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§ 57
Fastställande av dagordningen
Barn- och skolnämnd Lunds stad beslutar
att fastställa den föreslagna dagordningen

Justeringsmännens signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 58
Presentation av förskolan Annegården och presentation av Reggio Emilia inspirerat arbetssätt
Ärendet
Annegårdens förskola arbetar Reggio Emilia inspirerat med läroplanen som grund (Lpfö 98).
Man arbetar med pedagogisk dokumentation i form av portfolio.
Barn- och skolnämndens beslut
Barn- och skolnämnd Lunds stad beslutar
att tacka för informationen
Ajournering
Nämnden ajournerar sig för rundvandring på förskolan.

Justeringsmännens signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 59
Rapport angående mätningarna av elektromagnetisk strålning
Ärendet
Företaget WSP har fått i uppdrag att genomföra mätningar av elektromagnetiska fält inom Fågelskolan
och Gråsparvskolan och lämnar här en redovisning av resultatet. Anledningen till mätningen är grundat
på misstanke om förhöjda värden på grund av de högspänningsledningar som löper längs med
skolbyggnaden.
Sammanfattningsvis visar mätningarna att inga extrema värden i förhållande till gränsvärdet har mätts
upp.
Barn- och skolnämndens beslut
Barn- och skolnämnd Lunds stad beslutar
att tacka för rapporten

Justeringsmännens signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 60
Delårsrapport 2 med helårsprognos 2009
Barn- och skolförvaltning Lunds stads förslag till beslut
Barn- och skolnämnd Lunds stad beslutar
att godkänna delårsrapport och helårsprognos för BSN Lunds stad samt
att översända den till kommunstyrelsen
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på förvaltningens förslag och finner att nämnden beslutar i enlighet med
detta.
Barn- och skolnämndens beslut
Barn- och skolnämnd Lunds stad beslutar
att godkänna delårsrapport och helårsprognos för BSN Lunds stad samt
att översända den till kommunstyrelsen

Justeringsmännens signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 61
Möjlighet att nå målen genom praktisk undervisning – Laboratorieskolan
Dnr BSL2009/0054
Sammanfattning
Miljöpartiet har lämnat en skrivelse till BSN Lunds stad där partiet föreslår att inrätta ett pedagogiskt spår
i Lunds kommun enligt Laboratorieskolans modell. Vidare föreslås att denna inriktning knyts till lämplig
högskola som del i praxisnära forskning. I detta koncept ligger en frivillighet för lärare och elever som
knyts till Laboratorieskolan. Vidare ska utvärderingar och forskningsrapporter ligga till grund för den
fortsatta utvecklingen.
Beslutsunderlag
Skrivelse BSL 2009/0054 ”Pedagogiskt spår enligt Laboratorieskolans modell”
Förvaltningens förslag till beslut
Barn- och skolnämnd Lunds stad beslutar
att

föreslå att en arbetsgrupp tillsätts för att undersöka möjligheterna till att skapa ett spår enligt
Laboratorieskolans modell.

Yrkande
Lars Hansson (FP) yrkar att nämnden uppdrar åt förvaltningen
att tillsätta en arbetsgrupp för att ta fram ett förslag till hur ett spår enligt Laboratorieskolans modell
kan utformas
att presidiet ska utgöra politisk styrgrupp för projektet
Anders Ebbesson (MP), Karl-Axel Axelsson (M), Simon Årnes (C) och Bo Alfredsson (M) instämmer i
Lars Hanssons yrkande.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på sitt eget m fl yrkande och finner att nämnden beslutar i enlighet med
detta.
Barn- och skolnämndens beslut
Barn- och skolnämnd Lunds stad beslutar
att nämnden uppdrar åt förvaltningen att tillsätta en arbetsgrupp för att ta fram ett förslag till hur
ett spår enligt Laboratorieskolans modell kan utformas
att

presidiet ska utgöra politisk styrgrupp för projektet

Justeringsmännens signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 62
Kommunal Montessoriutbildning
Sammanfattning
Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet har inkommit med en skrivelse till BSN Lunds stad.
Partierna yrkar på att de barn/elever som startat sin förskole-/skolgång i det kommunala
Montessorispåret ska garanteras plats så länge de själva önskar eller tom år 9.
Beslutsunderlag
Partiernas skrivelse BSL2009/0046
Skollagen 4 kap 6§ (närhetsprincipen)
Tjänsteskrivelse Lunds stad, daterad 2009-09-08
Förvaltningens förslag till beslut
Barn- och skolnämnd Lunds stad beslutar
att
att

fortsätta tillämpa närhetsprincipen för grundskolor i kommunal regi
uppdra åt förvaltningen att verka för ökad kapacitet när det gäller montessoripedagogik på
kommunala grundskolor

Yrkande
Lars Hansson (FP) yrkar att Barn- och skolnämnd Lunds stad måtte besluta
att uppdra åt förvaltningen att ta fram ett förslag till turordningsregler för montessorigrundskolan på
Apelskolan enligt följande intentioner:
De familjer som är boende inom Vårfru/Apels upptagningsområde och som har valt
montessoripedagogiken för barnets förskolegång har ett berättigat intresse av att kunna fortsätta
med denna pedagogik även vid barnets fortsatta skolgång.
Eftersom Vårfruskolan och Apelskolan ligger väldigt nära varandra kan en styrd elevplacering ske
utan att övriga elevers krav på närhet till skolan åsidosätts.
Eftersom kommunallagen kräver att alla kommuninvånarna ska behandlas lika görs ingen skillnad
mellan elever som har montessoribakgrund från en kommunal montessoriförskola (Östertull) och
montessoriförskolor i enskild regi. Samma resonemang gäller nyinflyttade elever.
att

uppdra åt förvaltningen att analysera efterfrågan av montessoriutbildning på kommunala
grundskolor och att återkomma med förslag på hur efterfrågan kan tillgodoses.

Anders Ebbesson (MP), Monica Molin (S), Agnes Borg (KD), Karl-Axel Axelsson (M) och Simon Årnes
(C) instämmer i Lars Hanssons yrkande.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på sitt eget m fl yrkande och finner att nämnden beslutar i enlighet med
detta.

Justeringsmännens signatur

Utdragsbestyrkande
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Barn- och skolnämndens beslut
Barn- och skolnämnd Lunds stad beslutar
att

uppdra åt förvaltningen att ta fram ett förslag till turordningsregler för montessorigrundskolan på
Apelskolan enligt följande intentioner:
De familjer som är boende inom Vårfru/Apels upptagningsområde och som har valt
montessoripedagogiken för barnets förskolegång har ett berättigat intresse av att kunna fortsätta
med denna pedagogik även vid barnets fortsatta skolgång.
Eftersom Vårfruskolan och Apelskolan ligger väldigt nära varandra kan en styrd elevplacering ske
utan att övriga elevers krav på närhet till skolan åsidosätts.
Eftersom kommunallagen kräver att alla kommuninvånarna ska behandlas lika görs ingen skillnad
mellan elever som har montessoribakgrund från en kommunal montessoriförskola (Östertull) och
montessoriförskolor i enskild regi. Samma resonemang gäller nyinflyttade elever.

att

uppdra åt förvaltningen att analysera efterfrågan av montessoriutbildning på kommunala
grundskolor och att återkomma med förslag på hur efterfrågan kan tillgodoses.

Justeringsmännens signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 63
Ansökan om kameraövervakning vid Vikingaskolan
Sammanfattning
Vikingaskolan ansöker om kameraövervakning vid skolan på grund av omfattande kostnader för
skadegörelse under de senaste åren. Övervakningen föreslås ske med kameror med så låg upplösning att
de enbart registrerar en rörelse eller ett avvikande beteende, varvid larmning av rätt instans sker av
centralt placerad operatör. Det föreligger tveksamhet om denna typ av kameraövervakning är
tillståndsvillkorad eller inte.
Beslutsunderlag
Ansökan från Vikingaskolan om kameraövervakning daterad 2009-08-19
Kommunfullmäktiges ”Policy för kameraövervakning”, daterad 2007-09-27
Ansökan till Länsstyrelsen (utdelas vid sammanträdet)
Lag om allmän kameraövervakning (1998:150)
Personuppgiftslagen, PUL
Offert, Securitas Sverige AB
Barn- och skolförvaltning Lunds stads förslag till beslut
Barn- och skolnämnd Lunds stad beslutar
att tillstyrka ansökan om kameraövervakning vid Vikingaskolan med föreslagen teknik och hemställa
hos Länsstyrelsen om tillstånd i enlighet med förvaltningens yttrande.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på förvaltningens förslag och finner att nämnden beslutar i enlighet med
detta.
Barn- och skolnämndens beslut
Barn- och skolnämnd Lunds stad beslutar
att tillstyrka ansökan om kameraövervakning vid Vikingaskolan med föreslagen teknik och hemställa
hos Länsstyrelsen om tillstånd i enlighet med förvaltningens yttrande.

Justeringsmännens signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 64
Förslag till handlingsplan för den kulturpolitiska strategin i Lunds kommun
Dnr. BSL 2009/0064-83
Sammanfattning
Kommunfullmäktige antog den 28/2 2008 en kulturpolitisk strategi för Lunds kommun. Kultur- och
fritidsnämnden fick samtidigt ansvaret för att samordna och driva arbetet med att ta fram en
handlingsplan som ska träda i kraft 2010. Kultur- och fritidsnämnden har översänt rubricerat ärende för
yttrande.
Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsnämndens remiss – Förslag till handlingsplan för den kulturpolitiska strategin i Lunds kommun,
2009-05-19.
Barn- och skolförvaltning Lunds stads tjänsteskrivelse, 2009-09-10
Barn- och skolförvaltning Lunds stads förslag till beslut
Barn- och skolnämnd Lunds stad beslutar
att

till Kultur- och fritidsförvaltningen översända skrivelse över förslag till handlingsplan för
kulturpolitisk strategi i Lunds kommun i enlighet med Barn- och skolförvaltningens förslag till
yttrande

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på förvaltningens förslag till yttrande och finner att nämnden beslutar i
enlighet med detta.
Barn- och skolnämndens beslut
Barn- och skolnämnd Lunds stad beslutar
att till Kultur- och fritidsförvaltningen översända skrivelse över förslag till handlingsplan för
kulturpolitisk strategi i Lunds kommun i enlighet med Barn- och skolförvaltningens förslag till
yttrande

Justeringsmännens signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 65
Månadsrapport Lokalplanering Lunds stad
Sammanfattning
Nämnden har begärt att få information om lokalsituationen för förskola och skola inom Lunds stad.
Beslutsunderlag
Barn- och skolförvaltning Lunds stads tjänsteskrivelse den 7 september 2009 inklusive bilaga.
Barn- och skolförvaltning Lunds stads förslag till beslut
Barn- och skolnämnd Lunds stad beslutar
att lägga informationen till handlingarna
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på förvaltningens förslag till beslut och finner att nämnden beslutar i
enlighet med detta.
Barn- och skolnämndens beslut
Barn- och skolnämnd Lunds stad beslutar
att lägga informationen till handlingarna

Justeringsmännens signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 66
Förslag till placering av paviljongmoduler i Stångby för 200 barn 1-9 år
Sammanfattning
På Stångby Väster 1 finns en tomt för en flexibel dubbelenhet för 200 barn i åldern 1-9 år som beräknas
vara färdigställd till höstterminen 2012. För att klara behovet fram till dess behöver man
paviljongmoduler för förskola och skola F-3 för ca 200 barn/elever. Paviljongerna placeras intill
skoltomten för dubbelenheten och beräknas stå kvar i ca 10 år eller till dess att den fullständiga skolan
F-9 kan tas i bruk.
Beslutsunderlag
Barn- och skolförvaltning Lunds stads tjänsteskrivelse 2009-09-14 inklusive bilaga.
Barn- och skolförvaltning Lunds stads förslag till beslut
Barn- och skolnämnd Lunds stad beslutar
att godkänna föreliggande planering för Stångby Väster 1
att

uppdra åt förvaltningen att hålla nämnden löpande informerad om ärendets gång, samt

att

uppdra åt förvaltningen att återkomma till nämnden med förslag till äskande hos kommunstyrelsen
dels om driftsanslag för paviljongmoduler i Stångby när preliminär hyreskalkyl föreligger och dels
om äskande av investeringsanslag avseende inköp av inventarier och utrustning.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på förvaltningens förslag till beslut och finner att nämnden beslutar i
enlighet med detta.
Barn- och skolnämndens beslut
Barn- och skolnämnd Lunds stad beslutar
att godkänna föreliggande planering för Stångby Väster 1
att

uppdra åt förvaltningen att hålla nämnden löpande informerad om ärendets gång, samt

att

uppdra åt förvaltningen att återkomma till nämnden med förslag till äskande hos kommunstyrelsen
dels om driftsanslag för paviljongmoduler i Stångby när preliminär hyreskalkyl föreligger och dels
om äskande av investeringsanslag avseende inköp av inventarier och utrustning.

Justeringsmännens signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 67
Förslag till projektskissutredning Spelmannens förskola
Sammanfattning
Spelmannens förskola har idag 1 förskoleavdelning på Östra Torngården. Förskolan har möjlighet att
utöka sina lokaler i den intilliggande ladan som för tillfället är outnyttjad. Enligt skissförslag kan man
utöka förskolan med ytterligare 1 avdelning samt med en hemvist för 1 uteavdelning. Detta ger
sammantaget en utökning med 2 avdelningar. I samband med ombyggnaden gör man åtgärder i
utemiljön med anpassade lekredskap samt ett kombinerat förråd med skärmtak för utesovning.
Beslutsunderlag
Barn- och skolförvaltning Lunds stads tjänsteskrivelse den 14 september 2009 inklusive bilaga.
Barn- och skolförvaltning Lunds stads förslag till beslut
Barn- och skolnämnd Lunds stad beslutar
att godkänna planeringen för Spelmannens förskola
att

uppdra åt förvaltningen att hålla nämnden löpande informerad om ärendets gång, samt

att

uppdra åt förvaltningen att återkomma till nämnden med förslag till äskande hos kommunstyrelsen
dels om driftsanslag för Spelmannens förskola när preliminär hyreskalkyl föreligger och dels om
äskande av investeringsanslag anseende inköp av inventarier och utrustning.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på förvaltningens förslag och finner att nämnden beslutar i enlighet med
detta.
Barn- och skolnämndens beslut
Barn- och skolnämnd Lunds stad beslutar
att

godkänna planeringen för Spelmannens förskola

att

uppdra åt förvaltningen att hålla nämnden löpande informerad om ärendets gång, samt

att

uppdra åt förvaltningen att återkomma till nämnden med förslag till äskande hos kommunstyrelsen
dels om driftsanslag för Spelmannens förskola när preliminär hyreskalkyl föreligger och dels om
äskande av investeringsanslag anseende inköp av inventarier och utrustning.

Justeringsmännens signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 68
Redovisning av delegationsbeslut
Följande delegationsbeslut redovisas vid dagens nämndsammanträde:
Ordförandebeslut
Remissvar ”Möjligheter i Lunds stadskärna”. Ordförandebeslut på grund av att remissen inte hinner
behandlas i nämnden innan svarstidens utgång.
Förändring av vistelsetid
Ärendet: Önskemål från förälder om förändring av vistelsetid på Lilla Järnåkras förskola till och med
091231, nr 5/09.
Beslut: Önskemålet beviljas.
Delegat: Birgitta Finnman
Ärendet: Önskemål från förälder om förskjutning av vistelsetid på Arkens förskola, nr 6/09.
Beslut: Ansökan beviljas. Vistelsetiden ändras till 8.40-13.40 till och med 091231
Delegat: Birgitta Finnman
Ärendet: Önskemål från förälder om förlängning av vistelsetiden på Körsbärets förskola på grund av
studierunder föräldraledigheten, nr 7/09.
Beslut: Ansökan beviljas. Vistelsetiden ändras från 9-14 till 9-15.30 till och med 091202.
Delegat: Birgitta Finnman
Fastställande av Likabehandlingsplan
Ärendet: Likabehandlingsplan 2009, nr 2/09.
Beslut: Fastställandet av likabehandlingsplan 2009 för skolområde Tuna med följande enheter:
Förskolor: Röda stugan, Tunastugan, Studentkåren, Vipeholm, Uarda, Spelmannen, Mårten
Skolor/förskoleklass/skolbarnomsorg:
Tunaskolan F-9, Särskolan, Mårtenskolan F-5, Fritidshem/fritidsklubb Tunaskolan, Fritidshem
Mårtenskolan.
Delegat: Anders Johansson
Anpassad studiegång
Ärendet: Anpassad studiegång för elev på Järnåkraskolan, årskurs 8, nr 3/09.
Beslut: Eleven avstår från att läsa kemi för att i stället få extra hjälp i fysik.
Delegat: Christina Gustavsson
Ärendet: Anpassad studiegång för elev på Fågelskolan, nr 4/09.
Beslut: Anpassad studiegång under ht 09 med praktik på arbetsplats (City Gross) måndag och fredag
varje vecka. Övriga dagar undervisning på Fågelskolan.
Delegat: Ingegerd Andersson
Ärendet: Anpassad studiegång för elev på Lovisaskolan nr 5/09
Beslut: Anpassad studiegång under en månad fram till 091001.
Delegater: Carina Malmborg, Eva Rading

Justeringsmännens signatur

Utdragsbestyrkande
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Ärendet: Anpassad studiegång för elev på Järnåkraskolan, år 9, nr 6/09.
Beslut: Eleven avstår från ämnet kemi till förmån för extra stöd i övriga ämnen (Elevens val Nå längre)
Delegat: Christina Gustavsson
Placering resursskola/särskild undervisningsgrupp
Beslut: Placering av elev inom Lunds skolors resurscentrum på Lig Tuna med start 090818, nr 10/09
Delegat: Ingrid Kanje
Beslut: Placering av elev inom Lunds skolors resurscentrum med undervisning på Ekelundskolan med
start 090427, nr 11/09.
Delegat: Ingrid Kanje
Beslut:
Placering av elev inom Lunds skolors resurscentrum med undervisning på Hasselaskolan Lsr med start
090818, nr 12/09.
Placering av elev inom Lunds skolors resurscentrum med undervisning på Önneslövs skola med start
090808
Placering av elev inom Lunds skolors resurscentrum med undervisning på Hasselaskolan Lsr med start
090818
Placering av elev inom Lunds skolors resurscentrum med undervisning på Hasselaskolan Lsr med start
090818
Placering av elev inom Lunds skolors resurscentrum med undervisning på Hasselaskolan Lsr med start
090818
Delegat: Ingrid Kanje
Beslut:
Placering resursskola/särskild undervisningsgrupp, nr 13/09
Placering av elev inom Lunds skolors resurscentrum med undervisning på Lig Fågelskolan med start
090818
Placering inom Lunds skolors resurscentrum med undervisning på Almelundskolan med start 090818
Placering inom Lunds skolors resurscentrum med undervisning på Almelundskolan med start 090818
Placering av elev inom Lunds skolors resurscentrum med undervisning på Lig Fäladsgruppen med start
090818.
Delegat: Ingrid Kanje
Beslut:
Placering resursskola/särskild undervisningsgrupp

Justeringsmännens signatur

Utdragsbestyrkande
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Placering av elev inom Lunds skolors resurscentrum med undervisning på Lig Tuna med start 090818, nr
14/09
Delegat: Ingrid Kanje
Placering resursskola/särskild undervisningsgrupp
Placering av elev inom Lunds skolors resurscentrum med undervisning på Östratorngruppen med start
090914, nr 15/09.
Delegat: Ingrid Kanje
Personalärenden
Nr 227-441
Barn- och skolnämndens beslut
Barn- och skolnämnd Lunds stad beslutar
att ta redovisningen av delegationsbeslut till protokollet

Justeringsmännens signatur

Utdragsbestyrkande

LUNDS KOMMUN

Barn- och skolnämnd Lunds stad

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum: 2009-09-23

§ 69
Anmälningar
Följande handlingar anmäls till nämnden:
Ordförandebeslut: Remissvar ”Möjligheter i Lunds stadskärna”.
Protokoll skolkonferens Östratornskolan, 2009-04-20
Protokoll skolkonferens Klosters skolområde 2009-08-25
Protokoll skolkonferens Norra Fäladens skolområde 2009-02-25
Protokoll skolkonferens Holken och Kobjer 2009-05-14
Protokoll skolkonferens Järnåkra rektorsområde 2009-04-29
Protokoll Kommunala Handikapprådet 2009-05-26
Barn- och skolnämndens beslut
Barn- och skolnämnd Lunds stad beslutar
att lägga anmälningarna till protokollet

Justeringsmännens signatur

Utdragsbestyrkande

17

LUNDS KOMMUN

Barn- och skolnämnd Lunds stad

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum: 2009-09-23

§ 70
Information från nämndens ledamöter
Bo Alfredsson (M) och Ibrahim Kakahama (V) informerar från skolkonferens på Klostergårdsskolan.
Esbjörn Hellström (MP) informerar från skolkonferens på Svaneskolan.

Justeringsmännens signatur

Utdragsbestyrkande
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LUNDS KOMMUN

Barn- och skolnämnd Lunds stad

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum: 2009-09-23

§ 71
Information från förvaltningschefen
LLL-dagar (Livslångt lärande) har genomförts av Lunds stad för alla skolledare. Årets tema var
Framtidens lärande.
Pedagogiska IKT-rådet kommer att ta fram IKT-strategi för Lunds skolor.

Justeringsmännens signatur

Utdragsbestyrkande
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