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§ 97
Sammanträdestider för år 2015
Dnr BSL 2014/0350
Sammanfattning
Förslag till sammanträdestider för BSN Lunds stad föreligger för beslut. Vid
sammanställandet av förslaget har hänsyn, i möjligaste mån, tagits till
inlämningstider till kommunkontoret och kommunfullmäktiges sammanträden.
Beslutsunderlag
Skolkontorets tjänsteskrivelse 2014-11-18.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på förvaltningens förslag och finner att nämnden
beslutar i enlighet med detta.

Barn- och skolnämnd Lunds stad beslutar
att anta förslaget till sammanträdestider för beredning, nämnd och
utbildningsdagar för år 2015 i enlighet med förvaltningens förslag.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 98
Slutförslag efter remiss: Områdeslokalplan för
Järnåkra/Klostergården
Dnr BSL 2014/0202
Sammanfattning
Föreliggande områdeslokalplan är en slutversion. Remissynpunkterna har
sammanställts från områdets förskolor och skolor för hörande med
föräldrarepresentanter, skolornas elevråd, arbetsplatsträffar och de fackliga
organisationerna, med flera, om deras synpunkter på de föreslagna
lokalförändringarna inom Järnåkra - Klostergården.
Beslutsunderlag
Områdeslokalplan för Järnåkra - Klostergården 2015-2019, dat. 2014-11-14
inklusive bilagor.
Sammanställning av inkomna remissvar med kommentarer, dat. 2014-11-14.
Barnchecklista Områdeslokalplan för Järnåkra - Klostergården, dat. 2014-11-14.
Barn- och skolförvaltning Lunds stads tjänsteskrivelse, dat. 2014-11-14.
Yrkanden
Lars Hansson (FP) yrkar att nämnden beslutar
att fastställa områdeslokalplanen för Järnåkra-Klostergården med den ändringen
att Ulrikedals förskola behålls till 2017.
att uppdra åt förvaltningen att göra språkliga och typografiska justeringar av den
fastställda områdeslokalplanen.
att uppdra åt förvaltningen att göra områdeslokalplanen tillgänglig via berörda
skolors och förskolors webbsidor.
att uppdra åt förvaltningen att i samråd med kultur- och fritidsförvaltningen göra
en särskild analys av kapacitet och behov avseende fritidsverksamhet för 10-12åringar (fritidsklubb), i syfte att komplettera områdeslokalplanen med en sådan.
En sådan komplettering ska presenteras för fastställande på nämndens
februarisammanträde.
Monica Molin (S) instämmer i Lars Hanssons yrkande.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på sitt och Monica Molins yrkande och finner att
nämnden beslutar i enlighet med detta.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Barn- och skolnämnd Lunds stad beslutar
att fastställa områdeslokalplanen för Järnåkra-Klostergården med den ändringen
att Ulrikedals förskola behålls till 2017.
att uppdra åt förvaltningen att göra språkliga och typografiska justeringar av den
fastställda områdeslokalplanen.
att uppdra åt förvaltningen att göra områdeslokalplanen tillgänglig via berörda
skolors och förskolors webbsidor.
att uppdra åt förvaltningen att i samråd med kultur- och fritidsförvaltningen göra
en särskild analys av kapacitet och behov avseende fritidsverksamhet för 10-12åringar (fritidsklubb), i syfte att komplettera områdeslokalplanen med en sådan.
En sådan komplettering ska presenteras för fastställande på nämndens
februarisammanträde.

Protokollsanteckning
S, V och MP lämnar gemensamt följande protokollsanteckning:
Vi vill se mindre klasstorlekar för årskurserna F-3. Detta handlar om att skapa
bättre inlärningsmiljöer för våra yngre elever och långsiktigt minska
segregationen i våra skolor. Därför vill vi se till att man vid den fortsatta
lokalplaneringen.
- Minskar klasstorleken för årskurserna F-3 så klasserna på sikt ej överstiger 20
elever.
- Minskar grupperna i förskolor till det av fullmäktige antagna målet 11/16 i
förskolan.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 99
Slutförslag efter remiss: Områdeslokalplan för
Linero/Råbylund
Dnr BSL 2013/0507
Sammanfattning
Föreliggande områdeslokalplan har varit på remiss till nämnder och styrelser
samt områdets förskolor/skolor för hörande med föräldrarepresentanter,
skolornas elevråd, arbetsplatsträffar och de fackliga organisationerna m fl om
deras synpunkter på de föreslagna lokalförändringarna inom Linero - Råbylund.
Beslutsunderlag
Områdeslokalplan för Linero - Råbylund 2014-2018, 2014-01-28 inkl bil.
Sammanställning av inkomna remissvar med kommentarer 2014-04-29
Områdeslokalplan för Linero - Råbylund 2014-2018, 2014-11-10 inkl bil.
Barn- och skolförvaltning Lunds stads tjänsteskrivelse 2014-11-10
Yrkanden
Lars Hansson (FP) yrkar att nämnden beslutar
att hemställa hos kommunfullmäktige att kommunfullmäktige måtte fastställa
den föreslagna områdeslokalplanen för Linero-Råbylund
att uppdra åt förvaltningen att i samråd med kultur- och fritidsförvaltningen göra
en särskild analys av kapacitet och behov avseende fritidsverksamhet för 10-12åringar (fritidsklubb), i syfte att komplettera områdeslokalplanen med en sådan.
En sådan komplettering ska presenteras för fastställande på nämndens
februarisammanträde.
Monica Molin (S) instämmer i Lars Hanssons yrkande.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på sitt och Monica Molins yrkande och finner att
nämnden beslutar i enlighet med detta.

Barn- och skolnämnd Lunds stad beslutar
att hemställa hos kommunfullmäktige att kommunfullmäktige måtte fastställa
den föreslagna områdeslokalplanen för Linero-Råbylund
att uppdra åt förvaltningen att i samråd med kultur- och fritidsförvaltningen göra
en särskild analys av kapacitet och behov avseende fritidsverksamhet för 10-12åringar (fritidsklubb), i syfte att komplettera områdeslokalplanen med en sådan.
En sådan komplettering ska presenteras för fastställande på nämndens
februarisammanträde.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Lunds kommun

Sammanträdesprotokoll

Barn- och skolnämnd Lunds stad

Sammanträdesdatum

2014-11-19

Protokollsanteckning
S, V och MP lämnar gemensamt följande protokollsanteckning:
Vi vill se mindre klasstorlekar för årskurserna F-3. Detta handlar om att skapa
bättre inlärningsmiljöer för våra yngre elever och långsiktigt minska
segregationen i våra skolor. Därför vill vi se till att man vid den fortsatta
lokalplaneringen
- Minskar klasstorleken för årskurserna F-3 så klasserna på sikt ej överstiger 20
elever
- Minskar grupperna i förskolor till det av fullmäktige antagna målet 11/16 i
förskolan.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 100
Samråd detaljplan för Landsdomaren 12 i Lund
Dnr BSL 2014/0316
Sammanfattning
Stadsbyggnadskontoret har upprättat förslag till detaljplan för del av
Landsdomaren 12 i Lund, 2014-09-05. Planförslaget innefattar ny föreslagen
byggrätt på del av Landsdomaren 12 för bostadsändamål samt i bottenplanet och
på plan 2 möjlig centrumverksamhet alternativt bostäder. Högsta totalhöjd är 35
meter vilket medger bebyggelse i upp till 9 våningar, samt gångbro som
förbinder ny och befintlig byggnad på plan 2. Byggnaden planeras inrymma ca
60 lägenheter. Projektets påverkan på befolkningsutvecklingen bedöms rymmas
inom områdeslokalplanen. Barn- och skolförvaltning Lunds stad har inga
invändningar mot detaljplaneförslaget.
Beslutsunderlag
BN Detaljplanekarta med planbestämmelser och illustration 2014-09-05
BN Planbeskrivning 2014-09-05 BN Tjänsteskrivelse 2014-09-05
BN Beslut 2014-09-18
BN Underrättelse-Samråd 2014-10-03
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på förvaltningens förslag och finner att nämnden
beslutar i enlighet med detta.

Barn- och skolnämnd Lunds stad beslutar
att tillstyrka förslaget till detaljplan för del av Landsdomaren 12.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 101
Samråd detaljplan för Banvakten 1
Dnr BSL 2014/0317
Sammanfattning
Stadsbyggnadskontoret har upprättat förslag till detaljplan för del av Banvakten
1 i Lund, 2014-09-05. Planförslaget innefattar ny föreslagen byggrätt med
nedgrävd parkering för bostadsändamål även centrumverksamhet i bottenvåning
med högsta byggnadshöjd 11,5 meter vilket medger bebyggelse i upp till fyra
våningar. Byggnaden planeras inrymma ca 24 lägenheter. Projektets påverkan på
befolkningsutvecklingen bedöms rymmas inom områdeslokalplanen. Barn- och
skolförvaltning Lunds stad har inga invändningar mot detaljplaneförslaget.
Beslutsunderlag
BN Detaljplanekarta med planbestämmelser och illustration 2014-09-05
BN Planbeskrivning 2014-09-05 BN Tjänsteskrivelse 2014-09-05
BN Beslut 2014-09-18
BN Underrättelse-Samråd 2014-10-03
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på förvaltningens förslag och finner att nämnden
beslutar i enlighet med detta.

Barn- och skolnämnd Lunds stad beslutar
att tillstyrka förslaget till detaljplan för del av Banvakten 1.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 102
Remiss: Lunds Fotgängarstrategi
Dnr BSL 2014/0276
Sammanfattning
Tekniska förvaltningen har för yttrande översänt en remissversion
Fotgängarstrategi 2014-2018 som syftar till att öka gåendet i kommunen med
principen att behandla gångtrafiken likt andra trafikslag.
Beslutsunderlag
Fotgängarstrategi 2014-2018, Tekniska förvaltningen, 2014-07-29.
Barn- och skolförvaltning Lunds stads tjänsteskrivelse 2014-11-06.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på förvaltningens förslag och finner att nämnden
beslutar i enlighet med detta.

Barn- och skolnämnd Lunds stad beslutar
att som eget yttrande översända förvaltningens tjänsteskrivelse till Tekniska
förvaltningen.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 103
Investeringsplan 2016-2020
Dnr BSL 2014/0295
Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade 2014-06-12 om investeringsramar för 2015-2017.
Inför förnyat ställningstagande efter valet om kommunens budget redovisar BSF
Lunds stad förslag till investeringsplan 2016-2020.
Beslutsunderlag
Investeringsramar 2015-2017 enligt beslut i KF 11-12 juni 2014
BSF Lunds stad förslag till investeringsplan 2016-2020, daterat 2014-11-19
Yrkanden
Lars Hansson (FP) yrkar
att som eget förslag överlämna barn. och skolförvaltning Lunds stads förslag till
investeringsplan 2016-2020 med följande ändringar:
- Investeringarna i Mårtenskolan (område Tuna-Mårtens Fälad) ändras så att 50
mnkr läggs på 2015 och 50 mnkr äskas för 2016. driftskonsekvenserna
uppskattas till 5 mnkr för 2016 (halvårseffekt) och 10 mnkr per år därefter.
att uppdra åt förvaltningen att göra en schablonmässig beräkning av kostnaderna
för de förhyrningar av bl a paviljonger som blir en konsekvens av den tidplan för
investeringar som presenterats i ärendet.
Monica Molin (S) och Edith Escobar (M) instämmer i Lars Hanssons yrkande.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på sitt eget m fl yrkande och finner att nämnden
beslutar i enlighet med detta.

Barn- och skolnämnd Lunds stad beslutar
att som eget förslag överlämna barn- och skolförvaltning Lunds stads förslag till
investeringsplan 2016-2020 med följande ändringar:
- Investeringarna i Mårtenskolan (område Tuna-Mårtens Fälad) ändras så att 50
mnkr läggs på 2015 och 50 mnkr äskas för 2016. driftskonsekvenserna
uppskattas till 5 mnkr för 2016 (halvårseffekt) och 10 mnkr per år därefter.
att uppdra åt förvaltningen att göra en schablonmässig beräkning av kostnaderna
för de förhyrningar av bl a paviljonger som blir en konsekvens av den tidplan för
investeringar som presenterats i ärendet.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Lunds kommun

Sammanträdesprotokoll

Barn- och skolnämnd Lunds stad

Sammanträdesdatum
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§ 104
Ekonomisk uppföljning
Dnr BSL 2014/0380
Sammanfattning
Förvaltningen har nu gjort uppföljning per den 31 oktober efter
uppföljningsmodellen.
Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2014-11-14.
Yrkanden
Lars Hansson (FP) yrkar att nämnden beslutar
att med omedelbar verkan införa inköpsstopp för inventarier, läromedel och
dylikt för hela förvaltningen. Sedvanliga löpande inköp av förbrukningsmaterial
och dylikt, avseende mindre belopp, samt elevdatorer (även lärplattor) som
bokförs som anläggningstillgång, omfattas inte av beslutet. Förvaltningschefen
får medge sådana undantag som behövs för att nödvändiga inköp till den löpande
verksamheten ska kunna ske.
att godkänna den ekonomiska uppföljningen per den 31 oktober 2014 och lägga
den till handlingarna.
Samtliga ledamöter i nämnden instämmer i Lars Hanssons yrkande.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på sitt eget m fl yrkande och finner att nämnden
beslutar i enlighet med detta.

Barn- och skolnämnd Lunds stad beslutar
att med omedelbar verkan införa inköpsstopp för inventarier, läromedel och
dylikt för hela förvaltningen. Sedvanliga löpande inköp av förbrukningsmaterial
och dylikt, avseende mindre belopp, samt elevdatorer (även lärplattor) som
bokförs som anläggningstillgång, omfattas inte av inköpsstoppet.
Förvaltningschefen får medge sådana undantag som behövs för att nödvändiga
inköp till den löpande verksamheten ska kunna ske.
att godkänna den ekonomiska uppföljningen per den 31 oktober 2014 och lägga
den till handlingarna.

Protokollsanteckning
Samtliga ledamöter ställer sig bakom följande protokollsanteckning:

Justerare

Utdragsbestyrkande

Lunds kommun
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Vi ser med oro på att de prognoser man ger nämnden överensstämmer dåligt
med utfallet per 2014-10-31.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 105
Intern kontroll: Risk- och konsekvensanalys
Dnr BSL 2014/0351
Sammanfattning
Barn- och skolförvaltning Lunds stad redovisar i detta ärende resultatet av
genomförd risk- och konsekvensanalys. Ett hjälpmedel för planering, prioritering
och uppföljning i internkontrollarbetet är risk- och konsekvensanalysen. En väl
genomförd risk- och konsekvensanalys tydliggör vilka hot som föreligger till
följd av påverkbara eller opåverkbara risker och som kan inverka på
organisationens möjligheter att nå sina mål
Beslutsunderlag
Barn- och skolförvaltning Lunds stad tjänsteskrivelse den 10 november 2013.
Risk- och konsekvensanalys 2014 sammanställning.
Beslutsgång
Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag och finner att nämnden
beslutar i enlighet med detta.
Barn- och skolnämnd Lunds stad beslutar
att som underlag till prioritering av kontrollmål använda genomförda risk- och
konsekvensanalys för upprättande av den interna kontrollens handlingsplan år
2015.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Lunds kommun
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§ 106
Modell för resultatrapportering och analys vid bristande
kunskapsresultat
Dnr BSL 2014/0268
Sammanfattning
Nämnden BSN Lunds stad tog ett beslut gällande skrivelsen ”Åtgärdsplaner vid
bristande kunskapsresultat” BSL 2014/0077. Beslutet löd
att uppdra åt Skoldirektören att tillsätta en förvaltningsövergripande arbetsgrupp
för att arbeta fram en modell för resultatrapportering och analys samt att
återrapportera detta arbete till Barn- och skolnämnd Lunds stads
septembersammanträde
att därtill uppmana förvaltningen att förenkla annan administration så att inte
detta uppdrag läggs ovanpå allt annat.
Beslutsunderlag
Skrivelse från Folkpartiet Liberalerna, 2014-02-04
Barn- och skolförvaltningens tjänsteskrivelse 2014-03-04
Barn- och skolförvaltningens tjänsteskrivelse 2014-09-08
BSN Lunds stad nämndens beslut den 2014-09-24 §79
Barn- och skolförvaltningens tjänsteskrivelse 2014-11-05
Beslutsgång
Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag till beslut och finner att
nämnden beslutar i enlighet med detta.

Barn- och skolnämnd Lunds stad beslutar
att i de betygsättande årskurserna använda statistiken av de betyg som sätts varje
termin och att i övriga årskurser använda befintliga digitala verktyg för att
rapportera om risker att inte nå målen för eleverna
att för åk 6-9 sker avrapporteringstillfällen till förvaltningskontoret via befintligt
system i december och juni. Rapport till nämnden i januari och augusti.
att i åk 1-5 sker avrapporteringstillfällena via befintligt digitalt verktyg till
förvaltningskontoret senast i juni. Rapport till nämnden i augusti.
att denna resultatrapportering och analysarbete ska vara en del av det
systematiska kvalitetsarbetet.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 107
Digitala verktyg i skolan
Dnr BSL 2014/0366
Sammanfattning
Under de senaste åren har det genomförts en rad digitala satsningar inom barnoch skolförvaltning Lunds stads (BSFLS). Under 2010 tog BSNLS initiativ till
1:1 satsning i grundskolans senare år (år 7-9), som skolorna därefter själva har
fortsatt med och utvecklat.
Under hösten 2013 genomförde och bekostade förvaltningen en utbyggnad av
enheternas IT-infrastruktur, som resulterade i att alla enheter idag har fullgod
trådlös internetuppkoppling.
BSNLS initierade under 2013 en digital satsning på förvaltningens förskolor.
Förskolorna har därmed drygt 600 lärplattor i sina verksamheter.
Under hösten 2014 har förvaltningen gjort en större översyn och inventering av
de digitala redskapen (lärplattor och datorer) och användningen av dem. Utifrån
verksamheternas elevantal och tillgång på uppdaterade digitala redskap, ser
förvaltningen att det finns ett glapp, som äventyrar likvärdigheten i grundskolans
år F-6. Därför söker förvaltningen stöd hos BSNLS, för en central satsning på
lärplattor (iPad) inom 2014 års budget.
Beslutsunderlag
Barn- och skolförvaltning Lunds stads tjänsteskrivelse, 2014-11-05
Yrkanden
Lars Hansson (FP) yrkar att nämnden beslutar
att ur investeringsbudgeten avsätta högst 2130 tkr under 2014 för genomförande
av förslaget i enlighet med tjänsteskrivelsen och att nämnden inom denna ram
även tillskjuter medel för ett skyddshölje till lärplattan eventuellt av samma slag
som de skyddshöljen som skolan väljer till de läsplattor som skolan införskaffar
inom ramen för sin egen investeringsbudget.
Samtliga ledamöter i nämnden instämmer i Lars Hanssons yrkande.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på sitt eget m fl yrkande och finner att nämnde
beslutar i enlighet med detta.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Lunds kommun

Sammanträdesprotokoll

Barn- och skolnämnd Lunds stad

Sammanträdesdatum
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Barn- och skolnämnd Lunds stad beslutar
att ur investeringsbudgeten avsätta högst 2130 tkr under 2014 för genomförande
av förslaget i enlighet med tjänsteskrivelsen och att nämnden inom denna ram
även tillskjuter medel för ett skyddshölje till lärplattan eventuellt av samma slag
som de skyddshöljen som skolan väljer till de läsplattor som skolan införskaffar
inom ramen för sin egen investeringsbudget.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Lunds kommun

Sammanträdesprotokoll

Barn- och skolnämnd Lunds stad

Sammanträdesdatum
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§ 108
Remiss av Utbildningsdepartementets promemoria ”Vissa
skollagsfrågor - Del 2”
Dnr BSL 2014/0367
Sammanfattning
Utbildningsdepartementets promemoria ”Vissa skollagsfrågor – Del 2”
innehåller förslag till ändringar i Skollagen, Skolförordningen och
Gymnasieförordningen. De föreslagna ändringarna som kan relateras till Barnoch skolförvaltning Lunds stads verksamhetsuppdrag avser konfessionella inslag
i utbildningen, försöksverksamhet med att anställa personer som går
kompletterande pedagogisk utbildning, förändringar avseende regleringen för
flyttning av elev till högre årskurs samt förtydligande av regleringen kring
tilläggsbelopp.
Beslutsunderlag
Utbildningsdepartementets promemoria ”Vissa skollagsfrågor – Del 2”,
U2014/5176/S
Barn- och skolförvaltning Lunds stads tjänsteskrivelse, 2014-11-10.
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 som sitt eget yttrande översända förvaltningens tjänsteskrivelse till
kommunkontoret.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Lunds kommun

Sammanträdesprotokoll

Barn- och skolnämnd Lunds stad

Sammanträdesdatum
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§ 109
Redovisning av delegationsbeslut
Dnr BSL 2014/0045
Sammanfattning
Följande delegationsbeslut redovisas vid nämndsammanträdet den 19 november
2014:
Huvudområde B: förskola, delområde 1, förskoleverksamhet, 4: Dispens för
deltagande utöver grundblocket vid föräldraledighet och arbetslöshet:
Förskolan Grynmalaregården: Beslut om att bevilja ansökan om utökad
vistelsetid med anledning av personliga skäl. Utökningen avser vistelse på
förskola kl 8:30-15:30 under perioden 140908-141031.
Nr 37/14
Delegat: Peter Nyberg, skolområdeschef
Förskolan Målarstugan: Beslut om att avslå ansökan om utökad vistelsetid med
motivering att tvillingfördsel i sig inte utgör grund för beviljande av dispens.
Nr 38/14
Delegat. Peter Nyberg, skolområdeschef
Förskolan Sagostunden: Beslut om att bevilja ansökan om utökad vistelsetid i
enlighet med den planering som tillsammans med förskolans personal.
Nr 39/14
Delegat: Kerstin Fors, skolområdeschef
Förskolan Grynmalaregården: Beslut om att förlänga tidigare beviljad ansökan
om utökad vistelsetid under perioden 141101-141231 med anledning av
personliga skäl.
Nr 40/14
Delegat: Eva Nilsson, skolområdeschef
Förskolan Forsbergs minne: Beslut om att bevilja ansökan om ändrad vistelsetid
med anledning av personliga skäl under perioden 141027-141114.
Nr 41/14
Delegat: Katarina Kristiansson, skolområdeschef
Huvudområde C: Förskoleklass/skola/skolbarnomsorg, delområde 1, nr 4:
Beslut om annan placering av elev än vårdnadshavarens önskemål Nr 43-49/14
Delegat: Rektor

Justerare

Utdragsbestyrkande

Lunds kommun

Sammanträdesprotokoll

Barn- och skolnämnd Lunds stad

Sammanträdesdatum

2014-11-19

Tillsvidareanställningar:
Nr 232-256
Visstidsanställningar:
Nr 432-465

Barn- och skolnämnd Lunds stad beslutar
att godkänna och ta anmälda delegationsbeslut till protokollet.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Lunds kommun

Sammanträdesprotokoll

Barn- och skolnämnd Lunds stad

Sammanträdesdatum
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§ 110
Anmälningar om kränkande behandling
Dnr BSL 2014/0046
Sammanfattning
Anmälningar om kränkande behandling perioden 20141013-1111 redovisas för
nämnden.
Barn- och skolnämnd Lunds stad beslutar
att godkänna redovisningen och lägga den till handlingarna.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Lunds kommun

Sammanträdesprotokoll

Barn- och skolnämnd Lunds stad

Sammanträdesdatum
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§ 111
Anmälningar till nämndsammanträdet den 19 november
Dnr BSL 2014/0332
Sammanfattning
Följande inkomna skrivelser anmäls till nämndsammanträdet den 19 november
2014:
• Protokoll Kommunala handikapprådet 2014-09-09
• Protokoll skolkonferens Vikingaskolan 2014-09-24
• Beslutsmeddelande från skolverket om Statsbidrag för påsklovs- och
sommarskola 2014
• Protokollsutdrag och tjänsteskrivelse från tekniska nämnden 2014-10-15 § 192
”Trafiksituationen kring de äldre skolorna”
• Sammanställning anmälningar Skolinspektionen 2009-2014
• Skolinspektionens beslut efter tillsyn i Lunds kommun
• Skolinspektionens beslut förskola i Lunds kommun
• Samverkansprotokoll BSN Lunds stad 2014-11-17

Barn- och skolnämnd Lunds stad beslutar
att lägga anmälningarna till protokollet.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Lunds kommun

Sammanträdesprotokoll

Barn- och skolnämnd Lunds stad

Sammanträdesdatum
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§ 112
Information från skoldirektören
Sammanfattning
Skoldirektören informerar om:
Resultatet av Skolinspektionens tillsynsbeslut i Lunds kommun - Inspektionen är
huvudsakligen positiv men lyfter fram ett antal utvecklingsområden såsom stress
bland elever, att fritidsklubbarna inte är läroplansstyrda samt att gapet mellan
låg- och högpresterande elever har ökat de senaste fem åren. Kommunen ska
svara på inspektionens förelägganden under våren.
Aktuella rekryteringar med anledning av pensionsavgångar: Chef för Lsr
Utvecklingsledare (skolkontoret), ekonom (skolkontoret) samt lokalplanerare
(skolkontoret).
Nytt om BFL: Fortbildningsinsats för samtliga fritidspedagoger med en
föreläsning i Stadshallen. Planeringsarbete pågår för ev. kommande
forskningscirklar inom ramen för BFL och i samarbete med LU/MAH.
Jordanien: Besök från Jordanien för att titta på Lsr:s verksamhet som ett gott
exempel.

Justerare

Utdragsbestyrkande

