Kallelse/föredragningslista
2018-11-08

Driftnämnden kultur och skola
Tid: kl. 09:00-14:00
Plats: Mjellby konstmuseum

Ledamöter
Maud Lanne (S), vice ordförande
Anders Ekström (M)
Sven-Anders Svensson (C)
Christina Corin (MP)
Camilla Gustafsson (S)
Conny Carlsson (S)
Ersättare
Gudrun Pettersson (C)
Magnus Hedman (KD)
Christina Nilsson (S)
Övriga
Eva Nyhammar, Förvaltningschef
Maria Johnsson-Thoren, Rektor
Anne Conradsson, Förvaltningsekonom
Kristian Hafskjär, Utvecklingsledare
Sofia Nygren, Nämndsekreterare

Emma Gröndahl (L), ordförande

Sofia Nygren, sekreterare
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1.

Justering 2018.
DNKS180003
Förslag till beslut
Driftsnämnden kultur och skola beslutar att utse Christina Corin (MP) att
jämte ordförande justera protokollet.
Sammanfattning
Protokoll justeras av ordförande och en ledamot. Nämnden kan besluta att
en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart. Paragrafen ska redovisas
skriftligt innan justeringen.

2.

Godkännande av föredragningslistan 2018
DNKS180004
Förslag till beslut
Driftnämnden kultur och skola godkänner den utsända föredragningslistan.
Sammanfattning
Ordförande ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena. Kallelse ska
återföljas av en föredragningslista. Nämnden har att ta ställning till om
föredragningslistan för dagens sammanträde kan godkännas.
Expedieras till
Ska ej skickas.

3.

Redovisning av delegeringsbeslut
Förslag till beslut
Driftnämnden kultur och skola beslutar att anteckna redovisade
delegationsbeslut till protokollet.
Sammanfattning
Med delegationsbeslut avses beslut som fattas på driftnämnden kultur och
skolas vägnar enligt beslutad delegationsordning den 29 januari 2015 § 7,
reviderad senast den 26 april 2018 §. Beslut enligt delegation ska anmälas till
nämnden vid nästkommande sammanträde. Beslut och underlag ska vara
tillgängliga för nämndens kontroll.
Delegationsbeslut
 DNKS180156-2 Beslut att medfinansiera projektet Kortfilm i Knäred
- River med 10 000 kronor

4.

Anmälningar för kännedom
Förslag till beslut
Driftnämnden Kultur och skola beslutar att lägga anmälda handlingar till
protokollet.
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Anmälningar
 DNKS170437-19 Resultat av 2017 års granskning av
folkbildningsverksamheten
 DNKS180034-10 Kultur och skolas samverkansgrupp 2018-09-10
 DNKS180002-55 Åtgärder för att motverka spridning av nationella
prov
 DNKS180002-56 § 82, Redovisning av pågående motioner oktober
2018
 DNKS180002-57 § 76, Reviderade reglementen för styrelsen,
nämnder och revisorerna med anledning av ny kommunallag
 DNKS180002-58 § 79, Region Hallands uppföljningsrapport 2
inklusive delårsbokslut 2018
 DNKS180002-59 § 80, Föreslagna åtgärdsförslag 2018
 DNKS180002-60 § 81, Fastställande av skattesats 2019

5.

Inför månadsrapport jan - okt 2018

Anne Conradsson 09:00

DNKS180036
Förslag till beslut
Driftnämnden kultur och skola beslutar att godkänna rapporten och
överlämna den till
regionstyrelsen.
Sammanfattning
Rapporten presenteras på sammanträdet.
Syftet med månadsrapporten är att få en överskådlig bild över verksamheten
sett ur
ett ”koncernperspektiv” och därmed en möjlighet att på ett tidigt stadium
kunna
korrigera för eventuella avvikelser mot beslutad plan. Månadsrapporten är en
av
grunderna för en effektiv styrning på kort och lång sikt och utgör basen i
regionstyrelsens redovisning.
Expedieras till
Regionstyrelsen

6.

Studieplan för introduktionsprogrammen på
Munkagårdsgymnasiet
DNKS180158

Maria Johnsson Thorén
och Kristian Hafskjär
09:20

Förslag till beslut
Driftnämnden Kultur och skola beslutar att
 godkänna upprättad plan för introduktionsprogrammen på
Munkagårdsgymnasiet.
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Sammanfattning
Skolinspektionen har i sin tillsyn av Munkagårdsgymnasiet gjort iakttagelsen
att det saknas en plan för introduktionsprogrammen Programinriktat
individuellt val och Yrkesintroduktion. Planen ska vara beslutad av
huvudmannen.
Planen innehåller information till introduktionsprogrammens intressenter
angående behörighet, syfte, längd, innehåll, struktur, upplägg,
antagning/ansökan och dokumentation.
Planen ska efter beslut distribueras till Skolinspektionen som en del av den
totala information som myndigheten efterfrågat.
Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse Plan för introduktionsprogram
 Plan för introduktionsprogrammen på Munkagårdsgymnasiet

7.

Resultat Introduktionsprogram ht 2018
DNKS180196

Maria Johnsson Thorén
Kristian Hafskjär 09:30

Förslag till beslut
Driftnämnden Kultur och skola beslutar att
 anteckna redovisad information till protokollet
Sammanfattning
Munkagårdsgymnasiet har sammanställt resultat avseende nuvarande elever
på IMPRO och IMYRK.
För IMPRO har skolan sammanställt och rapporterat hur många elever som
- uppnått behörighet och därmed antagits på nationellt program,
- hur många som går kvar på IMPRO
- hur många som övergått till IMYRK
Av de 5 elever som antogs 2016 och som nu går i årskurs 3 går 1 elev kvar
på PRO, 1 har blivit behörig till nationellt program och 3 har övergått till
yrkesintroduktion.
Av de 14 elever som antogs 2017 och som nu går i årskurs 2 går 5 elever
kvar på PRO, 6 har blivit behöriga till nationellt program och 4 har övergått till
yrkesintroduktion.
Av de 12 elever som antogs 2018 och som nu går i årskurs 1 har 1 elev
övergått till yrkesintroduktion medan övriga går kvar på PRO.
Skolan har också redovisat antagningspoäng på utbildningen och kommer
vid läsårets slut att komplettera sammanställningen med uppgift om hur
många som erhållit slutbetyg.
Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse Resultat Introduktionsprogram ht 2018
 Merit värde och PRO elever
Expedieras till
Skolinspektionen som bilaga till svar på inspektionsbeslut
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8.

Fika

09:40

9.

Svar till Skolinspektionen angående
tillsynsärende på Munkagårdsgymnasiet

Maria Johnsson Thorén
och Kristian Hafskjär
10:00

DNKS160221
Förslag till beslut
Driftnämnden Kultur och skola beslutar att
 godkänna föreliggande svar till Skolinspektionen

Sammanfattning
I slutet av augusti i år inkom handlingar från Skolinspektionen som bedömer
att det finns områden där huvudmannen och skolenheten inte lever upp till
skollagens krav. Områdena utgörs av huvudmannens systematiska
kvalitetsarbete, skolenhetens systematiska kvalitetsarbete,
anpassningar/stöd, introduktionsprogram och förebyggande arbete mot
kränkande behandling. Redan avhjälpta brister i ärendet är undervisning och
lärande, arbetsförlagt lärande, förutsättningar för lärande och trygghet.
Under hösten har således huvudmannen och skolenheten genomfört ett
förändringsarbete som tar sikte på de utvecklingsområden som pekas ut.
Vidtagna åtgärder handlar i koncentrat om att:
- Mer fokus ligger på studieresultat i form av betyg och nationella prov inom
ramen för det systematiska kvalitetsarbetet
- Introduktionsprogrammen får mer uppmärksamhet i det systematiska
kvalitetsarbetet
- Huvudmannen ska löpande erhålla information om skolenhetens
systematiska kvalitetsarbete för att vid behov kunna besluta om förändringar.
- Munkagårdsgymnasiet har upprättat ett nytt flödesschema (rutin) på hur
hanteringar ska gå till avseende extra anpassningar och särskilt stöd.
Rutinen är förankrad hos lärarna samt berörd personal. Hanteringen är nu i
drift och fungerar väl. Alla elever som är i behov av anpassningar och stöd
hanteras utifrån rutinen.
- Alla elever som är inskrivna på programinriktat individuellt val läser det
grundskoleämne som krävs för behörighet till naturbruksprogrammet. De
elever som valt bort grundskoleämnet skrivs över på yrkesintroduktion.
- Skolans likabehandlingsplan har uppdaterats och understryker vikten av
delaktighet, ansvarsfördelning och arbetsgrupper, mätningar/uppföljningar,
informationsinsatser, riskbedömningar och rutiner för anmälningar. Ett
Likabehandlingshjul som århjul har upprättats för ökad systematik i det
förebyggande arbetet.
Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse Svar till Skolinspektionen
 Redovisning av vidtagna åtgärder
 Formulär för redovisning av vidtagna åtgärder Hallands läns landsting
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Bilaga A Tjänsteskrivelse Resultat på introduktionsprogrammen
Bilaga B Arbetsgång extra anpassningar samt Elev A-C
Bilaga C tjänsteskrivelse Plan för introduktionsprogram, Plan för
introduktionsprogrammen och Elev D
Bilaga D, Likabehandlingsplan och Självskattning BRUK
Bilaga E, Kursutvärdering

Expedieras till
Skolinspektionen

10.

Eva Nyhammar 10:45

Information till nämnden 2018
DNKS180011
Förslag till beslut
Driftnämnden Kultur och skola beslutar att
 anteckna redovisad information till protokollet
Sammanfattning
 Rapport från möte med Hallands länsmuseer
 Aktuellt från folkhögskolan
 Handlingsplan RSS, se bilaga (Arbetsmaterial)
 Bästa samverkanskonferensen
 Mjellby konstmuseum - Guerrilla Girls
Beslutsunderlag
 RSS Handlingsplan 2019

11.

Gruppmöte

11:15

12.

Beslutsmöte

11:30

13.

Studiebesök

13:00
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