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Barn- och utbildningsnämnden 2006-03-22 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2006-03-08 
  
 Bun § 14      
 Au §  12      Dnr 55/2005 600 
 

Ekonomisk rapport 

Ärendebeskrivning Förvaltningsekonom Mikael Calmestig lämnar rapport över den 
aktuella ekonomiska situationen inom barn- och utbildningsnämnden.
 

Arbetsutskottets förslag Barn- och utbildningsnämnden godkänner rapporten. 
 

Nämndens beslut Barn- och utbildningsnämnden godkänner den ekonomiska rapporten.
_________ 
 

Expediering Ekonomiavdelningen 
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Barn- och utbildningsnämnden 2006-03-22 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2006-03-08 
  
 Bun § 15      
 Au §  13 Dnr 131/2004 600 
 

Årsredovisning för år 2005 

Ärendebeskrivning Barn- och utbildningschef Annika Hallberg och förvaltningsekonom 
Mikael Calmestig har upprättat förslag till årsredovisning 
innehållande bokslut och verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 
2005. Därtill föreligger förslag till överföring av 2005 års 
ekonomiska resultat till 2006 för respektive ansvarsområde. 
 

Arbetsutskottets beslut Hänskjuta ärendet till barn- och utbildningsnämndens sammanträde. 
 

Nämndens beslut Barn- och utbildningsnämnden antar föreliggande förslag till 
årsredovisning. Vidare antas förslaget om en resultatöverföring 
innebärande att de ekonomiska ansvarsområdena tillförs 100 procent 
av det över- alternativt underskott i förhållande till budget de 
genererat under år 2005. 
_________ 
 

Expediering Områdeschefer + handling 
Rektorer + handling 
Ekonomiavdelningen + handling 
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Barn- och utbildningsnämnden 2006-03-22 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2006-03-08 
  
 Bun § 16      
 Au §  14      Dnr 34/2006 600 
 

Barnbokslut för år 2005 

Ärendebeskrivning Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde den  
15 oktober 2001, § 71, att varje förvaltning skall upprätta ett 
barnbokslut som redovisas till kommunstyrelsen. 
 
Utredningssekreterare Anders Andersson presenterar förslag till barn- 
och utbildningsnämndens barnbokslut för år 2005. 
 

Arbetsutskottets beslut Hänskjuta ärendet till barn- och utbildningsnämndens sammanträde. 
 

Nämndens beslut Barn- och utbildningsnämnden antar föreliggande förslag till 
barnbokslut för år 2005. 
_________ 
 

Expediering Kansliavdelningen + handling 
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Barn- och utbildningsnämnden 2006-03-22 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2006-03-08 
  
 Bun § 17      
 Au §  16      Dnr 19/2005 611 
 

Betygsstatistik, Statistiska centralbyrån (SCB) 

Ärendebeskrivning Statistiska centralbyrån (SCB) har samlat in och bearbetat slutbetyg 
från skolår 9 vårterminen 2004. Utredningssekreterare  
Anders Andersson redovisar det statistiska materialet. 
 

Arbetsutskottets förslag Barn- och utbildningsnämnden godkänner redovisningen samt 
uppdrar åt Betygsgruppen att beakta redovisningens resultat i sitt 
arbeta med att analysera betyg, betygssättning och bedömning. 
 

Nämndens beslut Barn- och utbildningsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets 
förslag. 
_________ 
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Barn- och utbildningsnämnden 2006-03-22 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2006-03-08 
  
 Bun § 18      
 Au §  15 Dnr 35/2006 622 
 

Uppföljning av kostverksamheten 

Ärendebeskrivning Barn- och utbildningsnämnden beslutade vid sammanträde  
den 3 september 2003, § 78, anta ett måldokument för 
kostverksamheten inom nämndens verksamheter. Detta måldokument 
upptar ett flertal mätbara mål samt anger att elevernas uppfattning av 
kostverksamheten kontinuerligt skall följas upp.  
 
Vid barn- och utbildningsnämndens sammanträde  
den 1 november 2000, § 87, presenterades en uppföljning av 
kostverksamheten inom skolverksamheterna. Utredningssekreterare 
Anders Andersson presenterar en uppföljning som delvis utgår från 
dels beslutade måldokumentet, dels uppföljningen från år 2000. 
 

Arbetsutskottets beslut Hänskjuta ärendet till barn- och utbildningsnämndens sammanträde. 
 

Nämndens beslut Barn- och utbildningsnämnden godkänner uppföljningen. 
_________ 
 

Expediering Kostchef Ingela Wahlberg 
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Barn- och utbildningsnämnden 2006-03-22 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2006-03-08 
  
 Bun § 19      
 Au §  19      Dnr 26/2006 611 
 

Timplaner för Kumla kommuns skolor 

Ärendebeskrivning Barn- och utbildningsnämnden beslutar enligt 
Grundskoleförordningen 2 kap. 4 § om fördelningen av antalet 
timmar för ämnen, ämnesgrupper, språkval och elevens val. Den 
fördelning av antalet timmar skall minst omfatta den undervisningstid 
som anges i Skollagens bilaga 3, timplanen. Barn- och 
utbildningsnämnden beslutade vid sammanträde  
den 29 april 1998, § 43, lokala timplaner för kommunens 
grundskoleenheter. På grund av bland annat ny 
grundskoleorganisation finns behov av revidering av befintliga 
timplaner. 
 
Barn- och utbildningschef Annika Hallberg presenterar ett samlat 
förslag till timplaner i kommunens skolor utifrån inkomna förslag 
från respektive rektor. 
 

Arbetsutskottets förslag Barn- och utbildningsnämnden antar förslaget handlingsplaner. 
 

Nämndens beslut Barn- och utbildningsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets 
förslag. 
_________ 
 

Expediering Områdeschefer + handling 
Rektorer + handling 
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Barn- och utbildningsnämnden 2006-03-22 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2006-03-08 
  
 Bun § 20      
 Au §  20      Dnr 98/2005 611 
 

Återkoppling, diagnostiskt material för de tidigare skolåren och 
nationella kunskapsproven skolår 5 

Ärendebeskrivning I samband med redovisning av diagnostiskt material, skolår 2 och 
nationella kunskapsproven i skolår 5 vid barn- och 
utbildningsnämndens sammanträde den 12 november 2003, § 100, 
beslutades att en analys skulle genomföras av respektive berörd skola 
och en återkoppling skulle göras till nämnden. 
 
Områdescheferna Rolf Östman, Marie Kilk och Marie Holm 
redovisar de analyser som genomförts. 
 

Arbetsutskottets förslag Barn- och utbildningsnämnden godkänner redovisningen. 
 

Nämndens beslut Barn- och utbildningsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets 
förslag. 
_________ 
 

Expediering Områdeschefer 
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Barn- och utbildningsnämnden 2006-03-22 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2006-03-08 
  
 Bun § 21      
 Au §  17 Dnr 89/2004 620 
 

Redovisning av stödteamsundersökning 

Ärendebeskrivning Barn- och utbildningsnämnden beslutade vid sammanträde  
den 17 mars 1999, § 31, om en ny organisation för stödverksamheten 
inom förskola och grundskola. Den nya organisationen skulle enligt 
effektmål i 2001 fårs budget utvärderas. I anledning av bland annat 
detta antog barn- och utbildningsnämnden vid sammanträde  
den 13 mars 2002, § 25 en plan över utvärderingens innehåll och 
metod. 
 
Dåvarande utvecklingsledare Ronnie Petterson och 
utredningssekreterare Anders Andersson presenterade vid barn- och 
utbildningsnämndens sammanträde den 20 oktober 2004 en 
delrapport rörande verksamhetspersonalens synpunkter på 
stödteamsverksamheten (§ 62) och en delrapport med föräldrars 
synpunkter på stödteamsverksamheten (§ 63). Vid detta tillfälle 
beslutade barn- och utbildningsnämnden att återrapportering skulle 
ske till nämnden av den analys som delrapporterna medförde bland 
berörda personalgrupper. 
 
Områdeschef Rolf Östman presenterar en sammanställning av de 
analyser av undersökningsresultaten som gjorts i stödteamet. 
 

Arbetsutskottets förslag Barn- och utbildningsnämnden godkänner redovisningen. 
 

Nämndens beslut Barn- och utbildningsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets 
förslag. 
_________ 
 

Expediering Områdeschefer 
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Barn- och utbildningsnämnden 2006-03-22 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2006-03-08 
  
 Bun § 22      
 Au §  18 Dnr 23/2006 600 
 

Handlingsplan för mottagande av elever från  
Sydnärkes Utbildningsförbund (SUF) 

Ärendebeskrivning Barn- och utbildningsnämnden beslutade vid sammanträde  
den 19 oktober 2005, § 66, uppdra åt barn- och utbildningschef  
Annika Hallberg att utarbeta ett förslag till organisation inom barn- 
och utbildningsförvaltningen som medför att platser inom 
förvaltningen med kort varsel kan erbjudas elever vilka går utbildning 
på SUF och som önskar detta inom gymnasieskolans utbildningsdel 
arbetsplatsförlagd utbildning. 
 
Barn- och utbildningschef Annika Hallberg presenterar förslag till 
handlingsplan för mottagande av elever från SUF i enlighet med 
intentionerna i barn- och utbildningsnämndens beslut av  
den 19 oktober 2005. 
 

Arbetsutskottets förslag Barn- och utbildningsnämnden antar föreslagen handlingsplan. 
 

Nämndens beslut Barn- och utbildningsnämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen anta 
handlingsplanen som omfattande samtliga nämnder i  
Kumla kommun. 
_________ 
 

Expediering Kommunstyrelsen + handling 
Sydnärkes Utbildningsförbund + handling 
Barn- och utbildningsförvaltningen, Laxå kommun + handling 
Barn- och utbildningsförvaltningen, Askersunds kommun, + handling
Barn- och utbildningsförvaltningen, Hallsbergs kommun + handling 
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Barn- och utbildningsnämnden 2006-03-22 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2006-03-08 
  
 Bun § 23      
 Au §  21      Dnr 17/2006 600 
 

Ansökan om utvecklingspengar till utvecklingsprojektet 
”Matematik på rätt nivå” 

Ärendebeskrivning Grundskollärarna Karin Åkesson, Catharina Lindvall Scharmer,  
Anna Nilsson och Camilla Eskilsson, Skogstorpsskolan, har  
den 17 februari 2006 inkommit med en ansökan om medel ur barn- 
och utbildningsnämndens konto för utveckling (konto 58110, 
verksamhet 105000 och ansvar 500000) till utvecklingsprojektet 
”Matematik på rätt nivå”. Utvecklingsprojektets syfte är bland annat 
att finna undervisningsmaterial som främjar en pratisk och personlig 
undervisning i ämnet matematik som möjliggör ett bemötande av 
eleven på dennes nivå. Utvecklingsprojektet skall genomföras via en 
studieresa under två veckor på Nya Zeeland. Ansökan avser  
125 400 kronor. 
 

Arbetsutskottets förslag Barn- och utbildningsnämnden avslår ansökan. Dock förklarar sig 
nämnden ha stort intresserade av att ett utvecklingsprojekt inleds 
inom matematik, varför de sökande uppmanas återkomma med en 
reviderad ansökan.  
 

Nämndens beslut Barn- och utbildningsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets 
förslag. 
_________ 
 

Expediering Grundskollärare Karin Åkesson, Skogstorpsskolan 
Grundskollärare Catharina Lindvall Scharmer, Skogstorpsskolan 
Grundskollärare Anna Nilsson, Skogstorpsskolan 
Grundskollärare Camilla Eskilsson, Skogstorpsskolan 
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Barn- och utbildningsnämnden 2006-03-22 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2006-03-08 
  
 Bun § 24      
 Au §  23      Dnr 18/2006 609 
 

Ansökan om utvecklingspengar till utvecklingsprojektet på 
Tallängens förskola, avdelning Tallen 

Ärendebeskrivning Barnskötare Eva Larsson, och Ingela Larsson samt förskollärare 
Carina Lauri har genom rektor Maj-Britt Jonsson, har  
den 21 februari 2006 inkommit med en ansökan om medel ur barn- 
och utbildningsnämndens konto för utveckling (konto 58110, 
verksamhet 105000 och ansvar 500000) till utvecklingsprojekt på 
Tallängens förskola avdelning Tallen. Utvecklingsprojektets syfte är 
att kvalificera avdelningen som en I Ur och Skur-enhet enligt 
Friluftsfrämjandets kriterier. Ansökan avser 15 000 kronor. 
 

Arbetsutskottets förslag Barn- och utbildningsnämnden beviljar 15 000 kronor enligt 
föreliggande ansökan. Återkoppling med uppföljning av projektet 
skall ske till nämnden vid dess andra sammanträde under år 2007. 
 

Nämndens beslut Barn- och utbildningsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets 
förslag. 
_________ 
 

Expediering Barnskötare Eva Larsson, Tallängens förskola 
Barnskötare Ingela Larsson, Tallängens förskola 
Förskollärare Carina Lauri, Tallängens förskola 
Rektor Maj-Britt Jonsson 
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Barn- och utbildningsnämnden 2006-03-22 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2006-03-08 
  
 Bun § 25 
 Au §  24      Dnr 24/2006 609 
 

Ansökan om utvecklingspengar till utveckling av Språkoteket  

Ärendebeskrivning Specialpedagog Birgitta Kinnander och socionom Annika Hagström 
har den 1 mars 2006 med en ansökan om medel ur barn- och 
utbildningsnämndens konto för utveckling (konto 58110,  
verksamhet 105000 och ansvar 500000) till utveckling av 
Språkoteket. Medlen skall nyttjas för att införskaffa nytt material och 
ny litteratur som komplement till befintliga resurser i syfte att hjälpa 
personalen finna alternativa metoder för barn och ungdomars 
språkutveckling. Ansökan avser 15 000 kronor. 
 

Arbetsutskottets förslag Barn- och utbildningsnämnden beviljar 15 000 kronor enligt 
föreliggande ansökan. Återkoppling med uppföljning av medlens 
användning skall ske till nämnden vid dess andra sammanträde under 
år 2007. 
 

Nämndens beslut Barn- och utbildningsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets 
förslag. 
_________ 
 

Expediering Specialpedagog, Birgitta Kinnander 
Socionom Annika Hagström 
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Barn- och utbildningsnämnden 2006-03-22 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2006-03-08 
  
 Bun § 26      
 Au §  25      Dnr 25/2006 609 
 

Ansökan om utvecklingspengar till försöksprojekt rörande ökad 
musik i undervisningen  

Ärendebeskrivning Specialpedagog Birgitta Kinnander och socionom Annika Hagström 
har den 1 mars 2006 med en ansökan om medel ur barn- och 
utbildningsnämndens konto för utveckling (konto 58110,  
verksamhet 105000 och ansvar 500000) till utveckling av 
musikundervisningen i syfte att träna elevers samspel, koncentration, 
uthållighet med mera. En försöksverksamhet skulle med hjälp av 
ansökta medel inledas utifrån detta syfte. Ansökan avser  
5 000 kronor. 
 

Arbetsutskottets beslut Hänskjuta ärendet till barn- och utbildningsnämndens sammanträde. 
Vidare skall en förutsättning för att medel skall beviljas vara att 
ansökan kompletteras med bland annat förtydligande av hur 
samverkan och samarbete med Kulturskolan och grundskolans 
personal skall ske och hur försöksprojektet skall utformas konkret. 
Denna kompletterande redovisning skall presenteras vid nämndens 
sammanträde. 
 

Ärendebeskrivning Specialpedagog Birgitta Kinnander och socionom Annika Hagström 
presenterar kompletterande skrivelse i enlighet med arbetsutskottets 
beslut. 
 

Nämndens beslut Barn- och utbildningsnämnden beviljar 5 000 kronor enligt 
föreliggande ansökan. Återkoppling med uppföljning av medlens 
användning skall ske till nämnden vid dess andra sammanträde under 
år 2007. 
_________ 
 

Expediering Specialpedagog, Birgitta Kinnander 
Socionom Annika Hagström 
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Barn- och utbildningsnämnden 2006-03-22 
  
  
 Bun § 27      
   Dnr 37/2006 611 
 

Remissyttrande, ”Utan timplan – för målinriktat lärande”, 
slutbetänkande från Timplanedelegationen 

Ärendebeskrivning Utbildnings- och kulturdepartementet har den 1 mars 2006 inkommit 
till Kumla kommun med slutbetänkandet från Timplanedelegationen 
”Utan timplan – för målinriktat lärande” (SOU 2005:101). 
 
Kumla är en av de kommuner som beretts möjlighet att lämna 
yttrande över slutbetänkandet. Eventuellt yttrande skall vara 
inkommet till utbildnings- och kulturdepartementet senast  
den 31 maj 2006. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade vid sammanträde  
den 7 mars 2006, § 69, att slutbetänkandet skulle överlämnas till 
barn- och utbildningsnämnden för utarbetande av förslag till yttrande. 
Förslaget till yttrande skall vara inkommet till kommunstyrelsens 
arbetsutskott senast den 18 maj 2006. 
 

Nämndens beslut Barn- och utbildningsnämnden beslutar uppdra åt barn- och 
utbildningschef Annika Hallberg utarbeta förslag till remissyttrande. 
Förslaget skall presenteras vid arbetsutskottets sammanträde  
den 17 maj 2006. Vidare beviljas arbetsutskottet rätt att ta beslut å 
nämndens vägnar rörande remissyttrandet vid sammanträdet  
den 17 maj 2006. Barn- och utbildningschefen redovisar 
remissyttrandet vid barn- och utbildningsnämndens sammanträde den 
31 maj 2006. 
_________ 
 

Expediering Kommunstyrelsens arbetsutskott 
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Barn- och utbildningsnämnden 2006-03-22 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2006-03-08 
  
 Bun § 29      
 Au §  27      Dnr 132/2005 600 
 

Förslag till detaljplan för Skogstorps bostadsområde 

Ärendebeskrivning Miljö- och byggnadskontoret inkom den 23 februari 2006 med ett 
förslag till detaljplan för Skogstorps bostadsområde som är utställt för 
granskning. Detaljplanens syfte är att ge möjlighet till utbyggnad av 
ett nytt småhusområde norr om Skogstorpsskolan och väster om 
Täbyvägen i nordvästra delen av kommunen. Förslaget omfattar  
cirka 90 villatomter och 30-50 lägenheter i kedje-, rad- och mindre 
flerbostadshus. 
 
Samråd har skett med berörda och samrådstiden var mellan  
den 22 december 2005 och den 25 januari 2006. 
 
Synpunkter på förslaget skall var miljö- och byggnadsnämnden 
tillhanda senast den 16 februari 2006. 
 

Arbetsutskottets förslag Barn- och utbildningsnämnden hänvisar till beslutat yttrande vid 
sammanträde den 8 februari 2006, § 9. 
 

Nämndens beslut Barn- och utbildningsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets 
förslag. 
_________ 
 

Expediering Miljö- och byggnadsnämnden  
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Barn- och utbildningsnämnden 2006-03-22 
  
  
 Bun § 30      
   Dnr 36/2006 610 
 

Handlingsprogram för naturvetenskap och teknik 

Ärendebeskrivning Kumla kommun deltager sedan slutet av 2001 i det av regeringen 
initierade NOT-projektet. Projektets syfte är att stimulera intresset för 
naturvetenskap och teknik (NOT). Vidare har deltar kommunen 
genom ett samarbetsavtal i en satsning på  
Natur och teknik för alla (NTA). Därtill etableras pågår ett arbete 
med att etablera en forskningsstation i Kvarntorpsområdet. Därutöver 
har kommunen historiskt genomfört diverse satsningar inom området 
natur och teknik. 
 
Områdeschef Rolf Östman presenterar ett förslag till handlingsplan 
för naturvetenskap och teknik, vars syfte är att sammanställa de olika 
insatsernas mål samt konkreta åtgärder för att uppnå dessa mål. 
 

Nämndens beslut Barn- och utbildningsnämnden antar föreliggande förslag till 
handlingsplan. 
_________ 
 

Expediering Områdeschefer + handling 
Rektorer + handling 
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Barn- och utbildningsnämnden 2006-03-22 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2006-03-08 
  
 Bun § 31      
 Au §  22      Dnr 9/2006 610 
 

Ansökan om utvecklingspengar till utvecklingsprojektet 
”Utvecklad undervisning i naturvetenskap och teknik – 
Forskningsstation Kvarntorp” 

Ärendebeskrivning Arbetsgruppen för Forskningsstation har genom områdeschef  
Rolf Östman inkommit med en ansökan daterad  
den 12 december 2005, rörande medel ur barn- och 
utbildningsnämndens konto för utveckling (konto 58110,  
verksamhet 105000 och ansvar 500000) till utvecklingsprojektet 
”Utvecklad undervisning i naturvetenskap och teknik – 
Forskningsstation Kvarntorp”. Utvecklingsprojektets syfte är att 
möjliggöra för en pedagog att vistas under halva sin arbetstid 
perioden mars-oktober, skall kunna finnas på plats vid 
forskningsstationen i Kvarntorp och där kunna ta hand om 
elevgrupper och pedagoger som besöker forskningsstationen. 
Ansökan avser 100 000 kronor. 
 

Arbetsutskottets beslut Hänskjuta ärendet till barn- och utbildningsnämndens sammanträde. 
 

Nämndens beslut Barn- och utbildningsnämnden beviljar 70 000 kronor enligt 
föreliggande ansökan. Återkoppling med uppföljning av medlens 
användning skall ske till nämnden vid dess andra sammanträde under 
år 2007. 
_________ 
 

Expediering Områdeschef Rolf Östman 
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Barn- och utbildningsnämnden 2006-03-22 
  
  
 Bun § 32      
   Dnr 27/2006 609 
 

EU-projekt, Kumlaby skola 

Ärendebeskrivning Kumlaby skola avser ingå i EU-projekt inom Växtkraft 3 – 
kompetensutvecklingsanalys. Syftet med 
kompetensutvecklingsanalysen är bland annat att förbättra skolans 
utbildningsresultat för att bidra till regional och lokal utveckling. 
Vidare skall projektet ge förbättrad kompetens inom genusområdet, 
ge eleverna en medvetenhet om nödvändigheten av att anpassa 
samhället till en långsiktig hållbar utveckling samt träna elevernas 
förmåga att sammanställa, kritiskt granska och etiskt värdera 
information de hittar på Internet. Syftet skall uppnås genom att 
personalen vid fyra tillfällen genomför kompetensutveckling i 
konferensform.  
 
Projektet beräknas starta den 15 augusti 2006 och pågå till  
den 30 april 2007. Kostnaden för projektet beräknas uppgå till  
625 000 kronor varav 437 500 kronor utgörs av kommunal 
finansiering. 
 

Nämndens beslut Barn- och utbildningsnämnden beslutar godkänna Kumlaby skolas 
deltagande i EU-projektet. 
_________ 
 

Expediering Kommunstyrelsen 
Rektor Maud Frimodig 
Rektor Percy Hindorf 
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Barn- och utbildningsnämnden 2006-03-22 
  
  
 Bun § 33      
   Dnr 28/2006 609 
 

EU-projekt, Norrgårdens skola, Romarebäckens skola, 
Tallängens skola, Lillhedens skola och Smedens förskola 

Ärendebeskrivning Norrgårdens skola, Romarebäckens skola, Tallängens skola, 
Lillhedens skola och Smedens förskola avser ingå i EU-projekt inom 
Växtkraft 3 – kompetensutvecklingsanalys. Syftet med 
kompetensutvecklingsanalysen är bland annat att förbättra skolans 
utbildningsresultat för att bidra till regional och lokal utveckling. 
Vidare skall projektet ge förbättrad kompetens inom genusområdet, 
ge eleverna en medvetenhet om nödvändigheten av att anpassa 
samhället till en långsiktig hållbar utveckling samt träna elevernas 
förmåga att sammanställa, kritiskt granska och etiskt värdera 
information de hittar på Internet. Syftet skall uppnås genom att 
personalen vid fyra tillfällen genomför kompetensutveckling i 
konferensform.  
 
Projektet beräknas starta den 15 augusti 2006 och pågå till  
den 15 november 2006. Kostnaden för projektet beräknas uppgå till  
746 000 kronor varav 546 000 kronor utgörs av kommunal 
finansiering. 
 

Nämndens beslut Barn- och utbildningsnämnden beslutar godkänna Norrgården, 
Romarebäckens, Tallängens, Lillhedens skolors och  
Smedens förskolas deltagande i EU-projektet. 
_________ 
 

Expediering Kommunstyrelsen 
Rektor Birgitta Daréus 
Rektor Maj-Britt Jonsson 
Rektor Maud Frimodig 
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Barn- och utbildningsnämnden 2006-03-22 
  
  
 Bun § 34      
     
 

Barn- och utbildningschefen informerar 

Ärendebeskrivning Barn- och utbildningschef Annika Hallberg informerar om utvecklingen 
inom förvaltningen. 
 
• Genuspedagog Linda Meriloo kommer att genomföra en 
 uppföljning av elevers val till gymnasieskolan utifrån ett 
 könsperspektiv. 
• Samtlig personal inom förskoleklass och grundskolan har en egen 
 e-postadress enligt principen förnamn.efternamn@skola.kumla.se. 
 En stor majoritet av personalen inom förskoleverksamheten har 
 personliga e-postadresser utifrån samma princip. Samtliga förskolor 
 har egen e-postadress. 
• Anmälan om behov av förskoleplats föreligger i dagsläget för  

19 barn till den 30 april 2006, sex barn till den 31 maj 2006, tre barn 
till den 30 juni 2006 och 45 till juli och augusti månad 2006. 

• Revisionsföretaget Deloitte genomför för närvarande en revision av 
förvaltningens informationssäkerhet. 

• Arbetsmiljöverket har den 6 mars 2006 inkommit med besked om 
resultat av inspektion avseende Åbytorps förskola. 
Arbetsmiljöverket kräver att åtgärder vidtas alternativt skriftlig 
handlingsplan med åtgärder vilka skall vidtas upprättas, för att 
minska störande buller. Redovisning över hur kraven skall uppfyllas 
skall tillsändas Arbetsmiljöverket senast den 30 april 2006. 

• Barn- och utbildningschef Annika Hallberg har erbjudits tjänsten 
som kommundirektör i Kumla från och med den 1 juli 2006. Det är i 
dagsläget okänt hur detta påverkar barn- och 
utbildningschefstjänsten. Barn- och utbildningsnämnden kommer 
löpande hållas informerad om utvecklingen. 

 
Nämndens beslut Barn- och utbildningsnämnden godkänner informationen. 

_________ 
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Barn- och utbildningsnämnden 2006-03-22 
  
  
 Bun § 35 
     

 Meddelanden 

 
Beslut i delegation 

 Beslut Lagrum Beslutande Datum
31/06 Anpassad 

studiegång 
GrF 5 
kap § 10

Per Bernestål 060111 

32/06 Anpassad 
studiegång 

GrF 5 
kap § 10

Per Bernestål 060112 

33/06 Anpassad 
studiegång 

GrF 5 
kap § 10

Per Bernestål 060116 

34/06 Anpassad 
studiegång 

GrF 5 
kap § 10

Gunilla Kalmnäs 060120 

35/06 Anpassad 
studiegång 

GrF 5 
kap § 10

Gunilla Kalmnäs 060213 

36/06 Anpassad 
studiegång 

GrF 5 
kap § 10

Gunilla Kalmnäs 060228 

37/06 
– 
57/06 

Avstängningar  
från förskole- 
fritidshems- och 
familjedaghems-
platser  

Bun 
2004-
01-28  
§ 6 

Annika Hallberg 060223 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      forts 
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Barn- och utbildningsnämnden 2006-03-22 
  
  
 Bun § 35 
     

 
Meddelanden, forts 

   
 

Upphörande av kommunalt uppdrag – Lena Nilsson 

 
Kommunfullmäktige har vid sammanträde den 27 februari 2006,  
§ 12, beslutat utse Denis Nilsson (v) till ersättare i barn- och 
utbildningsnämnden i stället för Lena Nilsson (v) som flyttat från 
kommunen.. 

  
 

Förslag till jämställdhetspolicy för Kumla kommun   

 
Kommunfullmäktige har vid sammanträde den 27 februari 2006 
§ 8 beslutat anta förslag till jämställdhetspolicy för Kumla kommun 
med Hultman-Brikells, Holms och Ahlins ändringsförslag. 
Personalavdelningen får i uppdrag att utvärdera jämställdhetspolicyn 
efter tre år. 
 
Förslaget ersätter tidigare antagen jämställdhetsplan för Kumla 
kommun. 

  
 

Förslag till handlingsplan mot kränkande särbehandling och 
sexuella trakasserier 

 
Kommunfullmäktige har vid sammanträde den 27 februari 2006 
§ 9 beslutat anta förslag till handlingsplan mot kränkande 
särbehandling och sexuella trakasserier med Hultman-Brikells och 
Ahlins ändringsförslag. 
 
Förslaget ersätter nuvarande handlingsplan om sexuella trakasserier. 

 
     forts 
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Barn- och utbildningsnämnden 2006-03-22 
  
  
 Bun § 35 
     

 
Meddelanden, forts 

  
 

Folkhälsoarbetet 

 
Sydnärkegruppen har vid sammanträde den 22 februari 2006, § 4, 
beslutat att uppdra åt folkhälsostrategen att fortsätta arbetet med 
policy för utbudet på skolcafeteriorna och fritidsgårdarna. 

  
 

Barn och –utbildningsnämndens resultat år 2005 

 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har vid sammanträde  
den 9 mars 2006, § 79, beslutat godkänna barn- och 
utbildningskontorets presentation av bokslutsanalysen för 
verksamheten. 

  
 

Detaljplan Norrgårdsvägen, Norra Smedstorp.  

 
Miljö- och byggnadsnämnden har vid sammanträde  
den 7 februari 2006, § 12, beslutat anta detaljplaneförslaget för 
Norrgårdsvägen, Norra Smedstorp. 

  
 

Sydnärkes utbildningsförbund SUF, protokoll  

 
Sydnärkes utbildningsförbund SUF  har inkommit med 
sammanträdesprotokoll i direktion den 2 mars 2006 

 
 
 
     forts 
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Barn- och utbildningsnämnden 2006-03-22 
  
  
 Bun § 35 
     

 
Meddelanden, forts 

   
 

Detaljplan för kv Dykaren (Länsmansskogen) 

 
Miljö- och byggnadskontoret har inkommit med meddelande att 
beslutet att anta detaljplan för kv Dykaren (Länsmansskogen) har 
vunnit laga kraft. 

   
 

Deloitte - Information om kommande granskning 

 
På uppdrag av Kumla kommuns förtroendevalda revisorer kommer 
Deloitte att genomföra en granskning av informationssäkerhet.  

   
 

Inbjudningar till konferenser och seminarier 

 
Följande inbjudningar till konferenser och seminarier har kommit till 
barn- och utbildningsnämnden: 

• Skolverket och Utbildnings- och kulturdepartementet inbjuder 
till rikskonferensen Trygghet, respekt och ansvar under mars 
månad. Information se Skolverkets webbplats 
www.skolverket.se  

• Ibc euroforum inbjuder till konferens i Stockholm i maj 
Verksamhetsstyrning i offentlig förvaltning 

• Öhrlings Pricewaterhousecoopers inbjuder till utbildning Hur 
vet vi om skolan är effektiv? I Malmö och Stockholm. 

 
 
     forts 
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Barn- och utbildningsnämnden 2006-03-22 
  
  
 Bun § 35 
     

 
Meddelanden, forts 

   
 

Inbjudningar till konferenser och seminarier 

 
Följande inbjudningar till konferenser och seminarier har kommit till 
barn- och utbildningsnämnden: 

• Stiftelsen Företagsam inbjuder till Kommunala Friskoledagen 
– var med och skapa större frihet för den offentliga skolans 
utveckling! Den 7 april i Sollentuna 

• Örebro läns landsting inbjuder politiker och unga till 
samtalsforumet Hydrofon den 11 april i Örebro 

• Jurark AB inbjuder till seminarium Att ta kommandot – 
seminarium för Dig som styr och leder i en målstyrd kommun 
(landsting) i Stockholm den 8 maj 

• Regionförbundet Örebro län och Stadsbibliotekt i Örebro 
inbjuder till Uppdrag skolbibliotek den 4 maj i Örebro 

   
 

Tack 

 
Personalen vid Romarebäcken tackar genom rektor Birgitta Daréus 
för det fina olivträdet de fick i samband med deras 25-årsjubileum 
den 25 januari. 

 
_____________ 
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