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Sammanträdets öppnande
Nämndens för utbildning- och småbarnspedagogik ordförande öppnar sammanträdet, hälsar
medlemmarna välkomna samt konstater att sammanträdet är lagligt sammankallat och beslutfört.
_____

§ 50

Val av två protokolljusterare
Till protokolljusterare väljs Anja Lillqvist och Erica Granholm.

§ 51

Godkännande av föredragningslistan samt komplettering med eventuella
övriga ärenden
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Dnr: 248 /2018

§ 52

Verksamhetsplaner för enheter inom småbarnspedagogik, verksamhetsåret 2018-2019
Småbarnspedagogisk verksamhet för barn i åldern 1-5 år anordnas i tio daghemsenheter och
inom familjedagvården. Enheterna ska uppgöra årliga verksamhetsplaner som grund för
verksamheten.
Verksamhetsplanerna bygger på den lokala planen för småbarnspedagogik i Pedersöre
kommun. Planen togs i bruk 1.8.2017 och är uppgjord enligt de nationella grunderna för
planen för småbarnspedagogik 2016.
Blanketten för verksamhetsplanen består av två delar, den första delen utgörs av en plan för
kärnverksamheten; fostran, undervisning, vård och pedagogik, del två är enhetens utvecklingsplan för verksamheten. Utvecklingsplanen är ett långsiktigt pedagogiskt utvecklingsinstrument. Verksamhetsplanen i sin helhet har uppgjorts genom samverkan på enheterna,
hela personalen har varit delaktiga i utarbetandet av planens innehåll.
I verksamhetsenheternas planer framgår
- verksamhetens grunder
- professionalitet
- verksamhetskultur och samarbete inom enheten
- synen på lärande
- samarbete och samverkan
Enheterna informerar t.ex. vid föräldramöten om sin verksamhet utgående från verksamhetsplanen. Inom småbarnspedagogiken betonas föräldrarnas är delaktighet i verksamheten.
Verksamhetsplanen verkställs inom ramen för enheternas budgetanslag.
Familjedagvården har en gemensam verksamhetsplan för alla familjedagvårdare som arbetar
i eget hem.
Dagvårdsenheterna har planeringsdag 2.8.2018 och under dagen går personalen igenom
verksamhetsplanen samt säkerhets- och räddningsplan. Föreståndaren ansvarar i samråd
med personalen för både den fysiska och psykiska tryggheten på enheten. Under augusti
månad ska både säkerhets- och räddningsplan uppdateras och alla i personalen ska ha läst
igenom och känna till planerna. I säkerhetsplanen tas säkerheten upp från många olika synvinklar. Säkerhetsplanen ska förbättra och upprätthålla totalsäkerheten på enheten. Enligt
säkerhetsplanen ska lekredskapen kontrolleras dagligen, respektive enhet bör överenskomma om till vilken arbetstur kontrollen av gårdsplanen hör. Brister ska genast rapporteras
till enhetens föreståndare och enhetens fastighetsansvariga.
Räddningsplanen ska hållas uppdaterad. Utrymningsövningar ska hållas
gång/verksamhetsår och övningarna bör hållas i samråd med räddningsmyndigheterna.
Småbarnspedagogikens årliga verksamhetsplaner bifogas.

1

PEDERSÖRE KOMMUN

FÖREDRAGNINGSLISTA

Nämnden för utbildning och småbarnspedagogik

13.06.2018

Beredning: dagvårdschefen

Utbildningsdirektörens förslag:
Nämnden godkänner daghemmens och familjedagvårdens årliga verksamhetsplaner.

Nämndens beslut:
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Dnr: 240 /2018

§ 53

Edsevö skola/koulu, förskola och småbarnspedagogik; planering och utveckling av servicen
Nämnden för utbildning och småbarnspedagogik har under våren diskuterat planering och
utveckling av servicen i Edsevö gällande småbarnspedagogik, förskola och skola. Senast på
aftonskolan i maj aktualiserades frågan. Olika utvecklingsalternativ för denna verksamhet
har diskuterats och utbildningsdirektören har informerat byggnadssektionen om planerna.
En arbetsgrupp har gemensamt kommit fram till ett förslag som presenteras nedan. Arbetsgruppens medlemmar är: Catarina Herrmans, Rolf Sundqvist, Mika Järvinen, Christian Dahlin ordf., Tarja Häll, Hanna Molander, Ulrika Björkell och Yvonne Borgmästars.
Sammanfattning av nuläge och fortsatt arbete
I gällande byggnadsprogram finns 50.000 € intaget för Edsevö skola. Arbetsgruppen har gått
inför att föreslå en flytt av småbarnspedagogiken och förskolan från Tummelitenfastigheten
till Edsevö skolas(koulus) fastighet. Edsevöområdet har ett minskande elevunderlag, speciellt på svenska sidan, och idag finns outnyttjade utrymmen i skolfastigheten. Tummelitenfastigheten är i behov av omfattande renovering och hälsoinspektionen har begärt besked av
kommunen senast 31.10.2018 hur man tänkt lösa problematiken kring nuvarande fastighet.
Inspektionsprotokoll från hösten 2016 finns och kort kan konstateras att fastigheten behöver
en totalrenovering för att uppfylla den standard som krävs för småbarnspedagogiska enheter.
Fastigheten ägs av bostadsbolaget ”Edsevögården”. I fastigheten finns också utrymmen som
ägs av församlingen. Den modell som nu diskuteras för den kommunala servicen för barn i
Edsevö området där småbarnspedagogik, förskola och skola planeras i samma byggnad är
ett strategiskt nytt vägval för kommunen. Modellen uppfyller kommunens fyra strategiska
målsättningar, modellen bygger på en enhetlig lärstig och sätter barnet i centrum. Angående
användningen av Tummeliten fastigheten har utbildningsdirektören diskuterat med både
kultur- och bibliotekschefen. Arbetsgruppen föreslår följande:





En arkitektupphandling för fortsatt planering av Edsevö skola/Edsevön koulu verkställs
En grundkonditions granskning av skolfastigheten genomförs.
Efter att skissritningar görs en kostnadsberäkning som är klar inför budgetbehandlingen
i höst.
Byggprojektet placeras in i kommunens byggnadsprogram på lämpligt år.



Dessa förslag har utbildningsdirektören fört fram till byggnadssektionen den 31.5.2018.

Utbildningsdirektörens förslag:
Föreslås att informationen antecknas till kännedom.
Nämnden ger vägkost för den fortsatta planeringen och arbetsprocessen vid behov.

Nämndens beslut:
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Dnr: 239 /2018

§ 54

Extra statsunderstöd för likvärdighet inom förskoleundervisningen och
den grundläggande utbildningen
Utbildningsstyrelsen utlyste 28.3 - 25.4.2018 statens specialunderstöd för åtgärder som
främjar likvärdighet inom förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen, för
att utveckla specialundervisningens kvalitet och i samband med detta för att anställa skolgångsbiträden och skapa flexibla undervisningsgrupper samt för att motverka regional ojämlikhet åren 2018 - 2019. Totalt 271 ansökningar skickades in. Det totala beloppet av det ansökta understödet uppgick till ca 68 miljoner euro.
Beloppet av understödet har beräknats på basis av skolspecifika uppgifter. Understödet beviljas ändå respektive utbildningsanordnare som ett totalbelopp. Utbildningsanordnaren kan
rikta det beviljade understödet till sådan verksamhet i skolor och i daghemmens förskolegrupper inom skolans upptagningsområde som nämns i ansökan i enlighet med utbildningsanordnarens bedömning av ändamålsenlighet.
Utbildningsstyrelsen beviljar Pedersöre kommun 38 000 € för projektet. De godkända totala
nettoutgifterna är sammanlagt 47 500 €. Kommunens finansieringsdel blir således 9.500 €.

Utbildningsdirektörens förslag:


Föreslås att utbildningsdirektören tillsammans med berörda skolor som finns omnämnda
i kommunens ansökan diskuterar fördelningen av anslaget mellan skolorna. (Bäckby
skola, Edsevön koulu, Kyrkoby skola, Kållby-Heimbacka skola och Lepplax skola).



Utbildningsdirektören ges rätt att besluta om fördelningen.



Nämnden godkänner den kommunala finansieringsandelen på 9.500 €. Denna summa
tas in i budgeten för 2019.

Nämndens beslut:
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Dnr: 241 /2018

§ 55

Defibrillator till Sursikbacken

Under våren har frågan om behovet av defibrillator (hjärtstartare) på Sursikbacken aktualiserats. Dagligen rör sig ca 1000 personer på Sursikområdet. Ifall en person drabbas av hjärtstillestånd så kan närhet och tillgång till en hjärtstartare vara avgörande. På web-sidan
hjartstartare.se finns bl.a. följande information:
Hjärtstartare är en apparat som används för att behandla ett plötsligt hjärtstopp kallas för
hjärtstartare, defibrillator eller AED. (Automatisk Extern Defibrillator). Defibrillator kommer från de-fibrillate som betyder ”av-flimra”. När apparaten avger en elstöt så ”avflimrar” den det flimmer (elektriskt kaos) som pågår i hjärtat vid ett hjärtstopp. Vid en lyckad defibrillering hävs detta kaos och hjärtat kan återgå till sin normala rytm. Dagens hjärtstartare är mycket enkla att använda. Inbyggda säkerhetsfunktioner gör att man kan inte
avge en stöt om det inte är nödvändigt. Det finns flera olika modeller av halvautomatiska/helautomatiska hjärtstartare, de flesta lämpar sig mycket bra för personer utan sjukvårdsutbildning.
På webbplatsen defi.fi finns också information om var närmaste defibrillator finns.

Utbildningsdirektörens förslag:
Föreslås att en hjärtstartare anskaffas till Sursikbacken. (Offert på anskaffningen finns som
delges på sammanträdet)
Hjärtstartaren placeras synligt och central i anslutning till matsalen på Sursik skola.
Information om placeringen ges via kommunens hemsida, anmäls till defi.fi och sprids till
de föreningar och aktörer som finns på Sursikområdet.
Lärare och personal på Sursik skola och gymnasiet for utbildning i användningen av hjärtstartaren.

Nämndens beslut:

