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1 Kommunens verksamheter
1.1 Nämnden i korthet
Period

Total avvikelse

Budgetavvikelse tertial 2017

-6 263 tkr

Budgetavvikelse prognos 2017

-4 945 tkr

Utbildningsnämnden ansvarar för förskola och barnomsorg (1-5 år), förskoleklass (6 år),
skolbarnomsorg, grundskola (årskurs 1-9), grundsärskola, fritidsgårdar, kulturskola och bibliotek.
Lennart Andersson (S) är utbildningsnämndens ordförande och Helena Svensson är förvaltningschef.

1.2 Viktiga händelser under året





Stor minskning av antalet asylsökande barn och elever vilket medfört ett minskat behov av
utbildning. Samtidigt ökar antal barn/elever med annat modersmål i den ordinarie
verksamheten, vilket ökar behovet av studiehandledning, svenska som andraspråk,
modersmålsundervisning och extra anpassningar.
En ny ledarorganisation genomfördes i augusti med en utökning på 1,7 chefstjänster. Ledarna
är nu organiserade i fyra team, tre geografiska områden med förskola och grundskola samt ett
kulturteam med bibliotek och kulturskola.
Ett arbete med att skapa en barn- och elevpeng pågår för att kunna anpassa budgeten till både
de barn och elever som går i kommunens verksamheter och de som valt annan huvudman.

1.3 Måluppfyllelse
1.3.1 Medborgare
Nämndsmål
Våra barn och elever ska vara trygga i våra verksamheter.
Kommentar
Tryggheten i våra verksamheter är grundläggande. För att skapa ett gott klimat för lärande och utveckling är tryggheten en
bas. I årets elevenkäter kan vi se att tryggheten minskat något jämfört med 2016 (88%). Detta kan bero på att klasserna
varit mer rörliga detta läsår i och med att elever börjat och slutat i hög grad på grund av asylsökande som tillkommit och
sedan i många fall försvunnit från grupperna. Ombyggnation av skolgårdarna och därmed avsaknad av lekredskap ses
också som en bidragande orsak till ökad otrygghet under raster.
För att öka tryggheten jobbar F-5-skolorna med att fritidspedagogerna ordnar organiserade aktiviteter på raster, för att
fånga upp de barn som behöver stöd i att hitta sysselsättning och kamrater i den fria leken.
Föräldrar i förskolan anser att deras barn är trygga i stor utsträckning (97%)
Vi använder modern teknik som ett verktyg för kunskapssökande, kommunikation och lärande.
Kommentar
Stora satsningar har gjorts under flera år. Arbetssättet blir mer och mer inarbetat men det finns fortfarande områden att
utveckla.
Skolledarna gör en bedömning i SKL:s verktyg LIKA, som är ett utvärderingsverktyg vad gäller IT. Verktyget bygger på
självskattning inom olika områden och graderingen är femskalig och går från ej planerad till uppnådd.
Medelvärdet för kommunens förskolor och skolor är "nästan där", d.v.s. 4:a på den femgradiga skalan.

1.3.2 Ekonomi
Nämndsmål
Vi använder budget som ett verktyg för att uppnå mål och ständiga förbättringar.
Utbildningsnämnd
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Nämndsmål
Kommentar
Den största delen av utbildningsförvaltningens kostnader ligger på personal. Snabba omställningar är svåra att göra då
anställningar löper och uppsägningstider ska hanteras. Under första delen av 2017 har antalet asylsökande mer än
halverats, vilket har gjort att omställningen inte gått tillräckligt fort för att rädda upp budgeten 2017. Alla ledare gör vad
de kan för att optimera tjänsterna som finns och inför höstterminens start har organisationen minskats med totalt 6,14
tjänster.

1.3.3 Företagande
Nämndsmål
Våra elever ska stå sig väl på framtidens arbetsmarknad.
Kommentar
Behörighet till gymnasiet har forskning visat som den enskilt viktigaste faktorn för att elever ska nå arbetsmarknaden. För
att stå sig väl på arbetsmarknaden behövs också gymnasieutbildning. Arbetet för att nå detta mål genomsyrar all
verksamhet, från förskola till skola och även bibliotek och kulturskola. Med gemensamma krafter kan vi hitta vägar till
barnens lärande som gör att våra elever får slutbetyg i årskurs 9.
2016 hade Borgholms årskurs nior en mycket god målupfyllelse och kommunen hamnade på 8:e plats bland Sveriges 290
kommuner. 2017 års resultat är något lägre, både vad gäller gymnasiebehörighet (94% 2016 och 85% 2017) och
meritvärde (242 2016 och 229 2017). De 15% som inte klarat gymnasiebehörigheten representerar 17 elever, 10 av dessa
är nyanlända. Med tanke på den turbulens som varit under läsåret 2016/17 får det anses som ett gott resultat. Den
nationella statistiken har inte presenterats ännu, så jämförelsen nationellt kommer till årsbokslutet för 2017.
Vi ska ha ett tydligt och serviceinriktat förhållningssätt.
Kommentar
Arbetet med att synliggöra och tydliggöra information på hemsidan har gjort att medborgarna nu enklare kan hitta
information.
Inom barnomsorgen och kulturskolan har vi infört digital anmälan som gör det enkelt för medborgarna att anmäla sig och
förenklar för administrationen att hantera anmälningar på ett korrekt sätt.
Inom förskolan har på försök införts en förskoleapp där vårdnadshavarna kan ta del av information om sitt barn och
förskolans verksamhet. Försöket ska utvärderas under läsåret 2017/18.
För den interna informationen startades en informationsblogg i augusti. Tanken är att förvaltningsövergripande
information ska läggas ut här, istället för att mejlas till alla medarbetare. På detta sätt kan man söka äldre information utan
att behöva arkivera den själv i mejlsystemet. Informationen blir också mer lättillgänglig och överblickbar.

1.3.4 Medarbetare
Nämndsmål
Våra medarbetare ska vara stolta och trygga och i ständig utveckling.
Kommentar
I den medarbetarenkät som kommunen gör och den undersökning som arbetsmiljöverket gjort under hösten 2016, visar det
sig att medarbetarna i utbildningförvaltningen har en relativt hög stressnivå och framför allt ledarnas arbetsmiljö
bedömdes kunna ge upphov till ohälsosam arbetsbelastning. För att förebygga detta görs ledarorganisationen om till
läsåret 2017/18 där vi dels förtätar antalet ledare och dels bygger team för att skolledarna ska kunna stötta varandra och
samarbeta lättare.
Tjänsterna är delvis tillsatta, den sista skolledaren som rekryterats tillträder i oktober, sedan är en förtätning genomförd på
1,7 tjänster. Positiva effekter kan redan ses eftersom förvaltningen tidigare haft flera tillförordnade
rektorer/förskolechefer. Nu är ordinarie personal på plats.

1.3.5 Miljö- och kultur
Nämndsmål
Vi använder våra kulturverksamheter för att delge kunskap och upplevelser kring våra unika natur- och kulturvärden.
Kommentar
Utbildningsnämnd
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Nämndsmål
Kulturskolan har ökat sin verksamhet både vad gäller antalet deltagare och vad gäller verksamheter. Inför hösten 2017 har
fler barn än någonsin sökt till Kulturskolan och det är nu kö på ca 50 barn som inte får plats inom ramen för dagens
organisation. därför har utbildningsnämnden sökt om en utökning på 0,8 tjänst till 2018. Antalet elevplatser på
Kulturskolan har ökat med 40-50 elevplatser per år de senaste 3 åren.
Biblioteket har ökat antalet besök. 2016 var det drygt 2000 fler besök än 2015. Tillgängligheten för skolbiblioteken på
Åkerboskolan och Slottsskolan har ökat. Runstens bibliotek byter lokaler i oktober och flyttar in i förskolans lokaler,
vilket innebär nya och goda möjligheter till samarbete mellan verksamheterna. Detta kommer att gynna barnens läs- och
skrivutveckling på sikt och är ett nytt koncept som kan komma att utvecklas även i andra delar av kommunen.
Förskola, förskoleklass och grundskola genomför verksamhet i enighet med Skolkulturplanen.

1.4 Ekonomisk analys
För perioden januari till augusti 2017 uppvisar utbildningsförvaltningen en negativ budgetavvikelse. I
tabellen nedan redovisas budget och utfall per verksamhetsområde.
Förvaltningen uppvisar en budgetavvikelse om -6 263 tkr. Budgetavvikelsen förklaras främst av högre
reserverade kostnader för interkommunal ersättning än budget.
Centralt visar förvaltningen en budgetavvikelse om -3 962 tkr. Avvikelsen förklaras främst av högre
kostnader för interkommunal ersättning än budget om -4 006 tkr. Budgetavvikelsen förklaras även av
högre kostnader för personal. Högre kostnader för personal förklaras av ej budgeterade
personalkostnader om -670 tkr.
Central Barnomsorg visar en budgetavvikelse om +686 tkr. Lägre personalkostnader gentemot budget
ses som den betydande faktorn för avvikelsen. Viktoria uppvisar en budgetavvikelse om -453 tkr.
Högre personalkostnader än budgeterat är en betydande faktor till avvikelsen. Den andra betydande
faktorn till avvikelsen är högre kostnader för lokaler än budgeterat.
Södra rektorsområdet visar en budgetavvikelse om +839 tkr. Avvikelsen förklaras främst av lägre
personalkostnader gentemot budget till följd av vakanser.
Asylverksamheten visar en budgetavvikelse om -3 201 tkr, som förklaras av att antalet asylsökande
elever har minskat samtidigt som att kostnadsnivån för personal har minskat i en lägre takt.
Helårsprognosen för nämnden uppgår till -4 945 tkr. Interkommunal ersättning väntas ha fortsatt högre
kostnader gentemot budget och är den främsta förklaringen till den prognostiserade avvikelsen.
Prognos centralt om -7 014 tkr förklaras främst av ökade kostnader för interkommunal ersättning. I
jämförelse med förgående år så har kostnaden för interkommunal ersättning ökat. Ej budgeterade
personalkostnader är också en betydande förklaring till avvikelsen centralt.
Norra rektorsområdet väntas uppvisa en prognos om -643 tkr. Avvikelsen förklaras av högre
personalkostnader än budget. Intäktsbortfall för budgeterat statsbidrag är också en betydande
förklaring till avvikelsen. Central barnomsorg visar en prognos om +673 tkr vilket främst förklaras av
lägre personalkostnader.
Viktoria väntas få en lägre avvikelse vid årets slut vilket förklaras av lägre personalkostnader under
höstterminen. Viktoria uppvisar en prognos om -270 tkr. Slottsskolan väntas också få lägre
personalkostnader under höstterminen vilket medför att området visar en prognos om +480 tkr.
Södra rektorsområdet prognostiseras ett utfall om +1 537 tkr. Avvikelsen förklaras av fortsatt lägre
personalkostnader än budgeterat. Lägre personalkostnader än budget härleds av en förändrad
personalfördelning samt vakanser under året.
Asylverksamheten väntas visa en avvikelse om -281 tkr. Minskningen av avvikelsen förklaras av
tillförda medel från kommunstyrelsen.
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Året i siffror (tkr)
Verksamhet

Budget 2017

Utfall
prognos

Avvikelse
prognos

Budget tertial
2017

Utfall tertial
2017

Avvikelse
tertial 2017

Centralt

47 092

54 106

-7 014

31 007

34 970

-3 963

Norra
rektorsområdet

21 859

22 502

-643

14 569

15 157

-588

Köping
rektorsområde

17 289

16 809

480

11 503

11 591

-88

Central
barnomsorg

11 210

10 537

673

7 444

6 758

686

Viktoria

17 123

17 392

-270

11 421

1 1874

-453

Södra
rektorsområdet

26 645

25 109

1 537

17 692

16 853

839

Slottsskolan

24 022

23 542

480

16 074

15 910

164

Musikskolan

2 060

2 038

23

1 413

1 420

-7

Biblioteket

6 540

6 469

71

4 369

4 228

141

Asyl

0

281

-281

0

2 995

-2 995

Projekt

0

0

0

0

0

0

173 839

178 784

-4 945

115 491

121 754

-6 263

Totalt

1.5 Framtid
Under läsåret 2016/17 har antalet elever med annat modersmål ökat och ligger nu på drygt 100 elever i
grundskolan och ca 30 barn i förskolan. Dessa elever är inte asylsökande utan har uppehållstillstånd
och finns kvar i våra verksamheter långsiktigt. Skolverkets definition på nyanländ är barn/elever som
varit i Sverige i mindre än 4 år. Dessa elever har rätt till studiehandledning om behov finns. Alla
elever med annat modersmål har också rätt till modersmålsundervisning och undervisning i svenska
som andraspråk. Detta ställer delvis nya krav på verksamheten vad gäller kompetens och för med sig
ökade kostnader.
Kommunens elevantal i grundskolan har minskat under hela 2000-talet och prognosen är att det
fortsätter att minska om inte inflyttning sker. Detta gör att i våra mindre skolor kan det bli det svårt att
få hela klasser och att få ett tjänsteunderlag som gör det möjligt att rekrytera behörig lärarpersonal.
Samtidigt har regeringen föreslagit en ökad timplan i idrott. Tillsammans med ökningen i timplanen i
matematik i två omgångar om 100 timmar vardera kommer därmed grundskolans timplan, om beslutet
tas, ha ökat med 300 timmar de senaste åren. Detta ställer också krav på lärarkompetens och en ökad
tid i skolan för eleverna.
Flera olika lokalprojekt ligger inom utbildningsnämndens område den närmaste tiden. Runstens
förskola flyttas ihop med biblioteket i den gamla skolans lokaler, vilket innebär en mindre renovering
av plan 2. Skolgårdar håller på att rustas upp på Köpings skola och Viktoriaskolan. Kulturskolan ska
flytta till Kronomagasinet efter renovering efter årsskiftet. Flera förskolor behöver åtgärdas utifrån
skyddsronder som är gjorda. Åkerboskolan ska också renoveras eller byggas om framöver. Att
renovera lokaler är långsamma och kostsamma projekt, men miljön i förskola/skola är ett viktigt
pedagogiskt verktyg för att skapa goda lärprocesser, som vi hoppas att kunna utveckla i Borgholms
kommun. En tydligare process där utbildningsnämnden och förvaltningen blir delaktiga i lokalprojekt
på ett tidigt stadium behöver utvecklas. Lokalprojekten behöver få ett mer strategiskt perspektiv med
utgångspunkt i den verksamhet som ska bedrivas.
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TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

Diarienummer

2017-09-13

2016/19-640

Helena Svensson, 0485-88110
helena.svensson@borgholm.se

Konsekvensbeskrivning av anpassning till
budget 2018
Förslag till beslut
Utbildningsförvaltningen föreslår utbildningsnämnden att besluta
att

genomföra besparingar enligt konsekvensbeskrivningen för att
nå budget i balans inför 2018

eller
att

inte genomföra besparingarna och därmed inte uppnå budget i
balans inför 2018

Sammanfattning av ärendet
För att utbildningsnämnen ska få en budget i balans 2018 måste
interkommunala avgifter och bidrag till fristående verksamhet budgeteras
utifrån verkliga kostnader. Detta innebär att neddragningar måste göras i
verksamheten inför 2018. I 2017 år budget fördelades en för stor del av
budgeten ut till förskola och grundskola. Detta innebär att enheterna
behöver minska på personal och drift för att få plats inom budgetramen
2018.

Ärendet
Nedan följer en sammanfattning av de konsekvensbeskrivningar som
skolledarna gjort.

Förskolan
Inom förskolan kommer man att behöva dra ner personaltätheten så att
riktmärket blir 5,7 barn per pedagog i snitt, det är ett ungefärligt
riksgenomsnitt. Tidigare har resursfördelningen legat på ca 5,2 barn per
pedagog. Borgholms förskolor är mycket små i förhållande till riket i övrigt,
med en- eller tvåavdelningsförskolor, vilket gör det svårare att organisera.
Minskningen kan innebära högre belastning för personalen och risken är att
sjukskrivningar som ger vikariekostnader kan öka.

Hemsida

E-post

Borgholms kommun

www.borgholm.se

kommun@borgholm.se

Organisationsnr

Postadress

Besöksadress

Telefon

Fax

Bankgiro

PlusGiro

Box 52
387 21 Borgholm

Torget
Östra Kyrkogatan 10

0485-880 00 vx

0485-129 35

650-5044

10 85 00-0

212000-0795
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2016/19-640
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Grundskolan
För att göra minskningen så lite kännbar som möjligt har rektorerna minskat
tjänster med 10-20% på flera pedagoger. Risken vi löper här är att lärare
säger upp sig och flyttar till annan kommun. Det är lätt att få lärarjobb idag
och Borgholm blir en mindre attraktiv arbetsgivare i och med att man inte
kan erbjuda heltidstjänster. Detta är en effekt av att kommunen har så små
skolenheter.

Barn med särskilda behov
Att ge barn med särskilda behov det stöd de behöver måste vi enligt
skollagen. Hur detta stöd ska se ut kan variera. I vissa fall måste det till en
elevassistent för att verksamheten ska kunna bedrivas, i andra fall har vi
elever som behöver annat stöd för att kunna nå målen. En tajtare
organisation skapar sämre förutsättningar för att detta stöd ska kunna ges
och risken är att måluppfyllelsen inte kommer att vara lika god. Eftersom
varje klass i första hand måste ha en lärare så blir det bland annat
stödinsatser som blir lidande. Borgholms kommun har idag mycket goda
kunskapsresultat, vilket inte kan garanteras med färre pedagoger.

Arbetsmiljö
Arbetsmiljön för lärare har diskuterats mycket och det har bland annat gjorts
insatser för att öka närvaron av skolledare. Den positiva effekten av det
riskerar att minska om personalen upplever att den ökningen gjorts på
bekostnad av antalet pedagoger. Enligt personalstatistik som
personalavdelningen skickar ut har dock personalstyrkan ökat successivt
samtidigt som barn och elevantal minskar (se bifogad statistik).

Helena Svensson
Utbildningschef
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Mätperiod januari - juli
Tillsvidare och visstid - antal personer och årsarbetare
Tillsvidare 31 juli
2014

2015

2016

2017

Borgholms kommun

793

698,0

808

711,0

844

751,1

903

804,6

Kommunledning
Samhällsbyggnad
Social
Utbildning

40
31
487
235

38,8
30,8
410,5
217,9

48
31
493
237

45,2
30,8
414,5
220,5

52
35
511
246

49,9
34,3
437,9
229,0

56
38
542
267

53,7
37,6
463,4
249,9

89
11

82,1
11,0

89
11

82,4
11,0

87
13

79,6
12,8

93
11

86,6
11,0

Borgholm Energi
Borgholm Energi Elnät

Visstid 31 juli
2014

2015

2016

2017

Borgholms kommun

43

37,5

41

34,2

83

70,6

66

58,6

Kommunledning
Samhällsbyggnad
Social
Utbildning

8
5
14
16

7,8
5,0
11,8
12,9

5
4
19
13

4,5
4,0
16,1
9,6

9
2
50
22

9,0
2,0
41,3
18,3

9
3
36
18

8,6
3,0
32,7
14,3

9

7,9

4

3,7

8

7,5

6

5,0

Borgholm Energi
Borgholm Energi Elnät

Timavlönade arbetade timmar och årsarbetare januari - juli
2014

2015

2016

2017

Borgholms kommun

134 828

136,1

132 749

133,8

128 206

129,3

122 647

123,7

Kommunledning
Samhällsbyggnad
Social
Utbildning

6 735
360
109 435
18 298

6,8
0,4
110,4
18,5

7 150
241
103 378
21 980

7,2
0,2
104,2
22,2

7 520
825
97 754
22 107

7,6
0,8
98,6
22,3

7 162
266
93 237
21 982

7,2
0,3
94,0
22,2

8 795

8,9

7 057

7,1

7 137

7,2

9 294
16

9,4

Borgholm Energi
Borgholm Energi Elnät
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Fyllnad + övertid arbetade timmar och årsarbetare januari - juli
Fyllnad antal timmar + årsarbetare
2014

2015

2016

2017

Borgholms kommun

9 253

9,3

9 693

9,7

11 825

11,9

Kommunledning
Samhällsbyggnad
Social
Utbildning

113
2
6 578
2 560

0,1

124

0,1

0,1

6,6
2,6

7 054
2 515

7,1
2,5

50
2
9 056
2 717

656
1

0,7

385

0,4

1 245

Borgholm Energi
Borgholm Energi Elnät

11 758

11,8

9,1
2,7

3
9 256
2 499

9,3
2,5

1,3

872

0,9

Övertid antal timmar + årsarbetare
2014

2015

2016

2017

Borgholms kommun

3 847

3,9

3 962

4,0

7 126

7,1

6 809

6,9

Kommunledning
Samhällsbyggnad
Social
Utbildning

90
60
3 111
586

0,1
0,1
3,1
0,6

146
24
3 367
425

0,2

0,1

3,4
0,4

126
24
6 271
705

6,3
0,7

62
70
5 942
735

0,1
0,1
6,0
0,7

Borgholm Energi
Borgholm Energi Elnät

1 432
53

1,4
0,1

1 314
69

1,3
0,1

1 317
46

1,3
0,1

1 354
116

1,4
0,1

Sjukfrånvaro i % av arbetstiden januari – juli
Total sjukfrånvaro
2014 2015 2016 2017
Borgholms kommun

7,20

7,00

7,93

7,12

Kommunledning
Samhällsbyggnad
Social
Utbildning

4,98
8,55
8,85
4,87

3,10
5,20
8,32
5,81

4,77
7,48
9,74
5,68

5,39
7,80
8,16
5,77

Borgholm Energi
Borgholm Energi Elnät

4,70
5,46

5,09
0,78

4,13
0,67

3,42
1,41

13
Korttidssjukfrånvaro
2014 2015 2016 2017
Borgholms kommun

2,64

2,87

2,75

2,81

Kommunledning
Samhällsbyggnad
Social
Utbildning

0,91
2,08
3,16
2,16

1,63
1,34
3,41
2,34

1,81
2,07
3,19
2,27

1,34
2,36
3,14
2,65

Borgholm Energi
Borgholm Energi Elnät

1,77
1,36

1,63
0,78

1,81
0,67

1,29
0,73

Långtidssjuka mätdatum 31 juli
2014 2015 2016 2017
Borgholms kommun

57

43

63

51

Kommunledning
Samhällsbyggnad
Social
Utbildning

2
3
41
11

1
2
31
9

1
6
48
8

3
5
35
8

3
1

4

2
1

2

Borgholm Energi
Borgholm Energi Elnät

Sjuklönekostnader inkl PO januari - juli
2014

2015

2016

2017

Borgholms kommun

4 035 737

4 378 493

4 984 153

5 080 751

Kommunledning
Samhällsbyggnad
Social
Utbildning

145 060
195 387
2 544 502
1 150 788

278 122
114 252
2 898 007
1 088 112

498 283
210 360
3 065 276
1 210 234

310 756
258 955
3 137 809
1 373 231

275 773
58 180

216 577
12 984

266 827
14 792

220 618
21 464

Borgholm Energi
Borgholm Energi Elnät
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Personalomsättning januari - juli
2014 2015 2016 2017
Borgholms kommun

34

45

75

64

Egen begäran
Sjukersättning
Pension
Övrigt

15
4
14
1

22
1
20
2

43
1
29
2

44

Borgholm Energi

9

5

8

3

Egen begäran
Sjukersättning
Pension
Övrigt

2

4

1

1
6

1

4
1
3

Borgholm Energi Elnät

1

Egen begäran
Sjukersättning
Pension
Övrigt

1

18
2

2

1

1

15

16

17

18

19

20

21

22
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Datum

Diarienummer

2017-09-04

2017/70-728

Helena Svensson, 0485-88110
helena.svensson@borgholm.se

Utbildningsnämndens yttrande kring
projekt Åkerboskolan
Beskrivning av ärendet
Åkerboskolan firar 50 år 2017. Lokalerna är gamla, slitna och anpassade för
en större elevkull än vad som finns på skolan idag. Kommunfullmäktige har i
investeringsbudgeten avsatt 18 miljoner kronor för renovering av skolan.
Fastighetsavdelningen har fått i uppdrag av KS att ta fram förslag. En
arkitektfirma har av fastighetsavdelningen fått i uppdrag att ha dialog med
skolans personal kring vilka behov som finns. När förslaget från arkitekterna
kom, var slutsumman på ca 95 miljoner för renovering eller ca 100 miljoner
för nybyggnation.
Varken utbildningsnämnden eller förvaltningskontoret har varit delaktiga i
processen, men kommunstyrelsen beslutade 2017-06-20 §121 att inhämta
ett yttrande från utbildningsnämnden.

Utbildningsnämndens yttrande
Att Norra Öland behöver sin skola är nämndsledamöterna i
utbildningsnämnden överens om, men den skulle kunna se ut på olika sätt.
Elevutveckling på Åkerboskolan
Åkerboskolan är byggd för 2-3 paralleller men idag är det bara en klass per
årskurs. Det är inte så få elever så att man skulle kunna ha s.k. B-form och
slå ihop årskurser, utan det ligger på i snitt 17-18 elever per årskull. Läsåret
2008/09 var det 243 elever på skolan och sedan har antalet minskat med i
snitt 10 elever per år. Minskningen har planat ut de senaste åren och i
prognosen nedan är minskningen i snitt 6 elever per år. Prognosen framåt i
diagrammet nedan tar inte hänsyn till någon in- eller utflyttning utan en
konstant elevgrupp. Hittills i år har det fötts lika många barn i
upptagningsområdet som under hela 2016, men det är omöjligt att veta om
det är en tillfällig ökning eller en uppåtgående trend. 2017 års nyfödda är
inte med i statistiken.
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Elevutveckling Åkerboskolan
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På 14 år minskar alltså skolan enligt prognosen med drygt 100 elever. Per
årskurs ser utvecklingen ut enligt nedan:

Elevutvecklingen per årskurs
Läsår F

1

2

3

4

5

6

7

8

9

S:a

08-09 16

21

23

24

20

23

24

30

28

34

243

09-10 15

16

20

21

23

20

21

24

31

28

219

10-11 26

14

16

18

21

21

20

22

25

30

213

11-12 10

25

14

16

18

20

21

19

21

24

188

12-13 17

10

25

14

16

19

20

24

19

22

186

13-14 12

16

10

25

15

16

19

21

26

20

180

14-15 15

14

16

11

28

15

18

20

21

27

185

15-16 8

15

13

15

10

26

15

18

20

20

160

16-17 17

12

16

17

17

15

25

17

20

21

177

17-18 15

17

12

16

16

19

16

25

18

20

174

18-19 26

15

17

12

16

16

19

16

25

18

180

19-20 10

26

15

17

12

16

16

19

16

25

172

20-21 20

10

26

15

17

12

16

16

19

16

167

21-22 8

20

10

26

15

17

12

16

16

19

159

22-23 14

8

20

10

26

15

17

12

16

16

140
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En framtidsskola i glesbygd
Att bygga en skola 2017 av 2017 års modell vore olyckligt. Den nuvarande
skolan har stått i 50 år. Om vi tänker den svindlande tanken att en ny skola
ska stå i 50 år så är vi framme 2067. Om den framtiden vet vi mycket lite
idag, men vi kan sia om att hållbar miljö utan fossila bränslen, digitalisering
och flexibilitet med största sannolikhet spelar en viktig roll.
Kairos Future som är ett internationellt erkänt framtidsforskningsinstitut har
startat ett forskningsprojekt som de kallar Skola 2031. De inleder sin
beskrivning av projektet så här:
Sjuåringarna som i höst börjar första klass träder in på
arbetsmarknaden omkring år 2035. Vad vet vi om samhället
som de ska vara redo för? Ja, vad hade vi kunnat gissa 1997
om dagens samhälle, bara som en jämförelse? Det vi vet är att
under barnens skoltid kommer digitalisering och automatisering
förändra vardagen och arbetslivet till oigenkännlighet för oss
alla. I den globala tankeekonomin kommer samhällets
utveckling än mer än idag bero av människors kreativitet och
lärande. För att lyckas förbereda våra unga inför den framtiden
spelar skolan en unikt viktig roll, i en tid med stora möjligheter
men också utmaningar. (www.kairosfuture.com/se Skola 2031)
En skola som byggs idag ska alltså rusta elever för en framtid som vi bara
kan gissa oss till hur den kommer att se ut. Då kan man också fundera över
hur Löttorp med omnejd kommer att se ut befolkningsmässigt i framtiden.
Som vi såg ovan på elevsiffrorna så minskar antalet barn i kommunens
norra del. Kairos Future har också gjort en studie kring hur människor väljer
att flytta och varför. De har kommit fram till att människor som flyttar inom
landet gör det för att göra karriär på olika sätt. De har identifierat följande 7
”karriärvägar”:
• Platskarriär – platsen som helhet i sig är så attraktiv att man
flyttar dit. Den vanligaste karriären som motiverar 50% av
flyttarna.
• Bostadskarriär – man flyttar för att få en bättre bostad.
Bostadskarriären motiverar 44% av flyttarna.
• Framtidskarriär – man bedömer att framtidsutsikterna är bättre
på platsen man flyttar till. Framtidskarriären motiverar 33% av
flyttarna.
• Avståndskarriär – man flyttar på grund av minskade avstånd
och restider. Avståndskarriären motiverar 20% av flyttarna.
• Arbetskarriär – man flyttar på grund av att man fått ett (nytt)
jobb eller att arbetet flyttade. Arbetskarriären motiverar 18% av
flyttarna.
• Återkomsten – man flyttar ”hem” igen till en plats där man bott
tidigare. Återkomsten motiverar 15% av flyttarna.
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• Relationskarriär – man flyttar på grund av partnerns skäl
snarare än egna motiv. Relationskarriären motiverar 13% av
flyttarna.
(www.kairosfuture.com/se Varför flyttar vi del 1)

De största anledningarna är alltså att platsen i sig är attraktiv, att boendet
och framtidsutsikterna är bättre. Det är ganska få som flyttar tillbaka till den
ort man kommer ifrån. Man har också sett att människor mellan 18 och 27 i
större utsträckning gör ”framtidskarriär” medan människor över 27 i högre
grad gör ”platskarriär” och ”bostadskarriär”. Vad människor finner attraktivt
har också undersökts av Kairos Future och de kommer fram till att det är
olika men ordet ”närhet” framträder starkt i undersökningen. Det kan vara
närhet till bra kommunikationer och arbete men också till förskola/skola,
kommunal service eller naturen.
För Ölands del är inflyttningen med största sannolikhet ett resultat av
platskarriär – att man finner platsen så attraktiv att man vill bo här. Det visar
ju också den stora inflyttningen av äldre befolkning – att det inte är jobb som
drar utan platsen i sig. Det behöver man ha med i tanken när man beslutar
sig för hur kommunens skollandskap ska se ut.
Av denna anledning bör lokalerna vara flexibla och gå att använda av andra
aktörer än bara skolan. Kanske går det att ha verksamhet för äldre i
anslutning? Biblioteket finns redan i anslutning till skolan idag – kanske kan
man bygga vidare på en idé om ett integrerat samhälle som skapar
mötesplatser för både unga och gamla.
Även förskolan bör tas med i diskussionen kring nya lokaler. Löttorps
förskola har dåliga lokaler idag och Böda förskola (Sandhorvan) har väldigt
få barn. Ett helhetsgrepp kring förskola/skola i förhållande till
samhällsutvecklingen på norra Öland behöver diskuteras.
Digitalisering
Den största förändringen i samhället i stort de senaste decennierna är
digitaliseringen. I skolan har vi gått från att dela ut verktyg till att använda de
möjligheter digitaliseringen erbjuder. Programmering kommer in i
grundskolans reviderade läroplan från 2018 och en ny skola måste vara
rustad för detta. Kanske är just digitaliseringen norra Ölands
utvecklingspotential, kanske är virtuella klassrum det man ska satsa på
snarare än traditionellt utrustade salar? Vid både en renovering och en
nybyggnation är detta frågor man måste ställa sig.
Fjärrundervisning är en marknad som växer sig allt starkare. Genom
fjärrundervisning kan en skola som har svårt att rekrytera lärare inom alla
kompetenser koppla upp sig mot lärare virtuellt. Det bygger på att det finns
andra lärare som är fysiskt närvarande och hjälper eleverna, men den
specifika kompetensen, t.ex. i språkundervisning får man genom
fjärrundervisningen. I Norrbotten som har stora avstånd prövar man med
denna modell. Då kan man anställa lärare som undervisar på flera skolor
utan att behöva förflytta sig över stora avstånd mellan lektionerna. Bl.a. SKL
jobbar aktivt för att man ska ändra i skollagen och tillåta att kommuner
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samverkar genom fjärrundervisning i högre utsträckning än idag. Detta kan
vara ett sätt att behålla kvaliteten på Åkerboskolan på sikt, när lärarbristen
blir mer kännbar än idag.
F-9 eller F-6?
En fråga man bör ställa sig är om det är realistiskt att utifrån elevunderlaget
ha ett högstadium (årskurs 7-9) på Åkerboskolan. Lärare som är
legitimerade för undervisning på högstadiet har som regel 2-5 ämnen som
de får undervisa i. T.ex. är matematik och NO-ämnen en vanlig
kombination, eller svenska och SO-ämnen. Vissa ämneslärare kan ha bara
ett ämne i sin utbildning, t.ex. slöjd, idrott eller musik. För att skapa
heltidstjänster för ämneslärare är det optimala att ha flera klasser per
årskull. I bästa fall kan man då ha en eller flera ämneskollegor att
samarbeta med. Så är det inte på Åkerboskolan och om kommunen ska
fortsätta ha högstadium på Åkerboskolan ska man vara medveten om att
det är svårt att få behöriga lärare som vill stanna. Särskilt svårt är det att
rekrytera och organisera språkundervisningen. Idag delar man språklärare
med Slottsskolan vilket gör att lärarna måste åka mellan skolorna.
På låg- och mellanstadiet är lärarna bredare i sin kompetens, eftersom
utbildningskraven är lägre i varje enskilt ämne. Här kan man bilda arbetslag
runt eleverna eftersom det också finns fritidshemspersonal att samarbeta
kring eleverna med.
En möjlighet är att eleverna går på Slottsskolan i Borgholm från årskurs 7,
särskilt om kommunfullmäktige skulle besluta att flytta tillbaka årskurs 6 från
Slottsskolan till låg- och mellanstadieskolorna. Dock blir det långa skolresor
för den elev som bor i t.ex. Byxelkrok eller Grankullavik som ligger ca 6,5
mil från Borgholm. Läsåret 2017/18 är det 23 elever i årskurs 7-9 som bor
norr om Löttorp. En fråga att ställa sig i sammanhanget är också om
barnfamiljer kommer att välja att bosätta sig på norra Öland om man vet att
barnen ska åka 2-2,5 timmar i buss varje dag från årskurs 7.
Åkerboskolan har idag och under en längre tid haft mycket goda
kunskapsresultat som visat sig i slutbetygen för årskurs 9. Eleverna blir
behöriga till gymnasiet och kommer in på sina gymnasieutbildningar med
höga meritpoäng. Det lilla formatet med en klass per årskurs kan vara
gynnsamt för skolutveckling, där personalgruppen är liten och tajt och kan
genomföra förändringsarbete som ger effekt. Detta skulle kunna förändras
med en flytt till Slottsskolan, men det finns egentligen inget som talar varken
för en förbättring eller en försämring resultatmässigt. Slottsskolan har också
goda resultat, men det är svårt att jämföra enheter med så stor skillnad i
antal elever.
Borgholms kommuns skolor har en klass per årskull i alla skolor utanför
Borgholms centralort. En skola med flera parallella klasser i samma årskurs
kan drivas mer kostnadseffektivt i och med att lärarpersonalen kan
användas mer optimalt, gruppstorlekar kan anpassas m.m. Då kan mer
resurser istället läggas på utveckling och insatser mot elever med särskilda
behov. Borgholms skolor som ligger utanför centralorten blir betydligt
svårare att driva inom samma elevpeng, alltså behöver mer medel fördelas
till de mindre skolorna per elev. Detta är ett politiskt ställningstagande – att
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ha förskola/skola i hela kommunen, för att den kommunala servicen ska
finnas i hela kommunen. Väljer man att satsa på en F-9-skola i Löttorp
måste man också vara beredd att satsa mer pengar per elev i både egen
verksamhet och därmed i ersättning för de elever som går hos annan
huvudman.
Var ska skolan ligga?
I de förslag som tagits fram av arkitekter och fastighetsavdelningen
har man förutsatt att skolan ska ligga där den är idag, även om det
skulle handla om en nybyggnation. Det är kanske det bästa stället,
men detta bör ändå lyftas till diskussion, inte minst utifrån aspekten
rivningskostnad. En allaktivitetspark ska byggas i Löttorp – kanske
borde skolan ligga i anslutning till den? Oavsett så bör en diskussion
kring hela samhället Löttorp och norra Öland föras innan ett sådant
beslut tas.
Fler frågor än svar
Att yttra sig i denna fråga ger kanske fler frågor än svar. Det är ett
stort beslut som ska tas och mycket pengar, tid och engagemang
som ska investeras. Utbildningsnämndens sammanfattade råd till
kommunstyrelsen är följande:
-

Gör en djuplodande förstudie med utgångspunkt i den
verksamhet som ska bedrivas i framtiden istället för
byggnaden i sig. Här är det viktigt att utbildningsnämnden och
förvaltningskontor är delaktiga från början.

-

Ta beslut om hur kommunen vill utveckla samhället kring
norra Öland i stort. Vilka ska bo där i en framtid? Hur ska
näringsliv, föreningsliv och samhällsservice interagera och
utveckla samhället?

-

Om en nybyggnation blir aktuell, ta beslut om var skolan ska
ligga baserat på behov och möjligheter.

-

Ta hänsyn till IT-investeringar och hållbar energi i
investeringsanslaget.

-

Undersök möjligheter till ekonomiska bidrag från EU för
landsbygdsutveckling där skolan är en del i en helhet.

Lennart Andersson
Ordf. utbildningsnämnden

Helena Svensson
Utbildningschef
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90-99

Dnr 2017/70-287 UN

Projekt Åkerboskolan, yttrande till KS
Sammanfattning
Ordförande Lennart Andersson (S) framför att förvaltningschef Helena
Svenssons yttrande kring projekt Åkerboskolan är mycket bra underbyggt.
Björn Andreen (M) undrar i vilken kondition fastigheten är. Lennart Andersson framför att dessa frågor kan ställas till fastighetsstrateg Maria Drott som
kommer till nämnden i september. Björn Andreen undrar om det är svårt att
rekrytera språklärare till Åkerboskolan. Helena Svensson svarar att det kan
vara svårt då förvaltningen inte kan erbjuda heltidstjänster. Diskussioner förs
kring Åkerboskolans verksamhet och utformning.
Beslutsunderlag
Förslag till yttrande daterat den 4 september 2017
Beslut
Arbetsutskottet föreslår nämnden
att

anta yttrandet daterat 4 september 2017 som sitt eget och överlämna
till kommunstyrelsen.

Protokollsanteckning
Det förslag på ombyggnad av Åkerboskolan som lagts fram (95 mkr för renovering eller ca 100 mkr för nybyggnation) var oskäligt högt. Det håller vi absolut med om. Men detta på grund av att arkitekterna inte fått några ramar utan fått tolka uppdraget fritt. Inte på grund av det faktiska behovet eller önskemål från verksamheten. Gör om och gör rätt.
Framtid Öland har i nämnden varit tydliga med att vi inte tänker medverka i
diskussioner eller yttrande som leder till beslut om en eventuell nedläggning
av Åkerboskolan eller som skulle kunna påverka skolans framtid negativt. Vi
ser det inte som ett alternativ för skolungdomar att pendla en timme enkel resa till sin skola. Vi väljer istället att ta fasta på möjligheten att bygga vidare på
idén om ett integrerat samhälle som skapar mötesplatser för både unga och
gamla. (Kanske föds någon idé i samband med den nyligen tillsatta fullmäktigeberedningen “Sveriges bästa äldreomsorg”.) Tänk långsiktigt, vi vet att vi
har en utveckling som kommer att generera i ökat antal äldre i vår kommun. I
skrivelsen kan vi läsa “Ett helhetsgrepp kring förskola/skola i förhållande till
samhällsutvecklingen på norra Öland behöver diskuteras.” Det tycker vi också. Men vi ser på det med andra ögon, utveckla istället för att avveckla. Hur
kan vi väva samman behoven för både våra yngre och äldre medborgare?
Hur kan vi bli ännu mer attraktiva som en kommun där man vill leva, verka
Utdragsbestyrkande
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och bo? Både som ung och gammal?
Vi vill också poängtera att det är viktigt att utgå från hur det ser ut idag. Syftet
med att visa statistik som går tio år bakåt i tiden känns som ett sätt för förvaltningen att förstärka hur tendensen på kurvan ser ut istället för utgå från hur
det ser ut idag och framåt. Politiken har tydligt visat vad vi vill genom den tidigare tillfälliga fullmäktigeberedningen (Norra Ölands utveckling) och många
satsningar som redan är på gång i tätorten Löttorp. Vi vet att vi har väldigt
goda studieresultat på Åkerboskolan och att det till stor del beror på bra lärare men även tack vare småskaligheten och närheten som finns på orten. Lärarna vet vilka barnen är och känner oftast deras föräldrar. Barnen på Åkerboskolan är sedda och trygga (så passande att förvaltningens devis är “Trygga barn växer här”). När en barnfamilj funderar på att flytta till en ort är naturligtvis skola och barnomsorg en av de viktigaste delarna som man tittar på.
Åkerboskolan har då många fördelar att lyfta fram som mycket väl kan vara
det som gör att man flyttar till orten. Men vi måste börja berätta det!
Självklart ska vi även satsa på digitalisering. Det gäller för alla enheter inom
kommunen. Hade denna fråga kommit upp i Borgholm hade det varit en ickefråga. Varför inte profilera och marknadsföra Åkerboskolan som vår modernaste skola?! Om än i liten skala.
Om den egentliga anledningen till en eventuell flytt av Åkerboskolans högstadieelever är att det finns outnyttjade lokaler på Slottsskolan så skulle man
kanske kunna använda dessa till någon geografiskt närmare verksamhet. Till
exempel samordning med gymnasiet, förvaltningen eller annan kommunal
verksamhet?
Jeanette Thygesen (FÖL) Maria Steen (FÖL)

Beslut expedieras till kommunstyrelsen
_____________________________
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Uppdaterad 2017-09-11

Dnr 2017/58-600

Kalendarium för utbildningsnämnden Borgholms
kommun MALL HELÅR
Stående punkter på dagordningen till AU
 Uppföljning av budget
 Inkomna händelserapporter avseende kränkande behandling
Stående punkter på dagordningen till utbildningsnämnden
 Uppföljning av budget
 Anmälan om fattade delegationsbeslut
 Frågor från nämndledamöter
 Information från verksamheten
Möte
Januari

Ärenden

Årshjul
Enheternas arbetsmiljö

Februari

Uppföljning av systematiskt kvalitetsarbete

Mars

Mål och budget utifrån elevunderlag
Uppföljning av internkontroll föregående år
Redovisning av Patientsäkerhetsberättelse
avseende föregående år
Budgetmål för nästa år fastställs

April
Maj

Uppföljning av värdegrundsarbete
Stipendium kulturskolan

Juni

Uppföljning och analys av budget Tertialbokslut 1
Redovisning av barn- och elevutveckling

Augusti

Avstämning och analys avseende
sjukfrånvaron
Uppföljning av föregående läsårs slutbetyg
Uppföljning av föregående läsårs
avslutningsfester
Avstämning och analys av budget –
Tertialbokslut 2
Redovisning av barn- och elevutveckling

September

Oktober

Avgifter och taxor 2018 (kulturskolan,
barnomsorg)

November

Fastställande av internkontrollplan för 2018
Uppföljning av resultat i Öppna jämförelser

December

Redovisning av långsiktig barn- och
elevutveckling
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Uppdaterad 2017-09-11

Dnr 2017/58-600
Fastställande av elevpeng för 2018
Pågående utredningsuppdrag

Status
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Uppdaterad 2017-09-20

Dnr 2017/58-600

Kalendarium för utbildningsnämnden, Borgholm
SEPTEMBER 2017
Stående punkter på dagordningen till AU
 Uppföljning av budget
 Inkomna händelserapporter avseende kränkande behandling
Stående punkter på dagordningen till utbildningsnämnden
 Uppföljning av budget
 Anmälan om fattade delegationsbeslut
 Frågor från nämndledamöter
 Information från verksamheten
Möte
September

Oktober

Ärenden
Maria Drott bjuds in angående plan för
åtgärder på förskolors och skolors utemiljöer
samt renovering/ombyggnad av
Åkerboskolan.
Rapport tillsyn Föräldrakooperativet
Montessori
Rapport från skolavslutningsfester
Rapport Förskolan Sandhorvan
Yttrande om projekt Åkerboskolan enligt KS
beslut 2017-06-20 §121
Utredning utbildningsförvaltningens centrala
organisation
Regler och rutiner för finansiering av
studieresor och avslutningsaktiviteter
Medborgarförslag 2017: skolträdgårdar

Årshjul
Avstämning och analys av budget –
Tertialbokslut 2
Redovisning av barn- och elevutveckling

Avgifter och taxor 2018 (kulturskolan,
barnomsorg)

November

Fastställande av internkontrollplan för 2018
Uppföljning av resultat i Öppna jämförelser

December
Januari

Redovisning av långsiktig barn- och
elevutveckling
Fastställande av elevpeng för 2018
Enheternas arbetsmiljö

Februari

Uppföljning av systematiskt kvalitetsarbete

Mars

Mål och budget utifrån elevunderlag
Uppföljning av internkontroll föregående år
Redovisning av Patientsäkerhetsberättelse
avseende föregående år
Budgetmål för nästa år fastställs

April
Maj

Uppföljning av värdegrundsarbete
Stipendium kulturskolan
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Uppdaterad 2017-09-20

Dnr 2017/58-600
Juni

Uppföljning och analys av budget Tertialbokslut 1
Redovisning av barn- och elevutveckling

Augusti

Avstämning och analys avseende
sjukfrånvaron
Uppföljning av föregående läsårs slutbetyg
Uppföljning av föregående läsårs
avslutningsfester

Pågående utredningsuppdrag
Uppdrag tf FC att samverka med kommunledningen och återkomma i
ärendet om hedersrelaterat våld.
Socialförv intresserad av möte till hösten
Medborgarförslag 2017: utbildning för förskolans pedagoger kring
giftfri vardag
Information om miljö- och hållbarhetsberedningen 30 min
Uppföljning fritidsgården på Slottsskolan

Status
Tas upp på möte med
UNAU/SNAU 23/10
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Dnr 2017/58-600 UN

Kalendarium UN 2017
Sammanfattning
Förvaltningschef Helena Svensson redogör för den uppdaterade grundmallen
för kalendariet samt att det är utformat i en rullande 12 månader period.
Jeanette Thygesen (FÖL) efterfrågar uppföljning av pulshöjande aktiviteter,
om det har blivit fler aktiviteter. Helena Svensson svarar att det inte har varit
uppe till diskussion på ledningsgruppen.
Beslutsunderlag
Kalendarium september daterad 11 september 2017
Kalendarium mall helår daterad 11 september 2017
Beslut
Arbetsutskottet beslutar
att

överlämna kalendarium för september till nämnden med de justeringar som nämnts under mötet.

Arbetsutskottet föreslår nämnden
att

fastställa utformning av kalendarium för utbildningsnämnden enligt
mall helår.

_____________________________
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TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

Diarienummer

2017-09-14

2017/93-728 UN

Kim Jakobsson, 0485-88111
kim.jakobsson@borgholm.se

Rapport från tillsyn på Solstrålens förskola
Tillsynen har genomförts av förskolechef Lena Boking och stabschef Kim
Jakobsson på följande sätt:
16/5 2017 Aviserar tillsyn på Solstrålens Montessoriförskola.
19/6 2017 Lena Boking och Kim Jakobsson träffar föreståndare Carita
Ekberg på Solstrålens montessoriförskola för att gå igenom mallen för tillsyn
av enskild förskola och genomför därefter verksamhetsbesök.
20/6 2017 Carita Ekberg kompletterar med dokument som begärts i
samband med tillsynen.
22/8 2017 Mallen för tillsyn kompletteras via mailkontakt mellan Kim
Jakobsson och Carita Ekberg.
Vi har tagit del av följande dokument:
-Den ifyllda mallen för tillsyn
-Kvalitetsredovisning
-Verksamhetsberättelse
-Hyreskontrakt
-Protokoll från brandmyndighet
-Protokoll från miljö- och hälsomyndighet
-Registreringsbevis
-Resultatrapport
-Stadgar Montessoriförskolan Solstrålen
-Budgetdokument
-Utdrag ut belastningsregister
I enighet med gällande plan för tillsyn av enskilda förskolor i Borgholms
kommun bedömer vi att Montessoriförskolan Solstrålen har mycket goda
förutsättningar för att bedriva enskild förskoleverksamhet.
Utbildningsförvaltningen

Lena Boking
Förskolechef

Kim Jakobsson
Stabschef
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Dnr 2017/93-728 UN

Rapport tillsyn Montessoriförskolan Solstrålen i Borgholm 2017
Sammanfattning
Förvaltningschef Helena Svensson informerar att Borgholms kommun har tillsynsansvar för fristående förskolor i kommunen och tillsyn ska ske vartannat
år. Vid granskning av verksamheten görs en bedömning av kvalitet och kvalitetsförutsättningar, baserat på förskolans möjlighet att arbeta enligt läroplanen och förskolans egen redovisning.
Tillsyn har gjorts på Montessoriförskolan Solstrålen i Borgholm.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad den 14 september 2017.
Beslut
Arbetsutskottet föreslår nämnden
att

godkänna tillsynen och tillsynsresultat av Montessoriförskolan Solstrålen i Borgholm enligt tjänsteskrivelse.

_____________________________
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Dnr 2017/7-606 UN

Information - Ärenden från skolinspektionen och Barn- och elevombudet
Sammanfattning
Ordförande Lennart Andersson (S) informerar att ett svar är inlämnat till Skolinspektionen i ärende dnr 2016/33 anmälan gällande två förskolor i Borgholms kommun (Hasselbacken och Björkviken) samt att Skolinspektionen begär in ett yttrande i samma ärende om förutsättningarna för anmälan till Lärarnas ansvarsnämnd.
Beslut
Arbetsutskottet beslutar
att

överlämna informationen till nämnden.

_____________________________

Utdragsbestyrkande
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Jan-Erik Carlsson
jan-erik.carlsson@borgholm.se

Böda förskola
Sandhorvan
Information, Situationen på Förskolan
Sandhorvan under innevarande år.

Författare: Jan-Erik Karlsson, Utbildningsförvaltningen
Diarienummer: 2017/16-660 UN
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Sammanfattning
På utbildningsnämndens uppdrag har det genomförts ett möte med
vårdnadshavarna till barnen som går på Böda förskola eller står i kö till
förskolan. Syftet var att beskriva läget när det gäller barnantal i nuläget och
prognos framåt samt få vårdnadshavarnas syn på framtiden för förskolan.
I dagsläget går det endast 8 barn på förskolan. I juni 2017 genomfördes ett
möte vårdnadshavarna. Det framfördes då flera alternativ att stärka
förskolan för att få fler barn till Böda förskola.

Inledning
Barnantalet sjunker i upptagningsområdet för Böda förskola. Barnantalet har
under en längre tid varit lågt på förskolan. Just nu är det 8 barn inskrivna på
förskolan. Vi beskriver en del pedagogiska och organisatoriska
konsekvenser nedan.

Uppdrag och syfte
Vid möte mellan KSAU och UNAU 2017-01-17 framfördes frågan om
framtiden för förskolan Sandhorvan i Böda. Skälet var att barnantalet
sjunker i upptagningsområdet. Utbildningsförvaltningen fick då uppdraget att
uppskatta behovet av förskola i dagsläget och framåt samt återkomma till
nämnden med rapport. Utbildningsnämnden gav 2017-01-24 förvaltningen i
uppdrag att genomföra ett föräldramöte på förskolan och sedan rapportera.

Beskrivning av nuläge
Barnantal
Vårterminen 2017 gick 11 barn på förskolan. Barngruppen bestod av 11
pojkar. Inför höstterminen 2017 gick 5 av dessa barn till förskolan i Löttorp
(Solvändan) och Förskoleklass. I kö fanns då 4 barn, varav
vårdnadshavaren till ett barn tidigare tackat nej till erbjuden plats. Var
barnen bor framgår av bifogad karta. Se bilaga 1.
I september 2017 går 8 barn på Böda förskola. Av dessa är 5 barn födda
2012 och går sitt sista år på förskolan. Se åldersfördelning nedan:
2014: 2 barn (1 pojke, 1 flicka)
2013: 1 barn (pojke)
2012: 5 barn (4 pojkar, 1 flicka)
1 barn står i kö, född 2016 (pojke).
Till höstterminen 2018 uppskattas att det går 7 barn på förskolan enligt nu
tillgänglig information där tillkommande barn kommer att vara födda under
2016-2017 boende norr om Löttorp. Det innebär att åldersspannet kommer
att öka mot dagens situation.
Personal
Den lilla förskolan gör att sårbarheten vid sjukdom och ledigheter är stor.
Ensamarbete vid öppning och stängning är en förutsättning vid
Böda förskola Sandhorvan
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schemaläggning. Det finns inte några andra verksamheter i närheten om det
händer något akut med något barn eller personal. Ett löpande kollegialt och
pedagogiskt samarbete med förskoleklass, fritidshem och övriga förskolor i
området skulle vara önskvärt men här utgör avståndet många gånger ett
hinder.
Pedagogik
Den lilla barngruppen gör att möjligheterna till att anpassa verksamheten till
åldersgrupper minskar. Det har genom åren varit svårt att utmana
femåringarna på ett bra sätt eftersom gruppen femåringar varit alldeles för
liten. Förrförra läsåret gick endast en 5-åring på förskolan. Här hade det
varit bra att samarbeta med en närliggande förskola i det pedagogiska
arbetet, vilket är svårt att genomföra pga. dåliga bussförbindelser och
avstånd även till bibliotek och simhall.
Skolverkets allmänna råd om måluppfyllelse i förskolan handlar om
förskolans styrning och ledning, planering och genomförande av
utbildningen, samarbete med hemmen och tillsyn över förskolor. Som
riktmärke för antal barn i en barngrupp rekommenderar Skolverket 6–12 för
barn i åldern 1–3 år respektive 9–15 för barn i åldern 4–5 år. Riktmärket ska
tolkas som något att förhålla sig till och inte något statiskt.
Miljö
Sandhorvans förskola har en fin gård vilket betyder en bra och harmonisk
utemiljö för barnen. Närheten till naturen, skogen och havet är en stor
fördel. Lokalen är däremot tungarbetad eftersom den är lång och svår att i
vissa lägen överblicka. Det blir extra svårt att ha överblick över barnen när
man är ensam personal på förskolan. I lokalen finns dålig lukt som kommer
och går och sätter även sig även i kläder hos barn och personal. Detta har
påpekats under många år.

Träff med vårdnadshavare
Den 12 juni 2017 genomfördes en träff med vårdnadshavarna till barnen
som går på förskolan eller står i kö till förskolan. Se bilaga 2.
Närvarande var föräldrar till barn på Sandhorvans förskola, föräldrar till barn
i Sandhorvans upptagningsområde, Sandhorvans personal samt
skolledning. Syftet med mötet var att träffa föräldrarna för att beskriva
situationen och hur det ser ut framåt med barnantalet.
Utbildningsförvaltningen ville också få in synpunkter på hur man kan skapa
möjligheter för en bra förskola/barnomsorg i den norra kommundelen. En
presentation av barnantalet på Sandhorvan nu och i framtiden gjordes.
Diskussioner fördes dels i storgrupp och dels i smågrupper.
Synpunkter som kom fram från vårdnadshavarna:
 Profilera Sandhorvan på något sätt. Utemiljön och dess närområde
har många fördelar. Profil kan vara att vara ute hela dagar eller
t.o.m. ur- och skurförskola.
Böda förskola Sandhorvan
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Att göra reklam för förskolan genom ex. folder till nyinflyttade.
Löpande beskrivande information om verksamheten på kommunens
hemsida.
Den lilla förskolans fördelar framhölls som ett positivt alternativ till
större barngrupper och förskolor.
Samåkning och samlämning kan ske för ett utbyte med andra
förskolor. Ex. alla barn lämnas på en förskola men åker med buss
e.d till annan förskola för den pedagogiska verksamheten i t.ex. en
åldersgrupp.
Ta hjälp av föräldrar vid behov av skjuts.
Samarbeta med Solvändan vid få barn på Sandhorvan. Personalen
kan ta barnen i bil och åka till Solvändan för pedagogisk verksamhet.
Barnen återvänder på em.
Erbjuda sommarbarn plats.

Riskanalys
En ideal barngrupp har en balans med avseende på bland annat
barnens kön, ålder, etnicitet och social bakgrund. Gruppen bör vara
sammansatt så att barnen har tillräckligt många jämnåriga kamrater för att
ges möjligheter att lära tillsammans och av varandra. I dag är det en
barngrupp på 8 barn åldern 3-5 år, varav 5 kommer att gå till förskoleklass
nästa år. Barngruppens sammansättning blir därmed inte tillfredställande
utifrån läroplanens mål att främja varje barns utveckling och lärande.
Det är ensamarbete vid öppningar och stängningar vilket kommer att bli
svårare om det är små barn på förskolan som behöver mer uppmärksamhet
av personalen.
Insatser som görs för kommunens förskolor, så som exempelvis extra
resursfördelning vid lågt barnantal, kan leda till att kommunen behöver
erbjuda liknande insatser till befintliga eller nya fristående förskolor.

Slutsatser och rekommendationer
Antalet barn på förskolan är för litet för att fullt ut följa de arbetsmiljömässiga
regler och pedagogiska mål som finns. För att kunna bedriva en god
omsorg och undervisning för barnen som är inskrivna på Böda förskola bör
olika insatser göras för att finna samarbetsformer med övriga förskolor inom
området.
Ett alternativ skulle kunna vara att erbjuda transport med pedagog inom
upptagningsområdet till förskolan i Löttorp som förslogs vid träffen med
vårdnadshavarna. Detta skulle eventuellt kunna finansieras med
alternativkostnaden för hyra och extra personal.

Böda förskola Sandhorvan
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Minnesanteckningar möte med föräldrar Sandhorvan 20170612
Närvarande: Föräldrar till barn på Sandhorvans förskola, föräldrar till barn i
Sandhorvans upptagningsområde, Sandhorvans personal samt skolledning.
Syftet med mötet var att träffa föräldrarna för att beskriva situationen och hur det ser ut
framåt med barnantalet. Vi ville också få in synpunkter på hur man kan skapa möjligheter för
en bra förskola/barnomsorg i den norra kommundelen.

En presentation av barnantalet på Sandhorvan nu och i framtiden gjordes.
Diskussioner fördes dels i storgrupp men även i smågrupper.
Synpunkter som kom fram:
● Profilera Sandhorvan på något sätt. Utemiljön och dess närområde har
många fördelar. Profil kan vara att vara ute hela dagar eller t.o.m. ur och
skurförskola.
● Att göra reklam för förskolan genom ex. folder till nyinflyttade.
● Löpande beskrivande information om verksamheten på kommunens
hemsida.
● Den lilla förskolans fördelar framhölls som ett positivt alternativ till större
barngrupper och förskolor.
● Samåkning och samlämning kan ske för ett utbyte med andra förskolor. Ex.
alla barn lämnas på en förskola men åker med buss e.d till annan förskola för
den pedagogiska verksamheten i t. ex. en åldersgrupp.
● Ta hjälp av föräldrar vid behov att skjuts.
● Samarbeta med Solvändan vid få barn på Sandhorvan. Personalen kan ta
barnen i bil och åka till Solvändan för pedagogisk verksamhet. Barnen
återvänder på em.
● Erbjuda sommarbarn plats.

Antecknat av Cecilia Petersson , rektor Åkerboskolan
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Dnr 2017/16-660

Rapport förskolan Sandhorvan, Böda
Sammanfattning
Ordförande Lennart Andesson (S) redogör för rapporten. Björn Andreen (M)
undrar varför asylsökande barnen ingår i rapporten då det är en tillfällig tidsperiod de har varit här, vilket inte bör ingå i detta sammanhang. Mötet diskuterar frågan och vill ha en redaktionell ändring.
Beslutsunderlag
Rapport Böda förskola Sandhorvan daterad den 8 september 2017
Beslut
Arbetsutskottet beslutar
att

rapport godkänns med redaktionella ändringar samt överlämnas till
nämnden.

Arbetsutskottet föreslår nämnden
att

överlämna rapporten till kommunstyrelsens arbetsutskott.

Protokollsanteckning
Sandhorvan startade 2004 med 5 st barn i gruppen. Under 2015 tillsattes en
tillfällig fullmäktigeberedning som hade i syfte att arbeta fram åtgärder för att
utveckla norra Öland.
Ett av målen var att öka inflyttningen och att få fler företag att etablera sig.
När en barnfamilj funderar på att flytta till en ort är naturligtvis skola och
barnomsorg en av de viktigaste delarna som man tittar på. Då rimmar det lite
illa om förvaltningen har som mål att försöka lägga ner den nordligaste förskolan, som rapporten till dagens möte andas och söker argument för.
Det betyder att vi kan utesluta att barnfamiljer väljer att flytta någonstans norr
om Löttorp.
På en liten ort är det viktigt att utgå ifrån hur populationen faktiskt ser ut. Vi
kan inte välja vilka som flyttar hit eller vilka barn som föds så argumentet om
ideala sammansättningar på barngrupper vill vi att man undviker att diskutera. Det finns faktiskt även fördelar med den lilla barngruppen. Något som föräldrarna belyser som positivt. Det öppnar upp för aktiviteter som är svårare
att möjliggöra med större grupper. Istället väljer man i skrivelsen att fokusera
på svårigheter. Vi behöver en förvaltning som tänker utveckling istället för avveckling.

Utdragsbestyrkande
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Överhuvudtaget känns det som om man i rapporten letar argument för att
övertyga politiken om att det rätta beslutet är att lägga ner förskolan. Man
blandar in de asylsökande i statistiken trots att den verksamheten låg utanför
ordinarie verksamhet och med extra resurser. Lokalen antyds som lång,
svårarbetad och svår att överblicka. Vi som vet hur lokalen ser ut förstår inte
riktigt hur man menar. Lokalen är uppdelad i två delar som är separerade
med grindar. Detta för att kunna ha flera grupper. Är barngruppen mindre vissa dagar borde flexibilitet finnas för att ha barnen samlade i ett rum.
Att det är en fantastisk närmiljö med skog och strand väljer man bort att belysa i rapporten. Föräldrarna tar upp det som en stor fördel, att kunna profilera
Sandhorvan på något sätt. Utemiljön och dess närområde har många fördelar så en profil liknande Ur & Skur-förskola är ett förslag från dem. Det diskuterades även att det då kanske vore intressant för andra förskolor att besöka
Sandhorvan någon dag i veckan för den typen av pedagogik. Viktigt att belysa för vem verksamheten är till för. Vi är till för barnen och dess föräldrar. Att
då välja eller kanske snarare vända ett av föräldrarnas många förslag som
kom fram under mötet med rektor, personal på förskolan och förvaltningens
utvecklingsledare som ett starkt alternativ dvs att slussa eller poola barnen
vidare till Solvändan känns inte ok. Det är verkligen att lyfta det ur sin kontext. Föräldrarna vill att förskolan ska vara kvar och lyfte många bra förslag
på hur man bättre kan lyfta fram och göra mer reklam för verksamheten.
Dessa tycks man helt ha missat i rapporten. Varför ha dialogmöten när man
redan tycks ha bestämt sig?!
I möten med våra medborgare får vi gång på gång höra att en levande landsbygd, småskalighet och närhet är några av de starkaste argumenten för att
vilja bo och verka här i kommunen. Ska vi då gå emot det? När vi ständigt
kämpar för att få fler att flytta hit!? Vi får helt enkelt inte den ekvationen
att gå ihop.
Jeanette Thygesen (FÖL) Maria Steen (FÖL)

Beslut expedieras till kommunstyrelens arbetsutskott
_____________________________
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Barn- och elevstatistik 170901

Skola

Särskola

F

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Totalt

Åkerboskolan

0

15

17

12

16

16

19

16

25

18

20

174

Viktoriaskolan

0

31

36

31

27

36

29

0

0

0

0

190

Slottsskolan

0

0

0

0

0

0

0

73

74

67

70

284

Köping skola

0

13

20

13

23

22

20

0

0

0

0

111

Rälla skola

0

11

17

7

12

9

10

0

0

0

0

66

Gärdslösa skola

0

12

13

12

17

13

10

0

0

0

0

77

Totalt

0

82

103

75

95

96

88

89

99

85

90

902

Aviserade

Placerade

Till fskl 18/19

Sandhorvan

2

7

5

Solvändan

1

26

10

Kråkbacken

2

23

8

Hasselbacken

3

34

7

Björkviken

5

32

5

Skogsbrynet

3

46

14

Rödhaken

3

26

3

Fyrtornet

1

10

0

Rälla

4

40

11

Runsten

3

32

6

Gärdslösa

6

44

9

Totalt

33

320

78

Förskola
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Dnr 2017/29-660 UN

Redovisning Barn- och elevstatistik 170901
Sammanfattning
Diskusson förs kring antal barn på förskolan Sandhorvan och möjligheter till
samordning av verksamheterna på norra området samt centrala barnomsorgen där det är 82 barn uppdelat på tre förskolor. Det skulle det finnas samordningsfördelar med att ha en förskola för dessa barn.
Beslutsunderlag
Barn- och elevstatistik per den 1 september 2017
Beslut
Arbetsutskottet beslutar
att

överlämna informationen till nämnden.

_____________________________

Utdragsbestyrkande
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TÄVLA OCH VINN FINA PRISER!

TV 40”

PRESENTKORT - BIOBILJETTER - GODIS

Paintball
Hinderb

segway

ana

l
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b
d
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y
t
s
o
i
Rad
mat

Vattenkrig
Chokladhjul

plats: sLOTTSGÅRDEN - tid: 16 juni KL 18-22 - ÅLDERSGRÄNS: Från åk 6 -18 ÅR

ALLT ÄR GRATIS!
Alkohol och tobak är givetvis inte tillåtet!

VÄLKOMNA!!!
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Skolavslutning – 17
Avslutningsfesten för årskurs 6-18år gick i år av stapeln fredagen 16:e
juni och vilken kväll detta blev!
Arrangemanget anordnades i år i Borgholms Sporthall med olika
aktiviteter som hoppborgar, paintball, segway, chokladhjul, olika
tävlingar samt lotterier.
Under kvällen bjöds även alla ungdomar på mat i form av grillad
kycklingkebab i pitabröd samt även dricka.
Vi gästades av cirka 65 glada och förväntansfulla ungdomar.
För att få delta under kvällen är alkoblås obligatoriskt vid entrén
varje gång man lämnat lokalen. Samtliga ”blåste grönt” under hela
kvällen.
Denna kväll hade inte varit möjlig utan de pengar som söktes samt
även beviljades av utbildningsförvaltningen och socialförvaltningen.
Även våra samarbetspartners och sponsorer ska ha en stor eloge för
denna fantastiska kväll.
/ Fritidsledarna, Slottsgården
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Grönt Blås, skolavslutning, fredagen den 16 Juni 2017
Kort sammanfattning av aktiviteten Grönt Blås
Under skolavslutningskvällen fredagen den 16 juni 2017 har Åkerboskolans
Fritidsgård i samarbete med föräldrar från åk 9 arrangerat den drogförebyggande
aktiviteten Grönt Blås. Aktiviteten belönar ungdomar (13-15 år) som
avstår från att dricka alkohol.
Borgholms kommun bidrog med personal (2st från Fritidsgården) under aktiviteten
och även varit med i förarbetet tillsammans med föräldrar från årskurs nio. Totalt 45
ungdomar deltog i aktiviteten .
Ungdomarna blåser i alkoholmätaren två gånger under kvällen. En gång vid ankomst
och en andra gång innan utlottning. Alla som deltog blåste grönt. De kunde
därmed delta i utlottningen av priser som skänkts av lokala företagare eller köpts in.
Under kvällen fanns aktiviteter såsom, uppblåsbar hoppborgar, tävlingar mm.
Det serverades även hamburgare, dryck och snacks. Detta kunde genomföras med
hjälp av bidrag från Borgholms Kommun, Sparbankstiftelsen och lokala företagare.
Dessa ungdomar gjorde ett aktivt val att avstå från alkohol och droger under sin
avslutningskväll.

Anne Boman & Christina Ahlström-Ek
Fritidsledare Åkerboskolan
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Dnr 2017/50-600 UN

Rapport från skolavslutningsfester för Slotts- och Åkerboskolan 2017
Sammanfattning
Rapport om skolavslutningsfester från fritidsgårdarna i Borgholm och Löttorp
är utsänt till arbetsutskottet. Ordförande Lennart Andersson (S) frågar om fördelning mellan årskurserna utav de 65 ungdomarna som deltog vid Slottsgårdens skolavslutningsfest. Förvaltningschef Helena Svensson återkopplar
med personalen på fritidsgårdarna och förebyggande teamet om deras analys av kvällen.
Diskussion förs kring Slottsgårdens verksamhet på kvällstid. Vem äger frågan om fritidsgårdens verksamhetsplacering? Förebyggande teamet har lämnat önskemål om flytt av fritidsgård till andra lokaler utanför skolan för att
även locka till sig gymnasieungdomarna. Slottsskolans rektor har framfört, då
frågan kommit på tal, att det inte är en fördel för Slottsskolan att flytta ut fritidsgården från Slottsskolan.
Beslutsunderlag
Inbjudan till skolavslutningsfest
Rapport från Slottsskolans fritidsgård, Slottsgården
Rapport från Åkerboskolans fritidsgård
Beslut
Arbetsutskottet beslutar
att

överlämna informationen till nämnden.

att

med anledning av rapporterna från skolavslutningsfesterna ge förvaltningschefen i uppdrag att diskutera frågan om fritidsgårdens lokalisering med skolledning och personal på Slottsskolan och återkomma till
nämnden i ärendet.

_____________________________

Utdragsbestyrkande

