Minnesanteckningar från Skolrådet den 25 april 2012.
Tid och plats:


Bergssalen, kommunkontoret i Svenstavik 18:30-21.00

Deltagare:






Namnen på de enskilda deltagarna kan fyllas utifrån deltagarförteckningen som gick runt?!
Föräldrarepresentanter från varje skola
De fackliga organisationerna
Barn- och utbildningsutskottet (politiker)
Barn- och utbildningschefen (tjänsteman)

Karin Flodin, barn- och utbildningschef hälsar välkommen till det första mötet med kommunens skolråd
och informerar om rådets uppgifter:
 Att informera om lagstiftning, forskning och förutsättningar för skolverksamheten i kommunen.
 Att diskutera och ta upp synpunkter från föräldrar, medarbetare och andra berörda inom
skolverksamheten i kommunen.
 Att informera om det aktuella läget samt de utmaningar som kommunen står inför.

Viktiga begrepp inom skolan:
Huvudman
Verksamhetsnämnden i Bergs kommun. Ansvarar för skolverksamheten på uppdrag av staten även Kövra
byskola utgör en huvudman som friskola.

Skolverket
stöder skolorna i sitt arbete att nå upp till målen och utveckla verksamheten.

Skolinspektionen
inspekterar och granskar skolorna utifrån uppdraget. Avvikelser kan medföra vite för kommunen. Under
år 2013 kommer inspektionen granska hela kommunens skolverksamhet.

Olika roller:
Politiker
har det yttersta ansvaret och fattar de tunga besluten. Handlingsutrymmet är dock begränsat mot bakgrund
av ekonomi och lagstiftning.

Tjänsteman
förbereder underlag för beslut och verkställer fattade beslut. Fattar även beslut på delegation.

Rektor
tjänsteman med uttalat ansvar för skolan på direkt uppdrag av staten samt kommunal chefstjänsteman med
arbetsgivaransvar.

Ekonomi och förutsättningar:
Kommunfullmäktige beslutar varje år verksamhetsnämndens totala budgetram vilket ger förutsättningar
för skolverksamheten.
Förutom de ekonomiska ramarna styrs verksamheten utifrån ett balanserat styrkort som utgörs av olika
mål för verksamheten. Dessa mål är komplement till de ekonomiska och en markering att det finns andra
viktiga mål. Diskussion vid skolrådet om att eventuellt höja målvärdet för målet ”alla elever når minst
betyget E i årskurs nio i grundskolans alla ämnen” från dagens 90 procent.
Bergs kommun har en lärarresurstilldelning som motsvarar en lärare per ca 13 elever.

