Barn- och Utbildningsnämnden 2015-2018

I nämnden för Åhuspartiet: Barbro Barnestam, ersättare

Barbro Barnestam, andra mandatperioden i BUN

Är en av fyra kontaktpolitiker i Södra skolområdet
som omfattar Åhus, Degeberga, Tollarp och Linderöd
Denna mandatperiod är min andra som ersättare i BUN. Som ersättare har
jag inte rösträtt. Jag kan dock lämna ”protokollsanteckning” om jag i beslut
är av annan uppfattning än andra. Så har även skett vid några tillfällen.
Förutom ersättare i nämnden är jag också en av fyra kontaktpolitiker i Södra
skolområdet dit Åhus hör. Som kontaktpolitiker besöker jag olika skolor/förskolor. Jag gör det ensam eller tillsammans med skolchefen och övriga kontaktpolitiker. Jag samtalar med rektorer, lärare, skolbarn samt deltager även
vid olika möten med skolråd och klassrepresentanter. Vid dessa möten har
jag möjlighet att svara på frågor och kan vidarebefordra eventuella åsikter
och önskemål till förvaltningen eller nämnden.
Södra skolområdet har stort upptagningsområde och många skolor/förskolor. Det omfattar Åhus, Degeberga, Tollarp och Linderöd. Tyvärr hinns skolbesök inte med på alla skolor.
BUN har ”öppna sammanträden” där du som privatperson har möjlighet att
närvara, ta del av information och beslut med mera. Ledsamt nog är besöksfrekvensen låg med oftast ett fåtal personer.

Sammanträde 3 maj, presentation av då aktuella ärenden

Kultursatsningar, skadegörelse/inbrott och förbud…
Utredning pågår om skolsituationen i Åhus
Vid sammanträdet 3 maj lämnades bland annat information om kultursatsningar i olika klassgrupper, skadegörelse/inbrott på olika skolor, mögelangrepp på kommunens skolor, nybyggnationer och tillfälliga ”paviljonger”.
För Åhus del pågår utredning om framtiden för Sånna-Rönnow-Villaskolan.
Permanentades tillträdesförbud på förskolegårdar på Näsby from 1 juni.
Bland ärendena fanns Svar på remiss om Klimatanpassningsplan. Förskolestrategi för Näsby. Om- och tillbyggnad av Helgedalsskolan, ombyggnad av
Uddegårdens förskola.

Nyetablering /utökning av fem fristående gymnasieskolor i Kristianstads
kommun och grannkommuner. BUN lämnar i sådana ärenden åsikt, men
beslut tas av Skolverket.
Preliminärt program/inriktningsutbud för gymnasieskolan/gymnasiesärskolan i Kristianstasd kommun inför läsåret 2017/2018.
Budgetuppföljning april 2016.
Svar på medborgarförslag – Satsning för särskilt begåvade barn i förskola/skola i Ksd kommun.
Nästa sammanträde i BUN sker i Rådhus Skåne tisdag 7 juni kl 14.00.
Du är välkommen dit för att få del av info och beslut – och även bli bjuden på eftermiddagsfika.

