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§ 128

Val av justerare samt bestämmande av
tid för justering

Beslut
Utbildningsnämnden beslutar
att utse Per Almén (S), med Lotta Lövdén Berseus (S) som ersättare, till
att justera dagens protokoll
att justeringen äger rum på utbildningskansliet tisdagen den 20
december 2016, kl. 15:00.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 129

Fastställande av dagordning

Beslut
Utbildningsnämnden beslutar
att behandla ärendet ”Information om förslag till EVP 2018-2020”
omedelbart efter ärende 5.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 130

Information om hälsoanalys - elever

Dnr UN 2016/0421
Elevers förutsättningar att utvecklas och lära sig i skolan påverkas av
hälsa och mående. Skolorna följer upp elevers stress, hälsa, levnadsvanor, trygghet och utsatthet för trakasserier i årliga enkätundersökningar som riktar sig till elever i gymnasiets årskurs 2.
Undersökningen 2016 visar att elevers stress har minskat med några
procentenheter men är fortsatt hög i Lunds kommunala gymnasieskolor.
Elever på högskoleförberedande program är mer stressade än elever på
yrkesprogram och flickor är avsevärt mer stressade än pojkar. Eleverna
skattar sin hälsa som lite sämre än tidigare, men användningen av alkohol, tobak och droger minskar sammantaget. Resultatet i förvaltningens
egen enkät LUNK är i linje med resultatet i Folkhälsoenkäten barn och
unga 2016 som visar på samma utveckling för hela regionen totalt.
Andra områden som rör ungdomars hälsa och mående i skolan handlar
om trygghet, diskriminering och trakasserier. Resultatet av enkätsvaren
2016 visar att det finns några elever på varje skola som känner sig
diskriminerade eller trakasserade men också att arbetet med att förhindra
kränkningar är gott och att vuxna reagerar om någon är elak mot en elev.
De flesta skolor ligger över riksgenomsnittet i frågan om eleverna känner
sig trygga på skolan. I elevhälsans frågeformulär för hälsosamtalet i
årskurs 1 uppger en hög andel att de trivs bra eller mycket bra i skolan.
Skolorna har hög medvetenhet om att stress och hälsa påverkar elevernas
situation i skolan och bedriver ett förebyggande arbete för att minska och
hantera stress. Alla skolor har en plan för arbetet mot diskriminering och
kränkande behandling.
En skriftlig sammanfattning av hälsoanalysen har varit utskickad och
kommenteras av utvecklingsledare John Jönsson.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 131

Månadsuppföljning, lokalfrågor
inklusive Ny gymnasieskola

Dnr UN 2016/0046
En skriftlig månadsuppföljning av lokalläget inom utbildningsförvaltningen har varit utskickad före mötet.
Ekonomen/lokalsamordnaren Magnus Sternudd lämnar en lägesrapport när det gäller projektet Ny gymnasieskola, där två delprojekt
pågår, nämligen
-Arbetsgrupp för lärmiljöer, i vilken ingår två skolledare från utbildningsförvaltningen respektive barn- och skoförvaltning Lunds stad, har i
november arrangerat ett första workshop-tillfälle. Ytterligare två tillfällen
är inplanerade - ett i december och ett i januari.
-Parallellt har påbörjats arbete med att ta fram en ny detaljplan för
skolans plats på nuvarande Svaneskolans tomt.
Utbildningskansliet håller f n på med att försöka hitta tillfälliga
gymnasielokaler inför läsåret 2017/18, för att möta elevökningen.
Vidare informeras om att Gymnasieskolan Spyken tagit i bruk en
nybyggd matsal, vilken skolan och dess elever är mycket nöjda med.
En officiell invigning av matsalen kommer att arrangeras längre fram.
Louise Rehn Winsborg (M) uttrycker önskemål om att förlägga utbildningsnämndens februarimöte till Spyken samt att till detta tillfälle
inbjuda de två gymnasierektorer, vilka tillträtt under 2016.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 132

Bokslutsprognos per den 30 november
2016

Dnr UN 2016/0394
Ekonom Magnus Sternudd redovisar en bokslutsprognos per den 30
november, vilken visar på ett resultat vid årets slut om -8 580 mnkr,
vilket är en förbättring med -990 mnkr jämfört med föregående månads
prognos.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 133

Information om förslag till EVP 20182020

Dnr UN 2016/0364
Utbildningsnämnden ska till kommunstyrelsen senast den 11 januari
2017 lämna ett förslag till effektiviseringar och möjliga kostnadsminskningar i EVP 2018-2020. Ett par möten har ägt rum för diskussioner i nämndens utvecklingsgrupp och ett ytterligare möte äger rum
den 21 december.
I utvecklingsgruppen ingår en representant per parti i nämnden.
Vid dagens möte informerar antagningschef Ingela Arheden om det
arbetsmaterial med diskussionspunkter som tagits fram inför mötet den
21 december. Nämnden kommer därefter att behandla ärendet vid sitt
extra möte den 11 januari 2017.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 134

Kvalitetsanalyser för läsåret 2015/16

Dnr UN 2016/0374

Sammanfattning
Enligt Skolverkets Allmänna råd om systematiskt kvalitetsarbete för
skolväsendet ska huvudmannen respektive rektor dokumentera det
systematiska kvalitetsarbetet. Det som ska dokumenteras är uppföljning
av åtgärder och resultat, analys av måluppfyllelse, identifierat utvecklingsbehov samt planerade eller genomförda åtgärder för ökad måluppfyllelse. I detta ärende redovisas det systematiska kvalitetsarbetet i form
av kvalitetsanalyser för de verksamheter inom utbildningsförvaltningen
som följer läsår, d.v.s. gymnasieskolorna, International School of LundKatedralskolan samt Modersmålscentrum i Lund. Dokumentationen
omfattar läsåret 2015/2016.

Beslutsunderlag
Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse den 23 november 2016
Enheternas kvalitetsanalyser läsåret 2015/16.

Beslut
Utbildningsnämnden beslutar
att

godkänna utbildningsförvaltningens dokumentation av det
systematiska kvalitetsarbetet, d.v.s. utbildningskansliets
tjänsteskrivelse samt enheternas kvalitetsanalyser.

Reservationer
Jesper Sahlén (V) reserverar sig mot beslutet med följande motivering:
Det framgår tydligt i kvalitetsanalyserna att verksamheternas resurser är
mycket knappa och att läget är pressat. Vi anser att risken är överhängande att kvaliteten minskar i våra skolor. Vi har redan sett hur
elevgrupperna ökat i storlek på gymnasieskolan Vipan. Vi tror också att
nämnden med nuvarande ekonomiska situation får mycket svårt att uppnå
nämndsmål nr 5 ”Rekrytera och behålla medarbetare (...) samt förebygga
ohälsa och främja god arbetsmiljö”. Kvalitetsanalyserna visar att Lunds
gymnasieskolor, komvux och modersmålscentrum kämpar med att
bibehålla den höga nivå vi önskar, men att det, med nuvarande ekonomiskt läge och hotande besparingar, inte är hållbart i längden.
Beslut expedieras till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

10 (28)

Utbildningsnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2016-12-14

§ 135

Verksamhetsplan med Internbudget
2017

Dnr UN 2016/0355

Sammanfattning
Kommunfullmäktige fattade 2016-06-15--16 beslut om Ekonomi och
Verksamhetsplan 2017-2019 med budget för 2017. För utbildningsnämnden fasställdes nettokostnadsramen för 2017 till 496 498 mkr.
Utbildningskansliets verksamhetsplan samt förslag till fördelning av
tilldelad nettokostnadsram framgår av utbildningskansliets
tjänsteskrivelse jämte bilagor.

Beslutsunderlag
Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-12-01 med bilaga 1
(Rapportuttag ur IT-ledningsstöd).

Beslut
Utbildningsnämnden beslutar
att fastställa verksamhetsplan med internbudget 2017 i enlighet med
utbildningskansliets bilaga.
Beslut expedieras till:
Kommunkontoret
Utbildningsförvaltningens skolor/verksamheter
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 136

Fastställande av elevpeng, prislista
och bidragsbelopp för
gymnasieskolans program 2017

Dnr UN 2016/0375

Sammanfattning
Resurserna till gymnasieskolorna i Lund fördelas genom en modell med
elevpeng per program. De interkommunala priserna beräknas med
utgångspunkt från resursfördelningen till gymnasieskolorna och
gymnasieskolans del av gemensamma kostnader på förvaltningens
centrala enheter.
Bidraget till fristående skolors gymnasieprogram ska i första hand
motsvaras av elevens hemkommuns budgeterade kostnad för motsvarande program – ”Bidrag på lika villkor”. Med anledning av detta
måste utbildningsnämnden bestämma principerna för hur resurserna
ska fördelas samt fastställa bidragsbeloppet per program och elev.

Beslutsunderlag
Utbildningskansliets tjänsteskrivelse 2016-11-28 med bilagor.

Beslut
Utbildningsnämnden beslutar
att

att

att

att
att

Justerare

fastställa elevpengen per program och elev till Lunds
gymnasieskolor 2017 enligt bilaga 1 till tjänsteskrivelse 2016-1128
fastställa den definitiva prislistan per program och elev till
kommuner med elever i Lunds gymnasieskolor för 2017 enligt
bilaga 2 till tjänsteskrivelse 2016-11-28
fastställa bidragsbeloppet per program och elev till fristående
gymnasieskolor för 2017 enligt bilaga 3 till tjänsteskrivelse 201611-28
bidrag utbetalas till enskilda huvudmän enligt bilaga 4 till
tjänsteskrivelse 2016-11-28
elevpeng och bidrag till fristående skolor för lundaelever
finansieras av kommunbidraget och elevpeng till Lunds
gymnasieskolor för elever från andra kommuner finansieras
genom interkommunal ersättning.

Utdragsbestyrkande
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Beslut expedieras till:
Lunds gymnasieskolor
Kommuner med elever i Lunds gymnasieskolor
Fristående gymnasieskolor
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 137

Fastställande av elevpeng, prislista
och bidragsbelopp för
gymnasiesärskolans program 2017

Dnr UN 2016/0376

Sammanfattning
Gymnasiesärskolan Vipan har en resursfördelningsmodell baserad på
elevpeng per program. De interkommunala priserna beräknas med
utgångspunkt från elevpengen och gymnasiesärskolans del av gemensamma kostnader på förvaltningens centrala enheter. Elevpengen per
program ska bestämmas av utbildningsnämnden.
Bidraget till fristående skolors gymnasiesärskoleprogram ska i första
hand motsvaras av elevens hemkommuns budgeterade kostnad för
motsvarande program – ”Bidrag på lika villkor”. Med anledning av detta
måste utbildningsnämnden bestämma principerna för hur resurserna ska
fördelas samt fastställa bidragsbeloppet per program och elev.

Beslutsunderlag
Utbildningskansliets tjänsteskrivelse 2016-11-29 med bilagor.

Beslut
Utbildningsnämnden beslutar
att
att

att

att
att

fastställa elevpengen per program och elev till Lunds gymnasiesärskola 2017 enligt bilaga 1 till tjänsteskrivelse 2016-11-29
fastställa den definitiva prislistan per program och elev till
kommuner med elever i Lunds gymnasiesärskola för 2017 enligt
bilaga 1 till tjänsteskrivelse 2016-11-29
fastställa bidragsbeloppet per program och elev till fristående
gymnasiesärskolor för 2017 enligt bilaga 1 till tjänsteskrivelse
2016-11-29
bidrag utbetalas till enskilda huvudmän enligt bilaga 3 till
tjänsteskrivelse 2016-11-29
elevpeng och bidrag till fristående skolor för lundaelever
finansieras av kommunbidraget och elevpeng till Lunds
gymnasiesärskola för elever från andra kommuner finansieras
genom interkommunal ersättning.

Beslut expedieras till:
Lunds gymnasiesärskola
Kommuner med elever i Lunds gymnasiesärskola

Justerare

Utdragsbestyrkande

14 (28)

Utbildningsnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2016-12-14

Fristående gymnasiesärskolor
Akten

Justerare
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§ 138

Fastställande av bidrag per elev i
fristående grundsärskola 2017

Dnr UN 2016/0377

Sammanfattning
Kommunfullmäktige fattade 2013-04-25 beslut om att delegera till
utbildningsnämnden att besluta om bidrag per elev i fristående
grundsärskola.

Beslutsunderlag
Utbildningskansliets tjänsteskrivelse 2016-12-08 med Förslag till
prislista 2017 (bilaga 1)
Fastställd prislista för 2016 (bilaga 2).

Beslut
Utbildningsnämnden beslutar
att

fastställa bidrag per elev i fristående grundsärskola 2017 i enlighet
med bilaga 1.

Beslut expedieras till:
En Bit Extra AB
Kommunstyrelsen
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 139

Fastställande av ersättningsbelopp till
Modersmålscentrum för modersmålsstöd och studiehandledning 2017

Dnr UN 2016/0422

Sammanfattning
Utbildningsnämnden fastställer lektionspris för modersmålsstöd och
studiehandledning för budgetåret 2017. I priset ingår kostnader för
undervisning, läromedel, administration och ledning av
modersmålscentrum.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2016-11-23, UN 2016/0422.

Beslut
Utbildningsnämnden beslutar
att

fastslå pris per 60 minuters lektion år 2017 till 1 005 kr.

Beslut expedieras till:
Barn- och skoförvaltningarna
Modersmålscentrum
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 140

Beställning av om- och tillbyggnad av
matsal, Polhemskolan

Dnr UN 2016/0408

Sammanfattning
Matsalen på Polhemskolan har nått kapacitetstak och behöver därför
byggas till med målet att matsalen ska ses som en plats eleverna upplever
positivt.
Utbildningskansliet föreslår att beställning av om- och tillbyggnad av
Polhemskolans matsal görs hos kommunstyrelsen i enlighet med en
framtagen skiss.

Beslutsunderlag
Utbildningskansliets tjänsteskrivelse 2016-11-23 med
Bilaga 1: Beställning om - och tillbyggnad av Polhemskolans Matsal.

Beslut
Utbildningsnämnden beslutar
att av kommunstyrelsen beställa om- och tillbyggnad av Polhemskolans
matsal i enlighet med framtagen skiss.
Beslut expedieras till:
Kommunstyrelsen
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 141

Fastställande av krisberedskapsplan
samt risk- och sårbarhetsanalys

Dnr UN 2016/0373

Sammanfattning
Enligt lagen om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid är kommunen skyldig att analysera vilka
extraordinära händelser som kan inträffa i kommunen.
I Lunds kommun skall varje förvaltning upprätta en egen krisberedskapsplan samt risk- och sårbarhetsanalys för att kunna tillgodose effektiv
krishantering. Dessa ska fastställas varje mandatperiod av respektive
nämnd.

Beslutsunderlag
Utbildningskansliets tjänsteskrivelse 2016-11-24 med
Förslag till krisberedskapsplan för utbildningsförvaltningen Förslag till
risk- och sårbarhetsanalys för utbildningsförvaltningen
Lag om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära
händelser i fredstid och under höjd beredskap (2006:544).

Beslut
Utbildningsnämnden beslutar
att
att

anta krisberedskapsplan för utbildningsförvaltningen i enlighet med
utbildningskansliets förslag
anta risk- och sårbarhetsanalys för utbildningsförvaltningen i
enlighet med utbildningskansliets förslag.

Beslut expedieras till:
Kommunstyrelsen
Akten

Justerare
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§ 142

Intern kontroll - plan för 2017

Dnr UN 2016/0356

Sammanfattning
Intern kontroll ska bidra till att skapa en god förvaltningskultur. Genom
att granska vanliga verksamhetsprocesser säkerställs att myndighetsuppdrag och andra uppgifter genomförs på ett korrekt och effektivt sätt.
Varje år tas aktuella kontrollaktiviteter fram i en riskbedömningsprocess,
som involverar medarbetare från alla verksamheter inom utbildningsförvaltningen. Utbildningsdirektören ansvarar för att delegera arbetet till
lämpliga tjänstemän och för att granskningarna blir genomförda.
För 2017 föreslås två egna intern kontrollområden för
utbildningsförvaltningen, nämligen rekryteringsprocessen och
krisberedskap.
Utöver förvaltningens egna har fastställts tre kommungemensamma
områden för intern kontroll 2017:
Rutiner för rehabilitering och hantering av tidiga signaler vid upprepad
sjukfrånvaro, tillbudsrapportering samt handläggningstider.

Beslutsunderlag
Utbildningskansliets tjänsteskrivelse den 25 november 2016.

Yrkanden
Lotta Lövdén Berseus (S) yrkar ett tillägg till frågeställningarna under
området rekryteringsprocessen, med en punkt 8. I vilka kanaler sker
annonsering?.
Anders Ebbesson (MP) och Jesper Sahlén (V) instämmer i yrkandet.

Beslut
Utbildningsnämnden beslutar
att godkänna föreslagen plan för intern kontroll 2017 med följande
tillägg under frågeställningar till området Rekryteringsprocessen:
8. I vilka kanaler sker annonsering?

Protokollsanteckningar
Louise Rehn Winsborg (M), Ulf Nilsson (L) och Elias Grabka (C)
medges lämna följande protokollsanteckning:

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Arbetet med att ta fram internkontrollplan för utbildningsnämnden bör
utvecklas så att nämnden kan delta i den riskbedömningsprocess som
ligger till grund för planen.

Beslut expedieras till:
Kommunkontoret
Akten
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Protokoll
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§ 143

Valärenden

Dnr UN 2015/0002

Sammanfattning
Utbildningsnämnden har vid sitt möte den 21 september fastställt riktlinjer för kontaktpolitiker i utbildningsnämnden samt förrättat fyllnadsval till de kommunala gymnasieskolorna samt Modersmålscentrum. Det
finns fortfarande vakanta platser till vilka partigrupperna kan nomi-nera
sina kandidater. Utbildningsnämnden beslöt 2016-11-16 att bord- lägga
ärendet.

Beslutsunderlag
Utbildningskansliets tjänsteskrivelse 2016-12-01
Utbildningsnämndens beslut 2016-11-16, § 121
Utbildningsnämndens beslut 2016-09-21, § 82
Aktuella lista över valda kontaktpolitiker.

Beslut
Utbildningsnämnden beslutar
att befria Oskar Kylvåg (MP) från uppdraget som kontaktpolitiker för
Consensum gymnasium
att utse Helena Heintz (MP) till ny kontaktpolitiker för Consensum
gymnasium
att befria Marinko Lipovac (KD) från uppdraget som kontaktpolitiker i Katedralskolans skoldialog
att utse Ludvig Hambreus (KD) till ny kontaktpolitiker i
Katedralskolans skoldialog
att utse kontaktpolitiker till vakanta uppdrag vid ett kommande
möte.

Beslut expedieras till:
Utsedda kontaktpolitiker
Berörda skolor
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 144

Anmälan om kränkande behandling
2016

Dnr UN 2016/0037

Sammanfattning
Enligt Skollagen 6 kap 10 § är en lärare eller annan personal, som får
kännedom om att en elev anser sig ha blivit utsatt för kränkande behandling i samband med verksamheten skyldig att anmäla detta till rektorn.
Rektorn i sin tur är skyldig att anmäla detta till huvudmannen.
Omständigheterna kring de uppgivna kränkningarna ska skyndsamt
utredas. I förekommande fall ska de åtgärder som skäligen kan krävas för
att förhindra kränkande behandling i framtiden vidtas. Anmälningarna
rapporteras till huvudmannen varje månad.

Beslutsunderlag
Utbildningskansliets tjänsteskrivelse 2016-11-30.

Beslut
Utbildningsnämnden beslutar
att

lägga anmälan om kränkande behandling till handlingarna.

Beslut expedieras till:
Akten

Justerare
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§ 145

Anmälan av delegationsbeslut 2016

Dnr UN 2016/0039

Sammanfattning
En kommunal nämnd har enligt 6 kap. 33 § kommunallagen rätt att
uppdra åt ett utskott, åt en ledamot eller ersättare eller åt en anställd hos
kommunen att besluta på nämndens vägnar i ett visst ärende eller en viss
grupp av ärenden.
Enligt kommunallagen ska beslut som fattas med stöd av delegation
anmälas till den nämnd som delegerat beslutanderätten.
Följande delegationsbeslut anmäls vid utbildningsnämndens sammanträde den 16 november 2016:
U Undervisnings- och elevärenden
Nr 1—260/15 gällande nedanstående ärenden:
U:36 Mottagande i första hand
U:37 Mottagande i andra hand
U:38 Yttrande från hemkommunen
U:44 Mottagande till utbildningar som utformats för en grupp elever
U:45 Mottagande till utbildningar som inte utformats för en grupp elever
Gymnasiesärskolan:
U:53 I första hand ta emot kommuninvånare
U:54 Prioriteringsordning av andra sökande
U:55 Mottagande i andra hand
U:56 Mottagande på individuella program
Personnummerlista på följande ärenden:
U:32 Ansvar för antagning till de olika utbildningarna anordnade av
huvudmannen
U:35 Beslut om behörighet och mottagande
U:42 Beslut om behörighet och mottagande
U:68 Urval till platser IMPRO och yrkesintroduktion
U:72 Urval
U:74 Speciella färdigheter vid urval
U:75 Förfarande vid antagning
U:95 Antagning och urval till IB
Övriga:
U:73 Antal platser i fri kvot, nr 1—414/16
U:96 Undantag från krav på behörighet i engelska till gymnasieskolan, nr
1—26/16
U:97 Beviljande av gymnasiestudier i utlandet för enskild elev enligt
policybeslut av utbildningsnämnden, nr 1—4/16
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P Personalärenden
P:1 Tillsättningar/förordnanden:
-Katedralskolan, nr 99—111/16
-Spyken, nr 29—106/16
-Vipan, nr 62—122/16
-Vuxenutbildningen, nr 20—31/16
-Modersmålscentrum, nr 67/16
-Utbildningskansli, nr 19—20/16
P:8 Entledigande vid egen uppsägning, nr 56—60/16
P:12 Löneförmån vid ledighet för fackligt arbete, nr 45—67/16
P:14 Enskilt löneavtal/lönetillägg, nr 10/16
E Ekonomiärenden
E:17 Ansökan om bidrag till läromedel och skolmåltider läsåret 2016/17,
nr 1—6 /16
E:19 Beviljande/avslag på ansökan om inackorderingstillägg läsåret
2016/17, nr 1—46/16
E:26 Tilläggsbelopp enligt lagen om offentliga bidrag på lika villkor, nr
68—70/16
E:28 Fördelning av tilläggsbelopp för elever med modersmålsundervisning på fristående gymnasieskola läsåret 2016/17, nr 1—16/16
Ö Övriga ärenden
Ö:14 Avge yttrande i överklagade ärenden, där utbildningsnämnden ej
fattat beslutet, nr 6/16.

Beslutsunderlag
Utbildningskansliets tjänsteskrivelse 2016-11-30
Utbildningsförvaltningens delegationsplan 1 per den 1 juli 2016.

Beslut
Utbildningsnämnden beslutar
att

lägga redovisningen av delegationsbeslut som förtecknas i
utbildningsnämndens protokoll 2016-12-14 till handlingarna.

Beslut expedieras till:
Akten

Justerare
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§ 146

Anmälan av inkomna skrivelser

Dnr UN 2016/0040

Sammanfattning
Följande handling anmäls till utbildningsnämndens sammanträde den 14
december 2016:
Kommunala funktionshinderrådet
-Protokoll från möte 2016-10-18.

Beslutsunderlag
Utbildningskansliets tjänsteskrivelse 2016-11-28.

Beslut
Utbildningsnämnden beslutar
att

lägga anmälan av inkomna skrivelser till handlingarna.

Beslut expedieras till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 147

Information från förvaltningschefen

Utbildningsdirektör Stefan Norrestam lämnar följande muntliga
information till nämnden:
a) Nya regler för antagning
Många protester har kommit både före och efter beslutet av UHR
(Universitets- och högskolerådet) om nytt sätt att värdera IB-betygen
inför höstterminen 2017 (IB=International Baccalaureate). Många hävdar
att detta kan hindra elever från att läsa på högskola. Lunds kommun
kommer att följa vilka konsekvenser beslutet kan få.
Ulf Nilsson (L) framför önskemål om att fortlöpande få information om
ärendet.
b) Konferens Vuxnas lärande
Ett erbjudande har inkommit om att förlägga en konferens om vuxnas
lärande ”Vuxenpedagogik och Innovation” till Lund, med deltagare
från hela Norden. Utbildningsförvaltningen håller nu på att se över
förutsättningarna och ta fram kostnaderna för en sådan konferens.
c) ”Lönerallyt”
Det har visat sig att det finns lärare som inte fått del av medel för lärarlönelyftet i Lund, vilka nu söker sig till andra kommuner mitt under
pågående termin för att få högre löner. En konsekvens av detta kan bli en
löneglidning i Lund, vilken det inte går att få kompensation för.
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§ 148

Information från nämndens ledamöter

Ordförande Anders Ebbesson (MP) lämnar följande information:
a) Skolriksdag äger rum den 24-25 april 2017 i Stockholm. Vid senaste
tillfället 2015 deltog från utbildningsnämnden presidiet samt två från
vardera sidan. Det föreslås att motsvarande fördelning tillämpas för 2017
och att partier som inte deltog 2015 prioriteras.
b) Föreslås att uppföljning av miljöprojekt på Gymnasieskolan Spyken
redovisas vid utbildningsnämndens marsmöte.
c) Gällande skrivelse från Ulf Nilsson (L) om Lärarlönelyftet föreslås att
eventuellt beslut i frågan från kommunstyrelsens arbetsgivarutskott
avvaktas innan utbildningsnämnden tar upp ärendet för behandling.
d) Överläggningar har ägt rum med representanter för skolledning och
personalföreträdare på Gymnasieskolan Vipan med anledning av
dels skolans ekonomiska resultat, dels en anmälan till Arbetsmiljöverket.
Camilla Lundberg (L) rapporterar från möte i studentrådet.
Elias Grabka (C) rapporterar från möte i funktionshinderrådet, vilket
efter remiss påbörjat arbete med omformulering av planen ”Delaktighet
för alla”.
Ibrahim Kakahama (V) rapporterar från möte i modersmålsrådet.
Daniel Beckman (FI) påtalar problem med att hitta information på
kommunens nya hemsida.
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