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Utbildningsförvaltningens samverkansgrupp (FSG)
LR - Per Hoffman
Lärarförbundet -Marika Brodd
Vision - Fredrik Wicksell
För arbetsgivaren - Hans Hellberg, förvaltningschef, mötesordförande
Viveca Ehrning, VUC-chef/förvaltningsekonom
Mona Siösteen, rektor Komvux

Tid och plats: VUC konferensrum, Korsängsgatan 12,2011-12-14 kl 08:00 -10:00.
I. Justering

Föregående protokoll skrevs under av företrädare för organisationen och lades till
handlingarna.
2. Ärenden utbildningsnämnden
Utbildningsnämndens sammanträde är inställt i december
3. Ekonomi
Aktuell ekonomisk rapport
Förvaltningen redovisade aktuellt ekonomiskt läge per sista november. Ekonomiskt
utfall sammantaget för hela förvaltningens verksamheter visar på + 4 945 tkr eller 88,5
% att jämföra mot 91,7% som är beräknat utfall efter 11 månader. Rektorerna har
givits möjlighet till inköp av bl.a. datorer, smartboards och läromedel till de olika
verksamheterna.
När det gäller IKK är bedömningen att verksamheten kommer att göra ett underskott
på 5500 tkr.
4. Arbetsmiljö
Skyddsronder
Protokoll från genomförda skyddsronder finns under ikonen "Utb förv. Samvgrupp" på
FC. Diskuterades hur uppföljningen ska dokumenteras och arbetsmiljögruppen fick i
uppdrag att komma med ett förslag i samband med att strukturen för det systematiska
arbetsmiljöarbetet presenteras i FSG mars 2012.
5. Jämställdhet
Diskuterades begreppet "Iikabehandling".
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6. Organisations/verksamhetsfrågor
Informerades alt Viveca Ehrning, chef för vuxenutbi Idningen, har chefsansvaret för
Arbetsmarknadsenheten, Yrkeshögskolan och Integrationsenheten från början av nästa
år. Organisations förslaget presenterades i förvaltningssamverkan 2011-02-14 och antogs
i nämnden 2011-03-17. Från och med februari har skolförvaltningen och
utbildningsförvaltningen en gemensam styrekonom/verksamhetscontroller.

7. 20 II års fokusområde: Arbete med värdegrund
Alla arbetslag ska genomföra arbete med värdegrund under januari och februari 2012.
8. Övrigt
8.1 Budget 2012
Ingen ändring av tidigare beslut.
8.2 Samverkanstider 2012
Fastställdes -20/1,14/3,28/3,25/4,16/5 kl 8-10.
8.3 Organisationen WGY
LR framförde alt man efterlyst informella möten med gymnasieledningen.
8.4 Rutiner vid sjulgrånvarande lärare (WG Y)
Diskuterades rutiner.
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