metod de anser bäst som vilar på vetenskaplig grund och beprövad
erfarenhet. Bedömningsstödet för läs- och skrivutveckling för årskurs 1
(obligatoriskt) och årskurs 2 redovisas fortsättningsvis för barn- och
utbildningsnämnden.



Chefen för resursenheten informerar om att resursenhetens generella sociala
stöd fördelas socioekonomiskt utifrån samma modell som den pedagogiska
resursfördelningen. Fördelningen av det generella sociala stödet görs utifrån
elevantal i förskola och skola. Samma fördelning följer med barn/elever till
fristående förskolor/friskolor. Den pedagogiska resursfördelningen görs
enligt en socioekonomisk fördelning. Enligt faktor med SCBs modell som
tar hänsyn till bakgrundsfaktorer: kön, invandring och vid vilken tidpunkt,
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Barn- och utbildningsnämnden
föräldrars
utbildningsnivå,
familjens
ekonomiska
situation
och
familjesituation. Med hänvisning till den pedagogiska resursfördelningen
bör det sociala stödet följa samma modell i fördelning. Resursenhetens
budget för det sociala stödet är 37,2 tjänst.


Förvaltningschefen och gymnasiechefen informerar om den ekonomiska
situationen inom förvaltningen.



Förvaltningen rapporterar om de diskrimineringar/ kränkningar som har
anmälts under perioden 23 januari 2019 – 13 februari 2019.

Beslutsunderlag
 Rapport från tillsynsbesök på Ekebackenskolan, 2019-01-14.
 Utvärdering Nya språket lyfter och Språket på väg.
 Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2019-01-29.
 Förvaltningens statistiksammanställning 2019-02-06
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