PROTOKOLL
2017-11-16

BARN- OCH GRUNDSKOLENÄMNDEN
Tid och plats för
sammanträdet

Torsdagen den 16 november 2017 kl. 18:00-20:15
Täby kommunhus, Esplanaden 3 i Täby rum TKH0371a

Beslutande

Camilla Ifvarsson (L) ordförande
Anna Gustafsson (M) 1:e v ordförande
Agneta Lundahl Dahlström (S) 2:e v ordförande
Lars Hagström (M)
Gunilla Eldebro (M) ersätter Line Wennberg (M)
Carl Henrik Svensson (M)
Thomas Helleday (L)
Petter Norrthon (L)
Benita Funke (C)
Camilla Brodin (KD) §§ 67-68
Eric Gyllenberg (M) ersätter Camilla Brodin (KD) §§ 69-76
Henry Väljä (MP) ersätter Eva Pethrus (MP)

Ej tjänstgörande
ersättare

Eric Gyllenberg (M) §§ 67-68, Gabriella Bergström (M), Izabelle By
(M), Tove Skytt (L), Saga Bowallius (L), Britt Engdahl (C), Stefan
Andersson (S)

Insynsplats

Alexei Chikish (SD)

Övriga deltagare

Utbildningschef Patrik Forshage, barn-och grundskolechef Susanna
Falk, chef för samhällsutveckling Joachim Quiding (§§ 67-68),
personalföreträdare Carolina Morell och Lasse Gottfriedz samt
nämndsamordnare Josephine Hendrikx

Paragrafer

67-75

Justering

Torsdagen den 23 november 2017 i Täby kommunhus, plan 3.

Sekreterare

Josephine Hendrikx

Ordförande

Camilla Ifvarsson (L)

Justerande

Agneta Lundahl Dahlström (S)

BEVIS

Justeringen har tillkännagivits genom detta anslag

Organ
Sammanträdesdatum
Anslaget sätts upp
Förvaringsplats för protokollet

Barn- och grundskolenämnden
2017-11-16 Överklagandetiden går ut
2017-11-24 Anslaget tas ned
Kommunkansliet

Underskrift

Josephine Hendrikx

2017-12-15
2017-12-18

2
PROTOKOLL
2017-11-16

BARN- OCH GRUNDSKOLENÄMNDEN

Innehållsförteckning
§ 67

Justering och dagordning .................................................................................. 3

§ 68

Information lägesbeskrivning lokalfrågor ........................................................... 4

§ 69

Kartläggning uppföljning resursfördelningsmodell ............................................. 5

§ 70

Motion - Utomhuspedagogik ............................................................................. 6

§ 71

Revidering av hanteringsanvisningar ................................................................ 8

§ 72

Informationer ..................................................................................................... 9

§ 73

Anmälan inkomna skrivelser, inbjudningar med mera ..................................... 10

§ 74

Anmälan fattade delegationsbeslut ................................................................. 11

§ 75

Övrigt .............................................................................................................. 12

ordf.sign:...............................

just.sign:.................................

3
PROTOKOLL
2017-11-16

BARN- OCH GRUNDSKOLENÄMNDEN

§ 67
Val av justerare samt godkännande av dagordning
Justering av protokoll ska ske torsdagen den 23 november 2017. Vald till att justera
protokoll jämte ordförande utses Agneta Lundahl Dahlström (S).
Ingen övrig fråga anmäls.
Dagordningen fastställs därefter.

ordf.sign:...............................

just.sign:.................................
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§ 68
Information lägesbeskrivning lokalfrågor
Chef för samhällsutvecklingskontoret, Joachim Quiding, ger en lägesbeskrivning av
lokalfrågor aktuella för barn- och grundskolenämnden.

Barn- och grundskolenämnden tackar för informationen.

ordf.sign:................................

just.sign:.................................
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BARN- OCH GRUNDSKOLENÄMNDEN
Dnr BGN 2017/95-66

§ 69
Kartläggning uppföljning resursfördelningsmodell
Täby kommun har sedan hösten 2015 betalat ut strukturbidrag. Cirka 50 procent av de
fristående och kommunala grundskolorna med störst andel elever som riskerar att inte
nå målen erhåller bidraget. I Täby kommun saknas idag en strukturerad modell för
uppföljning av effekterna av det så kallade strukturbidraget. Utredningen syftar till att
kort beskriva nuläget avseende uppföljningen samt komma med övergripande förslag
på principer för hur uppföljningen framöver ska se ut.
Utifrån jämförelser av kunskapsresultat innan och efter införandet av strukturbidrag,
och med kontroll för socioekonomiska faktorer går det inte att dra slutsatsen att
strukturbidraget har bidragit till förbättrade kunskapsresultat.
Åtta kommuner i Stockholms län har tillfrågats avseende strukturbidragets eventuella
effekter på deras skolors kunskapsresultat. Likt Täby saknar de flesta kommuner en
effektiv modell för uppföljning. Nacka och Stockholm är de av de tillfrågade
kommunerna som har gjort den mest långtgående uppföljningen. De har använt sig av
strukturerade intervjuer respektive intervjuer och regressionsanalyser men heller inte
utifrån dessa har slutsatser av strukturbidragets effekter på elevernas kunskapsnivåer
kunnat dras.
Täby kommun kommer fortsätta att följa upp kunskapsresultaten med särskilt fokus på
strukturbidraget för att iaktta eventuella effekter. Ett riktat återrapporteringskrav
avseende strukturbidragets användning införs inför 2018.
I ärendet föreligger ett tjänsteutlåtande daterat den 11 november 2017 samt en
promemoria daterad den 24 oktober 2017.

Barn- och grundskolenämndens beslut
Barn- och grundskolenämnden godkänner rapporten.

ordf.sign:................................

just.sign:.................................
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BARN- OCH GRUNDSKOLENÄMNDEN
Dnr BGN 2017/93-69

§ 70
Motion – Utomhuspedagogik
Ledamoten Eva Pethrus (mp) har i kommunfullmäktige den 19 juni 2017 väckt
motionen ”om utomhuspedagogik - outdoor education”. Ledamoten föreslår i motionen
att kompetensutveckla pedagoger i Täby i ”outdoor education”, att ge verksamma
lärare på alla nivåer tillgång till utomhuspedagogiska verktyg för undervisning och
lärande, att utbilda föräldrar om fördelarna med utomhuspedagogik och att kartlägga
goda exempel från andra kommunala och privata verksamheter som använder sig av
utomhuspedagogik som metod.
Barn- och grundskolenämnden har i verksamhetsplanen 2018 beslutat om prioriterade
områden och strategier för utbildningsområdet. Prioriteringen inbegriper inte motionens
förslag.
I ärendet föreligger ett tjänsteutlåtande daterat den 5 september 2017.
Yrkanden
Ordföranden föreslår att barn- och grundskolenämnden beslutar enligt förslaget i
tjänsteutlåtandet.
Henry Väljä (MP) yrkar bifall till motionen.
Ordföranden ställer proposition på yrkandet från Henry Väljä och finner att barn- och
grundskolenämnden avslår det.
Ordföranden ställer därefter proposition på beslutsförslaget i tjänsteutlåtandet och
finner att barn- och grundskolenämnden bifaller det.

Barn- och grundskolenämndens beslut
Barn- och grundskolenämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att avslå motionen.

ordf.sign:................................
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BARN- OCH GRUNDSKOLENÄMNDEN
Forts. § 70
Reservation
Det antecknas till protokollet att Henry Väljä (MP) reserverar sig mot nämndens beslut.
En motivering till reservationen bifogas detta protokoll, se bilaga 1.

ordf.sign:................................

just.sign:.................................
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BARN- OCH GRUNDSKOLENÄMNDEN
Dnr BGN 2017/92-69

§ 71
Revidering av hanteringsanvisningar
Varje myndighet ska upprätta en systematisk arkivförteckning över de handlingar som
finns hos myndigheten. Barn- och grundskolenämnden i Täby kommun fullgör detta
krav genom att redovisa hanteringen av handlingarna i en processorienterad
informationsredovisning – så kallade hanteringsanvisningar.
Mot bakgrund av att skolans verksamhet ständigt står under utveckling och förändring
innebar detta att handlingar tillkommer medan andra inte längre skapas. En översyn av
barn- och grundskolenämndens hanteringsanvisningar genomförs regelbundet med
syfte att anvisningarna ska vara uppdaterade och aktuella.
Efter den översyn som senast gjorts avseende barn- och grundskolenämndens
hanteringsanvisningar finns förslag på borttagande av handlingstyper, kompletteringar
av nya kapitel samt förändringar av i hanteringsanvisningarna redan befintliga
handlingstyper. Se ”Tabell 1 för förteckning över föreslagna förändringar barn- och
grundskolenämnden”.

Barn- och grundskolenämndens beslut
Barn- och grundskolenämnden fastställer föreslagna kompletteringar, förändringar
samt borttaganden såsom de redovisas i ”Tabell 1 för förteckning över föreslagna
förändringar barn- och grundskolenämnden”.

ordf.sign:................................

just.sign:.................................
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§ 72
Informationer
-

Platser/kö förskola – Patrik Forshage

-

Struktur insynsbesök fristående grundskolor – Patrik Forshage

-

Klagomål skolskjuts – Patrik Forshage

-

Inkomna klagomål/inspektionsärenden för förskola/grundskola – Patrik
Forshage

-

Anmälan av elever med hög frånvaro – Patrik Forshage

Barn- och grundskolenämnden tackar för informationerna.

ordf.sign:................................

just.sign:.................................
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§ 73
Anmälan inkomna skrivelser, inbjudningar med mera
Den utsända förteckningen daterad den 14 november 2017 upptar protokoll och övriga
inkomna skrivelser.

Barn- och grundskolenämndens beslut
Barn- och grundskolenämnden godkänner anmälan.
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Dnr 2017/18-69

§ 74
Anmälan fattade delegationsbeslut
Den utsända förteckningen upptar delegationsärenden enligt barn- och
grundskolenämndens delegationsordning.
Barn- och grundskolenämndens beslut
Barn- och grundskolenämnden godkänner anmälan.
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§ 75
Övrigt
Patrik Forshage informerar om ett ärende i media rörande en skola vid namn
Rösjöskolan, i en annan kommun, som har förväxlats med Rösjöskolan i Täby
kommun.
Patrik Forshage informerar vidare om Täby kommuns fjärdeplats i Svenskt Näringslivs
ranking av kommunala grundskolor.
Patrik Forshage informerar därtill om klass 9A och 9B på Vallatorpsskolan som blivit
champions i ”First Lego League”, en tekniktävling som syftar till att utveckla
uppfinningar.
Susanna Falk informerar om att en av årets nobelpristagare i kemi kommer att besöka
Näsbyparksskolan.
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