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Utbildningsförvaltningens samverkansgrupp (FSG)
Ulrarförbundet- Birgit Stare
Lärarnas Riksförbund (LR) - Per Holtman
Vision - Fredrik Wicksell
För arbetsgivaren - Hans Hellberg, förvaltningschef, mötesordförande
Viveca Ehrning, vuxenutbildningschef
Mona Siösteen, rektor Komvux
Tid och plats: VUC konferensrum, Korsangsgatan 12, 2013-08-28 kl 08:00-09:30
1. Justering
Föregående protokoll skrevs under av företradare för organisationen och lades till
handlingarna.
2. Arenden utbildningsnämndens arbetsutskott 2013-08-20
-Aktuell ekonomisk rapport/rapportering av l KK
-Information- Nyckeltal specifika för UN
- Information - Planeringsdagar- Arbete med nämndplan 2014
- Information - Karriarvagar för larare inom utbildningsförvaltningen
-Information- Riktlinjer för gymnasieskolans elevresor
-Information- Reglemente för UN- Val av ersattare i arbetsutskottet
-Information- Remiss- Cykelplan 2013
- Information - Utdelningsbara belopp från stiftelser 2013
- Information och övriga frågor
- Arbetsplanering/beslutsuppföljning
3. Ekonomi
Förvaltningschefen informerade att ekonomisk redovisning sammanstalls efter den 31 juli.
Informerade om förslag budget 2014.
4. Arbetsmiljö

· Medarbetarenkät 2013
Uppföljning ska ske verksamhetsvis i arbetslag/arbetsplatstraflar. De fackliga
representanterna poängterade att det ar viktigt med en återkoppling av resultatet.
Komvux har följt upp enkaten och arbetar med ett utvecklingsområde.

UJrares arbetssituation
Lyftes av LR och diskuterades.
Invit
Inget rapporterades för juni och juli.

Postadress
Utbildningsförvaltningen
Box 921
745 25 ENKÖPING
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E-post :utbildningsforvaltning@enkoping.se
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Skyddsombud- elevskyddsombud

Ska utses.
skyddsrond

Ska genomföras av samtliga verksamheter före 15 oktober 2013.
5. Jamställdhet
Byte av rubrik till "likabehandling" kommer att behandlas på FAs-utbildningen.
6. Organisations/verksamhetsfrågor
Omfattning skolledartjänster på Westerlundska gymnasiet

LR vill veta om omfattningen av skolledartjänster återgårtill det ursprungliga.
Förvaltningschefen undersöker.
Ny ekonom i förvaltningen

Anna Marin tilltrader den 1 september 2013
7. övrigt
7.1 Nämndplan 2014

Informerades om inbjudan från utbildningsnämnden att vara delaktig i arbetet med
nämndplan för 2014. Inbjudan har gått ut till representanterför fackliga organisationer,
elevråd och näringsliv

7.2 Karriar/janster för farare
Lärarförbundet ville veta på vilka grunder de fem förstelarama valdes ut.
Förvaltningschefen informerade om att de på olika satt utmärkt sig på ett positivt satt och
har nått en god mål uppfyllelse. Ett gemensamt möte mellan förvaltningschefen,
skolledningen på Westerlundska gymnasiet, Komvux och de nyutnämnda förstelärarna
kommer att ske den 1O september. Syftet med mötet ar att konkretisera uppdraget.
Lärarförbundet poangterar att det ar viktigt att förstelärarna når ut till alla lärare i
förvaltningen. Förvaltningschefen återkommer med information vid nasta
samverkansmöte.
Lärarförbundet stalide också frågan om hur många som sökte till de fem tjänsterna som
förstelarare. Förvaltningschefen svarade att 15 lärare sökte till förstelarartjansterna.
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