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ÄRENDEN

Sid

Tid

1

Upprop

2

Val av justerare

3

Uppföljning av värdegrundsarbete Likabehandlingsplaner
Medverkande Göran Eliasson, Marwin Johansson

2018/79 610

2-40

10.05

4

Information, Borgholms Energi - gällande revidering av
kommunens avfallsplan, avfallsföreskrifter och
avfallstaxa. Medverkande Carolina Grandin

2018/82 600

41-51

11.30

5

Beslut, Uppföljning budget tertial 1 2018

2018/4 640

52-61

13.00

6

Beslut, Genomlysning av barnomsorg på obekväm
arbetstid
Information, Revisionen - Ekonomisk styrning och
uppföljning av verksamheten 2018

2018/81 660

62-66

13.40

2018/77 007

67-68

13.55

8

Beslut, Anmälan av fattade delegeringsbeslut 2018

2018/6 002

69

14.00

9

Information, Kalendarium maj 2018

2018/5 600

70-72

14.05

10

2018/8 606

73

14.15

11

Information om ärenden från Skolinspektionen och
Barn- och elevombudet
Information från verksamheten

2018/10 600

14.30

12

Frågor från nämndsledamöter

2018/9 600

14.45
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UTDRAG UR

Sammanträdesprotokoll
UTBILDNINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT

§ 40

Sammanträdesdatum

Paragrafer

2018-05-16

37-50

Dnr 2018/79-610 UN

Information, Uppföljning av värdegrundsarbete, Likabehandlingsplaner
Sammanfattning
Mötet diskuterar för att få fram ett rimligt sätt för nämndens ledamöter att
kunna sätta sig in i verksamheternas arbete kring värdegrundsarbete med
stöd av likabehandlingsplaner. Mötet kommer fram till att bjuda in skolledarteamet för ett rektorsområde per år.
Beslut
Arbetsutskottet beslutar
att

uppdra till utvecklingsledare att arbeta fram ett upplägg för nämndens
uppföljning av värdergrundsarbetet.

att

bjuda in skolledarna för centrala rektorsområdet till den 30 maj 2018.

att

i kallelsen till nämnden sända ut Likabehandlingsplaner/Plan för kränkande behandling för centrala rektorsområdet.

_____________________________

Utdragsbestyrkande
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Sandhorvan

LIKABEHANDLINGSPLAN
Plan mot diskriminering och kränkande behandling

2018-02-01 – 2018-09-30

Böda förskola · 387 73 Löttorp · Tel 0485-881 51 · www.borgholm.se/akerboenhetens-forskola/
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Förskolechefen har ordet
Som förskolechef har jag det övergripande ansvaret för arbetet med att främja
likabehandling samt förebygga diskriminering och kränkande behandling. Jag har
ansvaret att en plan årligen upprättas, följs och förankras.Trygghet och trivsel för alla
är grunden för mitt arbete. Om man inte är trygg och känner trivsel är det svårare att
arbeta och lära sig saker. Därför är det viktigt att alla bemöts med respekt och värme
samt känner sig bekräftad.Jag träffar regelbundet barn och personal när jag besöker
förskolan och får då tillfälle att höra hur de har det. På arbetsplatsträffarna med
personalen tar vi också upp frågan om trivsel och trygghet på förskolan. Känner
barnen sig trygga och sedda både hemma och i förskolan har de goda förutsättningar
att lära sig saker. Känner personalen sig trygga och sedda har de goda möjligheter
att utöva sitt yrke.Jag arbetar för en trygg förskola för alla.
/Marwin Johansson
Förskolechef

Syfte med Likabehandlingsplanen
Små barn och kränkningar.
Kränker verkligen små barn varandra?
Ja, det förekommer tyvärr kränkningar eller tendenser till det, även bland mindre
barn. Det är när barnen är mindre som vi har bäst möjlighet att ingripa. Det är därför
vårt förebyggande arbete mot kränkningar är så viktigt. Förskoletiden är en bra tid att
utveckla barns empati och förmåga att se om något barn är utanför. Att känna
medkänsla är en förutsättning för att kunna förebygga utanförskap och kränkningar.
Vi vuxna har egentligen bäst möjlighet att arbeta med det av flera skäl.





Små barn har stor tilltro till oss vuxna och vi har chans att vara goda
föredömen.
Små barn döljer inte en kränkande handling.
Små barn tycker inte att det är ”skvallrigt” att berätta om någon är dum.
Små barn skäms inte för att gråta eller på annat sätt visa att de är ledsna.

Det är alltså före skolåldern som vi vuxna har bäst chans att upptäcka tendenser till
utanförskap och kränkningar och påverka barnen mot ett bättre beteende.
Gemensamt för all kränkande behandling är att någon kränker principen om alla
människors lika värde.
Kränkande behandling
Gemensamt för all kränkande behandling är att någon kränker principen om alla
människors lika värde. Vad är en kränkning? Se bilaga 1.
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Vision
Trygga barn växer här! På vår förskola hjälps vi alla åt att skapa en sådan
miljö att alla känner sig trygga.

Fortlöpande arbete i fyra steg

Kartläggning och nulägesanalys
Kartläggning
Kartläggning utgörs av regelbundna samtal med personal, föräldrar och barn. Samtal
med föräldrar och barn sker dagligen vid lämning och hämtning, utvecklingssamtal
erbjuds en gång per läsår oftast på vårterminen men också oftare om det finns
önskemål.
Vi har trivselenkäter för barn i åldern 4-6 år som vi använder oss av inför
utvecklingssamtalet.
Nulägesanalys
Som otrygg plats kvarstår den stora kullen på gården men all personal är medvetna
om detta och har extra uppsikt. Det har ibland förekommit otrevlig attityd i gruppen
och därför kommer vi att fortsätta arbetet med kamratskap, olikheter, empati och
allas lika värde.
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Förebyggande arbete
I enlighet med Läroplanen Lpfö 98 reviderad 2016, tar vi på Sandhorvans förskola
avstånd från varje form av kränkande behandling och arbetar alltid för att motverka
detta. Förskolan skall sträva efter att varje barn utvecklar






Öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar.
Förmågan att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt
att ha viljan att hjälpa andra.
Sin identitet och känner sig trygg i den.
Sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter och förstå
rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler.
Förståelse för att alla människor har lika värde oberoende av social bakgrund
och oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell
läggning eller funktionshinder.

Främjande arbete
Det främjande arbetet syftar till att skapa en trygg förskolemiljö och förstärka
respekten för allas lika värde. Arbetet inriktas mot alla och pågår kontinuerligt.
Exempel på främjande insatser från vår verksamhet:
Vi kartlägger och analyserar genom observationer och samtal., hur gruppklimatet är i
nuläget. Kartläggning av otrygga platser, som all personal är medveten om och
åtgärdar genom bla extra uppsikt och inte tillåter barnen vara där under de tider vi är
mindre personal.
Vi arbetar för att skapa en demokratisk miljö som ska råda mellan alla som vistas på
förskolan. Vi pratar mycket om hur man är en bra kompis. Vi lyfter fram våra olikheter
och visar den styrka det finns i det. Vi försöker reda ut konflikter, vad som har hänt
och hur man skulle kunnat göra istället. Vi ”gör förlåt”. Vi arbetar med att utveckla
empatiska frågor och förstärker positivt beteende, särskilt hjälpsamhet och empati. Vi
använder oss av samlingar, lekar, sagor och samtal i vårt fortlöpande arbete samt att
vi är goda föredömen.
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Mål och handlingsplan
Mål
Att vårdnadshavare och barn ska känna och vara medvetna om att barnens
trivsel är viktig på vår förskola.
 Att all personal arbetar aktivt med normer och attityder son finns i
verksamheten.
 Att alla vårdnadshavare, barn och personal känner till förskolans
Likabehandlingsplan.



Handlingsplan
Vi har en handlingsplan som all personal känner till. Den sker stegvis när en
händelse/kränkning skett. I korta drag.







Utreda situationen/händelsen.
Åtgärder i barngruppen/personallag
Informera föräldrar/personal – vid allvarlig kränkning anmäls detta till
förskolechef (se bilaga 2) som i sin tur gör en utredning och rapporterar vidare
till huvudman.
Personal följer upp inom kort tid. Kvarstår problemet:
Åtgärder föräldrar/förskolechef/personal/elevhälsoteam.
Utvärdering gemensamt efter en tid med inblandade.

Uppföljning och utvärdering
Likabehandlingsplanen följs upp och utvärderas årligen vid förskolans
utvecklingsdagar och vid behov.
Planen ska vara ett levande verktyg i det dagliga arbetet. Den revideras en gång per
år, på höstterminen för att följa den aktuella barngruppens sammansättning.

Alla vårdnadshavare kan hjälpa till
Barn, pedagoger och annan personal på Sandhorvans förskola i Böda kan göra
mycket, men det är nödvändigt att hemmen hjälper till. Visa tydligt för ditt barn att du
inte accepterar att kränkningar förekommer. Om förskola och hem klart tar avstånd
från kränkningar får det en positiv inverkan på barnen. Prata med ditt barn om
kränkningar. Läs tex. böcker – Många barnböcker tar upp detta ämne tex. Grodanböckerna, Liten och trygg från Brottsofferjouren, Bamse m.fl. Är någon utsatt? Är
någon ensam? Är någon utfryst?
Tag kontakt med förskolan om ditt barn berättar om kränkningar! Tillsammans
kan vi skapa en förskola där alla trivs och mår bra.
5
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Bilaga 1
“Förebygga diskriminering, främja likabehandling i skolan, En handledning för arbetet
med likabehandlingsplan, JämO”
Kränkande behandling
Ett uppträdande som kränker en elevs värdighet. Kränkningar kan vara
Vid fysiska (slag, knuffar)
Vid verbala (hot, svordomar, öknamn)
Vid psykosociala (utfrysning, blickar, alla går när man kommer)
Vid texter och bilder (även som lappar, fotografier, sms, i mms, msn och
meddelanden
på olika webbcommunities).
Kränkande behandling kan delas in i
• trakasserier
• annan kränkande behandling.
Trakasserier Annan kränkande behandling är kränkande behandling som har
samband med är uppträdande som — utan att vara trakön kasserier — kränker en
elevs värdighet.
• etnisk tillhörighet
• religion eller annan trosuppfattning -funktionshinder
• sexuell läggning.
Både skolpersonal och elever kan göra sig skyldiga till trakasserier. Det är
trakasserier även när en elev kränks på grund av en förälders sexuella läggning,
funktionshinder etc.
Diskriminering
är när en vuxen i skolan missgynnar en elev och det har samband med kön, etnisk
tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder eller sexuell läggning.
Trakasserier som utförs av skolans personal kan också vara diskriminering.
Diskriminering kan även ske genom skolans regler, undervisning, läroböcker etc.
Befogade tillsägelser Förbudet för skolpersonal att utsätta elever för kränkningar
gäller naturligtvis inte tillrättavisning som är befogad för
att upprätthålla ordning och god miljö, även om eleven kan
uppleva tillrättavisningen som kränkande.
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Bilaga 2.

Del 1 - Anmälan om kränkande behandling/trakasserier/diskriminering
Enligt 6 kap. 10§ skollagen (2010:800) samt 2 kap. 7§ diskrimineringslagen (2008:567) är personal
som får kännedom om att ett barn eller elev anser sig vara utsatt för kränkande behandling i
samband med verksamheten skyldig att anmäla detta till förskolechefen eller rektor. Förskolechef
och rektor är skyldig att anmäla detta till barn- och utbildningsförvaltningen.

Barn/Elev som anser sig ha blivit utsatt
Namn

Personnummer

Förskola/Skola

Avdelning/Klass

Händelseinformation
Datum för händelsen

Datum då händelsen kom till skolans/förskolans kännedom

Datum då händelsen anmälts till förskolechef/rektor

Ansvarig förskolechef/rektor

Kortfattad beskrivning av händelsen

Var, när, hur, vilka m m (barn i förskolan namnges inte)

Eventuella vidtagna åtgärder

Vårdnadshavare (ange namn) för barn som anser sig ha blivit utsatt har kontaktats, ange datum.

Underskrifter
Datum

Datum

Anmälarens underskrift

Förskolechefs/rektors underskrift
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Solvändan

LIKABEHANDLINGSPLAN
Plan mot diskriminering och kränkande behandling

2018-02-01 – 2018-09-30

Åkerboskolan · 387 04 Löttorp · Tel 0485-881 51 · www.borgholm.se/akerboenhetens-forskola/

26

Förskolechefen har ordet

Som förskolechef har jag det övergripande ansvaret för arbetet med att främja
likabehandling samt förebygga diskriminering och kränkande behandling. Jag har
ansvaret att en plan årligen upprättas, följs och förankras.Trygghet och trivsel för alla
är grunden för mitt arbete. Om man inte är trygg och känner trivsel är det svårare att
arbeta och lära sig saker. Därför är det viktigt att alla bemöts med respekt och värme
samt känner sig bekräftad.Jag träffar regelbundet barn och personal när jag besöker
förskolan och får då tillfälle att höra hur de har det. På arbetsplatsträffarna med
personalen tar vi också upp frågan om trivsel och trygghet på förskolan. Känner
barnen sig trygga och sedda både hemma och i förskolan har de goda förutsättningar
att lära sig saker. Känner personalen sig trygga och sedda har de goda möjligheter
att utöva sitt yrke.Jag arbetar för en trygg förskola för alla.
/Marwin Johansson
Förskolechef

Syfte med Likabehandlingsplanen
Små barn och kränkningar.

Kränker verkligen små barn varandra?
Ja, det förekommer tyvärr kränkningar, eller tendenser till det, även bland
mindre barn. Det är när barnen är mindre som vi har bäst möjlighet att ingripa.
Det är därför vårt förebyggande arbete mot kränkningar är så viktigt.
Förskoletiden är en bra tid att utveckla barns empati och deras förmåga att se
om något barn är utanför. Att känna medkänsla är en förutsättning för att
kunna förebygga utanförskap och kränkningar. Vi vuxna har egentligen bäst
möjlighet att arbeta med det av flera skäl:
 Små barn har stor tilltro till oss vuxna och vi har chans att vara goda
föredöme.
 Små barn döljer inte en kränkande handling.
 Små barn tycker inte det är “skvallrigt” att berätta att någon är dum.
 Små barn skäms inte att gråta eller på annat sätt visa att de är ledsna.
Det är alltså före skolåldern som vi vuxna har bäst chanser att upptäcka
tendenser till utanförskap och kränkningar, och påverka barnen mot ett bättre
beteende.
Kränkande behandling

Gemensamt för all kränkande behandling är att någon kränker principen om
alla människors lika värde.
Vad är kränkning? Se bilaga 1.
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Vision
Trygga barn växer här! På vår förskola hjälps vi alla åt att skapa en sådan
miljö att alla känner sig trygga.

Fortlöpande arbete i fyra steg

Kartläggning och nulägesanalys
Kartläggningsmetoder
Kartläggningen utgörs av regelbundna samtal med personal, föräldrar och
barn. Dessa samtal sker dagligen vid hämtning och lämning,
utvecklingssamtal en gång per läsår, oftast på vårterminen. Via dessa får vi en
bra bild av gruppens aktuella stämning.
Vi har trivselenkäter för barn i åldern 4-6, som vi använder oss av inför
utvecklingssamtalen.
Nulägesanalys

Utifrån observationer och reflektioner har vi kommit fram till att vi har hög
trivsel här. Kränkningar förekommer i liten utsträckning.

28

Förebyggande arbete
I enlighet med Läroplanen Lpfö 98 reviderad 2016, på Solvändans förskola
tar vi avstånd från varje form av kränkande behandling, och vi arbetar alltid
för att motverka detta. Förskolan skall sträva efter att varje barn utvecklar:







Öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar.
Förmågan att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation
samt vilja att hjälpa andra.
Sin identitet och känner sig trygg i den.
Sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter och
förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma
regler.
Förståelse för att alla människor har lika värde oberoende av social
bakgrund, och oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan
trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning.

Främjande insatser
Det främjande arbetet syftar till att skapa en trygg förskolemiljö och förstärka
respekten för allas lika värde. Arbetet inriktas mot alla och pågår kontinuerligt.
Exempel på främjande insatser från vår verksamhet:
Vi kartlägger och analyserar genom observationer och samtal, hur
gruppklimatet är i nuläget. Kartläggning av otrygga platser, som all personal är
medvetna om och åtgärdar genom bla extra uppsikt, inte tillåter barnen var där
vissa tider då vi är lite personal.
Vi arbetar för att skapa en demokratisk miljö som ska råda mellan alla som
vistas på förskolan. Vi pratar mycket om hur man är en bra kompis, vi gör
förlåt när det blivit fel. Vi förstärker positivt beteende, särskilt hjälpsamhet och
empati. När någon berättar något så lyssnar vi, försöker ge goda råd i hur man
löser konflikter.
Vi arbetar med att utveckla empatiska frågor. Vi använder oss av samlingar,
sagor, lekar och samtal i vårt arbete förutom att vara goda föredömen.
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Mål och handlingsplan
Mål




Att vårdnadshavare och barn ska känna och vara medvetna om att
barnens trivsel är viktig på vår förskola.
Att all personal arbetar aktivt med normer, attityder som finns i
verksamheten
Att alla vårdnadshavare, barn och personal känner till förskolans
Likabehandlingsplan

Handlingsplan

Vi har en handlingsplan som all personal känner till. Det sker stegvis när en
händelse/kränkning skett. Så här ser den ut i korta drag:
 Utreda situationen/händelsen
 Åtgärder i barngrupp/personallag
 Informera föräldrar/personal. Vid allvarlig kränkning informeras
förskolechef (se bilaga 2) som i sin tur gör en utredning och rapporterar
till huvudman.
 Personal följer upp detta inom kort tid. Kvarstår problemet:
 Åtgärder föräldrar/personal/förskolechef och elevhälsoteam
 Utvärdering gemensamt efter en tid med inblandade

Uppföljning och utvärdering

Likabehandlingsplanen följs upp och utvärderas årligen vid förskolans
utvecklingsdagar och vid behov.
Planen skall vara ett levande verktyg i det dagliga arbetet. Den revideras en
gång per år, på höstterminen för att följa den aktuella barngruppens
sammansättning.

Alla vårdnadshavare kan hjälpa till

Barn, pedagoger och annan personal på Solvändans förskola i Löttorp kan
göra mycket, men det är nödvändigt att hemmen hjälper till. Visa tydligt för ditt
barn att du inte accepterar att kränkningar förekommer. Om förskola och hem
klart tar avstånd från kränkningar får detta en positiv inverkan på barnen. Prata
med ditt barn om kränkningar, läs böcker. Många sago-böcker tar upp detta
ämne tex Grodan-böckerna, Liten och Trygg från Brottsofferjouren, Bamse. Är
någon utsatt? Är någon ensam och utfryst?
Tag kontakt med förskolan om ditt barn berättar om kränkningar!
Tillsammans kan vi skapa en förskola där alla trivs och mår bra.
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Bilaga 1

“Förebygga diskriminering, främja likabehandling i skolan, En handledning för
arbetet med likabehandlingsplan, JämO”

Kränkande behandling
Ett uppträdande som kränker en elevs värdighet. Kränkningar kan vara
Vid fysiska (slag, knuffar)
Vid verbala (hot, svordomar, öknamn)

Vid psykosociala (utfrysning, blickar, alla går när man kommer)
Vid texter och bilder (även som lappar, fotografier, sms, i mms, msn och meddelanden
på olika webbcommunities).
Kränkande behandling kan delas in i
• trakasserier

• annan kränkande behandling.

Trakasserier Annan kränkande behandling är kränkande behandling som har samband med är
uppträdande som — utan att vara trakön kasserier — kränker en elevs värdighet.
• etnisk tillhörighet
• religion eller annan trosuppfattning -funktionshinder

• sexuell läggning.
Både skolpersonal och elever kan göra sig skyldiga till trakasserier. Det är trakasserier även när en elev kränks på grund av
en förälders sexuella läggning,
funktionshinder etc.

Diskriminering
är när en vuxen i skolan missgynnar en elev och det har samband med kön, etnisk tillhörighet, religion
eller annan trosuppfattning, funktionshinder eller sexuell läggning. Trakasserier som utförs av skolans
personal kan också vara diskriminering.
Diskriminering kan även ske genom skolans regler, undervisning, läroböcker etc.
Befogade tillsägelser Förbudet för skolpersonal att utsätta elever för kränkningar gäller naturligtvis
inte tillrättavisning som är befogad för
att upprätthålla ordning och god miljö, även om eleven kan
uppleva tillrättavisningen som kränkande.
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Bilaga 2.

Del 1 - Anmälan om kränkande behandling/trakasserier/diskriminering
Enligt 6 kap. 10§ skollagen (2010:800) samt 2 kap. 7§ diskrimineringslagen (2008:567) är personal
som får kännedom om att ett barn eller elev anser sig vara utsatt för kränkande behandling i
samband med verksamheten skyldig att anmäla detta till förskolechefen eller rektor. Förskolechef
och rektor är skyldig att anmäla detta till barn- och utbildningsförvaltningen.

Barn/Elev som anser sig ha blivit utsatt
Namn

Personnummer

Förskola/Skola

Avdelning/Klass

Händelseinformation
Datum för händelsen

Datum då händelsen kom till skolans/förskolans kännedom

Datum då händelsen anmälts till förskolechef/rektor

Ansvarig förskolechef/rektor

Kortfattad beskrivning av händelsen

Var, när, hur, vilka m m (barn i förskolan namnges inte)

Eventuella vidtagna åtgärder

Vårdnadshavare (ange namn) för barn som anser sig ha blivit utsatt har kontaktats, ange datum.

Underskrifter
Datum

Datum

Anmälarens underskrift

Förskolechefs/rektors underskrift
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Förskolechefen har ordet
Som förskolechef har jag det övergripande ansvaret för arbetet med att främja
likabehandling samt förebygga diskriminering och kränkande behandling. Jag har
ansvaret att en plan årligen upprättas, följs och förankras.
Trygghet och trivsel för alla är grunden för mitt arbete. Om man inte är trygg och
känner trivsel är det svårare att arbeta och lära sig saker. Därför är det viktigt att alla
bemöts med respekt och värme samt känner sig bekräftad.
Jag träffar regelbundet barn och personal när jag besöker förskolan och får då tillfälle
att höra hur de har det. På arbetsplatsträffarna med personalen tar vi också upp
frågan om trivsel och trygghet på förskolan.
Känner barnen sig trygga och sedda både hemma och i förskolan har de goda
förutsättningar att lära sig saker. Känner personalen sig trygga och sedda har de
goda möjligheter att utöva sitt yrke.
Jag arbetar för en trygg förskola för alla.
Marwin Johansson
Förskolechef

Syfte med likabehandlingsplan
Små barn och kränkningar.
Kränker verkligen små barn varandra?
Ja det förekommer tyvärr kränkningar, eller tendenser till det, även bland mindre
barn. Det är när barnen är mindre som vi har bäst möjlighet att ingripa. Det är därför
vi ska bry oss om och verkligen motarbeta kränkningar.
Förskoletiden är en bra tid för att utveckla barns medkänsla och deras förmåga att se
om någon är utanför. Att känna medkänsla är en förutsättning för att kunna
förebygga utanförskap och kränkningar. Vi vuxna har egentligen bäst möjlighet att
arbeta med det av flera skäl:
Det är alltså före skolåldern som vi vuxna har bäst chanser att upptäcka tendenser till
utanförskap och kränkningar, och påverka barnen mot ett bättre beteende.
Kränkande behandling
Gemensamt för all kränkande behandling är att någon kränker principen om alla
människors lika värde.
Vad är en kränkning? Se bilaga 1.
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Vision
Trygga barn växer här! På vår förskola hjälps vi alla åt att skapa en sådan
miljö att alla känner sig trygga.

Fortlöpande arbete i fyra steg

Kartläggning och nulägesanalys
Kartläggning
Kartläggning utgörs av regelbundna samtal med personal, föräldrar och barn. Samtal
med föräldrar och barn sker dagligen vid lämning och hämtning, utvecklingssamtal
erbjuds en gång per läsår oftast på vårterminen men också oftare om det finns
önskemål.
Vi har trivselenkäter för barn i åldern 4-6 år som vi använder oss av inför
utvecklingssamtalet.
Nulägesanalys
I nuläget har vi inga otrygga platser. Det märks att barnen/kompisarna känner igen
och använder våra ”kråkmål”.
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Förebyggande arbete

I enlighet med Läroplan för förskolan Lpfö98 Reviderad 2016.På Kråkbackens
förskola tar vi avstånd från varje form av kränkande behandling, och vi arbetar alltid
för att motverka detta. Förskolan skall sträva efter att varje barn utvecklar:
● Öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar,
● Förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt
vilja att hjälpa andra,
● Sin identitet och känner trygghet i den,
● Sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter och förstå
rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler,
● Förståelse för att alla människor har lika värde oberoende av social bakgrund
och oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell
läggning eller funktionsnedsättning.

Främjande insatser

Det främjande arbetet syftar till att skapa en trygg förskolemiljö och förstärka
respekten för allas lika värde. Arbetet inriktas mot alla och pågår kontinuerligt.
Exempel på främjande insatser från vår verksamhet:
Vi kartlägger och analyserar genom observationer av gruppklimat i förskolan.
Kartläggning av ev. otrygga platser på förskolan både inomhus och utomhus.
Vi arbetar för att skapa en demokratisk miljö som ska råda mellan alla som vistas på
förskolan Kråkbacken. När vi arbetar med det vi kallar Kråkmålen talar vi mycket om
hur vi ska vara mot varandra, att alla får vara med. Vi säger och gör förlåt när det har
blivit fel. Vi förstärker allt positivt, särskilt hjälpsamhet och empati mellan barnen. När
någon berättar så lyssnar vi, försöker ge goda råd i hur man löser konflikter.
Vi arbetar med att utveckla empatiska förmågor. Vi använder oss av samlingar,
sagor, lekar och rollspel i vårt arbete förutom att vara goda föredömen.
Tillsammans ska vi fortsätta arbeta med att förtydliga Kråkmålens ledord;
Hej, Kompis, Hjälpa, Tack, Varsågod, Stopp, Förlåt,
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Mål och handlingsplan
Mål
Under det här året kommer vi särskilt att arbeta med följande mål:
 Tydligt presentera likabehandlingsplan för föräldrar vid enskilda samtal
i september.
 Utveckla trygghets/trivselenkäter för både barn och föräldrar.
Handlingsplan - Om kränkningar ändå uppstår!
Det finns en stegvis handlingsplan som vi arbetar efter. Så här ser den ut i korta
drag.
● Utreda situationen/händelsen
● Åtgärder i barngrupp/personallag
● Informera föräldrar/personal. Vid allvarlig kränkning informeras
förskolechef (se bilaga 2) som i sin tur gör en utredning och rapporterar
vidare till huvudman.
● Personal följer upp inom kort tid. Kvarstår problemet
● Åtgärder föräldrar/personal/förskolechef och elevhälsoteam
● Utvärdering gemensamt efter en tid med inblandade

Uppföljning och utvärdering
Sker årsvis med stöd av observationer i vår förskolemiljö genom barnintervjuer,
föräldraenkäter. Det arbetet sker kontinuerligt och utvärderas i samband med våra
utvecklingsdagar.

Alla vårdnadshavare kan hjälpa till!

Barn, pedagoger och annan personal på Kråkbackens förskola i Södvik kan göra
mycket, men det är nödvändigt att hemmen hjälper till. Visa tydligt för ditt barn att du
inte accepterar att kränkningar förekommer. Om förskola och hem klart tar avstånd
från kränkningar får detta en positiv inverkan på barnen. Prata med ditt barn om
kränkningar. Är någon utsatt? Är någon ensam och utfryst?
Tag kontakt med förskolan om ditt barn berättar om kränkningar!
Tillsammans kan vi skapa en förskola där alla trivs och mår bra.
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Bilaga 1

“Förebygga diskriminering, främja likabehandling i skolan, En handledning för
arbetet med likabehandlingsplan, JämO”

Kränkande behandling
Ett uppträdande som kränker en elevs värdighet. Kränkningar kan vara
Vid fysiska (slag, knuffar)
Vid verbala (hot, svordomar, öknamn)

Vid psykosociala (utfrysning, blickar, alla går när man kommer)
Vid texter och bilder (även som lappar, fotografier, sms, i mms, msn och meddelanden
på olika webbcommunities).
Kränkande behandling kan delas in i
• trakasserier

• annan kränkande behandling.

Trakasserier Annan kränkande behandling är kränkande behandling som har samband med
är uppträdande som — utan att vara trakön kasserier — kränker en elevs värdighet.
• etnisk tillhörighet
• religion eller annan trosuppfattning -funktionshinder

• sexuell läggning.
Både skolpersonal och elever kan göra sig skyldiga till trakasserier. Det är trakasserier även när en elev kränks
på grund av en förälders sexuella läggning,
funktionshinder etc.

Diskriminering
är när en vuxen i skolan missgynnar en elev och det har samband med kön, etnisk
tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder eller sexuell läggning.
Trakasserier som utförs av skolans personal kan också vara diskriminering.
Diskriminering kan även ske genom skolans regler, undervisning, läroböcker etc.
Befogade tillsägelser Förbudet för skolpersonal att utsätta elever för kränkningar gäller
naturligtvis inte tillrättavisning som är befogad för
att upprätthålla ordning och god miljö, även om eleven kan
uppleva tillrättavisningen som kränkande.
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Bilaga 2.

Del 1 - Anmälan om kränkande behandling/trakasserier/diskriminering
Enligt 6 kap. 10§ skollagen (2010:800) samt 2 kap. 7§ diskrimineringslagen (2008:567) är personal
som får kännedom om att ett barn eller elev anser sig vara utsatt för kränkande behandling i
samband med verksamheten skyldig att anmäla detta till förskolechefen eller rektor. Förskolechef
och rektor är skyldig att anmäla detta till barn- och utbildningsförvaltningen.

Barn/Elev som anser sig ha blivit utsatt
Namn

Personnummer

Förskola/Skola

Avdelning/Klass

Händelseinformation
Datum för händelsen

Datum då händelsen kom till skolans/förskolans kännedom

Datum då händelsen anmälts till förskolechef/rektor

Ansvarig förskolechef/rektor

Kortfattad beskrivning av händelsen

Var, när, hur, vilka m m (barn i förskolan namnges inte)

Eventuella vidtagna åtgärder

Vårdnadshavare (ange namn) för barn som anser sig ha blivit utsatt har kontaktats, ange datum.

Underskrifter
Datum

Datum

Anmälarens underskrift

Förskolechefs/rektors underskrift
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41 UTDRAG UR

Sammanträdesprotokoll
UTBILDNINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT

§ 48

Sammanträdesdatum

Paragrafer

2018-05-16

37-50

Dnr 2018/82-600 UN

Information, Revidering av kommunens avfallsplan, avfallsföreskrifter
och avfallstaxa
Sammanfattning
Borgholms Energi AB (BEAB) har kontaktat utbildningsnämnden för att få
komma och informerar om kommunens avfallsplan, avfallsföreskrifter och avfallstaxa.
Beslut
Arbetsutskottet beslutar
att

bjuda in representanter för Borgholms Energi AB till nämndens möte
den 30 maj.

_____________________________

Utdragsbestyrkande
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VAD?
Revidera kommunens
Renhållningsordning

– Avfallsplan – grunden – vad vill kommunen (hela kommunen)
– Avfallsföreskrifter – styrmedel – lokal tillämpning regler (för
det som kommunen själv ansvarar för)

Avfallstaxa

– Finansiering och styrmedel
Hänger starkt ihop, bra att revidera samtidigt
Styr kommunens utförande av sitt ansvar för hushållsavfall
Styrs av Miljöbalken
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Projektplan
•
•
•
•
•

Tider
Styrgruppsmöten
Förankring
Kungörelse/utställning
Taxan
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Teman i avfallsplanen
•
•
•
•

Förebyggande och återanvändning
Återvinning
Miljöpåverkan
Människan i fokus

Förebyggande &
återanvändning
46

– Matsvinn
– Återbruk
– Textilåterbruk
– Upphandlingar

47

Återvinning
– Matavfall
– Förpacknings- och tidningsinsamling
– Kommunens sortering
– Sorteringsmöjligheter ÅVC
– Turisters sortering

48

Miljöpåverkan
– Transportutsläpp
– Deponier
– Farligt avfall
– Enskilda avlopp

49

Människan i fokus
– Nedskräpning
– Tillgänglighet ÅVC
– Kundtjänst/rådgivning
– Information turister/fritidshusägare, skolor
m fl
– Ekonomi
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Till varje tema
•
•
•
•

Inriktningsmål
Nyckeltal
Mätbara mål
Aktiviteter

51

Tack för att ni lyssnade!

52 UTDRAG UR

Sammanträdesprotokoll
UTBILDNINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT

§ 39

Sammanträdesdatum

Paragrafer

2018-05-16

37-50

Dnr 2018/4-640 UN

Uppföljning budget tertial 1 2018
Sammanfattning
Controller Izabelle Sjöbäck redogör för en preliminär budgetuppföljning för
Tertial 1 som totalt visar att utbildningsnämnden har ett utfall på + 419 tkr mot
budget. Tertialbokslut 1 ska vara fastställd den 22 maj så den kommer med
som underlag till utbildningsnämndens kallelse till den 30 maj 2018.

Budget

Redovisat

Avvikelse

Total
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Central stödfunktion

19 828

19 057

771

61

Norra rektorsområdet

6 817

6 692

125

62

Centrala rektorsområdet

15 871

15 821

50

63

Södra rektorsområdet

12 254

12 963

-709

65

Kulturområdet

2 938

2 756

182

57 708

57 289

419

Summa

Utdragsbestyrkande

Årsprognos

53 UTDRAG UR

Sammanträdesprotokoll
UTBILDNINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT
Sammanträdesdatum

Paragrafer

2018-05-16

37-50

Beslutsunderlag
Uppföljning budget Tertial 1 2018 daterat den 16 maj 2018
Beslut
Arbetsutskottet beslutar
att

då ekonomiavdelningen inte kan visa ett klart resultat för tertial 1 vid
arbetsutskottets möte så är det ej möjligt att bereda ärendet inför
nämndens möte.

att

efterfråga analys och information angående vilka åtgärder som vidtas
kring Södra rektorsområdets underskott.

att

överlämna informationen till utbildningsnämnden samt att nämnden
kommer att få ekonomisk uppföljning inklusive årsprognos till kallelsen till den 30 maj 2018.

_____________________________

Utdragsbestyrkande
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Sida

TJÄNSTESKRIVELSE

1(1)

Datum

Diarienummer

2018-05-22

UN 2018/4

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

Tertialbokslut 1 2018
Förslag till beslut
Utbildningsförvaltningen föreslår utbildningsnämnden att besluta
att

lägga tertialbokslut 1 2018 med godkännande till handlingarna

Sammanfattning av ärendet
Måluppfyllelsen för perioden är god. Dock visar Skolenkäten som
Skolinspektionen gjort en viss nedgång vad gäller trygghetsfrågor.
Utbildningsförvaltningens budgetram för 2018 uppgår till 172,9 mkr.
Förvaltningen uppvisar för perioden januari till april en budgetavvikelse om
+449 tkr. Helårsprognosen uppgår till +188 tkr.

Beslutsunderlag
Tertialbokslut 1 2018

Konsekvensanalys
Konsekvensbeskrivningar för budget 2018 är gjorda i för- och grundskola.
Uppföljning av dessa biläggs tertialbokslutet.

Helena Svensson
Utbildningschef

Izabelle Sjöbäck
Controller

Beslut ska skickas till
Kommunstyrelsen

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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Kommunens verksamheter
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Kommunens verksamheter

1 Kommunens verksamheter
1.1 Nämnden i korthet
Rambudget 2018

172 925 tkr

Budgetavvikelse 2018

April +449 tkr
Årsprognos +188 tkr

Ordförande

Lennart Andersson (S)

Förvaltningschef

Helena Svensson

Utbildningsnämnden ansvarar för förskola 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
En ny budgetfördelningsmodell arbetades fram för förskola och grundskola under hösten
2017, som tagits i bruk från 2018. Modellen bygger på att anpassa budgeten till både de barn
och elever som går i kommunens verksamheter och de som valt annan huvudman. Hittills har
budgeten hållits och cheferna följer kontinuerligt upp de konsekvensbedömningar som
gjordes inför årets start.
Kulturskolan har flyttat in i sina nya lokaler i Kronomagasinet och hade en välbesökt
invigning i april. Kulturskolan har tillsammans med biblioteket gått in i ett projekt som SKL
driver tillsammans med 38 kommuner i landet. Syftet med projektet är att nå målgrupper som
man idag inte når.
Den påbörjade utbildningen i Traumamedveten omsorg via Skolverket och Rädda Barnen,
genomförs under året i alla skolenheter i kommunen.

1.3 Nämndsmål
1.3.1 Medborgare
Nämndsmål
Saknas nämndsmål kring inflytande
Kommentar
Inflytande och delaktighet är en viktig del av alla våra verksmaheter. Barn och elever ges möjlighet till
inflytande i det dagliga arbetet i förskola och skola. I och med arbetet inom Lotsens verksamhet så skapas
möjligheter för elevhälsa på lika villkor, både för nyanlända och svenska barn och elever.
Kulturskolan och Biblioteket har tillsammans gått in i ett projekt som SKL driver som heter Mer för fler, som
handlar om att brukarna ska få inflytande över verksamheternas innehåll och former.
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. Under vårterminen 2018 har Skolinspektionens Skolenkät genomförts i Borgholms
kommun. Där deltar elever i årskurs 5 och 9, vårdnadshavare samt personal. Enkäten visar att eleverna i
årskurs 5 är något mindre trygga i Borgholms kommun jämfört med andra kommuner, medan eleverna i
årskurs 9 upplever sig mer trygga än i övriga kommuner som gjort enkäten. Vårdnadshavarna upplever en
något mindre trygghet och även mindre förtroende när det gäller skolans möjligheter att förhindra kränkningar
än jämförelsekommunerna. 91% av vårdnadshavarna tycker att deras barn är trygga i skolan (92% i alla
deltagande kommuner) och 77% anser att skolan arbetar aktivt med att förhindra kränkningar (78% i alla
deltagande kommuner).
Utbildningsnämnd
kommun@borgholm.se ● 0485 – 88 000 ● www.borgholm.se

Tertialbokslut 2018
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Kommunens verksamheter

Nämndsmål
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.
Ombyggnationen av skolgårdar är nu slutförd och innebär att det finns ett större utbud av aktiviteter på raster.
På högstadienivå finns ett aktivt samarbete mellan skola, socialtjänst, polis och folkhälsosamordnare, för att
minska och förebygga användning av alkohol, narkotika och tobak.
I Kulturskola och Bibliotek bedöms tryggheten som god.

Vi använder modern teknik som ett verktyg för kunskapssökande, kommunikation och lärande.
Kommentar
Området digitalisering blir aldrig färdigt - vi utvecklar ständigt nya områden att digitalisera. I Borgholms
kommun har stora satsningar på hårdvara och infrastruktur gjorts på IT-området. Användningen ökar hela tiden
och bedömningen är att vi ligger väl till på den digitala kartan.
Under 2018 genomför skolledningen en kompetensutvecklingssatsning via Skolverket som heter Att leda
digitalisering, för att vara rustade för att ta nästa steg mot en mer digitaliserad skola.

1.3.2 Ekonomi
Nämndsmål
Vi använder budget som ett verktyg för att uppnå mål och ständiga förbättringar.
Kommentar
Den elevpeng som utarbetades under hösten 2017 är nu sjösatt och hittills har vi en budget i balans. Cheferna
har utvecklat en större kompetens kring budgetarbete och en aktiv dialog med både personalavdelning och
ekonomiavdelning har gett goda resultat.
Vi arbetar aktivt med att hålla oss a'jour med de olika statsbidrag som framför allt Skolverket hanterar och
lyckas därmed skapa förutsättningar för utvecklingsarbete trots en begränsad budget.

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.
De senaste åren har Borgholm haft mycket goda resultat gällande årskurs 9. Prognosen inför 2018 är något
lägre, men resultaten är inte framme än, utan presenteras i nästa tertialbokslut.
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.
Ett aktivt arbete med den nya dataskyddsförordningen, GDPR, pågår och vi bedömer att vi ligger väl till för att
uppfylla kraven under året.

1.3.4 Medarbetare
Nämndsmål
Våra medarbetare ska vara stolta och trygga och i ständig utveckling.
Kommentar
Medarbetarenkäten för 2018 visar på mycket goda resultat när det gäller arbetsmotivation, 4,7 på en femgradig
skala. När det gäller frågorna om kompetens och utveckling ligger förvaltningen också högt, 4,2.
Utbildningsnämnd
kommun@borgholm.se ● 0485 – 88 000 ● www.borgholm.se
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Kommunens verksamheter

Nämndsmål
När det gäller ledarskapsfrågor ser vi att den satsning på fler chefer i verksamheten har gett frukt. Till exempel
har vi ökat på frågan om chefen är lätt att nå, från 3,7 (2016) till 4,1 (2018). Alla frågor inom ledarskap har
något högre resultat för utbildningsförvaltningen jämfört med hela kommunen.
Resultaten är något sämre när det gäller möjlighet att påverka sin lön genom sin arbetsinsats.

1.3.5 Miljö- och kultur
Nämndsmål
Vi använder våra kulturverksamheter för att delge kunskap och upplevelser kring våra unika natur- och
kulturvärden.
Kommentar
Kulturverksamheterna märks i all verksamhet, allt från Ölandssamlingen på biblioteket och Kulturskolans
framträdanden till undervisningens kopplingar till det lokala kulturarvet genom Kulturgarantin. Ett närmare
samarbete har utvecklats mellan bibliotek och kulturskola bland annat genom satsningen Mer för fler.

1.3.6 Måluppfyllelse verksamhet
1.4 Ekonomisk analys
Utbildningsförvaltningen uppvisar för perioden januari till april en budgetavvikelse om
+449 tkr (se tabell nedan).
Förvaltningens budgetram för 2018 uppgår till 172,9 mkr och innefattar prioriteringar om
1,1 mkr för utökning av skolledare. Besparingar gjordes från nämnden om 0,7 mkr i form av
sammanslagning av förskoleavdelningar i Runsten samt minskning av dagbarnvårdare, vilket
gör att den totala prioriteringen inför budget 2018 uppgick till 0,4 mkr.
De centrala stödfunktionerna visar för perioden ett överskott, främst på grund av lägre
kostnader än budgeterat för bland annat interkommunal ersättning, IT-service samt personal.
Överskottet på personalkostnader beror dels på vakanser men även på personalkostnader vilka
finansieras med hjälp av Statsbidraget för ökad jämlikhet i grundskolan. Under perioden har
Borgholms kommun fått avslag på Statsbidraget för Elevhälsa, detta var inte inräknat som en
intäkt inför budget 2018 och kommer därmed inte att skapa några underskott vad gäller
intäkter under året. Återbetalningskravet för Statsbidrag för minskade barngrupper om 428 tkr var känt i årsbokslutet för 2017 och belastar därmed inte 2018. Ytterligare
tilläggsbelopp har blivit beviljade under tertial 1 vilket innebär ökade kostnader och ett
underskott för perioden.
Norra området har för perioden ett överskott i förhållande till budget. Det beror bland annat
på lägre driftskostnader, dels på grund av lokalkostnader, samt högre intäkter i form av
lönebidrag.
I det centrala området återfinns för perioden ett mindre överskott. Variation finns dock mellan
enheter där personalkostnader överstiger budget på bland annat Borgholm fritidshem och
förskoleklass. Samtidigt visar området på högre intäkter än budgeterat vilket främst härrörs
till statsbidrag och tilläggsbelopp som tillkommit under våren.
Personalkostnaderna för södra området överstiger budget för perioden och skapar således ett
negativt utfall. Främst återfinns underskottet på förskolor, förskoleklass och fritidshem. Inom
området föreligger utmaningar bland annat på grund av förväntat ökat barnantal under
höstterminen samt elever som är i behov av extra stöd. Delar av underskottet vägs upp med
hjälp av tilläggsbelopp och lönebidrag. Vidare belastas perioden av högre driftskostnader än
budgeterat, bland annat vad gäller lokalkostnader.
Utbildningsnämnd
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Inom kulturområdet finns för perioden ett överskott, främst på grund av lägre
personalkostnader på Biblioteket till följd av vakanser. Lägre driftskostnader på grund av
mindre inköp på Biblioteket samt ökade intäkter för Kulturskolan bidrar även till överskottet.
Helårsprognosen uppgår till +188 tkr. Vad gäller centrala stödfunktionerna visar
interkommunal ersättning på ett överskott i och med det stora antal elever som avslutar sin
grundskoleutbildning efter vårterminen. Även beviljade statsbidrag påverkar prognosen samt
det förväntade underskottet på tilläggsbelopp. Större utbyte av IT-utrustning föreligger vilket
medför att överskottet som finns för perioden jämnas ut i prognosen. Överskottet vad gäller
drift på norra området förväntas minska i och med inköp som planeras längre fram, intäkterna
förväntas fortsätta visa överskott. Centrala områdets överskott för perioden förväntas öka
framöver och därmed skiljer sig årsprognosen mot periodens utfall.
Underskottet som återfinns i södra området för perioden förväntas öka framöver, dock inte i
samma takt som innevarande period. Svårigheter finns att minska bemanningen i och med
behovet av extra stöd och ett förväntat ökat barnantal på förskolorna i höst. Trots
utmaningarna finns under höstterminen en planerad minskning av bemanning i Rälla förskola.
Arbete föreligger med att ytterligare se över underskottet och skapa åtgärdsplaner.
Kulturområdet förväntas bibehålla en positiv budgetavvikelse på grund av högre intäkter och
lägre personalkostnader än budgeterat.

1.4.1 Ekonomisk sammanställning
Budget

Redovisat

Avvikelse

Årsprognos

19 828

19 022

805

943

Total

60

Central
stödfunktion

61

Norra
rektorsområdet

6 817

6 694

123

60

62

Centrala
rektorsområdet

15 871

15 823

48

178

63

Södra
rektorsområdet

12 254

12 963

-709

-1 178

65

Kulturområdet

2 938

2 756

182

186

69

Projekt

0

0

0

0

57 707

57 258

449

188

Summa

1.5 Framtid
Under 2016-17 ökade antalet elever med annat modersmål 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 på lång sikt. Nya barn och elever
kommer fortfarande genom anhöriginvandring, hittills 8 grundskoleelever i år. För att möta
dessa elevers behov samtidigt som vi ska möta alla elever med stödbehov skapar vi från och
med höstterminen 2018 en gemensam organisation för elevhälsa och arbetet med flerspråkiga
barns lärande. Personalen inom dessa båda områden får en gemensam chef och den
gemensamma organisationen kommer att göra att vi undviker stuprörsorganisationer och ser
alla våra barn och elever som vår gemensamma angelägenhet.
Kommunens elevantal i grundskolan har minskat under hela 2000-talet och prognosen är att
det fortsätter att minska om inte inflyttning sker. Dessutom väljer runt 10% av kommunens
Utbildningsnämnd
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elever att gå i skola i annan kommun. Detta gör att det i våra mindre skolor kan bli svårt att få
hela klasser och få ett tjänsteunderlag som gör det möjligt att rekrytera behörig lärarpersonal.
Samtidigt har timplanen ökat vilket gör att behovet av lärare ökat. Rekrytering av pedagoger i
både förskola och grundskola är ett strategiskt viktigt område, vilket gör det viktigt att satsa
på arbetsmiljö för både personal och rektorer.
Flera olika lokalprojekt ligger inom utbildningsnämndens område den närmaste tiden. Flera
förskolor behöver åtgärdas utifrån skyddsronder som är gjorda, mest akut är det på
Skogsbrynets förskola. 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 på ett
tidigt stadium blir delaktiga i lokalprojekt behöver utvecklas. Lokalprojekten behöver få ett
mer strategiskt perspektiv med utgångspunkt i den verksamhet som ska bedrivas i lokalerna.
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Sammanträdesprotokoll
UTBILDNINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT

§ 43

Sammanträdesdatum

Paragrafer

2018-05-16

37-50

Dnr 2018/8-660 UN

Genomlysning av barnomsorg på obekväm arbetstid
Sammanfattning
Verksamheten barnomsorg på obekväm arbetstid är en verksamhet som erbjuds de vårdnadshavare som arbetar på obekväm arbetstid, dvs. på kvällar,
helger, röda dagar och nätter. Verksamheter riktar sig i första hand till barn i
åldern 1-12 år, folkbokförda i Borgholms kommun, vars vårdnadshavare/sammanboende arbetar när ordinarie barnomsorg är stängd. Utbildningsförvaltningen har tillsammans med fackförbundet Kommunal gjort en genomlysning av barnomsorg på obekväm arbetstid. Det finns behov av att det ska
vara framförhållning vid inbokning i verksamheten vilket inte finns i tillämpningsföreskrifterna idag.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad den 18 maj 2018
Beslut
Arbetsutskottet beslutar
att

uppdra till förvaltningschef att göra en tjänsteskrivelse med förslaget
om 14 dagars framförhållning vid inbokning i verksamheten.

att

överlämna ärendet till Utbildningsnämnden.

_____________________________

Utdragsbestyrkande

63

Sida

TJÄNSTESKRIVELSE

1(4)

Datum

Diarienummer

2018-05-11

2018/81-660

Kim Jakobsson, 0485-881 11
kim.jakobsson@borgholm.se

Genomlysning av barnomsorg på obekväm
arbetstid
Förslag till beslut
Utbildningsförvaltningen föreslår utbildningsnämnden:
att

lägga informationen till handlingarna

samt
att

ge utbildningsförvaltningen i uppdrag att ta fram förslag på
förändringar i tillämpningsföreskrifterna för barnomsorg

Bakgrund
Verksamheten barnomsorg på obekväm arbetstid är en verksamhet som
erbjuds de vårdnadshavare som arbetar på obekväm arbetstid, dvs. på
kvällar, helger, röda dagar och nätter. Verksamheter riktar sig i första hand
till barn i åldern 1-12 år, folkbokförda i Borgholms kommun, vars
vårdnadshavare/sammanboende arbetar när ordinarie barnomsorg är
stängd. Avgiften för verksamheten följer Borgholms kommuns avgifter för
övrig barnomsorg, där maxtaxa tillämpas. Barnomsorg på obekväm
arbetstid följer, tillskillnad från fritidshemmets och förskolans verksamhet,
ingen läroplan utan är huvudsakligen en omsorgsverksamhet.
Verksamheten i Borgholms kommun startades upp i september 2014 och
var då förlagd på Skogsbrynets förskola i Borgholm och på Solvändans
förskola i Löttorp. När verksamheten startade bestod den av två tjänster
motsvarande 0,75 tjänst. På grund av avsaknande av underlag har
verksamheten aldrig varit förlagd på natt och har avvecklats i Löttorp.
Verksamheten planerades vid uppstart utifrån en enkätundersökning som
genomfördes för att kartlägga behovet av verksamhetens utformning.
Verksamheten har sedan dess beviljats medel av Kommunfullmäktige för att
utökats, för att kunna erbjuda verksamhet på alla helger, eftersom att
personalen inte kan arbeta varje helg.

Nuläge
Lokal
I dag bedrivs verksamheten barnomsorg på obekvämarbetstid på
Rödhakens förskola. Verksamheten flyttade till Rödhakens lokaler från
Skogsbrynets förskola i februari 2017.

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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Service
Verksamheten erbjuds alla dagar hela året. På vardagar börjar
verksamheten från 16:30 och pågår fram till 22:15. På helgerna och röda
dagar börjar verksamheten 06:15 och pågår fram till 22:15. Tiderna kan
justerat efter ändrade behov men är förlagd utifrån behoven av de barn som
är inskrivna i verksamheten. Behov av plats kan i dag anmälas samma dag.
Verksamheten börjar med att personalen inom barnomsorg på obekväm
arbetstid vid behov hämtar upp barn på Skogsbrynet, Rödhaken och
Fyrtornets förskola. Detta görs för att vårdnadshavare inte ska behöva
avbryta sitt arbetspass för att hämta sitt barn på en förskola för att lämna
barnet på en annan närliggande förskola.
Statsbidrag
Borgholms kommun ansöker och rekvirerar i dag statsbidrag för
verksamheten. Statsbidraget heter ”Statsbidrag för omsorg under tid då
förskola eller fritidshem inte erbjuds” och utgår från erbjudna platser.
Statsbidraget har rekvirerats sedan 2014 och för år 2017 fick Borgholms
kommun 226 560 kr för 20 erbjudna platser. Borgholms kommun har
beviljats 220 560 kr för år 2018.
Barnantal
Verksamheten har ca 20 inskrivna barn och ha under vårterminen 2018 tagit
emot 3 nya barn. Personalen rapporterar varje månad, för varje dag, antal
schemalagda barn med tid och ålder, antal faktiska barn som har deltagit i
verksamheten, vad de har planerat och genomfört för aktiviteter samt vilken
personal som har arbetat. Utifrån månadsredovisningarna har följande
statistik tagits fram:
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Faktist antal barn per månad
Genomsnitt
av tre dagar
Genomsnitt av med minst
antal barn
antal barn

Månad

Genomsnitt
av tre dagar
med flest
antal barn

2017
Januari
1,42
0,00
Februari
1,43
0,00
Mars
1,55
0,00
April
1,93
0,00
Maj
2,23
0,00
Juni
2,30
0,00
Juli*
2,32
0,00
Augusti
2,35
0,00
September
2,03
0,00
Oktober
1,87
0,00
November
1,97
0,00
December
2,25
0,00
2018
Januari
1,06
0,00
Februari
1,00
0,00
Mars
1,97
0,00
April
1,78
0,00
*Juli avser siffror från 2016 då siffror från 2017 saknas

5,33
4,67
3,67
7,00
7,33
9,00
4,67
9,33
5,67
7,33
7,00
7,67
4,00
3,00
6,67
5,00

Det kan tilläggas att det ofta är fler schemalagda barn än det faktiska antal
barn som deltar. Detta kan vara för att vårdnadshavarna har arbeten där de
kan bli inringad med kort framförhållning. De dagar då det är fler barn är
nästan uteslutande på helger och på vardagar kan det ofta vara 0-2 barn
som deltar. Sommarmånaderna har genom åren haft fler barn än övriga
perioder på året.
Personal
På grund av att personalen inte får arbeta varje helg har verksamheten
tidigare beviljats medel för att kunna ha den personal som krävs för att
erbjuda barnomsorg varje lördag och söndag. Det är sedan dess två
personer som arbetar helger ojämna veckor och två andra personer som
arbetar helg jämna veckor. De fyra tjänsterna har varit på 0,75 tjänst och för
att förlägga alla timmar har de fungerat som en förstärkning på andra
förskolor under dagtid.
Under början på 2018 har chefskapet för verksamheten förändrats och
verksamheten har då genomgått ett antal förändringar. Personalen arbetar
som tidigare två pass på helgerna där en arbetar det tidiga passet 06:1514:30 och en annan av arbetar de senare passet 14:00-22:15. På kvällarna
under vardagarna, 16:30-22:15, har det istället varit två som har arbetat
samtidigt trots att det är färre barn. Genom att övergå till enkelbemanning
på vardagarna, förutom då det finns barn med särskilda behov, och minska
något på den tid som vissa förskokolor får i förstärkning har verksamheten

Borgholms kommun

66

Datum

Diarienummer

Sida

2018-05-11

2018/81-660

4(4)

kunnat minsta antal tjänster från 3,0 till 2,0 tjänst utan att minska
servicenivån mot medborgarna.
Verksamheter består nu av två personal med 0,75 tjänst och två personal
med 0,25 tjänst. Den personal på 0,25, som tidigare arbetat 0,75 inom
verksamheten, delas nu med annan verksamhet utifrån personalens egna
önskemål. Den andra tjänsten på 0,25 är vakant och ska tillsättas
tillsammans med annan verksamhet utifrån principen om heltid som norm.
För att undvika bemanning de dagar eller tider då det inte är några barn i
verksamheten har det, tillsammans med personalen, påbörjats att ta fram
en modell där personalen kan arbeta i vikariepoolen för att bygga upp
komptid och samtidigt hjälpa förvaltningen som har vikariebrist. Personalen
kan då ta ut komptiden då det inte är några barn. Det finns som alternativ att
övergå till jourverksamhet för att undvika bemanning utan barn om det inte
skulle gå att hitta någon annan modell som skulle fungera. Personalen vill
givetvis själva inte arbeta då det inte är barn i verksamheten men ska
schemaläggas två veckor innan arbete.

Kim Jakobsson
Administrativ chef

Beslut ska skickas till
-

Helena Svensson
Förvaltningschef
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Sammanträdesprotokoll
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Sammanträdesdatum

Paragrafer

2018-05-16

37-50

Dnr 2018/77-007 UN

Revisionen – Ekonomisk styrning och uppföljning av verksamheten
Sammanfattning
Kommunrevisorerna genomför uppföljning av ekonomiska beslut som tas i
socialnämnden, utbildningsnämnden och överförmyndaren.
Beslutsunderlag
Skrivelse daterad den 2 maj 2018
Beslut
Arbetsutskottet beslutar
att

överlämna informationen till Utbildningsnämnden.

_____________________________

Utdragsbestyrkande
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Handlingar
Utskriftsdatum:

2018-05-22

Utskriven av:

Diarieenhet:

Utbildningsnämnd

Datum:

2018-04-25 - 2018-05-22

Riktning:

Upprättade

Status:

Aktuella

Dokumenttyp:

DELEGERINGSBESLUT

Anne-Charlott Petersson

Notering:
Sekretess:
Id

Visas ej
I/U/K

Beskrivning

Ansvarig

Datum

Avsändare/Mottagare

Avdelning

Ärendenummer

Notering

Dokumenttyp

Ärendemening
2018.466

U

Beslut - Ansökan om skolskjuts vid
växelvisboende

2018-05-09

Kim Jakobsson
UTBILDNINGSFÖRVALTNI
NGEN

UN 2018/73

***Sekretess***

DELEGERINGSBESLUT

Ansökan om skolskjuts vid växelvis boende vt2018
2018.501

U

Ansökan om interkommunal ersättning

Helena Svensson

2018-05-16

Kalmar kommun

UTBILDNINGSFÖRVALTNI
NGEN

UN 2018/85

***Sekretess***

DELEGERINGSBESLUT

Ansökan om interkommunal ersättning vt 2018

Sidan 1 av 1
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Sammanträdesprotokoll
UTBILDNINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT

§ 49

Sammanträdesdatum

Paragrafer

2018-05-16

37-50

Dnr 2018/5-600 UN

Information UN kalendarium maj 2018
Sammanfattning
Mötet går igenom kalendariet för maj månad och kompletterar med förslag på
ändringar att justera kalendariet med.
Beslutsunderlag
Kalendarium maj 2018
Beslut
Arbetsutskottet beslutar
att

överlämna informationen till nämnden med redaktionella ändringar.

_____________________________

Utdragsbestyrkande
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Kalendarium för utbildningsnämnden Borgholm
MAJ 2018
Stående punkter på dagordningen till AU
 Uppföljning av budget
 Information om ärenden från Skolinspektionen och Barn- och elevombudet
Stående punkter på dagordningen till utbildningsnämnden
 Uppföljning av budget
 Anmälan om fattade delegationsbeslut
 Frågor från nämndledamöter
 Information från verksamheten
Möte
Maj

Ärenden
BEAB angående avfallsplan
Översyn av omsorg på obekväm arbetstid

Juni

Bjud in folkhälsosamordnaren och
ungdomssamordnaren för en kort
redovisning kring deras uppdrag

Augusti

September

Oktober
November

December

Januari
Februari

Slutrapport Lotsen

Årshjul
Uppföljning och analys av budget Tertialbokslut 1
Uppföljning av värdegrundsarbete
Stipendium kulturskolan
Redovisning av barn- och elevutveckling
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
Uppföljning anmälan om kränkning
Uppföljning av internkontroll föregående år
Fastställande av internkontrollplan för
nästkommande år
Fastställa mötestider för nästkommande år
Redovisning av långsiktig barn- och
elevutveckling
Uppföljning av resultat i Öppna jämförelser
Fastställande av internbudget och elevpeng
för nästkommande år
Enheternas arbetsmiljö
Internkontrollplan för prioriterade områden
Fastställande av attestlista
Uppföljning av systematiskt kvalitetsarbete
från föregående år
Årsbokslut föregående år
Uppföljning anmälan om kränkning från
föregående år

Dnr 2018/5-600

72

Mars
April

Pågående utredningsuppdrag
Ta fram handlingsplan för kommunens hållbarhetsstrategi
(UN20171121 §133)
Uppföljning teknisk utvärdering av lokaler på Åkerboskolan
och Skogsbrynets förskola
Följa upp fritidsgårdarnas besöksstatistik
Revisionens granskning av verkställighet KF-beslut
(Dnr 2018/18-007 UN). En rutin för återrapportering av
verkställighet av KF-beslut ska tas fram.
Revisionens uppföljning av den demokratiska processen i
kallelser och protokoll (Dnr 2018/76-007 UN). Svar till
revisionen ska tas fram av Fc.

Mål och budget utifrån elevunderlag
Redovisning av Patientsäkerhetsberättelse
avseende föregående år
Nämndsmål för nästa år fastställs
Avgifter och taxor 2019 (kulturskolan,
bibliotek, barnomsorg)
Status
Kommunledningsgruppen har gjort
ett uppdrag till MSB som kommer på
remiss till UN sen
2/5 redovisas Åkerboskolan till UN,
beslut i KS i maj.
Skogsbrynet redovisas till UNAU 16/5
Uppdrag tillsammans med
ungdomssamordnare
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redogöra för ärenden från skolinspektionen och Barn- och elevombudet på utbildningsnämndens möte den 30 maj.
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