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Utbildningsfdrvaltningens samverkansgrupp (FSG)

Lärarnas Riksförbund (LR)- Per Hoffman
Lärarförbundet - Birgit Stare
Vision- Fredrik Wicksell
För arbetsgivaren - Hans Hellberg, förvaltningschef, mötesordförande
Ewa Berthagen, rektor Westerlundska gymnasiet
Mona Siösteen, rektor Komvux
Inger Ericsson, sekreterare

Tid och plats: VUC konferensrum, Korsängsgatan 12, 2013-03-06 kl 08:00- l 0:20.

l. Juslering
Föregående protokoll skrevs under av företrädare för organisationen och lades till
handlingarna.
2. Ärenden utbildningsnämndens arbetsutskott 2013-03-06
-Möte med Elevkårens presidium
-Förslag till organisation inom Gysär-13 på Westerlundska gymnasiet
- Information - Val till gymnasieskolan 2013
- Information - Karriärvägar för lärare inom utbildningsförvaltningen
- Aktuell ekonomisk rapport/rapportering av IKE
- Information- Nyckeltal specifika för UN
- Lokalresursplan 2012
- Remiss av motion - Läsförmåga och läsförståelse
- Remiss av motion - Gör vår kommun tillgänglig för alla
- Remiss av medborgarförslag - Kampanj Cykla rätt i Enköping
- Planering av verksamhetsbesök 2013
- Arbetsplanering/beslutsuppföljning
-Anmälan av beslut fattade på delegering
- skrivelser
- Information
3. Ekonomi
Preliminär ekonomisk rapport redovisades vid mötet. Inget specifikt att anmärka vad
gäller gymnasiet och övriga verksamheter, viss eftersläpning i redovisningen för
skolmåltider och skolskjutsar. Då det gällerIKE flaggades för högre kostnader och
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mindre intäkter mot budget. Uppgifter angående sökresultatet för hösten till
gymnasieskolan är ännu bara preliminära. Förvaltningschefen informerade att det vid
dagens möte är svårt att överblicka hur stort underskottet kan bli. En anledning till
förväntat underskott är också att den interna budgeten för IKE 2013 sänktes då
prognosen såg bättre ut i oktober 2012 än vad resultatet blev i bokslutet för IKE.
Utbildningsnämnden har begärt särskild redovisning och analys av IKE per månad för
att få bättre kontroll.
De fackliga representanterna frågade när förvaltningen vet mer om läget och vilka
konsekvenser det kan medföra för övriga verksamheter.
Förvaltningschefen svarade att arbetet pågår intensivt för att få bättre kontroll och
förhoppningsvis finns ett säkrare underlag till nästa möte.
4. Arbetsmiljö
Inget upphandlingsavtal av kopiatorer
Rektor WGY lyfte arbetsmiljöproblem då det gäller kopiatorer som inte fungerar.
Många kopiatorer skulle behöva bytas ut men ännu finns inget nytt avtal utan endast
underhållsavtal vilket inte hjälper då kopiatorerna är utslitna och krånglar ofta.
Det hela leder till stress och irritation i arbetet.
Förvaltningschefen lovade undersöka frågan och återkomma.

Lägerstaden Enköping
Rektor WGY lyfte arbetsmiljöproblem med anledning av en fråga som kommit från
upplevelseförvaltningen. Många av gymnasieskolans lektionssalar hyrs ut (via
upplevelseförvaltningen) till diverse "sportläger" under helger och lov. Problem
uppstår ganska ofta efteråt då möbler är i oordning eller att den tekniska utrustningen
(som kanoner) helt enkelt inte fungerar. Nu vill upplevelseförvaltningen ha tillgång till
fler salar och det skapar en oro för skolan som arbetsplats, för elever och personal.
Ett möte ska hållas med upplevelseförvaltningen där också förvaltningschefen deltar.

Medarbetarenkät 2013
Information från kommundirektören har gått ut till samtliga om medarbetarenkäten
som genomförs om någon vecka.
Avrapportering av incidenter inrapporterade i systemet Invit
Rapport av statistik i form av arbetsskador, risker och tillbud för förvaltningen lyftes,
inget i övrigt att rapportera.
5. (Jämställdhet)
Se föregående protokoll.
Informerades om Antirasistiskt projekt på WGY som ska komma igång under våren,
inget i övrigt att rapportera.
6. Organisations/verksamhetsfrågor
Kinesiska som nytt språkval
Rektor WGY informerade om skolans planer att fa kinesiska som individuellt
vallmoderna språk.
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Sökande till WGY
Informerades om antal sökande till gymnasieskolan, preliminära siffror så här långt.
Gymnasieledningen arbetar efter prognosen att skolan ska ha samma programstruktur
som innevarande läsår.
7. Övrigt

7.l Inventering av lärarbehörigheten i vår förvaltning
Förvaltningsledningen har diskuterat vikten av en inventering av lärarbehörigheten i
f6rvaltningen.
Rektor WGY framf6rde synpunkten att det inte känns relevant i dagsläget eftersom all
lärarpersonal nu måste ansöka om lärarlegitimation. Punkten kommer att lyftas på
WGY-samverkan.
Rektor WGY och rektor Komvux anser sig ha bra kontroll över sin personals
lärarbehörighet

7.2 Karriärtjänster for lärare
Punkten lyftes av LR.
Diskuterades angående aktuell information från Skolverket och möjlighet f6r
kommunen att ansöka om statsbidrag att användas tilllönetillägg f6r lärare med
karriärtjänster. Förvaltningschefen redogjorde f6r att nämnden har ärendet som
information vid sitt sammanträde 14 mars.
7.3 Lärarfortbildning
Punkten lyftes av LR.
Diskuterades angående att lärarfacken ser problem då det gäller tid f6r den individuella
utvecklingsplanen. Tiden tas ofta i anspråk f6r annat utvecklingsarbete och många
lärare har stort utvecklingsbehov. Problemet är likartat inom skolf6rvaltningen och
kommer att lyftas i samverkan där.

7.4 Nästa möte -15 apri/2013 klockan 08:00-10:00
För arbetsgivaren
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För arbetstagarorganisationerna:

Lärarnas Riksf6rbund

