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Utbildningsförvaltningens samverkansgrupp (FSG)
Lararförbundet- Birgit Stare
Lararnas Riksförbund (LR)- Per Hoffman
Vision -Ann- Marie Eriksson
För arbetsgivaren- Hans Hellberg, förvaltningschef, mötesordförande
Mona Siösteen, rektor Komvux
Inger Ericsson, sekreterare
Tid och plats: VUC konferensrum, Korsangsgatan 12, 2013-05-29 kl 08:00-10:00
1. Justering
Föregående protokoll skrevs under av företrädare för organisationen och lades till
handlingarna.
2. Arenden utbildningsnamndens arbetsutskott 2013-05-28
- Uppföljning av PwC:s revisionsrapport
-Aktuell ekonomisk rapport/rapportering av IKK
- Information- Elevresor för gymnasieelever
- Information - Ekonomisk delegation
- Information- Nyckeltal specifika för UN
- Information och övriga frågor
- Arbetsplanering/beslutsuppföljning
3. Ekonomi
Förvaltningschefen informerade att ekonomisk redovisning sammanstalls efter den 31
maj.
4. Arbetsmiljö
Medarbetarenki'lt 2013
Informerades att enkatresultatet diskuterats i förvaltningsledningsgruppen. Uppföljning
sker nu verksamhetsvis i arbetslag/arbetsplatstraffar. En återkoppling sker också senare i
höst i förvaltningsledningsgruppen.
Förvaltningschefen lagger ut enkatresultatet för förvaltningen samt resultatet av
jamförelse man och kvinnor (laggs ut i samverkansikonen). Tas upp vid nasta
samverkansmöte den 28 augusti.
Uppföljning av APT!arbets/agstri1ffar -lyft av LR
Diskuterades att arbetsplatsträffar (APT) och arbetslagstraffar kan uppfattas ganska lika.
Det ar viktigt med en tydlig agenda för APT. Vi avvaktar den nya FAs-utbildningen.
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5. Jamstalid het
Inget nytt rapporterades- samverkansgruppen avvaktar medarbetarenkalens resultat av
jamförelse man och kvinnor.
6. Organisations/verksamhetsfrågor
Karriiirtjlinster- förstellirare
Förvaltningschefen informerade om aktuellt Iage. Ansökningar till förstelarartjansterna ska
vara inne till förvaltningschefen senast 31 maj.

Arbetsgivaren utser tjansterna laggs som ett förtydligande till protokollet.
Val till gymnasieskolan 2013
l niormerades om aktuella sökandesiffror - totalt 450 förstahandssökande till
Westerlundska gymnasiet och 177 förstahandssökande till annan kommun. l
sifferunderlagen ingår alla sökande (från årskurs nio och övriga sökande). Besked om
antagning till Westerlundska gymnasiet och till icke behöriga går ut per post efter 18 juni.
7. övrigt
7.1 Andring
2013-08-28
2013-09-19
2013-10-16
2013-11-27

-datum till hösten
k18.00-10.00
k18.00-10.00 (andring av tidigare datum)
k18.00-10.00
k18.00-10.00
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