Sammanträdesdatum
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2017-01-31

Barn- och bildningsutskottet

Plats och tid

Sammanträdesrummet, övrevåningen, Hagfors stadshus kl 09:00–11:30

Beslutande

Göran Eriksson (S)
Lena Svensson (S)
Lars T. Stenson (L)
Jan Klarström (SD)
Jan Sandström (S)

Övriga

Linda Jonsson, förvaltningssekreterare
Tove Frostvik, barn- och bildningschef
Tina Bergenbrink, biblioteks-och kulturchef, 09:00-10:20

Plats och tid för justering

Administrativa enheten 2017-01-31

Avser paragrafer

1-2

Sekreterare

Linda Jonsson

Ordförande

Göran Eriksson

Justerande

Jan Sandström

Telefon

Besöksadress

Postadress

E-post

Org.nr

0563-185 00

Dalavägen 10

683 80 Hagfors

kommun@hagfors.se
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ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Nämnd/Styrelse
Sammanträdesdatum
Datum då anslaget sätts upp
Datum då anslaget tas ned
Förvaringsplats för protokollet

Barn- och bildningsutskottet
2017-01-31
2017-01-31
2017-02-22
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Dnr KS 2017/25

§ 1 Anmälningsärenden
Dnr 2015/321 handling 6
Skolinspektionen: Uppföljning av kvalitetsgranskning av arbetet med det
kommunala aktivitetsansvaret i Hagfors kommun.
Dnr 2016/2 handling 82
Beslut om godkänd redovisning av statsbidrag för kvalitetssäkrande åtgärder inom
förskolan, fritidshemmet och annan pedagogisk verksamhet till kommuner som
tillämpar maxtaxa för år 2016.
Dnr 2016/2 handling 83
Beslut om att bevilja omfördelat statsbidrag för kommunal vuxenutbildning på
gymnasial nivå och särskild utbildning för vuxna på gymnasial nivå för bidragsår
2016.
Dnr 2016/73 handling 7
Ung Företagsamhet: Verksamhetsberättelse Hagfors kommun 2016.
Dnr 2017/6 handling 1
Verksamhetschefs överlåtelse av enskilda ledningsuppgifter till medicinskt
ansvarig skolsköterska inom skolhälsovården i Hagfors kommun.
Dnr 2017/12 handling 1
Skolavtal.
Beslut
Barn- och bildningsutskottet godkänner anmälningsärenden
_____
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§ 2 Information
Tove Frostvik, barn- och bildningschef informerar om sjuktalen inom skolan,
vilket visar något lägre siffror än tidigare år.
Vidare presenterar Tove Frostvik den nya barn- och bildningsavdelningen som
innebär att verksamhetscheferna har plockats bort, barn- och ungdomsenheten har
gått över till den sociala avdelningen. Det har rekryterats fler rektorer och ett nytt
arbetsätt har införts där rektorerna är mer självstyrda och arbetar närmare sin
personal.
Barn- och bildnings ledningsgrupp består av rektorer, förskolechefer, biblioteksoch kulturchef, enhetschef, biträdande barn- och bildningschef samt barn- och
bildningschef. Jenny Dahlin som är biträdande barn- och bildningschef kommer
bland annat i sin roll arbeta mer med kvalitetsarbete, stöd till Tove Frostvik, barnoch bildningschef och övriga chefer. Det kommer att finnas två rektorer och en
förskolechef stationerad på Kyrkhedens skola i Ekshärad. På Älvstranden
bildningscentrum (ÄBC) har det även utökats med en rektor på gymnasiet. Det
pågår fortfarande ett arbete med att tydligöra och fördela de olika rollerna både
gällande chefer samt övrig personal.
Tina Bergenbrink, bibliotek- och kulturchef informerar om bibliotekets
verksamhet som både innefattar ett skolbibliotek och ett folkbibliotek. När det
gäller rekrytering av personal är det svårt att hitta yngre, vilket Hagfors har
lyckats bra med. Det är en blandad personalgrupp med både äldre och yngre som
ses som mycket positiv.
Gällande kulturskolan kom en kulturskoleutredning från regeringen i höstas som
ligger ute på remiss där bland annat frågan lyfts huruvida det inte finns någon lag,
förordning eller andra riktlinjer för kulturskolans verksamhet. I nuläget kommer
kulturskolans arbete att byggas vidare på den grund som finns i dag och försöka
hitta alternativ utöver den dansundervisning som redan finns för ungdomar på
gymnasiet genom att bland annat söka bidrag från kulturrådet och filminstitutet.
Tina Bergenbrink informerar vidare om att det saknas blåslärare samt bjuder in
barn- och bildningsutskottets ledamöter till internationella modermålsdagen den
20 februari på ÄBC.
Barn- och bildningschef Tove Frostvik informerar avslutningsvis om förskolans
verksamhet som består av fem kommunala förskolor i de olika kommundelarna
och fem kooperativa med tillsynsansvar. Det finns två förskolor i Hagfors, en i
Ekshärad, en i Råda samt en i Sunnemo. Antalet barn ökar och det ser ut att
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fortsätta öka framöver, vilket betyder att det inte går runt med de enheter som
finns idag och det är trångt i lokalerna. Fastighetschefen har fått i uppdrag att titta
på om det går att öppna en ny avdelning i centrala Hagfors. Utöver att antal barn
ökar måste även omsorgstiderna ses över då det finns flera barn med särskilda
omsorgsbehov. När det kommer till personal har tre nya förskolelärare rekryterats.
_____
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