Protokollsutdrag

1 (3)

Bildningsnämnden
Mötesdatum

Mötets diarienummer

2018-04-17

BIN 2018/992

Plats och tid

Serviceförvaltningen, Regnbågen kl. 15.07–19.10

Beslutande

Sven Lindkvist (S), Ordförande
Lars Mikkelä (M)
Gull-Britt Persson (MP)
Mathias Andersson (SD)
Pernilla Linde (C)
Ylva Ekstrand (L)
Anitha Lata (S)

Tjänstgörande ersättare

Kristina Mähler (S)
Rolf Andersson (SÖS)
Britten Morän-Jystrand (MP)
Maj-Lis Fredriksson (C)

Ersättare

Fredrik Karlsson (SD)
Kouder Mere (S)
Vita Åstrand (S)

Övriga

Linda Abrahamsson, Tf förvaltningschef
Calle Karlsson, Stabschef
Nina Dakwar, Nämnd- och utredningssekreterare
André Levin, Verksamhetscontroller
Frida Rantzow, Controller
Ann Hejde-Spjuth, Resurschef
Anna Palm, Tf kvalitetschef/skoljurist
Yana Broberg, Strategisk kommunikatör
Ulrica Falck, Utbildningschef förskola, §§ 44-55
Annika Frykholm, Facklig representant, Lärarförbundet
Ronnie Johansson, Facklig representant, Lärarnas Riksförbund
Eva-Lena Sanderberg, Biträdande förvaltningschef, Serviceförvaltningen,
§§ 44-46
Ann-Louise Luttrén, Måltidschef , Serviceförvaltningen, §§ 44-46
Urban Funck, HR-enhetschef, Kommunledningsförvaltningen, §§ 44-47
Majvi Wijk, Förskolechef, § 55
Stefanie Sennevall, Rektor, § 55

Justeringens plats och tid

Bildningsförvaltningen den 24 april 2018

Paragrafer

44-68

Sekreterare
Nina Dakwar
Ordförande
Sven Lindkvist (S)

Justerare

Lars Mikkelä (M)

Gull-Britt Persson (MP)

Protokoll

2 (3)

Bildningsnämnden
Mötesdatum

Mötets diarienummer

2018-04-17

BIN 2018/992

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Beslutande organ

Bildningsnämnden

Datum då anslaget sätts upp
Datum då anslaget tas ned
Förvaringsplats

Bildningsförvaltningen, Johan Kocksgatan 4, Trelleborg

Underskrift
Nina Dakwar

Justerares signaturer

Utdragsbestyrkan

Protokollsutdrag

3 (3)

Bildningsnämnden
Mötesdatum

Mötets diarienummer

2018-04-17

BIN 2018/992

§ 58 Förslag från kvartetten: Utredning av
möjligheter att öka attraktiviteten för Alstad
skola
Dnr BIN 2018/1409

Ärendebeskrivning
Kvartetten har lämnat in ett skriftligt förslag med följande innehåll:
”Alstad skola har under flera år haft svårt att fylla sina klasser. Till hösten 2018
startas ingen förskoleklass på skolan eftersom för få vårdnadshavare, endast
vårdnadshavare till åtta barn, valde Alstad skola i skolvalet inför förskoleklass.
Kvartettens målsättning är att behålla en levande skola i byn. För att det ska vara
möjligt behöver skolans attraktivitet höjas och fler vårdnadshavare välja Alstad
skola för sina barn.
Kvartetten föreslår därför bildningsnämnden besluta
att ge förvaltningschefen i uppdrag att utreda hur attraktiviteten för Alstad skola
skulle kunna höjas, ex. genom att göra den till en skola med en viss pedagogik eller
särskild inriktning, så att fler vårdnadshavare väljer skolan för sina barn, samt
att återkomma till bildningsnämnden under hösten 2018.”
Ordföranden tillägger att förslaget inte innebär att Alstad skola ska konkurrera med
Pilens Montessoriskola i Fru Alstad.

Yrkande
Lars Mikkelä (M) och Ylva Ekstrand (L) yrkar bifall till kvartettens förslag.
Ordföranden finner att bildningsnämnden bifaller kvartettens förslag till beslut.
Ylva Ekstrand (L) lägger fram ett förslag från liberalerna i bildningsnämnden om
föreskoleklass i Alstad höstterminen 2018. Ordföranden yrkar att liberalernas
förslag behandlades som ett eget ärende. Ordföranden finner att bildningsnämnden
ställer sig bakom förslaget att liberalernas förslag behandlas som ett eget ärende
under dagens nämndsammanträde (se § 68 nedan).

Beslut
Bildningsnämnden beslutar
att ge förvaltningschefen i uppdrag att utreda hur attraktiviteten för Alstad skola
skulle kunna höjas, ex. genom att göra den till en skola med en viss pedagogik eller
särskild inriktning, så att fler vårdnadshavare väljer skolan för sina barn, samt
att återkomma till bildningsnämnden under hösten 2018.
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