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Plats och tid BIC-huset skolkontoret, fredagen den 13 januari 2023 kl 08:30-12:30.  
Fika 9:45-10:00.  
 
 Beslutande Ledamöter 

Bengt-Erik Rolfs (S), Ordförande 
Ann-Louise Vinsa (S) 
Per-Erik Olofsson (C) medverkar via Teams  
Gunilla Suikki (V)  
Robert Karlsson (S), vice ordförande 

 
 

   

Övriga närvarande Maria Hjelm, skolchef  
Maria Abrahamsson, sekreterare  
Carina Tornberg, studievägledare (SYV), 
Information § 1   

 

Justerare  

Justeringens plats och tid Digital justering, måndag 23 januari 2023, klockan 13:00-14:00    
 
Underskrifter 

 Sekreterare 

 
Paragrafer §§ 1-6 

 Maria Abrahamsson  

 Ordförande 

  

 Bengt-Erik Rolfs  

 Justerare 

  

 Per-Erik Olofsson   

 
 ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Instans Barn- och utbildningsutskottet 

Sammanträdesdatum 2023-01-13 

Datum då anslaget sätts upp 2023-01-24 Datum då anslaget tas ned 2023-02-13 

Förvaringsplats för protokollet Skolkontoret, BIC hus  
 

Underskrift 

  

 Maria Abrahamsson  



 

Barn- och utbildningsutskottet 

Sammanträdesprotokoll 
Sida 

2(8) 

Sammanträdesdatum 

2023-01-13 
 

 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

Ärendelista 

§ 1 Dnr 2023-000018 
Information Barn och utbildning 2023 ................................................. 3 

§ 2 Dnr 2023-000019 
Planering kommande utbildningar Barn och utbildning ...................... 4 

§ 3 Dnr 2023-000020 
Budget Barn och utbildning ................................................................ 5 

§ 4 Dnr 2023-000021 
Kränkningar och klagomål Barn och utbildning .................................. 6 

§ 5 Dnr 2023-000022 
Arbetsmiljö Barn och utbildning ......................................................... 7 

§ 6 Dnr 2023-000023 
Kultur Barn och utbildning 2023 ......................................................... 8 
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§ 1 Dnr 2023-000018 

Information Barn och utbildning 2023 

 

Beslut 

Barn och utbildningsutskottet beslutar att godkänna framlagd information  

     

Bakgrund 

 

Skolchefen informerar utskottet om:   

▪ Aktuellt kring personal och bemanning 

▪ Uppdaterade rutiner kring arbetet med att öka närvaron: 
”Frånvarotrappan”  

▪ Likabehandlingsplan för förskoleklass, grundskola, särskola och fritids 
Enligt delegation 

▪ Information om mötet ”Forum för samråd” 29/11; representanter 
skolledning, förskola och grundskola samt inbjudan vårdnadshavare. 
Ämnena som tagits upp under samrådet var: läsfrämjande aktiviteter, 
uppföljning av raster/rast verksamhet.    

 

Information från Syv Carina, angående det pågående arbetet att öka 
samarbetet skola och näringsliv.  

▪ Information om vuxenutbildning under kommande företagsfrukost i 
februari  

▪ Undersöka behovet av PRAO och praktikplatser 

▪ Samverkanslista över företag som kan vara lämpliga för PRAO/praktik  

▪ Försök att få yrkesverksamma ungdomar att komma till skolan och ge 
information om yrket/utbildningen  

▪ Information om en mycket uppskattad temadag kring framtidsval 
med livesändning där syv och lärare i samhällskunskap samverkat. 

 

Bilaga 

Frånvarotrappan  
Likabehandlingsplan      
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§ 2 Dnr 2023-000019 

Planering kommande utbildningar Barn och utbildning 

 

Beslut 

Barn och utbildningsutskottet beslutar att godkänna förslag om kommande 
utbildningsdagar   

 

Bakgrund 

 

Barn och utbildningsutskottet har förslag om att lägga utbildningen på två 
halvdagar under januari och februari.  

- Dag 1 den 25/1, klockan 9:00 -12:00 konferensrummet i BIC-huset. 
Respektive rektor informerar om verksamhet. 
Mötet avslutas med gemensam lunch.  

- Dag 2 är den 2/2, klockan 13:00-16:00 konferensrummet BIC-huset. 
Frågor som tas upp är huvudmans ansvar, kvalitetsarbete, åtgärdsplan 
samverkan för bästa skola (SBS), övrigt.    

 
Kontaktpolitikerdagar, dagar då politikerna besöker skolan och förskolan för 
dialog med personal och elever har föreslagits att även den delas upp på två 
halvdagar:  
 

- Tisdag eftermiddag 21/3, besöket börjar med lunch klockan 12:00.  
- Fredag förmiddag 24/3, klockan 8:00-13:00.  Skolchef får i uppdrag att 

utforma ett programförslag. 
 

- Utskottet bestämmer även om möte den 20/4 för att gå igenom 
strategiskt och långsiktigt arbete i skolan.  
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§ 3 Dnr 2023-000020 

Budget Barn och utbildning  

 

Beslut 

Barn och utbildningsutskottet beslutar att godkänna framlagd information   

   

Bakgrund 

 

Skolchefen redovisar budget för utskottet.  

▪ Verksamhetsplan 2023, indikatorer och mål samt internbudget. 

▪ Information om plan ”Likvärdig skola”. Planerade insatser från 
höstterminen 2023 fortsätter utifrån kvalitetsarbetet. Bidraget är 1710 
920 kr för 2023. 

  

Bilaga 

Verksamhetsplan 2023  

Plan för Likvärdig skola 
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§ 4 Dnr 2023-000021 

Kränkningar och klagomål Barn och utbildning  

 

Beslut 

Barn och utbildningsutskottet beslutar att godkänna framlagd information    

  

Bakgrund 

 

Skolchefen redovisar inkomna kränkningar och klagomål.   

Antal inkomna kränkningar 0 st  

Antal inkomna klagomål 1 st, ett klagomål från vårdnadshavare angående 
hantering av händelse på skolan. Ärendet är utrett och avslutat.  
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§ 5 Dnr 2023-000022 

Arbetsmiljö Barn och utbildning  

 

Beslut 

 Barn och utbildningsutskottet beslutar att godkänna framlagd information     

 

Bakgrund 

 

Skolchefen redovisar arbetet med arbetsmiljön i skolan:  

▪ Ett allmänt arbete pågår med att uppdatera krisplaner samt planera 
utbildningar med personal och elever. 

▪ Genomgång av checklista SAM.  

▪ Information om rutiner SAM samt Rutiner vid hot och våld. 

 

Bilaga  

Checklista. Årlig uppföljning av systematiskt kvalitetsarbete 
BUN rutiner SAM  
BUN Hot och våld     
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§ 6 Dnr 2023-000023 

Kultur Barn och utbildning 2023 

 

Beslut 

 Barn och utbildningsutskottet beslutar att godkänna framlagd information  

     

Bakgrund 

 

Skolchefen informerar om händelser inom kulturområdet  

▪ Kulturskolan kommer att ha teater, musik och köpa in dans vid behov 
till idrotten. Inom musik kommer det att finnas möjlighet att lära sig 
instrument digitalt via samarbete i Norrbotten. Eventuellt fler ämnen 
kan tillkomma.  

▪ Information om personal och bemanning 

▪ Kulturgrupp för samverkan har bokat möte 8 februari.  

 

 

 


