
Sammanträdesprotokoll 

~ Vetlanda Barn- och utbildningsnämnden 
Sammanträdesdatum 

2020-09-01 

Plats och tid 

Beslutande 

Övriga deltagare 

Kommunstyrelsens sessionssal, kl. 14.30 till 17.19 

Andreas Elamsson (C), Ingemar Sturesson (KO), Patrik Karlsson (VF), Mikael 
Hahn (S), Agneta Lindberg (S), Madelene Kohut (S) 

Tjänstgörande ersättare: Carina Wall (M), Anna Sognefur (VF), Jonna 
Andreasen-Fälth (SO) 

Marie-Louise Sollin (KO), Veronica Larsdotter Ek (S), Mikael Engström (S), 
Christina Moths (C) 

Henrik Wågesson, skolchef 

Jonas Gunnarsson, verksamhetsutvecklare 

Ann Ljungström, verksamhetschef Resurscentrum§ 61 

Anna Karlsson, rektor§ 61 

Elin borg Kristinsd6ttir Karlsson, HR-konsult § 62 

Britta Utter, grundskolechef§ 63 

Mikael Porss, verksamhetsutvecklare § 63 

Ingela Nyberg, verksamhetschef förskola § 64-65 

Anna Ullman, gymnasiechef§ 66 

Utses att justera 

Justeringens plats och tid 

Andreas Elamsson 

Barn- och utbildningskansliet 2020-09-07 

Underskrifter 

Sekreterare 

Jonas Gunnarsson 
Paragrafer 57-67 

Ordförande 

Mikael Hahn 

Justeringsperson 

Andreas Elamsson 

Just sign Utdragsbestyrkan 
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Anslag av protokollet 
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Just sign Utdragsbestyrkan 
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Sammanträdesprotokoll 

~ Vetlanda Barn- och utbildningsnämnden 

Sammanträdesdatum 

2020-09-01 

§ 57 Ärende nr 

Val av justerare 

Beslut 

Andreas Elamsson (C) väljs till justerare. 

Just sign Utdragsbestyrkan 
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Sammant räd esprotokoIl 

~ Vetlanda Barn- och utbildningsnämnden 

Sammanträdesdatum 

2020-09-01 

§ 58 Ärendenr 

Fastställande av dagordning 

Beslut 

Dagordningen faststäl ls. 

Just sign Utdragsbestyrkan 
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Sammanträdesprotokoll 

~ Vetlanda Barn- och utbildningsnämnden 
Sammanträdesdatum 

2020-09-01 

§ 59 Ärendenr 

Meddelanden 

Beslut 

Redovisningen av meddelanden godkänns. 

Ärendebeskrivning 

Redogörelse för bland annat beslut fattade enligt delegationsordningen. 

Delegationsbeslut 

Beslut om att ej anta elev vid Vetlanda Lärcentrum, ärendenr: 2020/1405, 2020/1847. 

Beslut om skolplacering, ärendenr: 2020/1334, 2020/1371, 2020/1372, 2020/1373, 
2020/1374,2020/1375,2020/1376,2020/1377, 2020/1378,2020/1379,2020/1380, 
2020/1381,2020/1382,2020/1383, 2020/1384, 2020/1774,2020/1775,2020/1776, 
2020/1777,2020/1772, 2020/1773,2020/1808, 2020/1811,2020/1806,2020/1807, 
2020/1810,2020/1812, 2020/1813,2020/1814, 2020/1815,2020/1816,2020/1817, 
2020/1818,2020/1819, 2020/1820, 2020/1821, 2020/1823,2020/1824,2020/1825, 
2020/1822,2020/1809, 2020/1831, 2020/1832. 

Beslut om upphörande av skolplikt på grund av ut landsvistelse, ärendenr: 2020/1839. 

Beslut om mottagande i särskolan, ärendenumer: 2020/1432. 

Beslut om anställning av icke legitimerad förskollärare, ärendenr: 2020/1786, 2020/1785, 
2020/1750,2020/1784,2020/1371, 2020/1752,2020/1753,2020/1754, 2020/1755, 
2020/1756,2020/1757,2020/1758, 2020/1759,2020/1760, 2020/1761, 2020/1762, 
2020/1763, 2020/1764,2020/1751, 2020/1749. 

Övriga meddelanden 

Anmälan till huvudman om kränkande behandling, ärendenr: 2020/1402, 2020/1422, 
2020/1783, 2020/1388,2020/1389, 2020/1390, 2020/1780, 2020/1493, 2020/1745, 
2020/1746,2020/1748,2020/1747,2020/1743, 2020/1836. 

Beslut KF, Satsning på vuxenutbildningen - Budgetförstärkning Vetlanda Lärcentrum 2020, 
ärendenr: 2020/1789 

Beslut KF, Avsägelse från uppdrag Douglas Thor (M), ärendenr 2020/1792. 

Beslut KF, Beviljande av ansvarsfrihet - barn- och utbildningsnämnden, ärendenr: 2020/1794. 

Beslut KF, Yttrande från revisionen angående årsredovisningen, ärendenr: 2020/1795. 

Just sign Utdragsbestyrkan 
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Samma nträdesprotokoll 

~ Vetlanda Barn- och utbildningsnämnden 
Sammanträdesdatum 

2020-09-01 

§ 60 Ärendenr 

Rapport från kontaktpolitiker 

Inga besök av kontaktpolitiker har gjorts på skolor eller förskolor. 

Just sign Utdragsbestyrkan 
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Sammanträdesprotokoll 

~ Vetlanda Barn- och utbildningsnämnden 

Sammanträdesdatum 

2020-09-01 

§ 61 Ärendenr 

Information från förvaltningen 

Trängsel på länstrafiksbuss från Holsbybrunn 

På vissa av länstrafikens bussar där även skolungdomar åker, företrädelsevis gymnasieelever 

och högstadieelever har det vid skolstarten varit trängsel. Särskilt på länstrafikenslinje via 

Holsbybrunn och Sjunnen. Kommunens skolskjutsplanerare samt Tekn iska kontoret har 
framfört detta till länstrafiken. Länstrafiken har nu satt in förstärkningsbuss på linjen 

Holsbybrunn/Sjunnen -Vetlanda. 

Skolstart på Njudungsgymnasiet 

För att minska risken för spridning av covid-19 vid öppnandet av gymnasiet har 

gymnasieskolan vidtagit ett antal åtgärder. Lunchrasterna är utglesade, gemensamma raster 

har tagits bort. Handsprit har bland annat placerats ut i klassrum och entreer. Information på 

både svenska och andra språk, om att hålla avstånd och tvätta händerna har satts upp runtom 
på skolan. Tekniska kontoret genomför även extra städning av lokalerna. 

Om vidtagna åtgärder visar sig inte vara tillräckliga har skolledningen även planerat för att 

man kan bli tvungna att återgå till distansundervisning. 

Särskild undervisningsgrupp inom grundskolan 

I höst startar en ny verksamhet som kallas Särskild undervisningsgrupp. Här kan elever i 

komplicerade situationer få undervisning och stöd under en begränsad period. Personalen kan 

också erbjuda stöd till elevens hemskola i hur skolan kan utveckla lärmiljön, arbetssätt och 
metoder för att möta elevers olika behov. 

Ansvaret för eleverna ligger fortfarande kvar hos skolan, och det kommer att fortsätta vara 
viktigt att jobba med lärmiljön. Tanken är att en viss del av undervisningen ska kunna ges av 

elevens ordinarie lärare för att hålla kvar kontakt och relation med eleven. Det underlättar när 
eleven återgår till sin ordinarie klass/skola. 

Syftet med verksamheten är tvådelat; dels handlar det om att stötta olika enheter att utveckla 
sina lärmiljöer och sina arbetssätt för att bättre möta alla elevers olika behov, dels att enskilda 

elever behåller och ökar sin sjä lvkänsla och sin lust att lära. 

Just sign Utdragsbestyrkan 
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Sammanträdesprotokoll 

Barn- och utbildningsnämnden IS Vetlanda 
Sammanträdesdatum 

2020-09-01 

§ 62 Ärendenr BU 2020/1793 

Sjukfrånvaro och långtidsfriska 2019-04-01-2020-03-31 

Beslut 

Informationen läggs till protokollet. 

Ärendebeskrivning 

Som en del i uppföljningen av personalområdet redovisar HR-avdelningen statistik över 
sjukfrånvaro, tillbud och arbetsskador inom barn- och utbildningsförvaltningen, samt 
kommunen som helhet. 

Just sign Utdragsbestyrkan 
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Samma nträdesprotokoll 

~ Vetlanda Barn- och utbildningsnämnden 

Sammanträdesdatum 

2020-09-01 

§ 63 Ärendenr 

Grundskolans resultat 

Beslut 

Informationen läggs till protokollet. 

Ärendebeskrivning 

Grundskolechef Britta Utter och verksamhetsutvecklare Mikael Porss, redovisar resultaten för 
läsåret 2019/2020 inom grundskolan. 

Resultaten i årskurs 9 2018/2019 på kommunnivå visar på en minskning av meritvärdena från 
209,8 till 208,9. Skillnaden i meritvärden mellan flickor och pojkar har minskat från 38,6 till 
38,3 meritpoäng. Resultatet bygger på samtliga elever inklusive nyanlända elever 

Beslutsunderlag 

Kunskapsresultat, Grundskolan läsåret 2019/20. 

Just sign Utdragsbestyrkan 
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Sammanträdesprotokoll ~ Vetlanda Barn- och utbildningsnämnden 
Sammanträdesdatum 

2020-09-01 

§ 64 Ärendenr BU 2020/1791 

Utökning av Tånghults barnsomsorg Kolargränd 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att avslå Tånghults barnomsorg, enhet Kolargränd, 
rätt till bidrag för pedagogisk omsorg med anledning av att villkoret för att den anställde 

har utbildning eller dokumenterad erfarenhet från arbete med barn i aktuell 
åldersgrupp ej uppfylls. 

Ärendebeskrivning 

Tånghults Barnomsorg med huvudman Andreas Brännström, har inkommit med ansökan om 
bidrag för enskild pedagogisk verksamhet för barn i åldrarna 1-5 år, (familjedaghem) beläget 

hos . i Vetlanda. Bedömningen är att villkoret gällande 
dagbarnvårdarens kompetens eller erfarenhet ej uppfyller kravet för bidrag. 

Beslutsunderlag 

Enligt 25 kap. 7§ skollagen ska det för bedrivande av pedagogisk omsorg finnas personal med 
sådan utbildning eller erfarenhet att barnets behov av omsorg och en god pedagogisk 
verksamhet kan tillgodoses. 

Samtliga begärda handlingar har inlämnats. 

Enligt bifogade handlingar framkommer att den anställde har haft anställning som timvikarie 
inom förskolan enligt nedan: 

080229-081219: 73 dagar timanställning 

100420-100706: 6 dagar timanställning 

120214-120615: 12 dagar timanställning 

Vid granskning av dokumentation över den anställdas utbildning och erfarenhet för arbete 
med barn i aktuell åldersgrupp framkommer att utbildning saknas och att den erfarenhet som 
hänvisas till inte kan bedömas vara tillräcklig för att säkerställa att barnens behov av omsorg 
och en god pedagogisk verksamhet kan tillgodoses. Dessa anställningar bedöms inte ge 
tillräcklig erfarenhet för att uppfylla lagens krav och kommunens villkor för beviljande av 
bidrag för pedagogisk omsorg i enskild regi. 

Arbetsutskottets förslag till barn- och utbildningsnämnden 

Att avslå Tånghults barnomsorg, enhet Kolargränd, rätt till bidrag för pedagogisk omsorg med 

anledning av att villkoret för att den anställde har utbildning eller dokumenterad 
erfarenhet från arbete med barn i aktuell åldersgrupp ej uppfylls. 

Just sign Utdragsbestyrkan 
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Sammanträdesprot okoll 

~ Vetlanda Barn- och utbildningsnämnden 
Sammant rädesdatum 

2020-09-01 

Beslutet skickas till 

Verksamhetschef förskola 

Huvudmannen för Tånghults barnomsorg 

Ekonom 

Just sign Ut dragsbestyrkan 
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Sammanträdesprotokoll 

~ Vetlanda Barn- och utbildningsnämnden 
Sammanträdesdatum 

2020-09-01 

§ 65 Ärendenr BU 2020/1804 

Villkor för personal i Pedagogisk omsorg 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att fastställa villkor för driftsbidrag avseende 
utbildning och erfarenhet för personal i pedagogisk omsorg att vara något av följande: 

• Examen från Barn- och fritidsprogrammet eller annan utbildning som bedöms likvärdig, 
eller 

• Minst sex månaders yrkeserfarenhet från förskoleverksamhet, med omfattning minst 
50% av en heltid, eller 

• Ledare för annan organiserad, kont inuerligt pågående barnverksam het under minst ett år 
med dokumenterad ledarutbildning. 

Ärendebeskrivning 

Vid ansökan om driftsbidrag för att starta pedagogisk omsorg i enskild regi ska huvudmannen 
ange de anställdas utbildning eller erfarenhet. För att underlätta bedömning om villkoren 
uppfylls har villkor tagits fram som stöds av skollagens krav på pedagogisk omsorg. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, Villkor för personal i pedagogisk omsorg. 

Arbetsutskottets förslag till barn- och utbildningsnämnden 

Barn- och utbildningsnämnden förslås besluta att fastställa villkor för driftsbidrag avseende 
utbildning och erfarenhet för personal i pedagogisk omsorg att vara något av följande: 

• Examen från Barn- och fritidsprogrammet eller annan utbildning som bedöms likvärdig, 
eller 

• Minst sex månaders yrkeserfarenhet från förskoleverksamhet, med omfattning minst 
50% av en heltid, eller 

• Ledare för annan organiserad, kontinuerligt pågående barnverksam het under minst ett år 
med dokumenterad ledarutbildning. 

Just sign Utdragsbestyrkan 
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Sammanträdesprotokoll 

~ Vetlanda Barn- och utbildningsnämnden 
Sammanträdesdatum 

2020-09-01 

§ 66 Ärendenr BU 2020/1805 

Programutbud Njudungsgymnasiet 2021/22 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar om programutbudet för Njudungsgymnasiet läsåret 
2021/22 enligt bilaga. 

Ärendebeskrivning 

Programutbudet samt inriktningarna för de nationella programmen på ungdomsgymnasiet 
föreslås vara de samma som för innevarande läsår. 

Hantverksprogrammet inriktning florist föreslås finnas kvar i programutbuden ytterligare ett 

år, då lösningar i form av samläsning med handelsprogrammet undersöks. 

Vad beträffande TE 4:e året Det 4:e året inriktning produktionsinriktning erbjuds och i 

samverkan med näringslivet, Jönköpings University (JU) och Werner von Zeydlitz är den en 
utbildning riktad mot verktygsteknik. 

Nationell idrottsutbildning (NIU} erbjuds i fotboll och bandy. Utöver NIU erbjuds lokal 
idrottsfördjupning i ishockey, handboll, golf samt innebandy. 

Musiktillägget erbjuds. 

Samtliga fyra program erbjuds på introduktionsprogrammen. 

Gymnasiesärskolans program- och inriktningsutbud är överensstämmande med innevarande 

läsårs. Programmet för hantverk och produktion har inte haft några elever de senaste åren, 
utan har varit vilande. Ska programmet fortsätta vara vi lande eller tas bort från 

programutbudet? 

Beslutsunderlag 

Bilaga 1 Organisation läsåret 2021/22 

Arbetsutskottets förslag till barn- och utbildningsnämnden 

Att Barn- och utbildningsnämnden beslutar om programutbudet för Njudungsgymnasiet 
läsåret 2021/22 enligt bilaga. 

Beslutet skickas till 

Gymnas iechefen 

Just sign Utd ragsbestyrkan 
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