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Utbildningsförvaltningens samverkansgrupp (FSG)
Kommunal - Elisabet Severinsson
LR - Per Hoffman
Lärarförbundet - Birgit Stare, Marika Brodd
Vision - Ann-Marie Eriksson
För arbetsgivaren - Hans Hellberg, förvaltningschef, mötesordförande
Viveca Ehrning, vuxenutbildningschef
Mona Siösteen, rektor Komvux
Inger Ericsson, sekreterare

Tid och plats: VUC konferensrum, Korsängsgatan 12,2012-01-20 kl 08:00 -10:00.

l. Justering
Föregående protokoll skrevs under av företrädare för organisationen och lades till
handlingarna.
2. Ärenden utbildningsnämnden
- Infonnationspunkter - uppföljning Skolinspektionen
- Arbetsplaneringlbeslutsuppföljning
- Ansökan till Skol verket om riksrekryterande yrkesutbildning FT
- Flyktingmottagande i Enköpings kommun 2012 - infonnation
- Riktlinjer för introduktionsersättning 2012
- Bokslut 20 II
- Intern kontroll- uppföljning 20 II
- Intern kontroll 2012
- Angående bidrag till fristående gymnasieskolor - Kunskapsskolan
- Svar på ansökan om medel för 2012 till Mötesplats Åsen
- Fastställande av avgift för borttappat busskort samt rättelse i skolskjutsreglementet
- Utmaning av måltidsservice i Enköpings kommun
- Kontaktpolitiker/programrådspolitiker revidering
- Anmälan av beslut fattade på delegation
- Skrivelse r
- Infonnation
3. Ekonomi
Ekonomisk rapport - bokslut 2011
Hela förvaltningen redovisar ett överskott på 0,038 mnkr för år 20 Il. För IKK
redovisas ett underskott på 6,2 mnkr. Från och med 2012 läggs IKK samman med hela
förvaltningens budget.
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4. Arbetsmiljö
Skyddsronder
Protokoll från genomförda skyddsronder finns under ikonen "Utb förv. Samvgrupp" på
Fe. Skyddsrond är ännu inte gjord vid gymnasiets enhet lA i yrkeshögskolans lokaler.
En sammanställning och analys kommer att genomföras och presenteras av
arbetsgruppen i FSG. Utbildning i SAM genomförs i april för alla
arbetsgivarföreträdare i förvaltningen.

Struktur, rutiner och information på WGY
Lärarförbundet lyfte arbetsmiljöfråga gällande nya ledningens samordning av
information, struktur och rutiner. LR och Lärarförbundet framförde att man fortsatt
efterlyser informella möten med gymnasieledningen.
Förvaltningschefen svarade att det är viktigt att synpunkterna framförs direkt till
gymnasieledningen och i WGY -samverkan.
5. Jämställdhet
"Värdegrundstänkande" diskuterades.
6. Organisations/verksamhetsfrågor
Inget nytt rapporterades.
7.2012 års fokusområde: Arbete med värdegrund
Alla arbetslag ska genomföra arbete med värdegrund under januari och februari 2012.
Diskuterades att förvaltningen behöver arbeta vidare med attitydförändringar och
yrkesetiska regler. Förvaltningschefen lyfte de fackliga företrädarnas viktiga roll i
sammanhanget.
8. Övrigt
8.1 Lärarlyftet II
Presenterades dokument med villkor för studier enligt lärarlyftet II i Enköpings
kommun under 2012. Underlaget är sammanställt av förvaltningscheferna för skol- och
utbildningsförvaltningen.
LR och Lärarförbundet valde att återkomma i ärendet då man avvaktar centralt
direktiv.

8.2 Mentorskap vid anställning av nyexaminerade lärare
Presenterades dokument med rutiner i Enköpings kommun med anledning av
mentorskap vid anställning av nyutexaminerade förskollärare och lärare. Underlaget är
sammanställt av förvaltningscheferna för skol- och utbildningsförvaltningen.
LR och Lärarförbundet valde att återkomma i ärendet då man avvaktar centralt
direktiv.

8.3 Andrat datumfor samverkan i mars
Samverkansmötet 28 mars ändras till 26 mars 2012.
8.4 Nästa möte -14 mars 2012
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