Öckerö 2010-02-05

KALLELSE till ledamöter
UNDERRÄTTELSE till ersättare
Beslutsorgan

Barn- och utbildningsnämnden

Tid och plats

Onsdag 10 februari 2010 kl 16.30 i Lejonet, Kommunhuset Öckerö
Den borgerliga gruppen träffas 30 minuter innan sammanträdet

ÄRENDEN

1. Val av justerare
Förslag: Karin Bergqvist
2. Rapporter från GR
*3. Säker skolväg för elever i årskurs 4-6 som reser från
Bilaga
Knippla, Hälsö och Fotö. Dnr 65/09
Au:s förslag: Ge färdkort för resor till och från kommunal skola
med buss i linjetrafik till elever i årskurs 4, 5 och 6 boende på
Fotö, Hälsö, Knippla, Rörö och Hyppeln som har skolgång på
Öckerö, Hönö eller Björkö samt anpassa riktlinjerna för skolskjuts
i enlighet med beslutet.
Niklas Englund (FP) reserverar sig mot beslutet.

Besök av Brattebergsskolans rekorer

4. Arbete mot kränkande behandling på Brattebergsskolan
Likabehandlingsplanen finns på Öckerö kommuns hemsida:
www.ockero.se / Utbildning / Grundskolor / Brattebergsskolan
*5. Bokslut och verksamhetsberättelse 2009. Dnr 01/10
Au:s förslag: Ta del av informationen och överlämna
verksamhetsberättelse med måluppfyllelse till Kommunstyrelsen
samt ansöka om reservering av investeringsmedel med 115 tkr
avseende Inomhusmiljö Brattberg.

Bilaga

*6. Drifts- och investeringsbudget 2010. Dnr 123/08
Au:s förslag: Godkänna investeringsbudget för 2010.

Bilaga

7. Hyreskostnader för föräldrakooperativet Nästet och
Svenska kyrkans avdelning Kristallen
8. Redovisning av delegationsbeslut. Dnr 2/10

Bilaga

9. Meddelanden. Dnr 3/10

Bilaga

10. Övriga frågor

* närvarorätt för anmälda personalföreträdare
Anne-Lie Sundling
Ordförande

Anna Corneliusson
Sekreterare
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Utredning av skolväg för elever i årskurs 4 - 6 som flyttar från
Knippla, Hälsö och Fotö höstterminen 2010
Bakgrund
I maj och juni 2009 fattade Barn- och utbildningsnämnden beslut avseende framtida
skolorganisation. Besluten var ett resultat av utredningen Hållbart lärande och det
remissförfarande som följde. Besluten innebär att förskola och skola upp till årskurs
3 skall finnas kvar på de öar som idag har förskola och skola så länge det finns
underlag för detta. Elever i årskurs 4-6 på Knippla, Hälsö och Fotö erbjuds plats på
Öckerö, Hönö, Björkö och Rörö från och med läsåret 2010/2011. Barn- och
utbildningsförvaltningen fick också i uppdrag att utreda säker skolväg för eleverna i
årskurs 4-6 som flyttar från Knippla, Hälsö och Fotö.
Riktlinjer för skolskjuts i Öckerö Kommun
Barn- och utbildningsnämnden har 2009-08-26 antagit följande riktlinjer:
”I enlighet med FN:s barnkonvention, ska barnets bästa komma i främsta rummet
vid alla åtgärder i Öckerö kommun som berör barn. Riktlinjer för skolskjuts ska
främja barns och ungdomars behov av att röra på sig, få frisk luft och att lära sig
behärska trafiken. Skolvägarna ska ha sådan kvalitet och trafiksäkerhet, att alla
barn utan funktionshinder, från 6 år och uppåt, ska kunna ta sig till och från skolan
själva, till fots eller med hjälp av cykel.
Information om skolskjutsar ska lämnas till elever och vårdnadshavare i god tid
före val av skolformer och skolor. Tillsyn och bedömning av trafikfarlighet av
skolvägar utförs av Samhällsbyggnadsförvaltningen. Beslut i skolskjutsfrågor ska
föregås av samråd med berörda parter. För barn i förskoleklass gäller samma
regler som för elever i grundskolan.
 Skolskjuts beviljas inte generellt.
 Skolskjuts ska ordnas för:
- de barn som går i särskola och gymnasiesärskola och har sådana
funktionshinder, att de inte själva kan ta sig till skolan.
- barn i grundskolan med sådana funktionshinder, att de själva inte kan ta sig
till skolan.
- barn som har särskilda skäl, vilka kan styrkas.
 Färdkort till kommungränsen ges till elever som bor på Kalvsund eller Grötö och
väljer skola utanför kommunen.
 Färdkort ges till de elever som färdas med avgiftsbelagd färja eller som av
någon anledning anvisas undervisning på annan skola.
 Om elever väljer annan skola än grundplaceringen erhålles inte
färdkort/skolskjuts
 Elever som beviljats skolskjuts erhåller skjuts till och från skolbarnomsorg under
skollov”
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Bedömning från Samhällsbyggnadsnämnden
I augusti 2009 beslutade Barn- och utbildningsnämnden att göra en förfrågan till
Samhällsbyggnadsnämnden för att få en förnyad bedömning av trafikfarlighet
avseende våra skolvägar.

Skolvägar i Öckerö Kommun
Kommunens trafikchef beskriver att det idag finns separerade gång- och cykelvägar i
det stora genomgående trafiknätet som sträcker sig från Fotö till Burö. Med
separerad avses ett eget körfält som är avskilt från biltrafik. Avskiljningen består av
målad linje, trottoarkant, målad linje med eftergivliga stolpar eller betongblock. Det
förekommer också att gång- och cykelvägen är helt separerad från bilvägen. I
områden runt bostäder och skolor är det däremot på vissa ställen blandade
trafikmiljöer där fotgängare, cyklister och motorfordon rör sig på samma ytor. Detta
är inte helt enkelt att komma åt då bebyggelsen ofta uppfördes före kommunens
motorisering 1962. Exempel på blandade trafikmiljöer är Fotö samhälle, Gårdavägen
på Hönö vid Bergagårdsskolan och Intagsvägen vid Kompassen på Öckerö. På
Norgårdsvägen planeras separerad gång- och cykelväg 2010. Den stora genomgående
trafikleden har en hastighetsbegränsning på 50 km/h med undantag för sträckan
Röds sund – Ekelundsvägen och sträckan Västeräng – Burö där det är 70 km/h. I
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bostadsområdena runt skolorna är det oftast 30 km/h men det förkommer också att
det är 50 km/ h.
Redan idag tar sig flera hundra skolbarn i årskurs 4 – 6 till och från skolan genom att
promenera, cykla, åka buss och färja. Och vi känner inte till några fall med svårt
skadade (med sjukhusvistelse) de senaste 6 åren, inte heller något dödsfall. Polisens
statistik visar att vi har ungefär 15 lindriga skador totalt i hela trafiken. Flertalet av
dessa är mopedolyckor och sker inte på skoltid. Trafikavdelningen i Öckerö fokuserar
numera utredning och eventuella insatser på platser där tillbud eller olyckor skett och
resultatet har visat att vi är nära nollvisionen.
Säkerheten vid resor med färjor
Redan idag reser 1o-åringar dagligen med kommunal färja mellan Grötö, Kalven och
Öckerö samt med Vägverkets färjor mellan Hyppeln, Rörö och Knippla och Burö.
Några tillbud eller olyckor har inte rapporterats, enligt trafikchefen.
Resor under skoltid
Resor görs även under skoltid med buss i linjetrafik för att eleverna skall få tillgång
till för ämnet anpassade lokaler och i vissa fall lärare med rätt ämneskompetens.
Elever på Knippla, Hälsö och Fotö reser till Brattebergsskolan för att ha hemkunskap.
Elever i årskurs 3-6 på Hälsö reser till Hönö för att ha idrott och till Öckerö för att ha
slöjd. Eleverna i årskurs 3-6 på Fotö reser till Hönö för att ha slöjd. Flertalet av dessa
resor kommer att inte att behöva göras från och med höstterminen 2010.
Avstånd
I tabellen nedan redovisas avståndet mellan hem och skola för de aktuella öarna.
Jämförelser med andra kommuners riktlinjer visar att det inte är ovanligt med en
gräns för skolskjuts på 3 km för barn i årskurs 4-6.
Tabell 1:1 Avstånd skola hem i meter
Sträcka
Separat gångoch cykelväg
Södra Fotö – Hedens skola
2.724
Burö färjeläge – Minnesstensskolan 4.283
Hälsö hamn - Minnesstensskolan
2.698

Blandtrafik

Totalt

1.708
535
535

4.432
4.818
3.233

Buss i linjetrafik
Från och med 2009-12-13 har vi i huvudsak två busslinjer i kommunen. Den ena är
linje 290 som trafikerar sträckan Burö - Hönö Pinan - Nils Ericssonterminalen. Den
andra är 291 som trafikerar sträckan Fotö - Hönö Pinan - Nils Ericssonterminalen.
Båda linjerna går med täta turer under högtrafiktid som är 5.00-8.00 och 16.0018.00. Under en övergångsperiod, fram till december 2010, kommer dessutom linjen
292 fortsätta att trafikera sträckan Fotö - Burö för att därefter övergå till anropsstyrd
busslinje. Vid kommunens hållplatser finns rondeller eller så kallade timglas som
dämpar eller helt stoppar upp övrig trafik vid på- och avstigning.
Om man prövar idén att elever i årskurs 4, 5 och 6 boende på Fotö, Hälsö, Knippla,
Rörö och Hyppeln som har skolgång på Öckerö, Hönö eller Björkö skall ges färdkort
för resor till och från kommunal skola med buss i linjetrafik blir första frågan om det
finns turer som stämmer med normala skoltider. För resa till skolan på morgonen
visar det sig att det finns avgångar från Fotö och Burö som stämmer väl. Under
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hösten 2010 finns det också avgångar som stämmer med resa hem från skolan på
eftermiddagen från 13.00 till 16.00. Enligt trafikchefen i Öckerö kommun meddelar
Västtrafik att det finns kapacitet för det antal barn som blir aktuellt.
Elever åk 4-6 höstterminen 2010
Fotö
10
Hälsö
21
Burö.
10
Den enskilda skolan behöver i största möjliga mån anpassa sin schemaläggning efter
buss- och färjetider. Här följer en redovisning av möjliga resvägar.
Från Burö till Öckerö 8.00

Linje

Från/Till

Tid

Burö färjeläge Läge A

Avg: 08:00

Öckerö hamn Läge A

Ank: 08:09

Buss 292

Information
Mot: Hönö

För elever som har sin skolgång på Kompassen är det effektivaste alternativet att
använda hållplats Intaget.
Från Öckerö 13.00
Linje

Från/Till

Tid

Öckerö hamn Läge C

Avg: 13:05

Burö färjeläge Läge A

Ank: 13:15

Burö färjeläge Läge A

Avg: 13:20

Knippla Läge A

Ank: 13:30

Buss 292

Information
Mot: Burö färjeläge

Färja 299

Mot: Burö
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Linje

Från/Till

Tid

Öckerö hamn Läge C

Avg: 13:35

Burö färjeläge Läge A

Ank: 13:45

Burö färjeläge Läge A

Avg: 13:46

Knippla Läge A

Ank: 14:35

Från/Till

Tid

Öckerö hamn Läge C

Avg: 14:35

Burö färjeläge Läge A

Ank: 14:45

Burö färjeläge Läge A

Avg: 14:50

Knippla Läge A

Ank: 15:00

Buss 292

Mot: Burö färjeläge

Färja 299

Linje

Information

Mot: Rörö

Buss 292

Information
Mot: Burö färjeläge

Färja 299

Mot: Burö

Från Fotö till Bergagårdsskolan 8.00

Linje

Från/Till

Tid

Information

Fotö Läge A

Avg: 07:47

Mot: Hönö Pinan
Går 13 dec 2009 - 19 jun 2010 samt 22 aug - 11 dec 2010.

Hönö kyrka Läge A

Ank: 07:56

Buss 291

Från Fotö till Hedens skola 8.00
Linje

Från/Till

Tid

Information

Fotö Läge A

Avg: 07:47

Mot: Hönö Pinan
Går 13 dec 2009 - 19 jun 2010 samt 22 aug - 11 dec 2010.

Buss 291
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Linje

Från/Till

Tid

Öckerö hamn Läge B

Ank: 08:05

Öckerö hamn Läge A

Avg: 08:09

Västra Gärdet Läge B

Ank: 08:12

Buss 292

Information

Mot: Hönö Pinan

Alternativet till ovanstående resväg är att stiga av 7.59 på en hållplats som upprättas
vid Hönö Norra (Statoil) och promenera genom gångtunnel under Öckerövägen till
Hedens skola.
Från Bergagårdsskolan 13.30
Linje

Från/Till

Tid

Hönö kyrka Läge A

Avg: 14:16

Västra Gärdet Läge B

Ank: 14:21

Västra Gärdet Läge C

Avg: 14:26

Fotö Läge A

Ank: 14:33

Buss 291

Information
Mot: Göteborg

Buss 291

Mot: Hönö Pinan

Ett alternativ kan vara promenad från Bergagård till hållplats Vipekärr (vid Betel)
och ta buss där 14.03. Det innebär att man korsar Öckerövägen vid rondellen.
Linje

Från/Till

Tid

Vipekärr Läge B

Avg: 14:03

Fotö Läge A

Ank: 14:08

Information

Buss 291

Från Heden 13.00
Linje

Från/Till

Tid

Västra Gärdet Läge C

Avg: 12:56

Fotö Läge A

Ank: 13:03

Buss 291

Information
Mot: Hönö Pinan

Från Heden 14.00
Linje

Från/Till

Tid

Västra Gärdet Läge C

Avg: 14:01

Fotö Läge A

Ank: 14:08

Buss 291

Information
Mot: Hönö Pinan
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Hur turlistorna kommer att se ut efter 13 december 2010 är inte klarlagt. Det besked
vi får är att linje 292 upphör och övergår till anropsstyrd flexlinje. Enligt
samhällsbyggnadsförvaltningen kommer barnens hemresa därefter att lösas genom
en utökad flexlinje där en större flexbuss med tillräcklig kapacitet kör barnen till Fotö
och Hälsö/Burö. Det antal barn det rör sig om är uppskattningsvis 10 till Fotö, 21 till
Hälsö och 10 till Burö. Detta förutsätter att skolans schemaläggning anpassas för att
göra dessa hemresor effektiva. Vid kommunens hållplatser finns rondeller eller så
kallade timglas som dämpar eller helt stoppar upp övrig trafik vi på- och avstigning. I
de fall barnen har skolbarnsomsorg ansvarar föräldrarna för att hämta och lämna på
fritidshemmet.
Kommunala kostnader för resor till och från skola
Vår kostnad för ett färdkort under ett år är 3.207 kronor. Kostnaden för en enkel resa
för en elev inom kommunen är 12,50 kronor. För elever som behöver åka kommunal
färja för att komma till och från skola utgår färdkort. Den årliga kostnaden för detta
är 320.700 kronor.
Grötö, Kalvsund åk F-6
Björkö, Grötö, Kalvsund åk 7-9
Summa

12 elever à 3.207 kronor
88 elever à 3.207 kronor

38.484
282.216
320.700

Elever på Knippla, Hälsö och Fotö reser med buss i linjetrafik till Brattebergsskolan
för att ha hemkunskap. Den årliga kostnaden för detta är 4.500 kronor
Summa

5 resor 36 elever à 25 kr

4.500

Elever i årskurs 3-6 på Hälsö reser till Hönö för att ha idrott och till Öckerö för att ha
slöjd. Eleverna i årskurs 3-6 på Fotö reser till Hönö för att ha slöjd. Dessa resor
kommer inte att göras från och med höstterminen 2010. Den årliga kostnaden för
detta är idag 74.700 kronor
Hälsö åk 3-6, slöjd & idrott
Fotö 3-6, slöjd
Summa

72 resor 30 elever à 25 kr
36 resor 23 elever à 25 kr

54.000
20.700
74.700

Om vi erbjuder ytterligare 45 elever i årskurs 4, 5 och 6 boende på Fotö, Hälsö,
Knippla, Rörö och Hyppeln som har skolgång på Öckerö, Hönö eller Björkö färdkort
för resor till och från kommunal skola med buss i linjetrafik blir kostnaden för det
145.00 kronor om året i dagens priser.
Fotö, Hälsö, Knippla, Rörö och
Hyppeln åk 4-6

45 elever à 3.207 kronor

145.00 kronor

Beräkningarna ovan innefattar inte elever som av särskilda skäl beviljats skolskjuts.
En grov bedömning är att vi från och med höstterminens början får ökade
reskostnader med ungefär 75.000 kronor/år. I dagsläget kan vi inte få besked om
utökad flexlinje från och med 13 december 2010 kommer innebära någon kostnad för
Barn- och utbildningsnämnden.
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Hur gör man i andra kommuner
Då vi inte har egen erfarenhet av skolskjuts i kommunen har vi jämfört med hur man
hanterar frågan i andra kommuner. I Tjörn och Bollebygds kommuner anser man att
ett avstånd större än 3 km är tillräcklig för att elever i årskurs 4-6 skall vara
berättigade till skolskjuts. Skolskjuts anordnas i samband med skoldagens början och
slut. I de fall barnen har skolbarnsomsorg ansvarar föräldrarna för att hämta och
lämna på fritidshemmet.
Förslag till beslut i Barn- och utbildningsnämnden
Barn- och utbildningsnämnden föreslås besluta om att ge färdkort för resor till och
från kommunal skola med buss i linjetrafik till elever i årskurs 4, 5 och 6 boende på
Fotö, Hälsö, Knippla, Rörö och Hyppeln som har skolgång på Öckerö, Hönö eller
Björkö samt anpassa riktlinjerna för skolskjuts i enlighet med beslutet.

Bilagor
Riktlinjer för skolskjuts i Öckerö Kommun, antagna i BUN 2009-08-26
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RIKTLINJER FÖR SKOLSKJUTS
I ÖCKERÖ KOMMUN
I enlighet med FN:s barnkonvention, ska barnets bästa komma i främsta rummet vid alla
åtgärder i Öckerö kommun som berör barn. Riktlinjer för skolskjuts ska främja barns och
ungdomars behov av att röra på sig, få frisk luft och att lära sig behärska trafiken.
Skolvägarna ska ha sådan kvalitet och trafiksäkerhet, att alla barn utan funktionshinder, från
6 år och uppåt, ska kunna ta sig till och från skolan själva, till fots eller med hjälp av cykel.

Utgångspunkter
Information om skolskjutsar ska lämnas till elever och vårdnadshavare i god tid före val av
skolformer och skolor. Tillsyn och bedömning av trafikfarlighet av skolvägar utförs av
Samhällsbyggnadsförvaltningen. Beslut i skolskjutsfrågor ska föregås av samråd med berörda
parter. För barn i förskoleklass gäller samma regler som för elever i grundskolan.
 Skolskjuts beviljas inte generellt.
 Skolskjuts ska ordnas för:
- de barn som går i särskola och gymnasiesärskola och har sådana funktionshinder, att de
inte själva kan ta sig till skolan.
- barn i grundskolan med sådana funktionshinder, att de själva inte kan ta sig till skolan.
- barn som har särskilda skäl, vilka kan styrkas.
 Färdkort till kommungränsen ges till elever som bor på Kalvsund eller Grötö och väljer
skola utanför kommunen.
 Färdkort ges till de elever som färdas med avgiftsbelagd färja eller som av någon
anledning anvisas undervisning på annan skola.
 Om elever väljer annan skola än grundplaceringen erhålles inte färdkort/skolskjuts
 Elever som beviljats skolskjuts erhåller skjuts till och från skolbarnomsorg under skollov
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Speciella skäl för att erhålla färdkort/skolskjuts
Växelvis boende
Med växelvis boende menas att barnet vistas ungefär lika mycket, och har ett varaktigt
boende hos båda föräldrarna. Barn som växelvis bor hos sina föräldrar/vårdnadshavare har
rätt till färdkort/skolskjuts under förutsättning att det är folkbokfört i kommunen, att båda
föräldrarna bor i kommunen men på olika öar, dessutom att barnet bedöms att inte på egen
hand kunna ta sig till skolan till exempel på grund av ålder eller funktionshinder.
Resa till förskola
Barn som behöver gå i sådan specialförskola som inte finns i Öckerö kommun har rätt till
skolskjuts till sådan förskola inom regionen. Den förskola som ligger närmast ska väljas i
första hand om förskolan i övrigt uppfyller de krav som behöver ställas utifrån barnets behov.
Barn som har rätt till färdtjänst och har rätt till ledsagare får medta ledsagaren på resa till
och från förskolan utan kostnad för ledsagaren.
Tillfälligt funktionshinder
Elever kan få rätt till skolskjuts. Frågan avgörs från fall till. Vid olycksfall betalar kommunens
försäkring resor med särskilt transportmedel för att eleven ska kunna delta i skolarbetet.
Läkare ska ha föreskrivit detta.
Modersmålsundervisning
Elev som beviljats modersmålsundervisning kan erhålla färdkort om undervisningen förläggs
till annan skola eller skola utanför kommunen.
Överklagande
Beslut i skolskjutsfrågor kan överklagas till Länsrätten för en så kallad laglighetsprövning,
enligt 10 kap. kommunallagen. Överklagandet ska inlämnas eller skickas till den nämnd/
beslutsfattare som har beslutat. För att överklagandet ska kunna prövas måste handlingarna
ha inkommit dit inom tre veckor från den dag beslutet delgivits. Nämnden/beslutsfattaren
översänder därefter överklagandet till Länsrätten såvida beslutet inte ändras.
Verkställighet
Ställningstagande baserade på dessa riktlinjer är att anse som ren verkställighet. Dessa
ställningstagande görs av rektorer och områdesrektorer. Om en vårdnadshavare inte är nöjd
med ett ställningstagande kan han vända sig till förvaltningschefen som har delegation på att
fatta beslut i dessa frågor. Ställningstagandet skall då omprövas och ersättas med ett formellt
beslut.
Individuell prövning
Av rättspraxis framgår att kommunen i varje enskilt fall får göra en individuell prövning av
varje elevs möjlighet att ta sig till och från skolan.
Lagstiftning
Skollagen, 4 kap 7 § och 6 kap 6 §, Skolskjutsförordningen SFS 1970:340, § 1-2,
Färdtjänstlagen SFS 1997:36, 7§. I Öckerö kommun beslutar Barn – och utbildningsnämnden
om frågor som rör tillämpningen av lagen om färdtjänst.
Definitioner
Skolskjuts avser transporter mellan bostaden och den plats där utbildningen bedrivs. För
elever som är folkbokförda i kommunen avses med bostad den adress där de är folkbokförda.
Mer än en adress ska således inte ligga till grund för bedömning av rätten till skolskjuts.
Skolskjuts kan i vissa fall jämställas med färdkort/färdbevis. Ansökan om skolskjuts ställs till
respektive rektorsområde.
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VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009
BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN
Ordförande: Anne-Lie Sundling
Förvaltningschef: Jan Magnusson / tf förvaltningschef Kerstin B Schiller
Antal årsarbetare: 329,3

UPPGIFT
För att invånarna skall få sina behov av omsorg och utbildning tillgodosedda skall Barn- och utbildningsnämnden verka för att








skapa positiva och engagerande lärandemiljöer
stödja elevens lärande då den genomför sin individuella utvecklingsplan
ha ett särskilt ansvar för elever i behov av stöd
skapa förutsättningar för elevens egen delaktighet i enskilda och gemensamma frågor
systematiskt arbeta med uppföljning, utvärdering och kvalitetsredovisning
profilera samspelet mellan teori och praktik
aktivt motverka kränkande särbehandling, mobbning, rasism och främlingsfientlighet och främja
likabehandling

Verksamheten skall bidra till att
 ge invånarna kunskaper och färdigheter samt främja deras utveckling till harmoniska och ansvarskännande samhällsmedlemmar
MÅLUPPFYLLELSE
Samlad bedömning
Av de 11 mål som upprättats i uppdragshandlingen för 2009 har sju uppnåtts och fyra inte uppnåtts i
sin helhet. Alla skolor försöker på olika sätt att organisera arbetet så eleverna vid behov får lugn och ro
men lokalernas utformning på flera av skolorna försvårar detta. Värdegrundsarbetet är ett prioriterat
område men alla skolor hade vid utgången av 2009 inte handlingsplaner som till alla delar motsvarar
kraven i lagstiftningen.
När det gäller IT-utvecklingen ökade antalet datorer och ett antal pedagoger kompetensutvecklades inom PIM (Praktisk IT- och Mediakunskap). Däremot har inte en gemensam digital lärplattform
införts under året. Arbetet med att skapa nya ändamålsenliga lokaler på Kompassen och Högåsen försenades med ca 7 månader.
Mål och satsningar under 2009
1. Öka måluppfyllelse av elevers resultat
Målet är uppnått
2. Öka elevernas möjlighet till inflytande och delaktighet
Målet är uppnått
3. Öka föräldrarnas möjlighet till inflytande och delaktighet
Målet är uppnått
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4. Öka elevernas möjligheter att arbeta i lugn och ro vid behov
Målet är ej uppnått
5. Utveckla värdegrundsarbetet
Målet är ej uppnått
6. Utveckla kvalitetsarbetet
Målet är uppnått
7. Utveckla IT som pedagogiskt redskap
Målet är ej uppnått
8. Skapa och utveckla en fungerande verksamhet för uppföljningsansvaret
Målet är uppnått
9. Anpassa gymnasieprogrammen efter efterfrågan
Målet är uppnått
10. Genomföra planerade insatser för lokalutveckling
Målet är ej uppnått
11. Upprätta en ny barnkulturplan
Målet är uppnått

NYCKELTAL datortäthet
Antal barn/elever per dator

2009

2008

2007

Grundskolan

6,2

10,9

14,5

Förskolan

15

14,5

14,5

Gymnasiet/vuxenutbildning

3,75

4,5

4,5

Hela barn- och utbildningsnämnden

6,22

10,0
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KVALITETSREDOVISNING
Barn- och utbildningsnämnden upprättar årligen en kvalitetsredovisning som ett led i den kontinuerliga uppföljningen och utvärderingen av verksamheten. Denna redovisning bygger på förskolornas, skolornas och fritidshemmens upprättade kvalitetsredovisningar. Arbetslagen har synat sina verksamheter, dess förutsättningar och inre arbete samt resultat och måluppfyllelse. Därefter har en utvecklingsplan gjorts med utgångspunkt i analysen av måluppfyllelse och resultat. Efter godkännande i Barn- och
utbildningsnämnden sänds kvalitetsredovisningarna till Skolverket. Skolinspektionen granskar kommunernas kvalitetsredovisningar vid inspektioner.
Varje år görs en attitydundersökning bland elever och föräldrar. Under 2009 har den inte genomförts på grund av att kommunerna i Göteborgs Regionen håller på att utarbeta en gemensam enkätstrategi som inte blev klar under 2009.
Varje år presenterar vi resultaten av de nationella ämnesproven för år 5 i kvalitetsredovisningen.
År 2009 har dessa blivit obligatoriska för skolor i alla kommuner och resultaten kan således jämföras i
riket. Dessa presenteras nedan.
Ämne

Andel i %, totalt
i Öckerö kommun

Andel i %,
totalt i riket

Engelska

Samtala/tala

93,4

86,3

Engelska

Lyssna/förstå (skriva)

91,7

83,5

Engelska

Läsa/förstå (skriva)

94,2

85,8

Engelska

Skriva

94,2

88,1

Matematik

Miniräknare, räknesätten

96,7

91,3
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Matematik

Längd, area, skala

90,1

82,1

Matematik

Tid, statistik

94,2

89,7

Matematik

Räknemetoder

90,1

84,6

Svenska

Läsa, förstå litterär text

94,2

87,4

Svenska

Läsa, förstå sakprosa

95,0

91,3

Svenska

Skrivuppgift, berättande

86,0

86,1

Svenska

Skrivuppgift, förklarande

86,0

85,9

Svenska

Läsa, samtala

98,3

86,1

Öckeröelevernas resultat är betydligt bättre jämfört med resultatet totalt i riket. Generellt har Öckeröelevernas resultat förbättrats inom samtliga delområden jämfört med de senaste åren.
Barn- och utbildningsnämnden har gjort en långsiktig satsning på att utbilda specialpedagoger och
att förstärka elevhälsan, handleda personal och för att kunna stödja eleverna i sin utbildning, framförallt elever i behov av särskilt stöd. Ett utvecklingsarbete med fokus på mål och kursplaner har också
genomförts på många skolor. Samtliga verksamheter har under några år genomfört pedagogiska samtal med pedagogerna för att uppnå samsyn kring mål och bedömning. Förskolan startade de pedagogiska samtalen och arbetet där har också lagt en god grund för en positiv utveckling. I förvaltningens
analys är det dessa satsningar som har bidragit till ett gott resultat och en förbättrad måluppfyllelse.
Till detta härleder vi även en förbättring av det sammanlagda meritvärdet där slutbetygen i 16 ämnen summeras till ett poängsnitt visar på ett gott resultat för år 2009 där Brattebergsskolans elever har
ett snittvärde på 225 utav 320 möjliga. Kan jämföras med rikssnitt på 210. Det är också klar en förbättring sedan år 2007 och 2008 då meritvärdena var 206 respektive 209 meritpoäng.
EKONOMISK KOMMENTAR
Resultatet för 2009 i jämförelse med budget är positivt med 3 843tkr. De stora avvikelserna härrör sig
från följande verksamheter;








Förskola, 2 156 tkr
Grundskola och fritidshem, -1 283 tkr
Grundsärskolan inkl skolskjutsar, 778 tkr
Öckerö gymnasieskolan, - 1 988 tkr
Interkommunal skolersättning gymnasiet inkl skolskjuts , 1 755 tkr
Öckerö studiecentrum, 881 tkr
Bou gemensamt, 1 190 tkr

Förskolans överskott beror främst på att intäkterna överstiger budget avseende barnomsorgsavgifter
och momsbidrag men också att kostnaderna för externa förskolor inte blev så höga som budgeterat.
Grundskola och fritidshem understiger budget, elevantalen har varit lägre under innevarande år
än budgeterat, vilket minskat budgeten men man har inte hunnit anpassa bemanningen fullt ut på kort
sikt. Detta generar ett överskott under BoU gemensamt. Kostnader för ensamkommande flyktingbarn
var inte budgeterade och antalet friskoleelever har ökat.
Grundsärskolan inklusive skolskjutsar har ett bättre utfall än budgeterat, beroende på färre
köpta platser och lägre personalkostnader på grund av vakant tjänst del av året.
Öckerö gymnasieskola visar däremot på ett underskott. Driftskostnaderna för den egna gymnasieskolan är–1 988 tkr högre än budget. Det kan förklaras av att gymnasieskolans struktur inte helt
stämmer överens med tilldelad budget. Beräknat underskott vid årets ingång var –3 o13 tkr, som vi har
arbetat med att minimera under året. Ränteläget har varit mycket gynnsamt och har bidragit med lägre hyreskostnader för T/S Gunilla och fastigheten. Däremot har världsmarknadspriser och valutor på
bunker och proviant och högre flygskatter inneburit högre driftskostnader för driften av T/S Gunilla
vilket nästan har tagit ut varandra kostnadsmässigt. Samordningsvinster med Öckerö studiecentrum
har givit ett positivt resultat jämfört med budget, samt köpt kursverksamhet från Öckerö Maritime
Center har varit lägre än beräknat, vilket har gjort att underskottet har minskat med ca 1000 tkr jämfört med den ursprungliga budgeten vid årets början.
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Interkommunal skolersättning gymnasiet inklusive skolskjutskostnad och inackorderingstillägg visar på ett överskott mot budget om 1 755 tkr, på grund av färre elever än beräknat, 14 st,
och att snittkostnaden per plats endast har ökat marginellt mot en beräknad ökning på 3 %.
En jämförelse mellan nettokostnader per verksamhet visar på följande större skillnader mellan
åren. Totalt sett har nettokostnaderna minskat med 348 tkr mellan åren 2008 och 2009.
 Kostnaden för familjedaghem är i stort oförändrad mellan åren 2008 och 2009. Vårdnadsbidraget infördes 1 juli 2008, med helårseffekt 2009. I februari 2010 uppbär 39 st vårdnadsbidrag.
 Nettokostnaderna för förskolan har ökat med 942 tkr, vilket beror på att en ny förskoleavdelning startades under året 2008 och får helårseffekt från och med 2009 samt ökade lokalkostnader för enskild verksamhet på grund av nybyggnation.
 Grundskolans nettokostnader har ökat med 898 tkr beroende framförallt på köp av platser för
elever i behov av särskilt stöd och förberedelseklasser för ensamkommande flyktingbarn. Antalet
elever på friskolor har ökat.
 Kostnaderna för fritidshemmen har minskat med 487 tkr mot föregående år som en konsekvens
av att elevantalet har minskat.
 Antalet köpta interkommunala gymnasieplatser har minskat med 18 elev vid jämförelse med
höstterminens elevantal föregående år och därmed också kostnaderna med 1332 tkr. 2009 års
genomsnittliga kostnad för en gymnasieplats var ca 90 tkr jämfört med 89,5 tkr 2008. Antalet
gymnasieelever kommer att fortsätta att minska under de kommande åren.
 Öckerö gymnasieskola inklusive Öckerö studiecentrum har ökade kostnader med 189 tkr. Här
ingår bland annat ökade kostnader för gymnasieslussen, ökade driftskostnader för T/S Gunilla
samtidigt som ränteutvecklingen har varit mycket positiv under 2009.
I tabellen Resultat, s 5, har intäkterna ökat med 3 258 tkr i jämförelse med budget. Statsbidrag i form
av Lärarlyftet, Läsa skriva räkna samt Skapande skola var inte budgeterat. Personalkostnaderna ligger
under budget med 2 541 tkr och har även minskat med 1 578 tkr mot föregående år. En orsak är att
Öckerö studiecentrum var budgeterat på helår men var inte fullt utbyggt förrän höstterminen 2009.
En annan orsak är att elevkullarna minskar och att vissa tjänster under 2009 har varit vakanta och
nyrekrytering har skjutits till andra halvåret 2009 samt samordning av tjänster på gymnasieskolan.
NETTOKOSTNAD PER VERKSAMHET Barn- och utbildningsnämnden
Tkr
Nämndskostnader
Stöd till studieorganisationer
Kulturskolan
Öppen förskola
Familjedaghem
Förskola
Fritidshem
Förskoleklass
Grundskola inkl. skolbibliotek
Obligatorisk särskola
Öckerö gymnasieskola inkl Öckerö studiecentrum
Interkommunal skolersättning, gymnasiet
Vuxenutbildning i egen regi
Skolskjuts och inackorderingstillägg
Vux, interkommunal skolersättning
Gymnasiesärskolan
Särvux
Sfi
Summa

2009
-853
-270
-1 840
-77
-3 730
-45 875
-8 616
-3 772
-101 638
-5 993
-7 014
-52 251
-954
-2 654
-1 295
-3 838
-385
-392
-241 447

2008
-819
-270
-1 776
-88
-3 188
-44 933
-9 084
-3 793
-100 740
-7 419
-6 825
-53 583
-1 210
-2 994
-1 120
-3 378
-284
-291
-241 795
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-808
-1 697
-111
-2 864
-41 710
-7 893
-3 659
-98 974
-7 423
-5 698
-52 978
-2 089
-2 890
-807
-3 166
-288
-285
-233 340
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INVESTERINGAR Barn- och utbildningsnämnden
Barn- och utbildningsnämnden har förbättrat inomhusmiljön på Bratteberg under året. Kvarstående
belopp, 115 tkr reserveras till 2010. IT investeringar för 2009 är slutförda och har framförallt använts
till inköp av datorer till lärare och elever samt multimediaklassrum. Nybyggnation till Kompassen
startar 2010 och avsatta investeringsmedel har reserverats till 2010..
Tkr
Inomhusmiljö Bratteberg
IT investeringar
Kompassen, inventarier
Summa

2009 Utfall
185
504
689

2009 Budget
300
500
500
1 300

RESULTAT* Barn och utbildningsnämnden
Bokslut 2009

Budget 2009

Avvikelse
2009

Bokslut 2008

9 142
47 567
56 709

9 035
44 416
53 451

107
3 151
3 258

9 410
42 364
51 774

Kostnader
Personalkostnader
Entreprenader köp av verksamheter
Kapitalkostnader
Övriga kostnader
Summa kostnader

-134 669
-109 475
-935
-53 077
-298 156

-137 174
-109 097
-908
-51 562
-298 740

2 505
-378
-28
-1 515
584

-137 284
-105 114
-959
-50 212
-293 569

Summa netto

-241 447

-245 290

3 843

-241 795

Tkr
Intäkter
Taxor och avgifter
Övriga intäkter
Summa intäkter

*Interna intäkter och kostnader ingår 10 425 tkr.
UPPGIFTSMÅTT Barn- och utbildningsnämnden
Kort sammanfattande kommentar
Grundskolans elevantal har minskat med 56 elever i åk 1-9. varav elevantalet i åk 7-9 med 36 medan
elevantalet i fristående skolor har ökat med 40 elever.
Lärartätheten har ökat inom grundskolan medan personaltätheten för all pedagogisk personal är i
stort sätt oförändrad mot föregående år. Personaltäthet inom förskoleverksamheten och familjedaghem har inte förändrats mot föregående år medan i fritidsverksamheten har personaltätheten förbättrats i jämförelse mot föregående år
Antalet köpta platser gör att gymnasieelever har minskat med 18 st.
Andel elever som är behöriga till gymnasiet har förbättrats från 92 % till 93,1 %.
Antal barn, barnomsorg
Familjedaghem

2009
35

Vårdnadsbidrag

2008
36

2007
40

32

28

-

Förskola 1-5 år egen regi

349

348

360

Förskola kooperativ, entreprenader

242

248

213

-

-

-

1

1

Summa förskola

587

597

573

Fritidshem 6-12 år

442

481

475

Annan kommuns förskola
Kooperativ annan kommun
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Fritidshem Särskola

3

6

5

Fritidshem enskilda

31

28

20

-

2

-

Antal elever i

2009

2008

2007

Förskoleklass

151

158

142

Årsklass 1-6

822

842

858

Årsklass 7-9

472

508

543

Annan kommuns grundskola

6

5

12

Friskola, förskoleklass

8

11

Fristående grundskola

97

57

51

Grundsärskola egen regi

26

22

24

2

3

2

132

132

125

Den seglande gymnasieskolan, egna elever

24

26

20

Fiske- sjöfartstekniskt program,

60

59

44

Fiske- sjöfartstekniskt, egna elever

11

27

24

Motorman

13

-

-

3

-

-

Marint verkstadsteknisk program

12

34

39

Marint verkstadstekniskt program, egna elever

12

30

35

Marinbiologi

67

44

20

Marinbiologi, egna elever

23

15

8

Särvux

16

14

12

9

9

10

Gymnasiet vuxenutbildning, antal elever Öckerö

19

24

20

Gymnasiet vuxenut, antal elever annan kommun

48

Gymnasieslussen, antal elever

23

20

-

Sfi- utbildning, antal elever

16

12

6

Annan kommuns gymnasium, varav 73 i Ögy

362

393

413

Fristående gymnasieskola

208

204

183

579

597

596

2009

2008

2007

7

7

10

34/15

35/14

34/13

12

12

12

4

4

4

Köp av fritidshemsplats annan kommun

Annan kommuns grundsärskola
Den seglande gymnasieskolan ht

Motorman, egna elever

Annan kommuns Gymnasiesär

Landstingsskola

9

Summa gymnasieplatser, exkl gymnasiesär
Uppgifter per 15 oktober
Antal enheter
Familjedaghem
Förskoleavdelningar, varav enskild regi
Grundskolor
Gymnasieprogram
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Personaltäthetsmått för antal årsarbetare per 100 barn/elever
Förskoleklass
Grundskola, lärare/Pedagogisk personal

2008

5,0
8,0/8,1

5,1
7,5/8,2

2009

2008

5,4/5,6

5,5/4,7

Kommungrupp
2008
5,4

5,0

5,1

4,7

16,25

17,6

22,3

Personaltäthetsmått för antal elever per pedagog
Förskola, kommun/enskild
Familjedaghem
Fritidshem

Slutbetyg år 9 Brattebergsskolan (B=Brattebergsskolan, R=Riket)
B 09
R 09
B 08
Antal elever

Kommungrupp
2008
5,9
8,0

2009

R 08

B 07

R 07

173

119 042

189

123 322

179

125 600

Behöriga till gymnasieskolan

93,1

88,8

91,6

88,9

92

89,1

Ej uppnått målen i ett ämne

3,5

7,9

3,7

8,4

3,4

8,7

Ej uppnått målen i ett el fler ämnen

9,2

23,0

5,3

23,4

16,2

14,1

Betyg Den Seglande Gymnasieskolan och Fiske- och sjöfartstekniska programmet År 3
DSG 09
DSG 08
DSG 07
FST 09
FST 08

FST 07

Andel % elever:

Antal studerande

44

38

38

15

5

12

Antal kurser totalt

31

31

16

26

26

21

1

1

0

3

3

36

Icke godkända
Godkända
Väl godkända
Mycket väl godkända

49

68

8

169

43

97

238

204

60

116

58

94

1 061

857

545

54

24

20

Betyg Marint verkstadstekniskt program År 3 2009
2009

2008

Antal studerande

19

5

Antal kurser totalt

26

27

Icke godkända

10

1

157

13

Väl godkända

77

24

Mycket väl godkända

20

16

Godkända

BARNBOKSLUT
Viktiga beslut i nämnden under 2009 som har påverkat barn och ungdomar
Alla beslut i BUN påverkar barn och unga i olika grad. Under året kan vi särskilt lyfta fram:
 Beslutet att behålla barn och elever upp t o m åk 3 på de öar där de finns idag och att flytta elever i
åk 4-6 från Knippla, Hälsö och Fotö
Ange särskilda satsningar utöver ordinarie verksamhet som gjorts för barn och ungdomar upp till 18 år
 Polenresan för samtliga elever i skolår 9
 Lägerskolor för elever i skolår 3-6
 Simundervisning
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Vilka möjligheter har barn och unga att få inflytande över beslut som rör dem?
 Formellt via klassråd, elevråd, föräldraråd
 Informellt via samtal och diskussioner
 Vid individuella utvecklingssamtal och planering av individuella utvecklingsplaner
Vilka möjligheter har barn och unga att få inflytande över beslut som rör dem?
 Formellt via klassråd, elevråd, föräldraråd
 Informellt via samtal och diskussioner
 Vid individuella utvecklingssamtal och planering av individuella utvecklingsplaner
ENTREPRENADER OCH KÖPT VERKSAMHET
Barn- och utbildningsnämnden har ca 41 % av förskoleverksamheten knuten till externa utförare och
entreprenader. Entreprenaderna är Öckerö församling och Stiftelsen Betelförsamlingen. Utöver dessa
finns föräldrakooperativen Sjöstjärnan, Björkdungen samt Nästet.
I Öckerö kommun finns en fristående skola, Betelskolan. Här bedrivs fritidshemsverksamhet och
grundskoleverksamhet från förskoleklass till åk 8.
Öckerö kommun köper ca 87 % av gymnasieplatserna från andra kommuner och fristående gymnasieskolor. Vi köper också verksamhet inom vissa områden till våra specialutformade gymnasieprogram. Totalt uppgick kommunens inköp av verksamhet till 109 mkr.
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ALT021
Kod
100
310
320
330
400
405
407
425
435
440
443
450
453
470
472
474
476
490
610

Budget
Verksamhet
Nämnds- och styrelsevht
Stöd till studieorg.
Bibliotek
Kulturskola
Öppen förskola
Familjedaghem
Förskola
Fritidshem
Förskoleklass
Grundskola
Obligatorisk särskola
Gymnasieskola
Gymnasiesärskola
Grundl vuxenutbildning
Gymn vuxen o påb.utbildn
Särvux
Svenska för invandrare
Gemensamt BoU
Arbetsmarknadsåtgärder
Summa

2010
892
270
147
1 884
113
3 776
45 694
8 842
3 731
103 321
6 258
63 209
4 240
100
2 488
402
400
1 526
89
247 382

Utfall
2009
853
270
127
1 840
77
3 730
45 875
8 616
3 772
101 945
5 993
61 920
3 838
98
2 152
385
392
520
86
241 447

Budget helår
2009
889
270
158
1 873
125
3 727
48 031
7 745
3 869
101 534
6 771
62 567
4 053
100
2 228
295
300
670
86
245 290

Differens utfall 2009

Differens budget 2009

39

3

-

-

20
44
37
46
181
226
41
1 376
265
1 289
402
3
336
17
8
2 046
3
5 935

-

11
11
12
49
2 337
1 097
138
1 787
513
642
187
260
107
100
856
4
2 092
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ÖCKERÖ KOMMUN

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämnden

BUN § X

Sida

2010-02-10

X

Dnr 2/10

Redovisning av delegationsbeslut
Beslut fattade på delegation redovisades för december 2009 – februari 2010.
 Skolchef Jan Magnusson har beviljat tre elever längre ledighet än 10 dagar.
 Rektor Helene Lundqvist har beviljat förskoleplats till barn pga särskilda skäl
Beslut
Informationen noteras.

____________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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ÖCKERÖ KOMMUN

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämnden

BUN § X

Sida

2010-02-10

X

Dnr 3/10

Meddelanden
Protokoll
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2009-12-09
Barn- och utbildningsnämndens FSG 2009-11-17
Barn- och utbildningsnämndens FSG 2009-12-08
Protokollsutdrag
KF § 97/09 – Motion innefattande förslag om utbyggnad av yrkesvux i Öckerö
kommun
KF § 98/09 – Motion om valfrihet i skolan angående mellanstadier
KF § 99/09 – Medborgarförslag i protest mot nedläggningen av 456:an på Fotö
skola
Förbundstyrelsen GR § 318 (2010-01-22) – Förlängning av GRs medlemskommuners engagemang i Universeums verksamhet
Från Länsrätten
Beslut angående överklagan av busskort Rörö-Bratteberg, dnr 68/09
- Länsrätten avslår överklagan
Beslut angående överklagan av beslut BUN § 51/09
- Länsrätten avslår överklagan
Från Skolinspektionen
Beslut angående rätt till bidrag, Active Education i Sverige AB (Dnr 32-2009:1325)
– ansökan avslås
Beslut angående rätt till bidrag, Kitas Utbildning AB (Dnr 32-2009:1300)
– ansökan avslås
Beslut angående rätt till bidrag, Active Education i Sverige AB (Dnr 32-2009:1330)
– ansökan avslås
Beslut angående fortsatt rätt till bidrag, Gothenburg Association AB (Dnr 322009:3861) – ansökan beviljas
Beslut angående utökad rätt till bidrag, Pluskompetens Utbildning i Sverige AB
(Dnr 32-2009:1316) – ansökan beviljas
Beslut angående utökad rätt till bidrag, Drottning Blankas Gymnasieskola AB (Dnr
32-2009:1341) – ansökan beviljas

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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ÖCKERÖ KOMMUN

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämnden

BUN § X

Sida

2010-02-10

X

Dnr 3/10

Meddelanden
Beslut angående utökad rätt till bidrag, Gothenburg Association AB (Dnr 322009:1242) – ansökan avslås
Beslut angående utökad rätt till bidrag, Cybergymnasiet Göteborg AB (Dnr 322009:1234) – ansökan beviljas
Beslut angående rätt till bidrag, Baggium Utbildning AB (Dnr 32-2009:1138)
– ansökan beviljas
Beslut angående utökad rätt till bidrag, Lärande i Östergötland AB (Dnr 322009:1453) – ansökan avslås
Övrigt
Länsrätten blir förvaltningsrätt den 15 februari 2010
Beslut
Informationen noteras.
____________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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