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§ 28
Fastställande av dagordningen
Barn- och skolnämnd Lunds stad beslutar
att fastställa den föreslagna dagordningen

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 29
Stenröseskolan -presentation av skissritningar.
Dnr BSL 2011/0036
Sammanfattning
I april 2010 fick eleverna i träningsskolan flytta från Humleboskolan
när byggnaden dömdes ut på grund av mögelangrepp. Här presenteras
ritningar till en paviljongenhet för träningsskolan kallad
Stenröseskolan som beräknas stå klar i juni 2011 i anslutning till
Gunnesboskolan.
Beslutsunderlag
Barn- och skolförvaltning Lunds stads tjänsteskrivelse 14 mars 2011
inkl bilaga.
Förslag till beslut
Barn- och skolnämnd Lunds stad beslutar
att

godkänna föreliggande planering för Stenröseskolan samt

att uppdra åt förvaltningen att återkomma till nämnden med förslag
till äskande dels av investeringsanslag för inköp av kompletterande
inventarier och dels om driftsanslag när preliminär hyreskalkyl efter
upphandling föreligger.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på förvaltningens förslag till beslut
och finner att nämnden beslutar i enlighet med detta.
Barn- och skolnämnd Lunds stad beslutar
att godkänna föreliggande planering för Stenröseskolan samt
att uppdra åt förvaltningen att återkomma till nämnden med förslag
till äskande dels av investeringsanslag för inköp av kompletterande
inventarier och dels om driftsanslag när preliminär hyreskalkyl efter
upphandling föreligger.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 30
Fortsatt arbete med uppföljning av skriftliga
omdömen
Dnr BSL 2011/0043
Sammanfattning
Beslut om införande av skriftliga omdömen fattades 2008-07-01.
Skolinspektionen kritiserade Lunds kommun i sitt inspektionsbeslut i
augusti 2009 för att alla elever inte fick skriftliga omdömen.
Skolinspektionen gav åter kritik till Lunds stad i januari 2010 då ett
par skolor fortfarande inte givit skriftliga omdömen.
Barn- och skolnämnden beslöt i oktober 2010 att följa upp
skriftliga omdömen från våren 2010.
Uppföljning har skett genom att samtliga lärare uppmanats fylla i en
webbenkät i januari 2011.
Förslag till beslut
Barn- och skolnämnd Lunds stad beslutar
att godkänna förslagen till uppföljning av åtgärder avseende
skriftliga omdömen
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på förvaltningens förslag till beslut
och finner att nämnden beslutar i enlighet med detta.
Barn- och skolnämnd Lunds stad beslutar
att godkänna förslagen till uppföljning av åtgärder avseende
skriftliga omdömen

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 31
Remiss av betänkandet Flickor, pojkar, individer om betydelsen av jämställdhet för kunskap och
utveckling i skolan (SOU 2010:99)
Dnr BSL 2011/0021
Sammanfattning
Den 12 juni 2008 tog regeringen ett beslut om att tillsätta en
delegation, Delegationen för jämställdhet i skolan (DEJA), med
uppdrag, att utifrån skolans värdegrundsuppdrag, lyfta fram och
utveckla kunskap om jämställdhet i skolan. Delegationens slutsatser
påvisar att pojkar och flickor inte får samma förutsättningar att lära sig
eller att trivas i skolan. Delegationens slutsatser är vidare, att flickor
presterar bättre än pojkar i skolan, flickor mår sämre än pojkar, flickor
utsätts oftare för trakasserier samt att både pojkar och flickor hindras
av traditionella könsroller.
Delegationen har, under den tid de arbetat, presenterat 13 separata
forskarrapporter/kunskapsöversikter, vilka bildar beslutsunderlag för
delegationens slutbetänkande. I delegationens slutbetänkande lämnas
en rad förslag, vilka redovisas i tjänsteskrivelsen.
Beslutsunderlag
Slutbetänkande av Delegationen för jämställdhet i skolan. Flickor,
pojkar, individer – om betydelsen av jämställdhet för kunskap och
utveckling i skolan. SOU 2010:99.
Förslag till beslut
Barn- och skolnämnd Lunds stad beslutar
att

upprättad tjänsteskrivelse utgör svar på remissen.

Yrkanden
Agnes Borg (KD) yrkar att BSN Lunds stad beslutar
att som remissvar översända förvaltningens tjänsteskrivelse med
strykning av meningen på sidan 5 i tjänsteskrivelsen:
”Hedersproblematiken med rötter i partriarkala samhällen, kan hindra
elevers rätt till utbildning.”
Elin Gustafsson (S) yrkar att BSN Lunds stad beslutar
att som remissvar översända förvaltningens tjänsteskrivelse med
tillägg enligt följande:

Justerare

Utdragsbestyrkande
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”De givna förslagen är inga konstigheter, inte heller de slutsatser som
dras efter rapporten är anmärkningsvärda. De säger precis de vi redan
visste, att elever behandlas olika utifrån kön och att de även upplever
sina roller i skolan på olika sätt. Därav upplever vi att förslagen är lite
för generella.
Att skriva flicka och pojke så som det görs i handlingarna gör att man
ännu mer fokuserar på just skillnaderna mellan könen och inte lyfter
fram individen vilket är det man vill genom ett jämställt arbete.
På grund av den ojämställdhet som faktiskt råder i hela samhället och
därigenom också skolan blir det dock ändå viktigt att peka ut
skillnader mellan könen. Men överlag är det av enorm vikt att
eleverna inte ses som kön utan som individer, detta är en förutsättning
för att alla elever ska kunna utvecklas och nå sin fulla potential. Alltså
precis som rapporten säger SOU 2010:99, det är viktigt att utgå både
från strukturer och individer.
Det viktigaste i rapporten hittade vi redan inledningsvis,
”Jämställdhetsarbetet måste orienteras bort från projekt och adhocinsatser, för att i stället på allvar integreras i den ordinarie
verksamheten” (SOU 2010:99), denna slutsats borde vi ta med oss i
allt fortsatt arbete. Det är alltså viktigt att jobba med genus och
jämställdhetsfrågor i den ordinarie verksamheten, dock självklart
utifrån olika perspektiv beroende på barens åldrar (skola och
förskola).
En tillfrågad pedagog som jobbar på förskola menar att det är en
självklarhet med ett normkritiskt arbete för barnens bästa. Att belysa
frågor som rör hbt, genus och jämställdhet etc. går att göra med enkla
medel redan från låg ålder. Det gäller att tänka till och ta det på allvar,
det är barnens utveckling som står på spel. Vi vill ha en förskola och
skola som är öppen för alla och där många perspektiv lyfts fram.
Vi har dock bara en anmärkning, på förslaget som gäller hedersvåld.
Förvaltningen skriver ”hedersproblematiken, med rötter i patriarkala
samhällen”, vi tänker att det är problematiskt att uttrycka sig så! Alla
länder har en patriarkal maktöverordning, så även Sverige. Därför är
det universella arbetet med jämställdhet lika viktigt överallt!
Ju tidigare man börjar och ju tydligare man är desto bättre är
förutsättningarna för en framgångsrik förändring!”

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Agnes Borgs och Elin Gustafssons
yrkanden och finner att nämnden beslutar i enlighet med Agnes Borgs
yrkande.
Omröstning begärs och ska genomföras.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Nämnden enas om följande propositionsordning:
Ja för Agnes Borgs yrkande.
Nej för Elin Gustafssons yrkande.
Omröstningen utfaller med sju röster för Agnes Borgs yrkande: Ulla
Stålberg (M), Louise Meijer (M), Adalbert Fodor (M),
Malin Norberg (FP), Roger Niklewski (C), Agnes Borg (KD)och Lars
Hansson (FP).
Omröstningen utfaller med sex röster för Elin Gustafssons yrkande:
Monica Molin (S), Mats Nilsson (S), Elin Gustafsson (S), Helene
Alpfjord (V), Ibrahim Kakahama (V) och Agneta Helmius (MP).
Nämnden beslutar således i enlighet med Agnes Borgs yrkande.

Barn- och skolnämnd Lunds stad beslutar
att som remissvar översända förvaltningens tjänsteskrivelse med
strykning av meningen på sidan 5 i tjänsteskrivelsen:
”Hedersproblematiken med rötter i partriarkala samhällen, kan hindra
elevers rätt till utbildning.”
Reservation
Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet reserverar sig
mot beslutet till förmån för eget yrkande.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 32
Ansökan från Jensen Education college AB om
godkännande som huvudman för en fristående
grundskola i Lunds kommun
Dnr BSL 2011/0025
Sammanfattning
JENSEN education college AB har hos Skolinspektionen ansökt om
godkännande och rätt till bidrag för en fristående grundskola i Lunds
kommun fr.o.m. läsåret 2012/13. Skolinspektionen har berett Lunds
kommun tillfälle till yttrande. Barn- och skolnämndernas yttrande ska
vara utbildningsnämnden tillhanda senast 2011-03-31.
Utbildningsnämnden översänder kommunens samordnade yttrande till
skolinspektionen senast 2011-04-29.
Beslutsunderlag
Ansökan från JENSEN education college AB
Skolinspektionens remiss-skrivelse till Lunds kommun daterad 201102-21
Tjänsteskrivelse 2011-03-14
Förslag till beslut
Barn- och skolnämnd Lunds stad beslutar
att översända yttrandet till utbildningsförvaltningen i enlighet med
förvaltningens förslag
Yrkanden
Monica Molin (S) yrkar att BSN Lunds stad beslutar:
att avstyrka ansökan från Jensen Education college AB som
huvudman för en fristående grundskola i Lunds kommun
Helene Alpfjord (V) och Agneta Helmius (MP) instämmer i Monica
Molins yrkande.
Lars Hansson (FP) yrkar att BSN Lunds stad beslutar:
att tillstyrka ansökan eftersom skolans etablering inte innebär några
negativa konsekvenser för Lunds kommun på lång sikt.
Ulla Stålberg (M) instämmer i Lars Hanssons yrkande.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på sitt eget m fl yrkande och på
Monica Molins m fl yrkande och finner att nämnden beslutar i

Justerare

Utdragsbestyrkande
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enlighet med eget yrkande.
Omröstning begärs och ska genomföras.
Nämnden enas om följande propositionsordning:
Ja för Lars Hanssons m fl yrkande.
Nej för Monica Molins m fl yrkande.
Omröstnngen utfaller med sju röster för Lars Hanssons m fl yrkande:
Ulla Stålberg (M), Louise Meijer (M), Adalbert Fodor (M), Malin
Norberg (FP), Roger Niklewski (C), Agnes Borg (KD) och Lars
Hansson (FP).
Omröstningen utfaller med sex röster för Monica Molins m fl
yrkande: Monica Molin (S), Mats Nilsson (S), Elin Gustafsson (S),
Helene Alpfjord (V), Ibrahim Kakahama (V) och Agneta Helmius
(MP).
Nämnden beslutar således i enlighet med Lars Hanssons m fl yrkande.
Barn- och skolnämnd Lunds stad beslutar
Barn- och skolnämnd Lunds stad beslutar
att tillstyrka ansökan eftersom skolans etablering inte innebär några
negativa konsekvenser för Lunds kommun på lång sikt.

Reservation
Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet reserverar sig
mot beslutet till förmån för eget yrkande.

Justerare
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§ 33
Ansökan från Humanus utbildning Syd AB om
godkännande som huvudman för ett fristående
fritidshem, en fristående förskoleklass och
fristående grundskola i Lunds kommun
Dnr BSL 2011/0026
Sammanfattning
Humanus utbildning Syd AB har hos skolinspektionen ansökt om
godkännande och rätt till bidrag för en fristående förskoleklass,
grundskola och fritidshem i Lunds kommun fr.o.m. läsåret 2012/13.
Skolinspektionen har berett Lunds kommun tillfälle till yttrande.
Barn- och skolnämndernas yttrande ska vara utbildningsnämnden
tillhanda senast 2011-03-31. Utbildningsnämnden översänder
kommunens samordnade yttrande till skolinspektionen senast 201104-29.
Beslutsunderlag
Ansökan från Humanus utbildning Syd AB
Skolinspektionens remiss-skrivelse till Lunds kommun daterad 201102-18
Tjänsteskrivelse 2011-03-14
Förslag till beslut
Barn- och skolnämnd Lunds stad beslutar
att översända yttrandet till Utbildningsförvaltningen i enlighet med
förvaltningens förslag
Yrkanden
Lars Hansson (FP) yrkar bifall till tjänsteskrivelsen.
Ulla Stålberg (M) instämmer i Lars Hanssons yrkande.
Monica Molin (S) yrkar att BSN Lunds stad beslutar
att avstyrka ansökan från Humanus utbildning Syd AB som
huvudman för en fristående fritidshem, en fristående förskoleplats och
fristående grundskola i Lunds kommun
Ibrahim Kakahama (V) instämmer i Monica Molins yrkande.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på sitt eget m fl yrkande och på
Monica Molins m fl yrkande och finner att nämnden beslutar i
enlighet med eget yrkande.
Omröstning begärs och ska genomföras.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Nämnden enas om följande propositionsordning:
Ja för Lars Hanssons m fl yrkande.
Nej för Monica Molins m fl yrkande.
Omröstningen utfaller med åtta röster för Lars Hanssons m fl yrkande:
Ulla Stålberg (M), Louise Meijer (M), Adalbert Fodor (M), Malin
Norberg (FP), Roger Niklewski (C), Agnes Borg (KD), Agneta
Helmius (MP) och Lars Hansson (FP).
Omröstningen utfaller med fem röster för Monica Molins m fl
yrkande: Monica Molin (S), Mats Nilsson (S), Elin Gustafsson (S),
Helene Alpfjord (V) och Ibrahim Kakahama (V).
Nämnden beslutar således i enlighet med Lars Hanssons m fl yrkande.
Barn- och skolnämnd Lunds stad beslutar
att översända yttrandet till utbildningsförvaltningen i enlighet med
förvaltningens förslag
Reservation
Socialdemokraterna och Vänsterpartiet reserverar sig mot beslutet till
förmån för eget yrkande.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 34
Fastställande av friskvårdsbidrag för BSF Lunds
stad
Dnr BSL 2011/0033
Sammanfattning
Kommunstyrelsen har 2011-02-02 beslutat att införa ett årligt
friskvårdsbidrag på 1250 kr upp till 1700 kr under 2011. Det årliga
friskvårdsbidraget ska ersätta 80 % av styrkta kostnader för friskvård
upp till det belopp för bidraget som är fastställt för respektive
förvaltning.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens beslut 2011-02-02, § 48
Barn- och skolförvaltning Lunds stads tjänsteskrivelse 2011-03-14
Förslag till beslut
Barn och skolnämnd Lunds stad beslutar
att fastställa belopp för friskvård inom Barn- och skolförvaltning
Lunds stad till 1 250 kr från och med den 1 april 2011.
Yrkanden
Lars Hansson (FP) yrkar att BSN Lunds stad beslutar
att fastställa högsta belopp för friskvård inom Barn- och
skolförvaltning Lunds stad till 1 700 kr fr o m 1 april 2011.
Agnes Borg (KD), Roger Niklewski (C), Mats Nilsson (S), Helene
Alpfjord (V), Agneta Helmius (MP) och Malin Norberg (FP)
instämmer i Lars Hanssons yrkande.
Ulla Stålberg (M) yrkar enligt förvaltningens förslag på beloppet 1250
kronor.
Louise Meijer (M) instämmer i Ulla Stålbergs yrkande.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på sitt eget och Ulla Stålbergs yrkande
och finner att nämnden beslutar i enlighet med eget yrkande.
Omröstning begärs och ska genomföras.
Nämnden enas om följande propositionsordning:
Ja för Lars Hanssons m fl yrkande.
Nej för Ulla Stålbergs m fl yrkande.
Omröstningen utfaller med 10 röster för Lars Hanssons yrkande:
Malin Norberg (FP), Roger Niklewski (C), Agnes Borg (KD), Monica

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Molin (S), Mats Nilsson (S), Elin Gustafsson (S), Helene Alpfjord
(V), Ibrahim Kakahama (V), Agneta Helmius (MP) och Lars Hansson
(FP).
Omröstningen utfaller med tre röster för Ulla Stålbergs m fl yrkande:
Ulla Stålberg (M), Louise Meijer (M) och Adalbert Fodor (M).
Nämnden beslutar således i enlighet med Lars Hansson m fl yrkande.
Barn- och skolnämnd Lunds stad beslutar
att fastställa högsta belopp för friskvård inom Barn- och
skolförvaltning Lunds stad till 1 700 kr fr o m 1 april 2011.
Reservation
Ulla Stålberg (M), Louise Meijer (M) och Adalbert Fodor (M)
reserverar sig mot beslutet.
Ulla Stålberg (M) inkommer med en skriftlig reservation (bilaga 1).

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 35
Beslut om skolskjutsupphandling
Dnr BSL 2011/0024
Sammanfattning
Skolskjutsavtalet mellan Lunds kommun, Barn och skolnämnd Lunds
stad och Bergkvarabuss AB, organisationsnummer, 556294-9973, går
ut 2012-06-30. Ny upphandling av skolskjutsar behöver således göras
så att avtal finns fr o m 2012-07-01. Tekniska förvaltningen svarar för
upphandling av trafiken och bistår nämnderna med framtagning av
avtal. Tekniska förvaltningen kommer att i samarbete med Barn- och
skolförvaltning Lunds stad och Barn- och skolförvaltning Lund Öster
arbeta fram ett förfrågningsunderlag till upphandlingen av skolskjuts.
Beslutsunderlag
Barn- och skolförvaltning Lunds stads tjänsteskrivelse 2011-03-01
Förslag till beslut
Barn- och skolnämnd Lunds stad beslutar
att uppdra åt förvaltningen att upphandla skolskjutsar för Barn- och
skolnämnd Lunds stad i samarbete med Barn- och skolförvaltning
Lund Öster och Tekniska förvaltningen, så att nytt avtal börjar gälla
från och med 2012-07-01.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på förvaltningens tjänsteskrivelse och
finner att nämnden beslutar i enlighet med denna.
Barn- och skolnämnd Lunds stad beslutar
Barn- och skolnämnd Lunds stad beslutar
att uppdra åt förvaltningen att upphandla skolskjutsar för Barn- och
skolnämnd Lunds stad i samarbete med Barn- och skolförvaltning
Lund Öster och Tekniska förvaltningen, så att nytt avtal börjar gälla
från och med 2012-07-01.

Justerare
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§ 36
Förslag till läsårstid och verksamhetsår 2012/13
Dnr BSL 2011/0031
Sammanfattning
I reglemente för Barn- och skolnämnderna och Utbildningsnämnden
framgår:
Barn- och skolnämnderna/Utbildningsnämnden ska fastställa
läsårstider efter samråd med övriga skolnämnder.
Beslutsunderlag
Grundskoleförordningen 4 kap 1 §.
Tjänsteskrivelse, Barn- och skolförvaltning Lunds Stad, 2011-03-02.
Förslag till beslut
Barn- och skolnämnd Lunds stad beslutar
att fastställa läsåret och verksamhetsåret läsåret 2012/13 i enlighet
med Barn- och skolförvaltningens förslag till förläggning.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på förvaltningens förslag till läsårstid
och verksamhetsår 2012/13 och finner att nämnden beslutar i enlighet
med detta.
Barn- och skolnämnd Lunds stad beslutar
Barn- och skolnämnd Lunds stad beslutar
att fastställa läsåret och verksamhetsåret läsåret 2012/13 i enlighet
med Barn- och skolförvaltningens förslag till förläggning.

Justerare
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§ 37
Mätning av närvaro och personaltäthet av
fritidshems- och klubbverksamheten2007-2010
Dnr BSL 2011/0037
Sammanfattning
Barn- och skolnämnd Lund Stad beslutade 2007-06-19 att ge
förvaltningen i uppdrag att se över resursanvändningen på
fritidshemmen och fritidsklubbarna med utgångspunkt utifrån antalet
placerade barn, antalet närvarande barn och bemanning.
Redovisningen ska ske för skolbarnsomsorgen per skola och klubb
samt för förvaltningen som helhet. Mätningar påbörjades från och med
höstterminen 2007 och den senaste mätningen genomfördes
höstterminen 2010. Således har sju mätningar genomförts.
Beslutsunderlag
Sammanfattning inskrivna/faktiskt närvarande barn, fritidshem; bilaga
Sammanfattning inskrivna/faktiskt närvarande barn, fritidsklubb;
bilaga
Tjänsteskrivelse, Barn- och skolförvaltning Lunds Stad, 2011-03-10
Förslag till beslut
Barn- och skolnämnd Lunds Stad beslutar
att lägga redovisning av närvarouppföljning av fritidshems- och
klubbverksamheten höstterminen 2010 till handlingarna samt
att hittillsvarande metod för närvaromätning från och med
vårterminen 2011 upphör som uppföljningsmetod
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på förvaltningens förslag till beslut
och finner att nämnden beslutar i enlighet med detta.
Barn- och skolnämnd Lunds stad beslutar
att lägga redovisning av närvarouppföljning av fritidshems- och
klubbverksamheten höstterminen 2010 till handlingarna samt
att hittillsvarande metod för närvaromätning från och med
vårterminen 2011 upphör som uppföljningsmetod
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§ 38
Redovisning av delegationsbeslut
Sammanfattning
Följande delegationsbeslut redovisas vid nämndsammanträdet den 23
mars:
Ordförandebeslut
Beställning av paviljonger för omlokalisering av Munspelets skola
Beställning av paviljonger för omlokalisering av Östratornskolan
Beställning av paviljonger för omlokalisering av Lergökens förskola
Beställning av paviljonger för omlokalisering av Slangbågens förskola
Undervisnings- och elevvårdsärende
Anpassad studiegång
Anpassad studiegång för JS född 95, klass 9 på Svaneskolan
Undervisning kvarstår i de behörighetsgivande ämnena, SO och
samtliga praktisk estetiska ämnen.
Undervisning i biologi, kemi, fysik och teknik ersätts av förstärkning i
ämnena matematik och svenska. Denna undervisning sker tillsammans
med speciallärare. Nr 6/11.
Delegat:
Per Hällström
Särskild undervisningsgrupp och anpassad studiegång
I elevvårdskonferens har beslutats att FA född 01, på Fågelskolan, ska
vara placerad i särskild undervisningsgrupp samt ha anpassad
studiegång med start 2010-10-06. Vid utvecklingssamtal 1/2 2011
bestämdes att eleven från och med den 28/2 2011 ska ha skolgång fem
dagar per vecka 8.30-14.00. Anpassningen sker med hänsyn till
elevens personliga förhållanden. Uppföljningsmöte ska ske under april
månad. Nr 7/11.
Delegat:
Daniel Rooth
Uppskjuten skolstart
Vårdnadshavare till eleven RM född 04 på Gunnesboskolan, vill att R
ska fullgöra sin skolplikt första höstterminen det kalenderår som
barnet fyller åtta år. Beslut har skett i samråd med föräldrar 110203.
Nr 8/11.
Delegat:
Véronika Pierreville
Förtur
Förtur till plats för SR född 09 har beviljats på förskolan Kobjer på
grund av familjesociala och fysiska skäl. Intyg från Barn- och
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ungdomshabiliteringen. Nr 1/11.
Delegat:
Mona Melin-Hellgren
Områdesrektor
Årskursplacering
I samråd mellan föräldrar/vårdnadshavare och resursskolans personal
samt rektor har vid överlämnandekonferens i samband med elevens
återgång till hemskolan enats om att LM född 00 på Hubertusgården,
ska gå ett extra skolår i skolår 3 i samband med återgången till
hemskolan.
Beslutet är fattat enligt grundskoleförordningen 6 kap 4 § och
underlaget utifrån hänsynstagande till elevens allmänna utveckling
och i det övrigt lämpliga för eleven. Nr 1/11.
Delegat:
Katarina Kristiansson
Utökad vistelsetid
Utökad vistelsetid utöver grundblocket har medgetts för AT född 08
på förskolan Uroxen. A är talförsenad och behöver vistas så mycket
som möjligt i en tecknande miljö. Tiden ändras till 8.00-15.30. Nr
4/11.
Delegat:
Katarina Kristiansson
Utökad vistelsetid med en timme per dag har beviljats för LAH född
09 på förskolan Morkullan på grund av förälders personliga
förhållanden. Utökningen avser 1 timme måndag-fredag 14.00-15.00.
Beslutet gäller under perioden 1102-15-110630. Nr 5/11.
Delegat:
Peter Nyberg
Ledighet för elev
AS i klass 9 på Järnåkraskolan har beviljats 11 dagars ledighet. Nr
17/11.
Delegat:
Christina Gustavsson
Eleven AK född 01 i klass 4 på Munspelets skola beviljats ledighet
under läsåret 2011/2012 för vistele i Iran. Nr 18/11.
Delegat:
Karin Björklund
Särskoletillhörighet
Särskoletillhörighet för eleven HF 03. Nr 1/11
Placering för HF 03 i grundsärskolan, placering Tunaskolan
Delegat:
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Ingrid Kanje
Särskoletillhörighet för eleven YDH 95. Nr 2/11. Placering för YDH i
grundsärskolan, placering Tunaskolan
Delegat:
Ingrid Kanje
Tecknande av avtal
100922
Överenskommelse angående ersättning för den lokalt
integrerade gruppen på Östra Tornskolan för höstterminen 2010
100922
Överenskommelse angående ersättning för den lokalt
integrerade eleven PN Höjebroskolan för läsåret 2010/2011
10115
Överenskommelse angående Interkommunal ersättning.
Eslövs kommun för elevplats ang RJ 95 som fullgör sin skolgång på
Nya Almelundskolan gäller från och med 2010-12-01 och läsåret ut.
10113
Överenskommelse angående Interkommunal ersättning,
Skurups kommun för skol- och fritidsplats avseende elelv JA 02.
Avtalet gäller för höstterminen 2010. Nr 3/11
Delegat:
Ingrid Kanje
Ansökan om bilersättning vid växelvist boende
EJ (förskleklass) har beviljats bilsersättning vid växelvist boende mellan
Stångby och Linero. Nr 1/11
Delegat:
Violet Salomonsson
KJ har beviljats bilersättning vid växelvist boende mellan Stångby och
Linero. Nr 2/11
Delegat:
Violet Salomonsson
Personalärenden
Personalärenden 149-197

Barn- och skolnämnd Lunds stad beslutar
att ta redovisningen av delegationsbeslut till protokollet
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§ 39
Anmälningar
Sammanfattning
Följande anmälningar redovisas vid dagens nämndsammanträde:
Byggnadsnämnden § 57: Barn- och skolnämnd Lunds stad: Begäran
om ändrad norm för parkeringsplatser på förskoletomter
Protokoll från förskolekonferensen för Holken och Kobjer, 2010-1206
Protokoll från skolkonferens Hubertusgården, 2011-01-25
Protokoll från skolkonferens Klosters skolområde, 2011-02-08
Protokoll från skolkonferens Östra Torn, 2011-02-16
Protokoll från skolkonferens på Gunnesboskolan (övre) F-5, 201010-26
Protokoll från skolkonferens på Vikingaskolan, 2011-03-08
Upprop: Gör inte större avdelningar på Blåklinten
Kommunstyrelsen: § 102 Från Servicenämnden angående
igångsättningstillstånd för nybyggnad av Humleboskolan

Barn- och skolnämnd Lunds stad beslutar
Barn- och skolnämnd Lunds stad beslutar
att lägga anmälningarna till handlingarna
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§ 40
Information från nämndens ledamöter
Sammanfattning
Agnes Borg (KD), Tamas Osvath (M) och Gösta Eklund (V)
informerar från skolkonferens på Järnåkraskolan.
Roger Niklewski (C) rapporterar från S:t Hansgårdens 20årsjubileum.
Esbjörn Hellström (MP) har deltagit i konferens i Tyringe: Vi måste
tro på dem.
Laurent Lawson (S) och Matilda Flodin (KD) rapporterar från
skolkonferens på Fågelskolan.
Agneta Helmius (MP) rapporterar från skolområdeskonferens på
Järnåkra/Klostergården
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§ 41
Information från förvaltningschefen
Sammanfattning
Förvaltningschefen informerar om följande ärenden:
Situationen angående fukt- och mögelproblematik på Munspelet,
Lergöken och Slangbågen samt handlingsplan för omlokalisering av
barn och elever.
Förskolebussarna anländer veckan före midsommar och kommer att
ha sin placering vid Forsbergs Minne, Grynmalaregården och
Sagostunden/Slangbågen.
Rekrytering av personal pågår.
Alla skolledare genomför just nu utvecklings- och lönesamtal.
Rapport från resultatet av Medarbetarenkäten.
Information om utbildningstillfällen i köptrohet.
Genomgång av offentlighet och sekretess samt diariehantering
planeras för skolledare efter sommaren.
Bokslutsdialoger genomförs med presidiet och skolområdena.
Partsammansatta grupper arbetar med reviderad arbetsmiljölpolicy,
tillämpningsanvisningar för samverkansavtalet och policy mot hot
och våld.
Delegationsplanen kommer att revideras och ska gälla från den 1/7 på
grund av förändringar i den nya skollagen.

Tack
Nämnden tackar Olle Nessow för en utmärkt föreläsning beträffande
Lundaknakarnas bakgrund och historia.
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Bilaga 1
Reservation § 34
Den moderata gruppen i BSN Lunds stad reserverar sig mot
majoritetens beslut att bestämma friskvårdsbidraget till 1 700 kronor;
inte för att vi tycker att det är för högt utan för att vi anser det vara av
väsentlig betydelse att personalen i samtliga skolor i kommunen har
samma friskvårdsbidrag. Utbildningsnämnden och BSN Lund Öster
hade före vårt sammanträde beslutat om ett friskvårdsbidrag på 1 250
kronor, vilket alla fick kännedom om vid sammanträdet.
Den moderats gruppen gm
Ulla Stålberg (M), vice ordförande
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