Kallelse
Utbildningsnämnden kallas till sammanträde 2019-02-13
Plats och tid

Symfonin, Skolkontoret, Ruddammsg. 27 08:30-17:00

Ordförande

Evelyn Klöverstedt (L)

Förhinder anmäls till

Helena Johansson

Informationsärenden under förmiddagen.
GRUPPMÖTE Kl. 12.30-13.30 (S), (C), (L), (MP) - Symfonin, (M), (KD) - Lyran, (V) Harpan, (SD) - Trombonen Sammanträdet under eftermiddagen är öppet för
allmänheten.
PRESSKONFERENS den 14 februari kl. 08.30 i lokalen Lyran på Skolkontoret,
Ruddammsg. 27
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1. Informationsärende under förmiddagen
Ärendebeskrivning
Gymnasieutbildningen i Gävle kommun
Föredragande:
Therese Sarenbrant, verksamhetschef gymnasieskolan
Maria Rickardsson, rektor Borgarskolan
Sofia Nordvall Kvarnebrink, rektor Vasaskolan
Michael Andersson, rektor Polhemskolan
Tomas Östlund, samordnare
Bo-Erik Simonsson, kvalitetsutvecklare

2. Upprop och val av justerare
Ärendebeskrivning
Förslag på justerare: Ann-Charlotte Nyberg (V)
Justeringsdatum 20 feb 2019

3. Fastställande av föredragningslistan
4. Informationsärenden
Ärendebeskrivning
a) Sektorn informerar
Övergripande
- Samverkan på sektornivå
- Ny förvaltningsorganisation 2019
- Organisation Elevhälsan
- Regelverk för enskilda förskolor och skolor
Grundskolan
Skolinspektionens tillsyn/granskning våren 2019
b) Årsbokslut per december 2018
Muntlig föredragning av Sara Marklund, ekonomistrateg
c) Rapport från förtroendeuppdrag
d) Kurser/konferenser
e) Fortsatta diskussioner om kontaktpolitikerskap och politiska
arbetsgrupper 2019-2022

5. Anmälningsärenden
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Handlingar i ärendet
 Borttagen på grund av personuppgifter.
 Beslut om överlämnande för utredning och ev. åtgärder - Anmälan om
skolsituation/kränkande behandling för elev vid Solängsskolan(Dnr 41-2018:10056)
 Borttagen på grund av sekretess
 Beslut - Beslut om överlämnande för utredning och ev. åtgärder - Anmälan om
skolsituation för elev vid Vallbacksskolan (Dnr 41-2018:11325)
 Borttagen på grund av personuppgifter.
 Borttagen på grund av sekretess
 Beslut - Riktad tillsyn av Fridhemsskolan (Dnr 430-2018:11512)
 Beslut med anledning av anmälan mot Nynässkolan
 Beslut - Statsbidrag för undervisning under skollov
 Beslut - Statsbidrag för gymnasial lärlingsutbildning och lärlingsliknande utbildning
på introduktionsprogram 2018
 Beslut - Statsbidrag för fortbildning av lärare samt fritidspedagoger och
motsvarande för 2018
 Borttagen på grund av sekretess
 Borttagen på grund av sekretess
 Borttagen på grund av personuppgifter.
 Beslut - Tillsynsmeddelande från Arbetsmiljöverket gällande Sofiedalsskolan
 Borttagen på grund av sekretess
 Kontrollrapport - Ytterharnäs förskola
 Beslut om riskklassning och årlig beräkning av kontrollavgift - Förskolan Fyren
 Kontrollrapport - Ytterharnäs förskola
 Kontrollrapport - Norrskensgården
 Beslut från Samhällsbyggnad Gävle - Placering i risk- och erfarenhetsklass och
beräkning av årlig kontrollavgift- pedagogisk omsorg
 Beslut KF 2018-12-10 § 8 - Val av övriga nämnder och styrelser mm
 Beslut KF 2018-12-10 § 11 - Socialt hållbarhetsprogram 2017-2023
 Beslut i KF 2018-12-10 § 23 - Motion (V) - Att den vegetariska rätten ska presenteras
som huvudalternativ vid lunchservering
 Beslut KF 2018-12-10 § 9 - § 9: Kommunplan med årsbudget 2019 och utblick
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 Beslut i KF 2018-12-10 § 3 - Översyn av reglementen för kommunstyrelsen och
övriga nämnder 2018
 Beslut i KS 2018-12-04 § 249 - Ungdomsenkät; LUPP
 Beslut i KS 2018-12-04 § 244 -Förslag till förändringar i Kommunstyrelsens
delegationsordning(
 Beslut i KS 2018-12-04 § 235 - Ekonomiska månnadsrapporter år 2019 för
kommunen och de kommunala bolagen
 Beslut i KF 2018-11-26 § 5 - Sammanträdesdagar år 2019 för Kommunstyrelsen och
Kommunfullmäktige
 Beslut i KS 2018-11-20 § 216 - Instruktion för kommundirektören i Gävle kommun
 Borttagen på grund av sekretess

6. Anmälan av delegationsbeslut i utbildningsnämnden 2019
19UN14

Handlingar i ärendet
 Borttagen på grund av personuppgifter.

7. Remiss – Riktlinje för representation Gävle kommunkoncern
18UN180

Förslag till beslut
Utbildningsnämnden beslutar
att anta yttrandet som sitt eget,
att paragrafen justeras omedelbart.

Ärendebeskrivning
En remiss ifrån kommunledningskontoret avseende förslag till revidering av riktlinjer
för representation i Gävle kommunkoncern inkom 2018-11-19. Svarstiden har förlängts
till 2019-02-28.
Utbildning Gävle möter redan idag de krav som ställs i den reviderade riktlinjen.
Revideringen av riktlinjen innebär en kodifiering av nuvarande praxis. Utbildning Gävle
har inga synpunkter på förslaget.
Yttrande
Utbildning Gävle har inga synpunkter på förslaget.
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Handlingar i ärendet
 Förslag till beslut - Remiss: Riktlinje för representation Gävle kommunkoncern
 Barnchecklista - Remiss - Riktlinjer för representation Gävle kommunkoncern
 Borttagen på grund av personuppgifter.
 Borttagen på grund av personuppgifter.

8. Remiss - Förslag till ändringar i föreskrifter om betygskatalog
samt föreskrifter om slutbetyg i grundskolan, grundsärskolan och
specialskolan
19UN19

Förslag till beslut
Utbildningsnämnden beslutar
att anta yttrandet som sitt eget,
att paragrafen justeras omedelbart.

Ärendebeskrivning
Gävle kommun har 2019-01-24 mottagit en remiss ifrån Skolverket avseende förslag till
ändringar i föreskrifter om betygskatalog samt föreskrifter om slutbetyg i grundskolan,
grundsärskolan och specialskolan. Skolverket önskar svar senast 2019-02-20.
De ändringar som görs är för att ge stöd för hur skolenheterna ska föra betygskatalog
och utfärda slutbetyg för elever som har haft en anpassad timplan utifrån 3 kap. 12 h §
skollagen (2010:800) som trädde i kraft 1 augusti 2018.
Utbildning Gävles rekommendation
Utbildning Gävle gör samma bedömning som Skolverket när det gäller konsekvenserna
av förändringarna. Särskilt positivt är att Skolverket tagit hänsyn till den praktiska
hanteringen av betygskatalogen och valt en lösning som skapar enhetlighet och inte lagt
till en ny siffra.
Yttrande
Gävle kommun ställer sig bakom de föreslagna förändringarna. Det är positivt att det
skapas en enhetlighet i betygskatalogen och att ingen ny siffra tillförs

Handlingar i ärendet
 Förslag till beslut - Remiss - Förslag till ändringar i föreskrifter om betygskatalog
samt föreskrifter om slutbetyg i grundskolan, grundsärskolan och specialskolan
 Barnchecklista - Remiss - Förslag till ändringar i föreskrifter om betygskatalog samt
föreskrifter om slutbetyg i grundskolan, grundsärskolan och specialskolan
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 Borttagen på grund av personuppgifter.
 Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter om betygskatalog samt ändring i
Skolverkets föreskrifter om slutbetyg i grundskolan, grundsärskolan och
specialskolan
 Borttagen på grund av personuppgifter.

9. Val av representant till det kommunala tillgänglighetsrådet 20192022
19UN23

Förslag till beslut
Utbildningsnämnden beslutar att utse Kristina Hellström (S) till ledamot i det
kommunala tillgänglighetsrådet.

Ärendebeskrivning
Det kommunala tillgänglighetsrådet (KTR) är ett organ för överläggningar, samråd och
ömsesidig information mellan företrädare för handikapporganisationerna och Gävle
kommun. Kommunkoncernens styrelser och nämnder ska informera rådet om sin
verksamhet och planerade förändringar.

Beslut om nytt reglemente för KTR ska fattas den 12 februari och enligt förslaget ska en
ledamot utses från utbildningsnämnden.

Handlingar i ärendet
 Borttagen på grund av personuppgifter.
 Borttagen på grund av personuppgifter.

10. Kommande beslutsärende - Årsredovisning 2018 för
utbildningsnämnden
19UN13

Handlingar i ärendet
 Verksamhetsrapport helar 2018 UN 28 jan

11. Borttagen på grund av personuppgifter.
18UN161
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