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ÄRENDEN

Sid

Tid

1

Upprop

2

Val av justerare

3

Godkännande av dagordning

4

Beslut - Uppföljning budget juli 2018

2018/4 640

3 - 10

13.10

5

Beslut - Utbildningsnämndens mål år 2019, nytt mål

2018/46 640

11 - 18

13.25

6

Beslut - Ansökan om att bredriva pedagogisk omsorg i
Borgholms kommun

2018/62 662

19 - 97

13.30

7

Beslut - Utformning av nämndens ledamöters besök
ute i utbildningsförvaltningens verksamheter

2018/146 600

98

13.45

8

Beslut - Anmälan av fattade delegeringsbeslut 2018

2018/6 002

99 - 104

14.00

9

Beslut - Förskolan Sandhorvan Böda
Medverkande Martin Jältås

2018/90 630

105 - 107

14.05

10

Information - Uppföljning sjukfrånvaro 2018.
Medverkande Jens Karlsson

2018/137 650

108 - 109

14.30

2018/5 600

110 - 112

15.30

Ajournering kl.15.00 – 15.30

11

Information - Kalendarium augusti 2018

2
12

Information om ärenden från Skolinspektionen och
Barn- och elevombudet

2018/8 606

113

15.40

13

Information - Uppföljning och avstämning med KSAU

2017/70 287

114

15.45

14

Information från verksamheten

2018/10 600

15.55

15

Frågor från nämndsledamöter

2018/9 600

16.10
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UTDRAG UR

Sammanträdesprotokoll
UTBILDNINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT

§ 61

Sammanträdesdatum

Paragrafer

2018-08-15

60-68

Dnr 2018/4-640 UN

Uppföljning budget juli 2018
Sammanfattning
Controller Linda Kjellin redogör för budgetuppföljning för juli månad som totalt
visar att utbildningsnämnden har en årsprognos på - 727 tkr. I budgetuppföljningen inför utbildningsnämndens möte den 29 augusti kommer det att vara
- 534 tkr mot budget då det har inkommit ersättning från Migrationsverket.
Kostnaden för tilläggsbelopp fortsätter att öka.
Budget

Redovisat

Avvikelse

Årsprognos

Total
60

Central stödfunktion

34 467

34 205

262

-383

61

Norra rektorsområdet

11 945

12 084

-139

-341

62

Centrala rektorsområdet

27 846

28 029

-183

-187

63

Södra rektorsområdet

21 663

22 450

-787

-596

65

Kulturområdet

5 258

5 053

205

170

69

Projekt

0

-295

295

610

101 179

101 526

-346

-727

Summa

Beslutsunderlag
Uppföljning juli 2018
Beslut
Arbetsutskottet föreslår Utbildningsnämnden
att

lägga månadsuppföljning juli 2018 med godkännande till handlingarna.

att

uppdra till utbildningsförvaltningen att göra en analys över kostnaderna för både interna och externa tilläggsbelopp.

_____________________________
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1 Sammanställning
Utbildningsförvaltningen visar för perioden januari till juli ett underskott i förhållande till
budget på -153 tkr. Stängningen av asylboendet i Ekerum påverkar förvaltningen i form
av minskade intäkter, även högre personalkostnader, kostnader för tilläggsbelopp samt
interkommunal ersättning bidrar sammantaget till periodens negativa utfall.
Verksamheten har under perioden bedrivits i begränsad omfattning eftersom skolorna har
varit stängda och barnantalet inom barnomsorgen betydligt lägre. På grund av höga
temperaturer har inköp gjorts av mobila AC och förskolorna har försetts med dessa.

2 Analys av verksamheten
Så här i sommartider bedrivs verksamheten i begränsad omfattning eftersom skolorna
varit stängda och barnantalet inom barnomsorgen betydligt lägre. Verksamheterna som
bedrivits har gjort det till stor del av sommarpersonal och i en något förenklad form
gällande pedagogik och dokumentation. Skolledarna passar på att ta semester och
fritidshem och förskolor slår ihop sina verksamheter med andra enheter, inom samma
kategori, pga. låga barnantal.
Flera frågor och funderingar kring höstens skolskjuts har inkommit där en del
felaktigheter har identifierats och lösts. Ett antal elever har genom vårdnadshavare fått
alternativa skolskjutslösningar och blivit nöjda med dessa.
Det har varit en mycket varm sommar där tjänstgörande personal och barn har haft höga
temperaturer på enheterna. Utbildningsförvaltningen hade innan värmeböljan köpt in sex
stycken AC som placerats ut på förskolor vilket, pga. den extrema värmen, visade sig
vara otillräckligt. Fläktar och AC har under sommaren varit mycket svåra att få tag på
men med lite tur lyckades utbildningsförvaltningen få till en beställning på ytterligare tio
stycken AC där sex stycken av dessa gick till äldreboenden inom socialförvaltningen.
Efter den kompletterande beställningen har förskoleverksamheterna haft en relativt bra
inomhusmiljö för barn och personal och dessa mobila AC kommer att kunna
återanvändas under kommande värmeböljor.

3 Personaluppföljning

Arbetad tid
Utbildningsförvaltni
ngen

Jan

Utbildningsnämnd
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Feb

Mar

Apr

Maj

Jun
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Arbetad tid
Utbildningsförvaltni
ngen

Jan

Feb
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Mar

Apr

Maj

Jun

Antal årsarbetare
2017

276,4

284,9

333,2

262,4

306,8

230,8

Antal årsarbetare
2018

261,6

250,1

270,4

236,1

273,5

204,2

Arbetad tid
Utbildningsförvaltni
ngen

Jan

Feb

Mar

Apr

Maj

Jun

Övertid 2017

70,87

88,26

122,67

116,68

177,35

134,84

Fyllnadstid 2017

279,11

455,66

563,68

343,76

461,75

433,55

Övertid 2018

46,68

86,84

88,83

99

202,41

84,35

Fyllnadstid 2018

275,68

208,5

305,5

379,33

439,59

206,17

Sjukfrånvaro
Utbildningsförvaltni
ngen

Jan

Feb

Mar

Apr

Maj

Jun
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Sjukfrånvaro
Utbildningsförvaltni
ngen

Jan

Feb

Mar

Apr

Maj

Jun

Sjukfrånvaro 2017

5,88

8,07

7,56

5,95

5,48

4,95

Sjukfrånvaro 2018

5,74

8,29

7,49

6,22

6,21

5,30

Den arbetade tiden fortsätter att ligga lägre än 2017, men följer samma kurva.
Sjukfrånvaron har ökat något under våren i jämförelse med 2017, det är långtidsfrånvaro
som ökat medan korttidsfrånvaron ligger lika med föregående år.

4 Ekonomiuppföljning
Utbildningsnämnden visar för juli månad ett underskott om -153 tkr i förhållande till
budget (se tabell nedan). Generella förklaringar till underskottet är minskade intäkter i
och med stängning av asylboende, ökade personalkostnader under juni och juli samt
ökade kostnader för tilläggsbelopp och interkommunal ersättning.
Central stödfunktion
Totalt sett finns ett fortsatt överskott på de centrala stödfunktionerna, dock syns en
minskning av överskottet, vilket beror av högre kostnader för tilläggsbelopp och
interkommunal ersättning. Tilläggsbelopp för höstterminen har beviljats och ökade
kostnader under juni-juli för interkommunal ersättning innebär att överskottet minskat.
Ett fortsatt överskott i förhållande till budget finns dock inom skolskjutsar, IT-service
samt administration. I tabellen nedan ingår resultat för projekt 6901 som är kopplat till
statsbidraget för ökad jämlikhet. Överskottet inom detta projekt ska användas för
lönekostnader centralt på förvaltningen, en överföring som inte är gjord än vilket
förklarar att projektet redovisas i periodens resultat.

Ovan diagram visar kostnader i förhållande till budget för tilläggsbelopp samt
interkommunal ersättning. Kostnader för tilläggsbelopp, både till andra huvudmän men
också för enheter inom kommunen, visualiseras med hjälp av den ljusblå delen av
staplarna. Kostnaden för interkommunal ersättning utgörs av den mörkblå delen av
stapeln. Linjen i diagrammet visar en sammantagen budget för de båda posterna.
I april gjordes en överföring från tilläggsbelopp till interkommunal ersättning vad gäller
elever i behov av extra stöd i kommuner utanför Borgholm, vilket förklarar denna
avvikelse samt förhållandet mellan posterna i årets första kvartal. I mars och juni har
Utbildningsnämnd
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större samlingsfakturor inkommit för interkommunal ersättning vilket förklarar de högre
kostnaderna. Ytterligare tilläggsbelopp har beviljats under våren vilket förklarar ökningen
av dessa kostnader.
Norra området
Norra området visar för juli månad en negativ budgetavvikelse. Denna härleds främst till
Åkerbo fritidshem där personalkostnaderna varit högre än budgeterat. Som tidigare
nämnts finns en planerad minskning i bemanning till hösten vilket förväntas ge effekt
längre fram.
Södra området
Södra området, Rälla, Gärdslösa, Runsten och Köpingsvik, visar på ett fortsatt underskott.
Området fortsätter att påverkas av stängningen av asylboendet i Ekerum vilket gör att
intäkterna stannar av. Effekter av översynen som gjorts i höstens bemanning har inte
visats än utan förväntas längre fram.
Centrala området
Även centrala rektorsområdet visar för perioden på ett underskott i förhållande till budget.
Lägre barnomsorgsintäkter på Skogsbrynet förskola fortsätter att påverka, de lägre
intäkterna beror främst på lägre inkomst hos vårdnadshavare. Ett fortsatt underskott på
Borgholms fritidshem, bland annat på grund av höga personalkostnader, återfinns.
Kulturområdet
Kulturområdet visar för perioden en positiv avvikelse i förhållande till budget. Detta
härleds främst till vakanser på biblioteket.

4.1 Uppföljning jan-juli 2018
Budget

Redovisat

Avvikelse

Årsprognos

Total
60

Central
stödfunktion

34 467

34 012

455

-190

61

Norra
rektorsområdet

11 945

12 084

-139

-341

62

Centrala
rektorsområdet

27 846

28 029

-183

-187

63

Södra
rektorsområdet

21 663

22 450

-787

-596

65

Kulturområdet

5 258

5 053

205

170

69

Projekt

0

-295

295

610

101 179

101 332

-153

-534

Summa

5 Åtgärder
Översyn av bemanning inför höstterminen har gjorts och förväntas ge effekter framöver.
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TJÄNSTESKRIVELSE

1(1)

Datum

Diarienummer

2018-08-22

UN 2018/4

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

Månadsuppföljning, juli 2018
Förslag till beslut
Utbildningsförvaltningen föreslår utbildningsnämnden att besluta
att

lägga månadsuppföljning, juli 2018 med godkännande till
handlingarna

Sammanfattning av ärendet
Utbildningsförvaltningens budgetram för 2018 uppgår till 172,9 mkr.
Utbildningsförvaltningen visar för perioden januari till juli ett underskott i
förhållande till budget på -153 tkr. Helårsprognosen uppgår till -534 tkr.
Stängningen av asylboendet i Ekerum påverkar förvaltningen i form av
minskade intäkter, även högre personalkostnader, kostnader för
tilläggsbelopp samt interkommunal ersättning bidrar sammantaget till
periodens negativa utfall.
Verksamheten har under perioden bedrivits i begränsad omfattning
eftersom skolorna har varit stängda och barnantalet inom barnomsorgen
betydligt lägre. På grund av höga temperaturer har inköp gjorts av mobila
AC och förskolorna har försetts med dessa.

Beslutsunderlag
Månadsuppföljning, juli 2018

Konsekvensanalys
Konsekvensbeskrivningar för budget 2018 är gjorda i för- och grundskola.
Dessa kommer att följas upp inför teritialbokslut 2, som redovisas till
nämnden i september.

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

11 UTDRAG UR

Sammanträdesprotokoll
UTBILDNINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT

§ 63

Sammanträdesdatum

Paragrafer

2018-08-15

60-68

Dnr 2018/46-640 UN

Utbildningsnämndens mål år 2019 – 2022, nytt mål
Sammanfattning
Förvaltningschef Helena Svensson informerar att utbildningsnämnden tog
den 2 maj 2018 § 44 beslut om förslag till nya mål för kommande mandatperiod. Målen bygger på de mål som var föreslagna för Kommunfullmäktige att
ta beslut om. Den 18 juni 2018 § 139 tog kommunfullmäktige beslut om målen, men då tillkom ett mål som inte fanns med i underlaget som utbildningsnämnden beslutade utifrån. Därför finns nu ytterligare en målformulering inom perspektivet Medborgare som utbildningsnämnden ska bryta ner till ett
nämndsmål. Controller Linda Kjellin informerar om den nya styrmodellen där
målen ingår i verksamhetsplanen och att tidigare verksamhetsplan blir årsplan.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad den 18 juli 2018
Kommunfullmäktiges beslut den 18 juni 2018 § 139
Uppdrag SYV-plan Borgholms kommun
Mål för utbildningsnämnden 2019-2022
Beslut
Arbetsutskottet föreslår Utbildningsnämnden att fastställa följande mål
att

alla elever under grundskoletiden ska komma i kontakt med olika arbetsplatser, yrken och studievägar, så att de kan göra välgrundade
val av studier och yrken som baseras på deras intressen och möjligheter, inte på tradition och konventioner.

_____________________________

Utdragsbestyrkande

12

Sida

TJÄNSTESKRIVELSE

1(2)

Datum

Diarienummer

2018-07-18

UN 2018/46

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

Utbildningsnämndens mål 2019-22
Förslag till beslut
Utbildningsförvaltningen föreslår utbildningsnämnden att besluta
att

Fastställa förslaget till mål enligt förslag

Sammanfattning av ärendet
Utbildningsnämnden tog 2018-05-02 § 44 beslut om förslag till nya mål för
kommande mandatperiod. Målen bygger på de mål som var föreslagna för
Kommunfullmäktige att ta beslut om. 2018-06-18 § 139 tog
kommunfullmäktige beslut om målen, men då tillkom ett mål som inte fanns
med i underlaget som utbildningsnämnden beslutade utifrån. Därför finns nu
ytterligare en målformulering inom perspektivet Medborgare som
utbildningsnämnden ska bryta ner till ett nämndsmål.

Beslutsunderlag
Protokoll från kommunfullmäktige 2018-06-18 § 139
Uppdrag SYV-plan Borgholms kommun
Mål för utbildningsnämnden 2019-22

Ärende/bedömning
Kommunfullmäktiges nya mål ligger under perspektivet Medborgare och
lyder:
Borgholms kommun ska tillsammans med företagare och myndigheter
arbeta för nöjdare företagare som blir fler.
Utbildningsförvaltningen föreslår att nämnden tar det mål som redan finns
formulerat för den studie- och yrkesvägledningsplan som tagits fram under
2018:
Alla elever under grundskoletiden ska komma i kontakt med olika
arbetsplatser, yrken och studievägar, så att de kan göra välgrundade val av
studier och yrken som baseras på deras intressen och möjligheter, inte på
tradition och konventioner.
Målet följs upp genom den utvärdering av SYV-planen som ska
genomföras, samt utvärdering av PRAO-verksamhet och gymnasievalet.

Borgholms kommun
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Datum

Diarienummer

Sida

2018-07-18

UN 2018/46

2(2)

Konsekvensanalys
Förslaget till mål bedöms bidra positivt till utbildningsnämndens
verksamheters utveckling.

Helena Svensson
Utbildningschef

Beslut ska skickas till
Kommunstyrelen

14 UTDRAG UR

Sammanträdesprotokoll
KOMMUNFULLMÄKTIGE

§ 139

Sammanträdesdatum

Paragrafer

2018-06-18

131-153

Dnr 2018/133-012 KS

Revidering av målformulering; Vision för Borgholms kommun
I tjänsteskrivelse föreslår ekonomiavdelningen att målformuleringen i Vision
för Borgholms kommun ändras för att följa den styrmodell som tagits fram.
Utifrån dagens fem perspektiv har tre perspektiv; medborgare, organisation
och hållbarhet tagits fram. Utifrån dessa presenteras två målformuleringar
under varje perspektiv. Målformuleringarna är baserade på nuvarande kommunfullmäktigemål beslutade i verksamhetsplan med budget 2018.
Vid mötet 2018-05-08 konstaterade arbetsutskottet att tidigare mål gällande
företagandet i kommunen bör förtydligas i målformuleringen under perspektivet Medborgare, som därmed kommer att ha tre mål.
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår 2018-05-08 § 134 kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige godkänna framtagna perspektiv och målformuleringar att gälla från 2019-01-01.
Vid kommunstyrelsens sammanträde 2018-05-29 konstaterades att ordningsföljden ska ändras på målen under Medborgare.
Kommunstyrelsen föreslog 2018-05-29 § 105 kommunfullmäktige
att godkänna perspektiv och målformuleringar att gälla från 2019-01-01.
Yrkanden
Ilko Corkovic (S) och Eddie Forsman (M) yrkar bifall till förslaget.
Per Lublin (ÖP) yrkar att första målet under medborgare ska ändras till: Borgholms kommun ska präglas av öppenhet, medborgarinflytande och demokrati.

Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut; bifall till kommunstyrelsens förslag och Lublins förslag, vilka ska ställas under proposition.
Proposition
Vid propositionsställandet finner ordföranden att kommunfullmäktige stöder
kommunstyrelsens förslag.
Omröstning begärs
Följande omröstningsproposition godkänns Den som stöder kommunstyrelsens förslag röstar ja. Den som stöder Lublins förslag röstar nej.
Vid omröstningen avges 30 ja-röster och 2 nej-röster, 2 ledamöter avstår från
att rösta (BILAGA 2)

Utdragsbestyrkande

15 UTDRAG UR

Sammanträdesprotokoll
KOMMUNFULLMÄKTIGE
Sammanträdesdatum

Paragrafer

2018-06-18

131-153

Därmed avslås Lublins yrkande.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar med 30 ja mot 2 nej och 2 avstår
att

godkänna följande perspektiv och målformuleringar att gälla från
2019-01-01:

Perspektiv
Medborgare

Mål
1. Borgholms kommun ska genomsyras av öppenhet,
delaktighet, inflytande och lika möjligheter.
2. Borgholms kommun ska tillsammans med företagare
och myndigheter arbeta för nöjdare företagare som blir
fler.
3. Borgholms kommun ska skapa goda förutsättningar
för att leva, verka och bo i hela kommunen året runt.

Organisation 1. Borgholms kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare
där medarbetarna bidrar till utveckling
2. Borgholms kommuns ska vara en effektiv och ändamålsenlig organisation
Hållbarhet

1. Borgholms kommun ska vara en förebild och bidra till
en ansvarsfull samhällsutveckling.
2. Verksamheterna i Borgholms kommun ska bedrivas
utifrån god ekonomisk hushållning, långsiktighet och
stabilitet.

Reservation
Per Lublin (ÖP) (BILAGA 3)
_____________________________
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Uppdrag SYV-plan Borgholms kommun
Målet är att alla elever under grundskoletiden ska komma i kontakt med olika arbetsplatser, yrken
och studievägar, så att de kan göra välgrundade val av studier och yrken som baseras på deras
intressen och möjligheter, inte på tradition och konventioner. Fokus ska ligga på arbetsprocesser,
entreprenörskap och empowerment. Planen ska bygga på Skolverkets allmänna råd om studie- och
yrkesvägledning.
Uppdraget är att ta fram förslag på en plan för studie- och yrkesvägledning som täcker hela
grundskolan, 1-9, men som ger tillräckligt stort utrymme för lärares kreativitet. Planen tar upp
målsättningar, aktiviteter är upp till lärarna. Planen har med en idébank för aktiviteter för olika
åldrar som lärarna kan inspireras av. SYV-planen ska ha perspektivet skola-arbetsliv (dvs inte bara
näringsliv, utan alla former av arbetsliv).
Organisation
En arbetsgrupp för uppdraget formeras. Gruppen består av studie- och yrkesvägledare (syv), 2-3
lärare från både låg/mellan och högstadiet, 1 rektor. (ev kommunens näringslivsutvecklare?).
Gruppen rapporterar till förvaltningens ledningsgrupp genom den rektor som sitter med i gruppen.
Uppdragsgivare är förvaltningschefen, ansvarig projektledare är syv.
Tidsplan
Gruppen startar sitt arbete i september 2017. Planen ska vara förankrad och kunna implementeras
från och med läsåret 18/19. Gruppen stämmer av med skolledarna via den rektor som ingår i
gruppen samt med kommunens näringslivsråd vid två tillfällen (jan och maj?)
Genomförande
Med utgångspunkt i styrdokument och gruppens samlade erfarenheter läggs planen upp i fyra delar.
Mål och idébank för årskurs 1-3, årskurs 4-6, årskurs 7-9 samt PRAO.
PRAO ska finnas kvar i någon form. Gruppen tar fram förslag på upplägg för PRAO, som möjliggör för
alla elever att få en bra PRAO.
PRAO bör
● ge eleverna inblick i olika yrken utifrån en eller flera arbetsplatsers perspektiv
● åtföljas av uppgifter som skolan skickar med, för- och efterarbetar
● ha perspektivet tjänster och produkter kopplat till en eller flera arbetsplatser, snarare än
arbetsmoment, så att eleverna får en helhetsinblick i arbetslivet
PRAO behöver inte
● göras i sammanhängande helveckoform
● göras individuellt
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Utvärdering och uppföljning
Planen ska utvärderas årligen i kvalitetsarbetet. Syv ansvarar för att fånga upp och dokumentera hur
planen följs, erfarenheter av att arbeta med planen samt förslag till vidareutveckling.

Borgholm 2017-07-04
Helena Svensson, utbildningschef
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Mål för utbildningsnämnden 2019-22
Perspektiv

Kommunfullmäktiges mål

Utbildningsnämndens mål

Medborgare

Borgholms kommun ska genomsyras av
öppenhet, delaktighet, inflytande och lika
möjligheter.

Utbildningsnämndens verksamheter ska genomsyras av delaktighet och inflytande
för våra brukare (följs upp genom enkäter om delaktighet, aktiviteter och forum för
samverkan)

Borgholms kommun ska tillsammans
med företagare och myndigheter arbeta
för nöjdare företagare som blir fler.

Alla elever under grundskoletiden ska komma i kontakt med olika arbetsplatser,
yrken och studievägar, så att de kan göra välgrundade val av studier och yrken som
baseras på deras intressen och möjligheter, inte på tradition och konventioner.

NYTT

(följs upp genom utvärdering av PRAO och gymnasieval)
Borgholms kommun ska skapa goda
Utbildningsnämnden ska erbjuda trygga och utvecklande verksamheter i hela
förutsättningar för att leva, verka och bo i kommunen (uppföljning av trygghet, kunskaper, aktiviteter i olika orter)
hela kommunen året runt.
Organisation

Hållbarhet

Borgholms kommun ska vara en attraktiv Utbildningsnämndens verksamheter ska ha en god arbetsmiljö med kompetent
arbetsgivare där medarbetarna bidrar till personal i ständig utveckling (följs upp genom redovisning av verksamheternas
aktiviteter, medarbetarenkäter, sjukfrånvaro och friskvårdsinsatser)
utveckling
Borgholms kommuns ska vara en
effektiv och ändamålsenlig organisation

Utbildningsnämndens verksamheter ska ha en god service, präglas av transparens
och förbättra verksamheten genom samverkan mellan enheter, stadier och
verksamheter (följs upp genom redovisning av genomförda beslut, internkontroll och
inkomna klagomål)

Borgholms kommun ska vara en förebild
och bidra till en ansvarsfull
samhällsutveckling.

Utbildningsnämndens verksamheter ska bidra till en hållbar miljö (följs upp genom
redovisning av enheternas aktiviteter)

Verksamheterna i Borgholms kommun
ska bedrivas utifrån god ekonomisk
hushållning, långsiktighet och stabilitet.

Utbildningsnämndens verksamheter ska arbeta aktivt med en resursfördelning
anpassad till verksamheternas behov (följs upp genom arbete med elevpeng,
tilläggsbelopp, månadsuppföljning och bokslut)
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Sammanträdesprotokoll
UTBILDNINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT

§ 65

Sammanträdesdatum

Paragrafer

2018-08-15

60-68

Dnr 2018/62-662 UN

Ansökan om att bedriva pedagogisk omsorg i Borgholms kommun
Sammanfattning
Förvaltningschef Helena Svensson informerar att Forma Utbildning AB inkom
27 april 2018 med en ansökan om att bedriva fristående pedagogisk omsorg.
Utbildningsförvaltningen har granskat ansökan och har därefter kontaktat
Forma utbildning AB för att diskutera verksamheten samt begära in ett antal
kompletteringar.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad den 27 juli 2018
Ansökan om att bedriva fristående förskola/pedagogisk omsorg/fritidshem
daterad den 11 april 2018
Formas handbok
Beslut
Arbetsutskottet föreslår Utbildningsnämnden
att

enligt 25 kap 2 § skollagen besluta att godkänna de delar som har redovisats i ansökan från Forma utbildning AB om att bedriva pedagogisk omsorg i Borgholms kommun samt

att

Forma utbildning AB framledes får inkomma med kompletterande ansökningar för respektive dagbarnvårdare och lokal, för att utbildningsnämnden ska kunna ta ställning till förutsättningarna att bedriva en
ändamålsenlig verksamhet.

_____________________________

Utdragsbestyrkande
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Sida

TJÄNSTESKRIVELSE

1(3)

Datum

Diarienummer

2018-07-27

2018/62

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

Forma utbildning AB – ansökan om att bedriva
fristående pedagogisk omsorg
Förslag till beslut
Utbildningsförvaltningen föreslår utbildningsnämnden:
att

enligt 25 kap 2 § skollagen besluta att godkänna de delar som
har redovisats i ansökan från Forma utbildning AB om att
bedriva pedagogisk omsorg i Borgholms kommun

samt
att

Forma utbildning AB framledes får inkomma med
kompletterande ansökningar för respektive dagbarnvårdare
och lokal, för att utbildningsnämnden ska kunna ta ställning till
förutsättningarna att bedriva en ändamålsenlig verksamhet.

eller
att

avslå ansökan med hänvisning till att den inte är komplett då
det saknas både lokal och dagbarnvårdare.

Sammanfattning av ärendet
Forma Utbildning AB inkom 2018-04-27 med en ansökan om att bedriva
fristående pedagogisk omsorg. Utbildningsförvaltningen har granskat
ansökan och har därefter kontaktat Forma utbildning AB för att diskutera
verksamheten samt begära in ett antal kompletteringar.
Forma Utbildning AB är baserad i Växjö och har som idé att driva enskild
pedagogisk omsorg vilket innebär att företaget anställer dagbarnvårdare
som har hemmet som bas för sitt arbete. Formas organisation är tänkt att
fungera så att en ansvarig pedagogchef leder den pedagogiska
verksamheten. Formas pedagogiska grund är inspirerat av Reggio Emilia.
Arbetssättet ska bygga på varje barns förutsättningar, erfarenhet och
intresse. Forma har i sin ansökan redovisat de handlingar som begärts av
utbildningsförvaltningen exklusive lokal och dagbarnvårdare för respektive
pedagogisk omsorg. Detta beror på att Formas har som idé om att starta
upp flera verksamheter i Borgholms kommun med samma organisation, att
de vill få verksamheten godkänd innan anställer personal och att de inte vill
anställa samtliga dagbarnvårdare vid samma tillfälle.
Utbildningsförvaltningen bedömer att Forma Utbildning AB kan anses ha
gjort de kompletteringar som behövs för att utbildningsnämnden ska kunna
besluta om ett eventuellt godkännande för de redovisade delar inom
ansökan. Forma utbildning bör sedan inkomma med kompletterande
ansökningar för respektive dagbarnvårdare och lokal. Alternativt bör Forma
utbildning inkomma med fullständiga ansökningar för respektive
dagbarnvårdare.
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Beslutsunderlag
Ansökan om att bedriva fristående förskola/pedagogisk omsorg/fritidshem
daterad 2018-04-11
Kompletteringar daterade 2018-07-31, Formas handbok,
Likabehandlingsplan samt Meritförteckning pedagogisk chef
Kompletteringar daterade 2018-08-08, Blankett kränkande behandling,
Städ- och hygienpärm.

Ärende/bedömning
Forma Utbildning AB inkom 2018-04-27 med en ansökan om att bedriva
fristående pedagogisk omsorg. Utbildningsförvaltningen har granskat
ansökan och har därefter kontaktat Forma utbildning AB för att diskutera
verksamheten samt begära in ett antal kompletteringar som Forma
utbildning AB senare har inkommit med.
Forma Utbildning AB är baserad i Växjö och har som idé att driva enskild
pedagogisk omsorg vilket innebär att företaget anställer dagbarnvårdare
som i grunden har hemmet som basen för sitt arbete. Formas organisation
är tänkt att fungera så att ytterst ansvarig pedagogchef leder den
pedagogiska verksamheten. En pedagogsamordnare ska assistera
pedagogchefen liksom en extern pedagogkonsult. Vidare finns en stab som
har resurser för ekonomi, IT, HR, juridik, kommunikation och marknad.
Formas pedagogiska grund är inspirerat av Reggio Emilia. Arbetssättet ska
bygga på varje barns förutsättningar, erfarenhet och intresse. Forma har i
sin ansökan redovisat hur man ska arbeta med det systematiska
kvalitetsarbetet inom ramen för ett årshjul med kontinuerliga uppföljningar
och utvärderingar. I en särskild handbok för verksamheten har Forma vidare
beskrivit hur de kommer att hantera det praktiska genomförandet av
verksamheten. Forma hänvisade till denna handbok i sin första ansökan,
som de sedan har kompletterat. Forma har även kompletterat med följande
dokument:


riktlinjer och rutiner gällande beredning av mat utifrån
livsmedelshantering, hygien och temperaturkontroller mm.,



riktlinjer eller rutiner eventuell blankett för anmälan av kränkande
behandling, trakasserier och diskriminering från dagbarnvårdare till
pedagogchef och från pedagogchef till huvudman,



urvalsprinciper vid intagning av barn, dvs. syskonförtur osv.,



bilaga 3 Pedagogisk chef och bilaga 4 Meritförteckning, som verkar
ha kommit med som blanka blad i ansökan,



referens.

Utbildningsförvaltningen har även varit i kontakt med Växjö kommun som på
utbildningsnämndens sammanträde i mars 2018 beslutade om att godkänna
motsvarande ansökan för att bedriva pedagogisk omsorg. Forma utbildning
AB har även fått sin ansökan beviljad av Kalmar kommun men har fått
avslag på sin ansökan i Lessebo kommun och i Alvesta kommun. Dessa
avslag har nu överklagats och prövas i skrivande stund i förvaltningsrätten.
Utbildningsförvaltningen har även stämt av frågan huruvida ansökan bör
handläggas med Sveriges kommuner och landsting pga. att den beskriver

Borgholms kommun
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Sida

2018-07-27

2018/62

3(3)

verksamhet hos dagbarnvårdare som i dag inte existerar samt att den
hanterats olika i närliggande kommuner. De anser att ansökningar med mer
materiell information är att föredra för att det ska gå att bedöma om
lokalerna verksamheten planeras drivas i håller måttet och om det är en
dagbarnvårdare som kan driva verksamheten som den är beskriven.
Utbildningsförvaltningen bedömer att Forma Utbildning AB kan anses ha
gjort de kompletteringar som behövs för att utbildningsnämnden ska kunna
besluta om ett eventuellt godkännande för redovisade delar inom ansökan.
Forma utbildning bör sedan inkomma med kompletterande ansökningar för
respektive dagbarnvårdare och lokal. Detta har diskuterats med Forma som
anser att det är en acceptabel lösning för att de ska kunna påbörja sin
etablering. Alternativt kan utbildningsnämnden besluta om att avslå ansökan
med hänvisning till att den inte är komplett så får motsvarande ansökan
göras i sin helhet för respektive dagbarnvårdare och lokal.

Konsekvensanalys
Verksamheten kan leda till fler möjligheter till barnomsorg för
vårdnadshavarna i Borgholms kommun men kan även leda till att det över
tid kan bli svårare att driva kommunens egen barnomsorg med befintliga
enheter om barnantalet minskar.

Helena Svensson
Förvaltningschef

Beslut ska skickas till
Forma utbildning AB

Kim Jakobsson
Administrativ chef
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KONTAKTLISTA
PEDAGOGCHEF
Andrea Hansson 076 776 66 72, andrea.hansson@formautbildning.se
PEDAGOGSAMORDNARE/BITRÄDANDE PEDAGOGCHEF
Sara Bengtsdotter 073 524 75 25, sara.bengtsdotter@formautbildning.se
Kontorstider måndag-fredag 7-16 nås vi på våra telefonnummer.
Vid akuta ärenden som inte kan vänta till nästa dag nås vi på telefon mellan klockan
06:30-07:00 och 16:00-19:00. Det går även bra att smsa.
Jämna veckor: Andrea
Ojämna veckor: Sara
POSTADRESS/BESÖKSADRESS
Box 3135 350 43 Växjö
Norrgatan 17 350 43 Växjö

Om olyckan är framme
AKUT OLYCKA

112
GIFTINFORMATIONSCENTRALEN
08-33 12 31

ÖVRIGA TELEFONNUMMER
BRIS Vuxentelefon - om barn
Alla vuxna är välkomna att ringa anonymt för att prata om vad som helst. Du kan
ringa oavsett om det gäller dina egna eller andras barn och få information om vart du
kan vända dig för att få ytterligare hjälp.
Telefon: 077-150 50 50

Journummer till socialkontoret
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Å RSHJUL
AUGUSTI
•

STÄNGNING/UPPSTARTSDAG MED INTRODUKTION AV ÅRETS ÖVERGRIPANDE
TEMA/APT

•

Introduktion för dagbarnvårdarna där de får inspiration inför arbetet
med det övergripande temat som genomsyras under läsårets gång.
Därefter får varje enskild dagbarnvårdare planera vidare sin
pedagogiska verksamhet utifrån barngruppen. Gemensamt APT för
alla dagbarnvårdare.

•

EVENTUELL INSKOLNING AV NYA BARN

•

SAMTAL OCH OBSERVATION
Genom samtal och observation försöker dagbarnvårdaren få en
uppfattning av vad barnen är intresserade av.

•

PEDAGOGISK HANDBOK
FORMA utbildning sänder uppdaterad version av vår pedagogiska
handbok till medarbetare. Här ingår riktlinjer för de pedagogiska
tema- och projektarbete som kommer göras.

•

Dagbarnvårdaren uppdaterar själv information till vårdnadshavare i
”Ditt barns dagliga pedagogiska omsorg”. Exempel på information som
ses över är: öppettider, likabehandlingsplanen, måltider, aktiviteter,
barnets behov och samverkan med hemmet.

SEPTEMBER
•

EGENKONTROLL OCH SKYDDSROND

Medarbetaren gör skyddsrond och brandövning i lokalerna och
utemiljön för den pedagogiska omsorgen. Egenkontroll görs inom flera
delområden exempelvis hygien, städning och kost. Avsedda mallar
fylls i och skickas till pedagogsamordnare senast den sista
arbetsdagen i september.
•

BRANDSKYDD OCH BRANDÖVNING
Forma Utbildning AB ordnar brandskyddskontroll och brandövning
hos dagbarnvårdaren. Säkerställer att det fungerar.

•

KARTLÄGGNING AV LIKABEHANDLINGSPLAN
Dagbarnvårdaren kartlägger barnens trygghet, trivsel och säkerställ
att barnen inte upplever kränkningar eller mobbing. Ifylld blankett
sänds till pedagogsamordnare senast den sista arbetsdagen i
september.
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•

UPPFÖLJNING AV INSKOLNING EV. INSKOLNINGSSAMTAL

OKTOBER
•

FÖRÄLDRAMÖTE
Dagbarnvårdaren har ett föräldramöte för att informera kring den
pedagogiska verksamheten.

•

TEMA- OCH PROJEKTARBETE

•

MEDARBETARUNDERSÖKNING
FORMA utbildning genomför medarbetarundersökning där vi
kartlägger arbetsmiljö och upplevd trivsel.

NOVEMBER
•

MEDARBETARSAMTAL
FORMA utbildning håller medarbetarsamtal.

•

TEMA- OCH PROJEKTARBETE

DECEMBER
•

TEMA- OCH PROJEKTARBETE

•

LUCIA, JUL- OCH NYÅR
Utveckla barnens förmåga och kunskap om det egna kulturarvet och
svenska traditioner.

JANUARI
•

DELÅRSUTVÄRDERING/UPPFÖLJNING AV LIKABEHANDLINGSPLAN, BARNENS
TRYGGHET OCH TRIVSEL/APT (STÄNGNINGSDAG)
Dagbarnvårdaren gör en sammanställning av tema och projektarbete,
utifrån den mall FORMA informerat om och tillhandahållit
dagbarnvårdaren. FORMA ger därefter feedback till varje
dagbarnvårdare. Dagbarnvårdaren följer upp och utvärderar den
pedagogiska omsorgens arbete med likabehandlingsplanen och plan
mot diskriminering och kränkande behandling. Gemensamt APT för
alla dagbarnvårdare.
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•

TEMA- OCH PROJEKTARBETE

•

SAMTAL OCH OBSERVATION
Genom samtal och observation lyssnar dagbarnvårdaren in barnen för
att få en uppfattning av vad de är intresserade av.

•

SKYDDSROND OCH EGENKONTROLL
Dagbarnvårdarna gör skyddsrond i sina lokaler och av utemiljön.
Egenkontroll görs inom flera delområden exempelvis hygien, städning
och kost. Avsedda mallar fylls i och skickas till pedagogsamordnare
senast den sista arbetsdagen i januari.

•

BRANDSKYDD OCH BRANDÖVNING
Forma Utbildning AB ordnar brandskyddskontroll och brandövning
hos dagbarnvårdaren. Säkerställer att det fungerar.

Februari
•

TEMA- OCH PROJEKTARBETE

•

LÖNESAMTAL MEDARBETARE
FORMA utbildning håller lönesamtal.

MARS

•

Tillsyn
FORMA som huvudman gör tillsyn av inne- och utemiljön hos
dagbarnvårdaren, utgångspunkt är den skyddsrond och egenkontroll
dagbarnvårdaren själv gjort i januari.

•

VÅRDNADSHAVAR- OCH BARNUNDERSÖKNING
Dagbarnvårdaren ansvarar för att vårdnadshavare och barn i
respektive grupp ges möjlighet att utvärdera sin upplevelse av den
pedagogiska omsorgen.

•

TEMA OCH PROJEKTARBETE

APRIL
•

TEMA- OCH PROJEKTARBETE

•

UTVECKLINGSSAMTAL, BARNEN
Dagbarnvårdaren håller utvecklingssamtal med vårdnadshavare,
inbjudan lämnas ut i god tid innan samtalet.
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•

TREPARTSSAMTAL FÖRSKOLEKLASS

•

SAMMANSTÄLLNING AV VÅRDNADSHAVAR- OCH BARNUNDERSÖKNING
FORMAs pedagogsamordnare sammanställer inkomna vårdnadshavaroch barnsynpunkter. Återkoppling/uppföljning sker till
dagbarnvårdarna områdesvis.

MAJ - JUNI
•

HELÅRSUTVÄRDERING (STÄNGNINGSDAG)
I slutet av maj månad görs en sammanställning av tema- och
projektarbete samt en utvärdering av likabehandlingsplanen.

•

UTVÄRDERA DEN PEDAGOGISKA OMSORGEN
FORMA utvärderar verksamhetens måluppfyllnad och lägger ny
verksamhetsplan för kommande år.

JULI

SOMMARVERKSAMHET
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PEDAGOGIK
Pedagogisk filosofi, Reggio Emilia
Vår pedagogik är inspirerad av Reggio Emilia. Reggio Emilia växte fram på
1960-talet i den norditalienska staden Reggio nell´ Emilia. Sedan 1992 finns
Reggio Emilia institutet i Stockholm. På följande webbplatser beskrivs mer
om Reggio Emilia: www.reggioemilia.it och www.reggioemilia.se.
Reggio Emilia är sedan start en pedagogisk filosofi som tar ställning för
demokrati, lokal utveckling och barn som kompetenta och viktiga
medborgare. Reggio Emilia betraktas som ett förhållningssätt med värden så
som:
•
•
•

•

Barn måste få vara delaktiga i sina läroprocesser
Barn måste få lära sig genom att använda alla sina sinnen, utifrån ett
forskande förhållningssätt, att själva få ställa de frågor och konstruera
de problem som de vill undersöka.
Barn måste få göra detta tillsammans med andra barn och med hela
sin omgivning. Omgivning är både material, rum, pedagoger som
lyssnar och utmanar barnen, föräldrar som får vara delaktiga, staden
och bygden.
Barn måste få tillgång till oändligt många olika sätt att uttrycka sig
på. Inom Reggio Emilia talar man om ”de hundra språken”.

De hundra språken
”De hundra språken” står för barns många olika uttryckssätt och betydelsen
av att barnen får använda hela sitt register i praktiken. ”De hundra språken”
underlättar för barnen att finna mönster och helheter med hjälp av olika
kontexter både teori och praktik.
De tre pedagogerna
För att främja barnens lärande används de tre pedagogerna: miljön, barnen
och den vuxne.
Miljön
Miljön ska vara inbjudande för barnen och väcka deras fantasi och
nyfikenhet. Den ska uppmuntra barnen till lek, kommunikation, utforskande
och lärande. Miljön ska utgå från barnens behov och behöver därmed
förändras allteftersom behoven ändras.
Barnen
Barnen lär sig att söka sin egen kunskap. Det är inte alltid barnet behöver
hjälp av en vuxen. I samspel med andra barn lär sig det enskilda barnet att
alla har rätt att uttrycka sin åsikt.
Den vuxne
Den vuxne ska observera, lyssna och iaktta. Ställa frågor som främjar
barnets lärande och vara en stödjande medforskare.

8
FORMA Utbildning AB

73

FORMAS PUSSELBITAR
I dagbarnvårdarens dagliga arbete utgår vi från FORMAs pusselbitar. För att
tillvarata varje barns förutsättning, erfarenhet och intresse är vårt arbetssätt
uppdelat i sex pedagogiska pusselbitar, som tillsammans skapar
förutsättningar för trygg, integrerande och jämställd pedagogisk omsorg som
stimulerar alla barns utveckling och fortsatta lust att lära.

Självkänsla och trygghet
Dagbarnvårdarens uppgift är att skapa en trygg dag med tydliga rutiner och
god struktur för barnen. Det är viktigt att vara en god ledare och ha ett
positivt förhållningsätt gentemot det enskilda barnet och gruppen.
Dagbarnvårdarens fokus ska vara att stärka barnen och hjälpa dem på vägen
till att bli starka, självständiga individer med bra självkänsla. Det är viktigt
att dagbarnvårdaren ser varje enskilt barn och dess behov samt
förutsättningar. Barn ser och uppfattar omgivningen olika beroende på
bakgrund, erfarenhet och ålder. Dagbarnvårdaren skall vara uppmärksam
och inkludera detta i den dagliga pedagogiska omsorgen för att främja
självkänsla och trygghet.
Samspel
Samspelet mellan barn är av stor betydelse för att verksamheten ska
fungera. Är samspelet fungerande så finns goda förutsättningar för att
barnen skall kunna vara trygga. När barnen respekteras som egna individer
ökar möjligheterna till gott samspel. För att utveckla samspelet i gruppen
skall dagpedagogen främja förståelsen för individernas olikheter exempelvis
att var och en tänker olika, tycker olika, ser saker ur olika perspektiv och lär
sig på olika vis.
Goda relationer och ett bra samspel mellan barn och vuxen kan förebygga
diskriminering och kränkande behandling. För att uppnå detta skall
dagbarnvårdaren aktivt arbeta med samspelet mellan barnen, men även
samspelet mellan barn och vuxen.
Dagbarnvårdaren behöver vara en tydlig och god ledare. Omsorgen skall ha
tydlig struktur där barnen ges möjlighet att vara delaktiga och ha inflytande
över den dagliga verksamheten.
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Konflikthantering
Konflikter utvecklar individen och är en möjlighet till ökad respekt och
förståelse för olikheter. Dagbarnvårdaren skall vara tydlig i sin roll och en
god förebild tillsammans med barnen. Tydlighet och ordningsregler ger
förutsägbarhet och trygghet samt förekommer konflikter. Vissa
ordningsregler för den dagliga pedagogiska omsorgen sätts av huvudmannen
och är absoluta. Andra regler är dagbarnvårdarens ansvar och ytterligare
andra regler sätts i samspel med barnen.
För att förebygga konflikter är det viktigt att dagbarnvårdarens arbetar med
att stärka samspelet mellan barnen, samspel beskrivs ovan.
Språkutveckling
Språk och lärande hänger samman liksom språk och identitetsutveckling hör
ihop. Dagbarnvårdarens inställning till läs-, skriv- och talutveckling påverkar
det enskilda barnets språkutveckling. Det enskilda barnets språkutveckling
påverkas av dagbarnvårdarens språk och sätt att använda orden i den
dagliga omsorgen. Barn utvecklas olika snabbt vilket innebär att man
behöver förstå att alla barn oavsett bakgrund kan vara tidiga eller sena i sin
språkutveckling.
Motorik
Grovmotorik
Grovmotorik är de stora muskelgrupperna som aktiveras när vi exempelvis
går, vrider på oss, sätter oss ner, springer, hoppar, kryper.
Finmotor ik
Finmotorik är kontroll över de små musklerna exempelvis när vi greppar en
penna, syr, pekar, plockar upp saker med tumme och pekfinger, använder
läpparna och tunga till att känna på saker.
Dagbarnvårdaren stödjer barnet genom att erbjuda fler olika motoriska
aktiviteter, som ger motoriska erfarenheter. Arbetet med både fin- och
grovmotorik sker dagligen och kan även bli en del av den fria leken och
styrda leken.
Lek och skapande
Lek och skapande går ofta hand i hand med varandra, ett skapande sker
sällan utan lek och lek sker sällan utan skapande. Det är viktigt att barn får
möjlighet att skapa genom att måla, sjunga, leka, spela teater, dans, drama.
Det här är olika sätt för barn att uttrycka sig på, så kallade ”estetiska
uttryckssätt” vilket är en del av ”de hundra språken”. Barn lär sig lättare när
de får vara aktiva i sin egen lärprocess genom skapande och lek. Det är
därför viktigt att de ”estetiska uttryckssätten” genomförs med faktiskt syfte
och mål. De ”estetiska uttryckssätten” är viktiga delar i barnens utveckling
likväl som att lära sig skriva, läsa och räkna.
ARBETSSÄTT
FORMAs dagbarnvårdare arbetssätt är strukturerat över året med ett
övergripande tema som gäller för alla dagbarnvårdare. Varje dagbarnvårdare
ges därefter möjlighet, utifrån barngruppens behov och intressen att utforma
10
FORMA Utbildning AB

75

sina egna projekt. Det övergripande temat ska genomföras med hjälp av de
sex pusselbitarna.
Temaarbete
Pedagogsamordnaren är ansvarig för att ta fram övergripande riktlinjer för
projektarbete och användande av de sex pusselbitarna samt förskolans
läroplan. Varje dagbarnvårdare ansvarar för att med utgångspunkt i
riktlinjerna planera, genomföra och utvärdera den egna pedagogiska
omsorgen med hänsyn till barngruppens behov och förutsättningar.
Planeringen rapporteras utifrån årshjulets struktur och enligt mall.
Dagbarnvårdaren ansvarar även för att återkoppla genomförda projekt
genom en delårsutvärdering till huvudmannen. Delårsutvärdering görs på
avsedd mall utifrån årshjulet. I slutet av maj ska dagbarnvårdaren lämna in
en helårsutvärdering av det övergripande temat och de projekt som har varit
under året.
FORMA som huvudman bidrar dagbarnvårdarna med löpande handledning i
dagbarnvårdarens verksamhet och finns även tillgängliga för handledning
efter behov och önskemål.
Pedagogiska verktyg
Dagbarnvårdarna kommer få tillgång till laborativt material som ger barnen
möjlighet till att utforska och undersöka. Materialet ska även vara en
vägledning för dagbarnvårdaren i den framåtgående pedagogiska processen.
Materialet ska vara enkelt och lättillgängligt i den dagliga verksamheten.
Varje tema ska dokumenteras och finnas tillgängligt som material vid
utvecklingssamtal.
Utvecklingssamtal
Varje år bjuds vårdnadshavare till barnen in till utvecklingssamtal.
Dagbarnvårdaren samtalar med vårdnadshavare om varje enskilt barns
förutsättningar, behov och utveckling med utgångspunkt i de sex
pusselbitarna, Självkänsla och trygghet, samspel, konflikter,
språkutveckling, motorik samt lek & skapande.
Pedagogisk dokumentation
Den pedagogiska dokumentationen ska hållas levande och
dokumentationsfokus skall vara på tydlighet och analys. Dagbarnvårdare
observerar, tolkar det denne ser och dokumenterar, både under och efter
temaarbetets gång.
Den pedagogiska dokumentationen kan bestå av videofilmer, anteckningar,
teckningar och bilder. Dokumentationerna samlas i den mall som FORMA
tillhandahåller.
Barnen ska efter förmåga vara delaktiga i den pedagogiska dokumentationen
och i reflektionen efter genomfört tema.
Under introduktionsutbildningen får du som dagbarnvårdare en genomgång
av hur du använder mallar för dokumentation och delårs/helårsutvärdering.
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Likabehandlingsplan
FORMA ser olikheter och mångfald som en tillgång och styrka. Vi arbetar för
att barn ska kunna känna sig trygga och ha lika rättigheter oavsett kön,
etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller
funktionshinder.
FORMAs vision: ”Trygga barn och nöjda vårdnadshavare”.
Denna plan bygger på FNs barnkonvention, Skollagen och
diskrimineringslagen. För tydlighetens skull har vi valt ett helhetstänkande
kring dessa viktiga frågor och denna plan omfattar därför både arbetet med
likabehandling enligt diskrimineringslagen och plan mot kränkande
behandling enligt skollagen.
Målet för den pedagogiska omsorgen är att erbjuda trygg, integrerande
och jämställd pedagogisk omsorg som stimulerar alla barns utveckling
och fortsatta lust att lära.
DEFINITIONER
Vad är kränkande behandling, trakasserier och diskriminering?
Det är viktigt att alla i vår verksamhet har kunskap om innehållet i
begreppen.
Diskrim iner ing
När ett barn direkt eller indirekt missgynnas på grund av ålder, kön, etnisk
tillhörighet, religion, trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionshinder.
Trakasserier
Trakasserier är kränkning av någons värdighet på samma grunder som
diskriminering.
Kränkande behandling
Ett uppträdande som kränker barns värdighet.
Former av diskriminering eller kränkande behandling
Diskriminering, kränkande behandling eller trakasserier kan vara fysiska,
verbala, psykosociala eller text alternativt bildförmedlade.
Fysiska
• att förstöra andras saker
• fysiskt våld såsom slag och sparkar
Verbala
• att
• att
• att
• att

nedvärdera någons person eller arbete
säga att någon inte duger
retas och säga fula ord till varandra
bli orättvis beskylld
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Psykosociala
• att inte känna sig delaktig
• att inte bli lyssnad på
• att bli ovänligt bemött
• att inte ses som lika värda och unika
Text- och bildförmedlande
• ex. klotter, brev, sms, e-post, mms

FÖREBYGGA, UPPTÄCKA, ÅTGÄRDA OCH DOKUMENTERA
- Vårt arbete mot diskriminering och kränkande behandling.
Förebygga
Förebyggande börja med den vuxne som en god förebild genom att visa
respekt, hänsyn och förståelse för barn och vuxna. Dagbarnvårdaren skall se
varje enskilt barn och låta barnen vara delaktiga i den dagliga omsorgen.
Dagbarnvårdaren skall vara observant och uppmärksam för att kunna
upptäcka trakasserier och kränkande behandling.
Dagbarnvårdaren skall ge tydlig information till vårdnadshavare om vilka
regler och förhållningssätt som gäller. Planen skall finnas synlig i varje hem.
Dagbarnvårdaren ska arbeta för mycket god kommunikation och kontakt
med vårdnadshavaren.
Dagbarnvårdaren skall två gånger per år kartlägga barnens trygghet, trivsel
och säkerställ att barnen inte upplever kränkningar eller mobbing enligt
likabehandlingsplanen.
Dagbarnvårdaren skall informera vårdnadshavare och barn om hur de skall
rapportera upplevelser eller kännedom om diskriminering, trakasserier eller
kränkande behandling.
Upptäcka
Dagbarnvårdaren skall:
•
•
•

observera barnens lek och beteende
lyssna på barnen
samtala med vårdnadshavare

Åtgärda och dokumentera
De åtgärder som vidtas skall leda till att trakasserier eller kränkningar
upphör både på kort- och lång sikt.
Dagbarnvårdaren skall:
•
•
•
•

ingripa direkt när diskriminering eller kränkning upptäcks
informera vårdnadshavare och besluta om gemensamma åtgärder
rapportera till pedagogsamordnare eller pedagogchef
dokumentera inträffad händelse samt åtgärd i incidenthandboken
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Upprepad kränkning eller diskriminering
Vid misstanke om upprepad kränkning eller diskriminering gör följande:
•
•
•
•

Samtal (enskilda eller i grupp) med alla inblandade.
Dokumentera händelsen, samtal och åtgärder i i den blankett som
behandlar incidentrapportering. incidentdagboken.
Informera vårdnadshavare
Vid behov skriv incidentrapport på avsedd blankett, e-posta till
pedagogchef.

Uppföljning med berörda parter, senast tre veckor efter händelsen.
All dokumentation sparas.
AKUT KRÄNKNING

Vid misstanke om akut kränkning gör följande:
•
•
•
•
•

Bryt den akuta händelsen
Utred händelsen genom enskilda samtal med de inblandade.
Informera vårdnadshavare. Om aktuellt bestäm datum för gemensamt
möte.
Dokumentera händelsen, samtal och åtgärder i incidentdagboken.
Bestäm datum för uppföljning.
Skriv incidentrapport på avsedd blankett, e-posta till pedagogchef.

Uppföljning med berörda parter, senast tre veckor efter händelsen. Om ingen
förändring sker kontakta pedagogsamordnare eller pedagogchef.
All dokumentation sparas.
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B ARN

I BEHOV AV SÄRSK ILT STÖD

Vid misstanke om barn som är i behov av särskilt stöd ser FORMAs rutiner
ut som följer:
•

•

•
•

Som dagbarnvårdare kan du vid behov lyfta dina funderingar
tillsammans med annan dagbarnvårdare. Tänk på att göra det på ett
respektfullt sätt för barnet, tex att andra barn eller föräldrar inte
lyssnar. Du kan även kontakta pedagogsamordnare för rådgivning.
Alla anställda inom FORMA har tystnadsplikt.
Nästa steg är att fylla i en observationsmall med olika frågeställningar
i syfte att kunna identifiera barnets behov. Mallen fyller du som
dagbarnvårdare i för din egen skull och är inget dokument som senare
ska ligga till grund för en eventuell bedömning/utredning. Ta vid
behov hjälp av annan dagbarnvårdare eller pedagogsamordnare.
Gör en uppföljning av din observation två veckor senare. Har de
åtgärder du gjort lett till någon förändring?
Om misstanke eller oro kvarstår kontaktas pedagogsamordnare som i
sin tur kontaktar specialpedagog för vidare utredning.

Tänk på att aldrig diskutera barn med utomstående som tex partner, vänner,
andra föräldrar etc. då du som dagbarnvårdare har tystnadsplikt.
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R UTINER

FÖR BARN SOM FAR ILLA

STÖDINSATSER
Enligt lagen har alla barn som behöver särskilt stöd rätt att få det. Det kan
vara av fysiska, psykiska eller andra skäl. FORMA Utbildning ser till att alla
inskrivna barn i verksamheten får sina behov och stöd tillgodosedda.
Vid misstanke om att ett barn behöver särskilt stöd ska en anmälan om detta
göras till FORMA Utbildning, som ser till att kontakta kommunen och följa
upp med vidare utredning. Efter utredningen bestäms gemensamt med
vårdnadshavare vilka stödinsatser som behövs och hur dessa blir
genomförda.
DE RESURSER SOM FINNS I SAMHÄLLET ÄR BLAND ANNAT:
• Barnavårdscentralen, som följer upp barnets utveckling samt ger råd om
hur man kan hjälpa sitt barn vid problem.
• Socialtjänsten, där man kan få hjälp och stöd vid ekonomiska eller sociala
problem.
• Logoped, hjälper barn som inte utvecklar sitt språk i rätt takt för sin ålder.
• Barn och ungdomspsykiatrin, som hjälper barn med psykiska problem.

ANMÄLAN TILL SOCIALTJÄNSTEN
Som dagbarnvårdare kan det hända att du får kännedom om saker som du
varken kan eller ska hålla för dig själv. Det kan exempelvis vara tecken på
misshandel, sexuella övergrepp eller vårdnadshavares alkoholproblem eller
andra missbruk. Sådana problem ska omedelbart anmälas till
socialnämnden, enligt socialtjänstlagen 14 kap 1§.
Andra orsaker till anmälan kan vara att barnet har dålig hygien, smutsiga
kläder eller liknande tecken på att barnet inte får en god omvårdnad hemma.
Det kan också vara så att barnet inte får hjälp med tandvård eller mediciner.
Det är viktigt att känna till att anmälan ska göras redan vid misstanke om
att ett barn far illa. Dagbarnvårdaren har inte utredningsskyldighet utan det
är socialtjänsten i varje kommun.
RUTINER I FORMA UTBILDNING AB:
• Dagbarnvårdaren berättar för pedagogchefen om vad som har hänt eller
varför misstanke om missförhållanden uppkommit. Pedagogchefen och
dagbarnvårdaren samråder om anmälan till socialnämnden ska göras.
• Dokumentera det som setts eller hörts på ett sakligt sätt och utan egna
värderingar.
• Pedagogchefen, föräldrarna och socialtjänsten har ett gemensamt möte där
man redogör för misstankarna och den skriftliga dokumentationen som
finns. Dokumentationen överlämnas till socialtjänsten.
• Dagbarnvårdaren kan även utan pedagogchefens samtycke göra en
anmälan till socialtjänsten.
Kontaktuppgifter till socialkontoret finns i kontaktlistan på sidan 3.
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I NNE -

OCH UTEMILJÖ

HUVUDMAN
FORMA anser att miljöns utformning är betydelsefull för det enskilda barnet
och barngruppens möjlighet till lärande och utveckling.
Den dagliga pedagogiska omsorgen tillhandahålls i dagbarnvårdarens
hemmiljö och utformas med utgångspunkt i de allmänna råden om
pedagogisk omsorg från skolverket. Verksamheten kommer säkras genom
systematiskt kvalitetsarbete.
De olika verksamheterna kan inte utformas likadant överallt då
dagbarnvårdarens hemmiljö ser olika ut. Barnens förutsättningar och behov
påverkar likväl och därför kan inte resurserna fördelas lika överallt. FORMA
tillhandahåller checklista för säkerhet i lokalerna och utemiljön. Detta görs i
förebyggande syfte, för att förhindra eventuella olyckor eller tillbud.
FORMA som huvudman ansvarar inte för eventuellt slitage av lokalerna som
verksamheten sker inom. Däremot ersätter huvudmannen det material som
vi ger dagbarnvårdarna.
Huvudmannen ansvarar för att erbjuda barnen en välbalanserad dagsrytm
och miljö i förhållande till deras ålder och vistelsetid. Huvudmannen ser till
att den blivande dagbarnvårdaren får information under introduktionskursen
och får då FORMAs Handbok och de rätta verktygen för att göra sin egen
verksamhetsbeskrivning. Denna ska i sin tur godkännas av oss och
kommunen.
I DEN PEDAGOGISKA OMSORGEN
Dagbarnvårdarens uppgift är att barnen ska känna sig trygga i lokalerna och
miljön som ska präglas av lek och aktivitet och att barnen på så sätt
utforskar sin omvärld.
Den pedagogiska omsorgen ska även verka utomhus och därigenom också
möjliggöra till lek och aktivitet. Detta i planerad miljö, det vill säga med syfte
och mål.
Genom att använda miljön både inne och ute ges barnet möjlighet att lära
känna och förstå sin omvärld och ta del av det lokala kulturlivet.
Miljön som dagbarnvårdaren skapar inom sin egen verksamhet ska vara
innehållsrik, berikande och inbjudande genom att se till det material de har
att tillgå, använda sin fantasi och skapa någonting nytt ur något som redan
finns. Likväl nyttja det material som huvudmannen ger ut innan
verksamhetens start. Detta ökar möjlighet till att dagbarnvårdaren främjar
barnens utveckling och förståelse för sig själv som individ och sin omvärld.
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INFLYTANDE OCH ANSVA R
BARNENS INFLYTANDE OCH ANSVAR
FORMAs strategi för att ge barnen ökat ansvar och inflytande utifrån deras
ålder och mognad är att som huvudman tillhandahålla riktlinjer, ramverk
och förslag för hur den dagliga pedagogiska omsorgen skall bedrivas.
Vägledande för vår strategi är Läroplan för förskolan (Lpfö 98 Rev 2016) och
skolverkets Allmänna Råd med kommentarer för pedagogisk omsorg. Vi
använder oss också av forskning och beprövad vetenskap gällande hur barn i
olika åldrar relaterar till, knyter an och behärskar ansvar och inflytande
samt hur goda förutsättningar skapas genom den omgivande miljön,
relationer, språk och lek.
FORMAs riktlinjer till dagbarnvårdaren
FORMA säkerställer att barnets särskilda rättigheter så som de beskrivs i
barnkonventionen tillgodoses i verksamheten. Den dagliga pedagogiska
omsorgen skall med hänsyn till barnets ålder och mognad:
•

Vara utformad så att barnen får det särskilda stöd, den hjälp och
utmaningar som de behöver.

•

Skapa tillfällen för barnens verkliga inflytande över arbetssätt och
verksamhetens innehåll.

•

Möjliggöra för varje barn att utveckla sin förmåga att uttrycka sina
tankar och åsikter.

•

Ge flickor och pojkar lika utrymme och inflytande inom den
pedagogiska omsorgen och dess ramar.

•

Lära varje barn att ta ansvar för sina egna handlingar och att kunna
verka efter demokratiska principer.

•

Det enskilda barnet skall ges möjlighet att utveckla sin förmåga att
uttrycka sina tankar och åsikter och därigenom läggs grunden för
demokratisk kompetens.

•

Förbereda barnen för de rättigheter och skyldigheter som gäller inom
ett demokratiskt samhälle och att de är delaktiga däri.

•

Skapa förutsättningar för barnets vilja att ta ansvar, vilja att bedriva
inflytande inom dagbarnvårdarens hemmiljö, ansvarstagande för sig
själv och gemenskapen inom barngruppen.

Pedagogiska omsorgen
Dagbarnvårdaren ansvarar för att ha ett medvetet förhållningssätt som
skapar bästa förutsättningar för barnens inflytande och ansvar.
Dagbarnvårdaren ansvarar vidare för att utforma den dagliga pedagogiska
omsorgen utifrån FORMAs riktlinjer och med hänsyn till barngruppen och till
det enskilda barnets behov, önskemål, ålder och utveckling.
Dagbarnvårdaren ska:
•

Uppmuntra och stödja barnens delaktighet i och inflytande över
pedagogisk omsorgen samt stödja dem i att ta ansvar för sina egna
handlingar i vardagliga situationer.
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•

Utarbeta former för barnens delaktighet och inflytande där alla barn
ges möjlighet att uttrycka sin uppfattning om vad som är meningsfullt
och roligt i den pedagogiska omsorgen, oavsett ålder, kön social och
kulturell bakgrund.

VÅRDNADSHAVARE –INFLYTANDE OCH ANSVAR
Enligt läroplan för förskolan skall: ”... arbetet med barnen ske i ett nära och
förtroendefullt samarbete med hemmen. Vårdnadshavarna ska ha möjlighet
att inom ramen för de nationella målen vara med och påverka verksamheten i
förskolan”.
Samarbete och samverkan i den dagliga kontakten
Samarbete och samverkan mellan den pedagogiska omsorgen och
vårdnadshavarna sker främst genom de olika kontaktytorna mellan
dagbarnvårdarna och vårdnadshavarna. -FORMAs riktlinjer är att
dagbarnvårdaren skall ge vårdnadshavare och barn goda förutsättningar och
möjligheter till inflytande.
Dagbarnvår daren skall främja samarbete och samverkan så att
vårdnadshavarna ges förutsättningar till inflytande genom att:
•

Aktivt sträva efter mycket god kommunikation och samverkan med
vårdnadshavare.

•

Hålla inskolningssamtal med nya vårdnadshavare och barn med
information om den pedagogiska omsorgens mål, innehåll samt
klagomålshantering och rapportering om diskriminering, trakasserier
eller kränkande behandling.

•

Regelbundet hålla utvecklingssamtal och föräldramöten.

•

Regelbundet informera vårdnadshavarna om barnets utveckling och
trivsel i barngruppen.

•

Regelbundet säkerställa kännedom om barnets hemmiljö och vunna
erfarenheter för att kunna stimulera barnets utveckling.

•

Årligen vid läsårets start och när nya barn börjar i omsorgen dela ut
skriftlig information om den pedagogiska omsorgens upplägg, mål,
innehåll och klagomålshantering och rapportering om diskriminering,
trakasserier eller kränkande behandling.

19
FORMA Utbildning AB

84

R UTIN

FÖR FÖRÄLDRAMÖT E

Föräldramöte hålls minst en gång varje läsår. Rutinen är att föräldramöte
hålls varje hösttermin och om behovet uppstår kan det finnas skäl till att ha
ett föräldramöte under våren. Förslagsvis hålls hösten möte i september eller
senast oktober (i enlighet med FORMAs handbok). Dagbarnvårdaren är
ansvarig för att planera, bjuda in och hålla i föräldramöte. Finns de flera
dagbarnvårdare i samma område, som fungerar som varandras vikarie, kan
de med fördel samla ihop föräldrar till gemensamt föräldramöte om de finner
det lämpligt med lokal etc. Det kan vara ett sätt att öka samarbete och
samverkan men också att föräldrar som har barn i samma ålder får träffas
och får ett ansikte på de dagbarnvårdare som finns i området och som ev.
kommer att vara vikarie.
Förslag på punkter att prata om på föräldramötet:
•
•

•
•
•
•
•

Hälsa välkomna och presentation av de dagbarnvårdare som är där.
Föräldrar kan också få presentera sig om det känns lämpligt.
Praktisk info tex om uppdatering av schema, kontaktuppgifter, krokar
i hallen, extrakläder mm. Om det är flera dagbarnvårdare som har
gemensamt föräldramöte kan den här punkten tas upp tex i slutet av
mötet där ni delat gruppen så att dagbarnvårdare sitter med de
vårdnadshavare som har sina barn hos sig.
Reggio Emilias filosofi (bara kortfattat, det kan finnas nya föräldrar)
Årets övergripande temaarbete. Vad ska vi arbeta med?
Föräldrasamverkan
Övrigt som händer under året
Övriga frågor

Önskar dagbarnvårdare att representant från FORMA ska komma till mötet
behöver förfrågan komma in i god tid för att se om möjligheten finns.
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POLICYS
Miljöpolicy
Forma Utbildning AB ska i all sin verksamhet sträva efter minst möjliga
miljöpåverkan.
Detta innebär att:
▪

Vi ska sopsortera.

▪

Vi ska sträva efter att så långt som möjligt använda oss av ekologiska,
krav-märkta eller närodlade produkter.

▪

Vi ska sträva efter att åka med kollektivtrafiken, för att främja god
miljö.

▪

Vi ska använda oss av miljövänliga produkter vid städning, hygien,
disk och tvätt.

Diskrimineringspolicy
Vi verkar för att diskriminering aldrig ska förekomma i någon verksamhet
inom FORMA. Vår utgångspunkt är att alla människor har lika värde och att
varje människa, barn som vuxen, ska ha möjlighet att utvecklas efter sina
förutsättningar oavsett kön, ålder, religion, etnisk tillhörighet, sexuell
läggning eller fysiska eller psykiska funktionshinder.
Alla dagbarnvårdare har ansvar för att se till att det inte förekommer några
kränkningar inom den egna verksamheten. Skulle kränkningar förekomma
är det dagbarnvårdarens skyldighet att avbryta den kränkande handlingen
omedelbart och sedan följer upp de inträffade samt arbetar förebyggande mot
kränkande behandlingar.
Trafiksäkerhetspolicy
Hos oss på Forma Utbildning ingår en trafiksäkerhetspolicy, som gäller både
FORMA som huvudman och dagbarnvårdarna. Målet är att risker för
arbetsskador och arbetsrelaterad ohälsa i trafiken förebyggs samt att skapa
en trygg och säker arbetsmiljö i samband med tjänsteresor. Policyn gäller alla
resor som företas i tjänsten. Detta kan ske till exempel genom att inte prata i
telefon eller sms-ar när man kör bil, håller hastigheterna, åker i god tid, dvs
håller god planering för att förebygga eventuella olyckor eller dylikt.
Dagbarnvårdaren har som ansvar att barnen utvecklar förståelse för
trafikreglerna och hur de ska uppträda samt tänka på när de är utomhus.
Det är även dagbarnvårdarens ansvar att barnen har reflexvästar på sig när
de är utomhus och eventuellt snören till barnen, som hjälper dem att gå i
samplad trupp.
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Transportpolicy
Om dagbarnvårdaren ska åka iväg med barngruppen tex på utflykt, teater,
torget etc. förespråkar FORMA Utbildning AB att dagbarnvårdaren i första
hand använder sig av kollektivtrafik i den utsträckning det är möjligt. Ur
både miljö och säkerhetsperspektiv. Hos FORMA Utbildning AB får
dagbarnvårdaren inte transportera barnen utan godkännande av samtliga
vårdnadshavare. Är det något som dagbarnvårdaren funderar över kring
detta, ska hon eller han alltid kontakta FORMA, som huvudman och inte
fatta ett enskilt beslut.
Badpolicy
Det är inte tillåtet att gå och bada med barnen i en simhall, sjö eller pool. Att
ha små babypooler max 20 cm djup tex i trädgården hemma är tillåtet efter
dialog med samtliga vårdnadshavare. Barnen får inte på något vis lämnas
utan uppmärksamhet när poolen används. Vid avslutande användning skall
poolen tömmas direkt, den får ej stå kvar med vatten i.
Telefonpolicy
FORMA Utbildning AB har en policy gällande telefonhantering.
Dagbarnvårdaren ska inte använda telefonen för privata ändamål under
arbetstid. Dagbarnvårdaren får inte nyttja sociala medier på sin telefon
under tiden som hen arbetar eller ringa privata samtal så som till vänner
eller familj. Under arbetstid får dagbarnvårdaren enbart använda telefonen
för samtal inom verksamhetens ramar. Det betyder att dagbarnvårdaren får
använda telefonen för att nå barnens vårdnadshavare, den som ska hämta
barnet/barnen. Den får även nyttja telefonen för att nå oss på FORMA, som
är huvudman för företaget.
Policy för sociala medier
Sociala medier får inte nyttjas under arbetstid. Har dagbarnvårdare fått
godkännande av vårdnadshavare att barnet får synas och nämnas på sociala
medier, sker detta under den timma som är avsatt för dokumentation under
veckan. Dock får dagbarnvårdaren enbart göra detta på till exempel den
blogg, facebooksida, instagram, som är godkänd av vårdnadshavarna och
den form som FORMA, som huvudman, valt att använda sig av.
Policy för vårdnadshavare gällande sociala medier
Vårdnadshavare får inte ta kort, filma eller dylikt på barnen i verksamheten.
Det är viktigt att vara tydlig med detta, för att förekomma eventuella
problem. Detta betyder att vårdnadshavare får inte göra detta oavsett om det
läggs ut på sociala medier eller enbart sparas på sin privata telefon.
Alkoholpolicy
Hos FORMA Utbildning AB får dagbarnvårdaren inte använda sig av alkohol
under arbetstid. Det gäller även för andra familjemedlemmar under den tid
som barnen befinner sig i verksamheten. Dagbarnvårdaren ska vara en god
förebild gentemot barnen och kunna finnas där för det enskilda barnets
utveckling, behov och förutsättningar.
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Policy mot rökning
FORMA Utbildning AB förbjuder rökning under arbetstid. Om
dagbarnvårdaren är rökare ska hon eller han se till att cigaretterna inte är
lättillgängliga för barnen att nå, heller inte synliga. Rökning efter arbetstid
sker utanför hemmet. Dagbarnvårdaren får med andra ord inte röka
inomhus. Andra familjemedlemmar får inte röka i barnens närhet, varken
utomhus eller inomhus, under den tid verksamheten pågår.
Drogpolicy
Hos FORMA Utbildning AB får dagbarnvårdaren inte använda sig av droger
oavsett arbetstid eller ej. Dagbarnvårdaren ska vara en god förebild gentemot
barnen och kunna finnas där för det enskilda barnets utveckling, behov och
förutsättningar. Detta gäller även andra familjemedlemmar.
Den som använder läkemedel som kan påverka arbetsförmågan uppmanas
att berätta detta för sin chef, som gör bedömningen om personen under en
period behöver förändrade arbetsuppgifter.
Policy för bemötande
Hur en dagbarnvårdare bemöter barn och vårdnadshavare, är av stor vikt.
Det ska finnas en tydlig och öppen kommunikation där respekt visas inför
samtliga parter. FORMA Utbildning AB anser att bemötande är A och O i en
verksamhet som denna. Valet av bemötande påverkar relationerna mellan
DBV – vårdnadshavare men likväl mellan DBV – barn. Det kan komma att
påverka barnens fortsatta lust att lära och utveckling samt påverka DBV:s
förmåga att se till det enskilda barnets behov och förutsättning för att lära.
Policy för telefontider
FORMA Utbildning AB kräver att dagbarnvårdaren enbart använder sin
telefon under specifika tider. Före och efter arbetstid får telefonen nyttjas för
privata ändamål, om det inte är akut. Om dagbarnvårdaren behöver komma i
kontakt med vårdnadshavare på grund av diverse orsaker, se till att detta
sker under specifika tider, om det inte är akut. Tydlighet och struktur
gällande telefontider ska finnas för att som dagbarnvårdare kunna vara där
för barnen så mycket som möjligt. Detta för att främja god utveckling hos det
enskilda barnet utifrån dess behov och förutsättningar.
Policy gällande utövande av religion och politiska åsikter
Hos FORMA Utbildning AB är det viktigt att upplyfta information kring vad
som gäller kring religion och politiska åsikter under sin arbetstid.
Dagbarnvårdaren har rätt till sin egen religion och politiska åsikt och att
utöva denna privat. När dagbarnvårdaren arbetar får hon eller han inte utöva
eller påverka barnen enskilda ställningstagande vad gäller religion eller
politik.
Policy för avskildhet, stängda dörrar till privata ytor
De ytor som är privata hos dagbarnvårdaren ska hållas stängda och barnen
får inte vistas där. Detta för att visa respekt gentemot dagbarnvårdarens

23
FORMA Utbildning AB

88

enskilda hem och de som bor där. De ytor som är till för verksamheten ska
vara tydligt uppdelat för vila, måltid, lek, ombyte, toalettbesök etc.
Leksakspolicy
FORMA Utbildning AB anser att barnen kan få komma och visa upp leksaker
under en dag. Till exempel om de har varit ute på en resa med sina
vårdnadshavare eller om det är något som barnet verkligen älskar att leka
med hemma. Det kan även skapas specifika dagar där samtliga får ta med
sina favoritgosedjur eller dylikt. Däremot är det viktigt att barnen lägger
tillbaka sina leksaker efter den dagen och återgår till att leka med det som
finns hos den enskilde dagbarnvårdaren. Har dagbarnvårdaren några
funderingar kring detta, kontakta pedagogsamordnaren Sara Bengtsdotter.
Klädpolicy
FORMA Utbildning AB anser att det är av stor betydelse att den som är
verksam inom företaget klär sig lämpligt. Dagbarnvårdaren ska och kommer
vara en förebild för barnen, hens förhållningssätt i relation till kläder är
därav viktigt. Dagbarnvårdaren får inte ha kläder som täcker ansiktet, utan
ansiktet ska vara synligt för barnen. Dagbarnvårdaren ska se anständig ut,
kläder där för mycket hud visas är därför inte lämpligt. Kläder efter väder ska
även dagbarnvårdaren förhålla sig till, då barnen ska vistas utomhus minst
en gång per dag.
Barngruppens sammansättning och storlek
FORMA som huvudman har rätt till att anpassa barngruppernas
sammansättning och storlek utifrån skollagen kap 25 § 7 och allmänna råd
för pedagogisk omsorg. Vilket innebär att barngrupperna kan sättas samman
tex efter barnens ålder, barn i behov av särskilt stöd eller lokalernas
utformning och storlek. Med anledning att se både till det enskilda barnets
men också gruppens behov.
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P LACERINGAR
FORMA f öljer ko mmunens rik tlinjer f ör placering av barn.
ANSÖK OCH ÄNDRING AV PLATS

Föräldrar ansöker direkt på webben via kommunens hemsida.
Inloggningsuppgifter får vårdnadshavaren hemskickade tillsammans med
köbekräftelse.
Vårdnadshavare får tillgodoräkna maximalt sex månaders kötid, även om de
ställt sig i kö tidigare än så innan önskad placeringsstart.
PLACERING
I första hand placeras barnet i pedagogisk omsorg i det område där barnet är
folkbokfört. Vi försöker så långt det är möjligt att placera syskon hos samma
dagbarnvårdare. Om vårdnadshavare tackar nej till erbjuden plats inom de
område de tillhör får de inte stå kvar i kön utan måste då söka om. Ny plats
erbjuds inom sex månader igen. Om en familj har blivit erbjuden en plats i
din verksamhet och önskar att få göra ett besök innan de bestämmer sig för
att tacka ja eller nej ser vi på FORMA gärna att du tar emot dem för ett
kortare besök där de får chans att se din verksamhet och ställa frågor.
Givetvis under överenskommen tid som passar dig.
SCHEMA
Vårdnadshavare fyller i schema som utgår från dennes/deras
arbetstider/studietider. Schemat skickar sedan du som dagbarnvårdare
senast den 10 :e i månaden till samordnare som registrerar barnens tider till
kommunen som efter det betalar ut pengar. Om schema ej registreras har
barnet ingen grund för placering och kan därmed inte vara i verksamheten.
Det är viktigt att föräldrarna fyller i nytt schema vid förändring av
arbetstider/studietider. Observera att du inte behöver skicka in alla barns
schema varje månad utan bara vid förändring av schema. Vårdnadshavare
har ansvar för att informera dagbarnvårdare när barnet av någon anledning
måste stanna hemma, de ändringarna behöver ej registreras till FORMA.
ÄNDRA ELLER SÄGA UPP PLATS
Vid behov av att ändra placeringskategori (dvs mer eller max 15 h/ veckan)
gäller följande:
•

•

En månads uppsägning gäller om du går ner i tid. Barnet får gå sitt
ordinarie schema och vårdnadshavare betalar under uppsägningstiden
innan 15 h/ veckan börjar att gälla.
Vid behov av att gå upp i tid har barnet rätt till det från den dagen
behovet finns och vårdnadshavare debiteras från det datumet.

Uppsägningstiden för en plats är en månad och görs på blankett. Avgift
betalas under uppsägningstiden. En plats kan behållas i två månader utan
att utnyttjas under förutsättning att avgiften betalas, efter det sägs platsen
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upp om den ej utnyttjas. När vårdnadshavaren har sagt upp en plats delar
du som dagbarnvårdare ut en blankett där vårdnadshavare kan svara på ett
par frågor om deras tid hos FORMA. Blanketten finns i dropbox.
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I NSKOLNING
Rutiner vid inskolning
Familjerna får först hem ett brev från FORMA som huvudman där vi
välkomnar dem till oss. Därefter skall ett brev skickas från dig som
dagbarnvårdare med information om tider för inskolning, telefonnummer och
annan information som kan vara bra för dem att känna till. Mall för detta
brev får du av FORMA. Inskolningen ska börja samma dag som platsen står
till förfogande, den skjuts enbart fram av särskilda skäl. Vårdnadshavare
betalar även avgift under inskolningstiden.
Inskolning är en stor händelse för hela familjen. Barnet kommer att möta
många nya intryck i flera olika sammanhang. Exempelvis kommer barnet
dels behöva vänja sig vid olika miljöer, som han eller hon tidigare inte stött
på men även skapa nya relationer till både vuxna och andra barn. Det är
viktigt vårdnadshavaren är aktiv och deltagande under tiden som
inskolningen äger rum och fungerar barnets trygga bas som barnet utgår
från när han/hon lär känna de andra inom verksamheten. Om
vårdnadshavaren känner sig trygg i din verksamhet så ökar
förutsättningarna för att barnet också gör det.
De tre första dagarna
Under de tre första dagarna är vårdnadshavare med sitt barn hos
dagbarnvårdaren. Våra riktlinjer är att barnen tillsammans med
vårdnadshavare ska vara där mellan 8 -11 under de tre första dagarna. Om
barnet har behov av en längre tids inskolning, så löser vi det.
LÄMNING/HÄMTNING
Det är viktigt att lämning/hämtning blir så bra som möjligt för barnet. Därför
är det av stor betydelse att du informerar vårdnadshavare om hur viktigt det
är att vara tydlig. Till exempel ska barnet veta om när vårdnadshavaren går,
så att han/hon inte undrar vart hen tog vägen. Vid överlämningen bör
vårdnadshavare inte stanna längre än nödvändigt, för att barnet ska känna
sig trygg i verksamheten genom god tydlighet och struktur, som i sin tur
skapar goda rutiner.
UPPFÖLJNING
Efter tio dagar (eller när tillfälle ges) har ni ett samtal tillsammans med
vårdnadshavaren, där ni går igenom den första tiden men även vilka
förväntningar vårdnadshavaren har på verksamheten.
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Hämtning och lämning av barn
ÖPPETTIDER
Dagbarnvårdaren tar emot barn i sitt hem efter de tider familjerna har behov
mellan tiderna 06:30-18:30. Har vårdnadshavare behov av andra tider ska
dessa diskuteras med pedagogchef innan de godkänns till föräldrarna.
NÄR HAR VÅRDNADSHAVAREN RÄTT ATT LÄMNA SITT BARN?
Vårdnadshavare har rätt att lämna sitt barn de tider de är på sitt arbete eller
studerar samt för tiden att ta sig till och från arbete/studier. För
förtydligande innebär detta att vårdnadshavaren måste hämta och lämna
barnet inom max en timme innan arbetet börjar och inom max en timme
efter arbetet slutar. Undantaget är barn till de föräldrar som är föräldralediga
för syskon eller arbetssökande som lämnar sina barn 15 timmar i veckan
enligt överenskommet. Vårdnadshavaren får inte lämna sitt barn hos er för
sociala aktiviteter. Till exempel för att besöka frisören, handla mat etc. Barn
till föräldrar som omfattas av arbetsmarknadsåtgärder/är aktivt
arbetssökande via arbetsförmedlingen har rätt att lämna de tider som de
behöver.
Om vårdnadshavare blir sjukskriven har hen rätt till att lämna barnet enligt
ordinarie schema. Om behovet finns för mer tid än ordinarie schema ska
ansökan om utökad tid skickas in till pedagogsamordnaren. Även om
vårdnadshavaren är hemma och tar hand om sjukt syskon ha hen rätt att
lämna barnet enligt ordinarie schema. Dock inte vid smittsammare
sjukdomar, dagbarnvårdare för dialog med vårdnadshavare.
VÅRDNADSHAVAREN
De vårdnadshavare som har barn i verksamheten ska veta att vi tar hand om
deras barn på ett säkert och omsorgsfullt sätt. Därför vill vi förtydliga ansvar
när någon annan än barnets vårdnadshavare hämtar ert barn.
ÖVRIGA
När någon annan ska hämta barnet ska det meddelas på morgonen eller
ringa till er under dagen. Om det kommer en person för att hämta barnet,
som vi inte informerats om, lämnar vi inte ut barnet utan att först kontakta
vårdnadshavare.
SYSKON
Syskon som ska hämta barn MÅSTE vara fyllda 12 år. Syskonet får aldrig
fullgöra vårdnadshavarens ansvar. Om syskon ska hämta måste
vårdnadshavaren skriva på ett intyg att de godkänner detta.
ENSKILD VÅRDNAD OCH SKYDDADE PERSONUPPGIFTER
Föräldrar som är separerade/skilda men fortfarande har gemensam vårdnad
är båda fortfarande vårdnadshavare och vi kan inte neka någon part att
hämta sitt barn. Om en förälder däremot har enskild vårdnad om sitt barn
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har den andra föräldern ingen rätt vare sig att hämta barnet eller besöka det
i verksamheten. Inte heller kan vi lämna ut information som berör barnet
och hens utveckling. Om det ändå skulle inträffa ska vårdnadshavare och
dagbarnvårdare tillsammans besluta om åtgärder ska vidtas. Om den
förälder som inte har vårdnad kommer och tar barnet från gruppen försök att
prata med hen. Dagbarnvårdare kontaktar också pedagogchef för att berätta
vad som hänt. Om en förälder har enskild vårdnad ska papper på det beslut
lämnas in till dagbarnvårdaren som kan ta en kopia att förvara i
barnpärmen. Vid överlämning till vikarie är det dagbarnvårdarens ansvar att
överföra informationen.
Vi de händelse att barn med skyddade personuppgifter placeras i
verksamheten har FORMA rutiner hur det hanteras och informerar de
dagbarnvårdare som är berörda.
SOCIALTJÄNSTLAGENS ANMÄLNINGSPLIKT
Om vi misstänker att vårdnadshavaren eller annan person som ska hämta
barnet kommer påverkad av alkohol eller andra droger, kan vi neka att
lämna ut barnet och gör då en anmälan till socialtjänsten (enligt
socialtjänstlagens anmälningsplikt för personal som arbetar med barn). Här
får socialtjänsten ta beslut om vad/vem barnet ska följa med.
Det är alltid vårdnadshavaren som har ansvar för att barnet kommer till
och från verksamheten. Personal kan aldrig överta det ansvaret, varken
genom avtal eller på annat vis.
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V IKARIESYSTEM
Vår långs iktig a plan gällande behov av vikarier är att
dagbarnv årdare som bor inom samma område av staden ska
samarbe ta och därmed kunna ta hand om varandras barn vid
exempe lv is s jukf rånvaro. FORMA har därmed som krav att
tydliggöra de tta f ör både barn och vårdnadshavare, genom god
kommunikatio n s inse me llan. Inf ormation ges via f lera kanaler,
såsom mail, planeringsbok f ör varje barn samt muntlig t vid den
dag lig a kontakten med v år dnadshavarna. Dagbarnvårdare inom
samma o mråde träf f as regelbundet f ör att barnen ska f å träf f a
andra barn s amt lära känna andra vuxna. Tanken är även att ha
en vikariepoo l, där v i so m huvudman rekryterar lämplig a vikarier
som kan v ikariera v id behov. Dess a ska kunna s tö tta upp och
hjälpa dagbarnv årdarna om en av de andra dag barnvårdarna är
sjuk e ller dylik t.
SJUKFRÅNVARO
Om du som dagbarnvårdare blir sjuk ska du anmäla det till pedagogchef
direkt på morgonen. Du kontaktar sedan den dagbarnvårdare som är vikarie
för dig och meddelar hur många barn och deras schema, kontaktuppgifter till
barnens vårdnadshavare ska redan finnas hos den vikarierande
dagbarnvårdaren. Därefter kontaktas barnens vårdnadshavare via telefon
eller sms att de ska vara hos sin vikarie. Om vårdnadshavare väljer att själv
lösa sin barnomsorg den dagen ska de själva meddela det till den som är
vikarie. Vikarien har i sin tur ansvar att rapportera om barnens närvaro till
den ordinarie dagbarnvårdaren när denne är frisk igen.
SEMESTER
Varje dagbarnvårdare har rätt till 25 semesterdagar per år (vid
heltidsanställning). Önskemål om semester under sommaren lämnas in
senast 1/3. Eventuella semesterdagar under övrig tid lämnas senast in 60
dagar före.
Anledningen till att detta ska göras tidigt beror på att FORMA ska kunna
ordna med personal, som tar hand om barnen i dagbarnvårdarens
verksamhet. Ska dagbarnvårdaren däremot vara ledig en dag eller två kan
det räcka med att meddela detta till pedagogchefen minst en vecka innan hen
tänkt vara ledig. Däremot ska dagbarnvårdaren vara medveten om att det
inte är säkert att hon eller han får ledigt. Det beror på om vi har personal
som täcker dagbarnvårdarens frånvaro. När dagbarnvårdaren har fått sin
semester beviljad tar dagbarnvårdaren kontakt med den dagbarnvårdare som
vikarierar för hen och meddelar vilka barn som ska närvara och deras
schema. Efter det meddelas vårdnadshavarna om vilka dagar det är som
berörs. Undantaget är semesterperioden under sommaren samt jul-och
nyårshelgerna. Se längre ner.
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Annan orsak
Om dagbarnvårdaren inte kan arbeta på grund av andra akuta omständigheter
(tex plötslig sjukdom inom familj etcetera), ska hen meddela pedagogchefen
snarast. Dagbarnvårdaren ska meddela till sin vikarie vad som har hänt och
vid behov lämna de barn som finns hos denne. Om situationen blir ohållbar
kan barn ringas hem. Vid behov kan eventuellt personalen på kontoret hjälpa
till att ringa.
Om du som dagbarnvårdare behöver ”vabba” dvs vård av sjukt barn, gäller
samma system som om dagbarnvårdaren själv är sjuk.
STÄNGNINGSDAGAR, SEMESTERPERIODER OCH LOV

Verksamheten har rätt till att hålla stängt fyra dagar varje år med anledning
av planeringsdagar och fortbildning av personal. Besked om stängningsdagar
ska meddelas minst sex veckor innan aktuellt datum. För de familjer som
har behov av omsorg de dagarna kan det bli aktuellt att barnet placeras i en
annan omsorgsform.
Under semesterperioden juni-augusti, vid jul-och nyårshelgerna samt vid
klämdagar kan verksamheten komma att samordnas. Barn kan tillfälligt få
vistas hos annan dagbarnvårdare än den ordinarie eller den som är ordinarie
vikarie. Tillfällig vistelse på förskola kan också förekomma. Både
dagbarnvårdares och barnens önskemål om semester kommer att ses över i
god tid innan för att få en överblick över behovet och därefter planera
omsorgen.
Schemaändring för barn
Vid enstaka förändringar behöver vårdnadshavare inte lämna in
förändringen till dagbarnvårdaren. Däremot vid mer permanenta
förändringar, där barnen ökar/minskar sina tider ska ett nytt schema fyllas i
och lämnas till dagbarnvårdaren som i sin tur vidarebefordrar till FORMA
som huvudman. Detta skickas till pedagogsamordnare Sara Bengtsdotter.
Sjukanmälan för barn
Om ett barn blir sjukt ska vårdnadshavaren kontakta dagbarnvårdaren och
meddela sjukdom. Har barnet exempelvis vattkoppor, eller feber behöver
vårdnadshavaren inte meddela dagbarnvårdaren varje morgon.
Blir ett barn sjukt under tiden som hen är hos dagbarnvårdaren, ska
vårdnadshavare kontaktas. Detta ska ske genom ett samtal via telefon och
inte sms. Dagbarnvårdaren meddelar och berättar om situationen. Får
dagbarnvårdaren inte kontakt med vårdnadshavare, får övriga anhöriga till
barnet meddelas eller försöka på nytt senare. Om vårdnadshavaren inte
svarar i telefon är det viktigt att du som dagbarnvårdare lämnar ett
meddelande innan du avslutar samtalet.
Rutiner när barn har magsjuka, feber löss etc. gå in på dropbox och läs för
mer information i artikeln; ”Smitta i förskolan”. Vårdnadshavare kan även få
information via webben. Exempelvis 1177.
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Ledighet för barn
FORMA Utbildning AB anser att det är önskvärt om vårdnadshavarna till
barnen meddelar dagbarnvårdaren i god tid om barnet ska vara ledig.
Dagbarnvårdaren får anteckna ned i barnschemat att barnet/barnen ska
vara lediga. Dagbarnvårdaren behöver inte ändra barnens schemasystem för
det. Oavsett om barnet är sjukt eller ledigt, får dagbarnvårdaren utifrån de
timmar som de är uppskrivna på från början. Under semesterperioden under
sommaren och jul-och nyårshelgerna koordineras verksamheten.
Vårdnadshavare fyller i en uppskattning av barnets behov av omsorg under
sommaren senast 15/4 och inför jul- och nyårshelgerna senast 1/12. Detta
görs på ett schema hos dagbarnvårdaren för att hen vidare ska kunna
planera behovet av omsorg. Mallen för schemaläggning finns tillgänglig via
dropbox. I sin tur får dagbarnvårdaren skicka in uppgifterna till oss som
huvudman på FORMA. Det skickas in till pedagogsamordnare Sara
Bengtsdotter. FORMA gör sedan en återkoppling till er som dagbarnvårdare
för fortsatt hantering av schemaläggningen.
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K LAGOMÅL

PÅ UTBILDNIN GEN

Klago mål, synpunkter och f örbättringsf örslag är ett vik tig t sätt f ör
FORMA att u tveckla verksamhe ten på samt bibehålla och öka
säkerhe ten.
GÖR SÅ HÄR NÄR DU VILL KLAGA ELLER LÄMNA SYNPUNKTER
• Kontakta dagbarnvårdaren i första hand
• Kontakta pedagogchef Andréa Hansson FORMA Utbildning AB
KONTAKTUPPGIFTER
FORMAS mail: info@formautbildning.se
Pedagogchefens telefonnummer: 076 776 66 72
Samordnarens telefonnummer: 0735247525
Beskriv ditt ärende. Ange namn, adress, telefonnummer, vilket barn och
vilken dagbarnvårdare som berörs. Du kommer att kontaktas av FORMA
Utbildning snarast. En utredning av din synpunkt eller klagomål ska göras
så snabbt som möjligt.
Är du inte nöjd med vår handläggning kan du göra en anmälan till de statliga
tillsynsmyndigheterna, se skolinspektionens hemsida.
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Sida

TJÄNSTESKRIVELSE

1(1)

Datum

Diarienummer

2018-08-17

UN 2018/146

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

Utbildningsnämndens besök i verksamheterna
Förslag till beslut
Utbildningsförvaltningen föreslår utbildningsnämnden
att

under hösten 2018 besöka verksamheter vid två tillfällen, i
september och oktober utifrån den modell som tillämpats
tidigare under mandatperioden

och
att

uppdra till utbildningsförvaltningen att ta fram olika förslag på
upplägg för verksamhetsbesök inför kommande mandatperiod,
som sedan beslutas av den nya nämnden 2019.

eller
att

under hösten 2018 inte genomföra några verksamhetsbesök

och
att

uppdra till utbildningsförvaltningen att ta fram olika förslag på
upplägg för verksamhetsbesök inför kommande mandatperiod,
som sedan beslutas av den nya nämnden 2019.

Sammanfattning av ärendet
Utifrån en diskussion i utbildningsnämndens arbetsutskott 2018-08-15
beslutades att inte genomföra det planerade verksamhetsbesöket i augusti.
UNAU diskuterade syftet med besöken och att det inte är så stort
deltagande från nämndens ledamöter när verksamhetsbesök genomförs.
Därför lades ett ärende till inför utbildningsnämndens sammanträde 201808-29 för att diskutera frågan i nämnden.

Beslutsunderlag
Protokoll UNAU 2018-08-15

Helena Svensson
Utbildningschef

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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Handlingar
Utskriftsdatum:

2018-08-22

Utskriven av:

Diarieenhet:

Utbildningsnämnd

Datum:

2018-06-21 - 2018-08-21

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
2018.652

U

Svar till Lasse Johannesson m.fl. på insänd
skrivelse med synpunkter kring förskolan
Sandhorvan, Böda

Helena Svensson

2018-06-29

Lasse Johannesson

UTBILDNINGSFÖRVALTNI
NGEN

UN 2018/115

Utbildningsnämndens ordf och utbildningschef
besvarat skrivelsen 180629.

DELEGERINGSBESLUT

Inkommen skrivelse gällande förskolan
Sandhorvan, Böda
2018.698

U

Beslut - Ansökan om skolskjuts av särskilda skäl Kim Jakobsson

2018-06-21

***Sekretess***

UTBILDNINGSFÖRVALTNI
NGEN

UN 2018/108

***Sekretess***

DELEGERINGSBESLUT

Ansökan om skolskjuts vid särskilda skäl
2018.699

U

Beslut - Ansökan om skolskjuts av särskilda skäl Kim Jakobsson

2018-06-21

***Sekretess***

UTBILDNINGSFÖRVALTNI
NGEN

UN 2018/107

***Sekretess***

DELEGERINGSBESLUT

Ansökan om skolskjuts vid särskilda skäl
2018.701

U

Beslut - Ansökan om skolskjuts av särskilda skäl Kim Jakobsson

2018-06-21

***Sekretess***

UTBILDNINGSFÖRVALTNI
NGEN

UN 2018/116

***Sekretess***

DELEGERINGSBESLUT

Ansökan om skolskjuts av särskilda skäl
2018.705

U

Beslut - Ansökan om skolskjuts särskilda skäl

Helena Svensson

2018-07-03

***Sekretess***

UTBILDNINGSFÖRVALTNI
NGEN

UN 2018/119

***Sekretess***

DELEGERINGSBESLUT

Ansökan om skolskjuts särskilda skäl
2018.707

U

Beslut - Ansökan om skolskjuts av särskilda skäl Helena Svensson

2018-07-03

***Sekretess***

UTBILDNINGSFÖRVALTNI
NGEN

UN 2018/120

***Sekretess***

DELEGERINGSBESLUT
Sidan 1 av 6
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Ansvarig

Datum

Avsändare/Mottagare

Avdelning

Ärendenummer

Notering

Dokumenttyp

Ärendemening
Ansökan om skolskjuts av särskilda skäl
2018.709

U

Beslut - Ansökan om skolskjuts av särskild skäl

Helena Svensson

2018-07-03

***Sekretess***

UTBILDNINGSFÖRVALTNI
NGEN

UN 2018/121

***Sekretess***

DELEGERINGSBESLUT

Ansökan om skolskjuts av särskild skäl
2018.712

U

Beslut - Ansökan om skolskjuts av Särskilda
skäl

Helena Svensson

2018-07-03

***Sekretess***

UTBILDNINGSFÖRVALTNI
NGEN

UN 2018/123

***Sekretess***

DELEGERINGSBESLUT

Ansökan om skolskjuts av särskilda skäl
2018.714

U

Beslut - Ansökan om skolskjuts vid växelvis
boende

Helena Svensson

2018-07-03

***Sekretess***

UTBILDNINGSFÖRVALTNI
NGEN

UN 2018/124

***Sekretess***

DELEGERINGSBESLUT

Ansökan om skolskjuts vid växelvis boende
2018.720

U

Beslut - Ansökan om skolskjuts skilda skäl

Helena Svensson

2018-07-03

***Sekretess***

UTBILDNINGSFÖRVALTNI
NGEN

UN 2018/126

***Sekretess***

DELEGERINGSBESLUT

Ansökan om skolskjuts av särskilda skäl
2018.722

U

Beslut - Ansökan om skolskjuts av särskilda skäl Helena Svensson

2018-07-03

***Sekretess***

UTBILDNINGSFÖRVALTNI
NGEN

UN 2018/127

***Sekretess***

DELEGERINGSBESLUT

Ansökan om skolskjuts av särskilda skäl
2018.729

U

Avtal om interkommunal ersättning

Helena Svensson

Västerviks kommun

UTBILDNINGSFÖRVALTNI
NGEN

***Sekretess***

DELEGERINGSBESLUT

Beslut - Ansökan om skolskjuts vid särskilda
skäl.

Kim Jakobsson

2018-07-25

***Sekretess***

UTBILDNINGSFÖRVALTNI
NGEN

UN 2018/122

***Sekretess***

DELEGERINGSBESLUT

2018-07-16

2018.741

U

Ansökan om skolskjuts av särskilda skäl
2018.742

U

Beslut - Ansökan om skolskjuts av särskilda skäl Kim Jakobsson

2018-07-25

***Sekretess***

UTBILDNINGSFÖRVALTNI
NGEN

UN 2018/128

***Sekretess***

DELEGERINGSBESLUT

Ansökan om skolskjuts av särskilda skäl
2018.743

U

Beslut - Ansökan om skolskjuts av särskilda skäl Kim Jakobsson
Sidan 2 av 6
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I/U/K
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Ärendenummer

Notering

Dokumenttyp

Ärendemening
2018-07-25

***Sekretess***

UTBILDNINGSFÖRVALTNI
NGEN

UN 2018/129

***Sekretess***

DELEGERINGSBESLUT

Ansökan om skolskjuts av särskilda skäl
2018.744

U

Beslut - Ansökan om skolskjuts särskilda skäl

Kim Jakobsson

2018-07-25

***Sekretess***

UTBILDNINGSFÖRVALTNI
NGEN

UN 2018/130

***Sekretess***

DELEGERINGSBESLUT

Ansökan om skolskjuts av särskilda skäl
2018.745

U

Beslut - Ansökan om skolskjuts av särskilda skäl Kim Jakobsson

2018-07-25

***Sekretess***

UTBILDNINGSFÖRVALTNI
NGEN

UN 2018/105

***Sekretess***

DELEGERINGSBESLUT

Ansökan om skolskjuts särskilda skäl
2018.746

U

Beslut - Ansökan om skolskjuts av särskilda skäl Kim Jakobsson

2018-07-25

***Sekretess***

UTBILDNINGSFÖRVALTNI
NGEN

UN 2018/106

***Sekretess***

DELEGERINGSBESLUT

Ansökan om skolskjuts särskilda skäl
2018.747

U

Beslut - Ansökan om skolskjuts av särskilda skäl Kim Jakobsson

2018-07-25

***Sekretess***

UTBILDNINGSFÖRVALTNI
NGEN

UN 2018/117

***Sekretess***

DELEGERINGSBESLUT

Ansökan om skolskjuts av särskilda skäl
2018.748

U

Beslut - Ansökan om skolskjuts

Kim Jakobsson

2018-07-25

***Sekretess***

UTBILDNINGSFÖRVALTNI
NGEN

UN 2018/118

***Sekretess***

DELEGERINGSBESLUT

Ansökan om skolskjuts
2018.751

U

Beslut - Ansökan om skolskjuts vid växelvis
boende

Kim Jakobsson

2018-08-07

***Sekretess***

UTBILDNINGSFÖRVALTNI
NGEN

UN 2018/136

***Sekretess***

DELEGERINGSBESLUT

Ansökan om skolskjuts vid växelvis boende
2018.752

U

Beslut - Ansökan om skolskjuts av särskilda skäl Kim Jakobsson

2018-08-07

***Sekretess***

UTBILDNINGSFÖRVALTNI
NGEN

UN 2018/135

***Sekretess***

DELEGERINGSBESLUT

Ansökan om skolskjuts av särskilda skäl
2018.753

U

Likabehandlingsplan 2018_2019 Gärdslösa

2018-08-08

Helena Johansson Stegert
GÄRDSLÖSA SKOLA

Plan mot diskriminering och kränkande
behandling

DELEGERINGSBESLUT

Sidan 3 av 6
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Avsändare/Mottagare

Avdelning

Ärendenummer

Notering

Dokumenttyp

Ärendemening
2018.754

U

Likabehandlingsplan 2018 - 2019 Rälla skola

2018-08-08

RÄLLA SKOLA
Plan mot diskriminering och kränkande
behandling

2018.761

Helena Johansson Stegert

U

DELEGERINGSBESLUT

Beslut - Ansökan om skolskjuts av särskilda skäl Kim Jakobsson

2018-08-08

***Sekretess***

UTBILDNINGSFÖRVALTNI
NGEN

UN 2018/132

***Sekretess***

DELEGERINGSBESLUT

Ansökan om skolskjuts av särskilda skäl
2018.769

U

Beslut - Ansökan om skolskjuts av skärskilda
skäl

Kim Jakobsson

2018-08-09

***Sekretess***

UTBILDNINGSFÖRVALTNI
NGEN

UN 2018/130

***Sekretess***

DELEGERINGSBESLUT

Ansökan om skolskjuts av särskilda skäl
2018.776

U

Avtal om interkommunalersättning

Helena Svensson

Östra Göinge kommun

UTBILDNINGSFÖRVALTNI
NGEN

***Sekretess***

DELEGERINGSBESLUT

Beslut - Ansökan om skolskjuts särskilda skäl

Kim Jakobsson

2018-08-15

***Sekretess***

UTBILDNINGSFÖRVALTNI
NGEN

UN 2018/138

***Sekretess***

DELEGERINGSBESLUT

2018-08-13

2018.780

U

Ansökan om skolskjuts vid särskilda skäl
2018.788

U

Beslut - Ansökan om skolskjuts särskilda skäl

Kim Jakobsson

2018-08-17

***Sekretess***

UTBILDNINGSFÖRVALTNI
NGEN

UN 2018/145

***Sekretess***

DELEGERINGSBESLUT

Ansökan om skolskjuts av särskilda skäl
2018.789

U

Beslut - Ansökan om skolskjuts av särskilda skäl Kim Jakobsson

2018-08-17

***Sekretess***

UTBILDNINGSFÖRVALTNI
NGEN

UN 2018/145

***Sekretess***

DELEGERINGSBESLUT

Ansökan om skolskjuts av särskilda skäl
2018.791

U

2018-08-17

2018.793
2018-08-17

U

Avtal( IKE) bidrag till fristående förskola

Helena Svensson

Undringens förskola AB, Färjestaden

UTBILDNINGSFÖRVALTNI
NGEN

***Sekretess***

DELEGERINGSBESLUT

Beslut - Ansökan om skolskjuts ändrad
påstigningsplats

Kim Jakobsson

***Sekretess***

UTBILDNINGSFÖRVALTNI
NGEN
Sidan 4 av 6
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I/U/K
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Notering

Dokumenttyp

Ärendemening
UN 2018/142

***Sekretess***

DELEGERINGSBESLUT

Ansökan om skolskjuts .....ändra påstigning
hållplats för skolskjuts
2018.794

U

Beslut - Ansökan om skolskjuts särskilda skäl

Kim Jakobsson

2018-08-17

***Sekretess***

UTBILDNINGSFÖRVALTNI
NGEN

UN 2018/144

***Sekretess***

DELEGERINGSBESLUT

Ansökan om skolskjuts av särskilda skäl
2018.795

U

Beslut - Ansökan om skolskjuts av särskilda skäl Kim Jakobsson

2018-08-17

***Sekretess***

UTBILDNINGSFÖRVALTNI
NGEN

UN 2018/144

***Sekretess***

DELEGERINGSBESLUT

Ansökan om skolskjuts av särskilda skäl
2018.796

U

Beslut - Ansökan om skolskjuts vid växelvis
boende

Kim Jakobsson

2018-08-16

***Sekretess***

UTBILDNINGSFÖRVALTNI
NGEN

UN 2018/143

***Sekretess***

DELEGERINGSBESLUT

Ansökan om skolskjuts vid växelvis boende
2018.819

U

2018-08-17

2018.821

U

Önskemål om att återuppta busshållplats Lilla
Haglunda, Åtgärdat buss stannar nu i Lilla
Haglunda

Kim Jakobsson

***Sekretess***

UTBILDNINGSFÖRVALTNI
NGEN

***Sekretess***

DELEGERINGSBESLUT

Beslut - Ansökan om skolskjuts av särskilda skäl Kim Jakobsson

2018-08-20

***Sekretess***

UTBILDNINGSFÖRVALTNI
NGEN

UN 2018/131

***Sekretess***

DELEGERINGSBESLUT

Ansökan om skolskjuts av särskilda skäl
2018.823

U

2018-08-17

Personuppgiftsbiträdesavtal

Helena Svensson

Komplementskolan Sverige AB

UTBILDNINGSFÖRVALTNI
NGEN

UN 2018/83

DELEGERINGSBESLUT
"Program Studi". Original kvar på förvaltningen
Personuppgiftsbiträdesavtal

2018.824

U

Personuppgiftsbiträdesavtal

Helena Svensson

2018-08-20

Gleerups Utbildning Aktiebolkag

UTBILDNINGSFÖRVALTNI
NGEN

UN 2018/83

Original kvar på förvaltningen

DELEGERINGSBESLUT

Personuppgiftsbiträdesavtal
2018.829
2018-08-21

U

Beslut - Ansökan om skolskjuts av särskilda skäl Kim Jakobsson
***Sekretess***

UTBILDNINGSFÖRVALTNI
NGEN
Sidan 5 av 6
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Dokumenttyp

Ärendemening
UN 2018/139

***Sekretess***

DELEGERINGSBESLUT

Ansökan om skolskjuts av särskilda skäl

Sidan 6 av 6
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Sammanträdesprotokoll
UTBILDNINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT

§ 64

Sammanträdesdatum

Paragrafer

2018-08-15

60-68

Dnr 2018/90-630 UN

Uppföljning teknisk utvärdering av lokaler på Sandhorvans förskola,
Böda
Sammanfattning
Förvaltningschef Helena Svensson informerar om nuläget vid Sandhorvans
förskola samt att hon har bjudit in Martin Jältås, fastighetsingenjör, till Utbildningsnämndens möte den 29 augusti 2018.
Beslutsunderlag
Provsvar på luftprov taget på Sandhorvan daterad den 7 augusti 2018
Beslut
Arbetsutskottet beslutar
att

överlämna informationen till utbildningsnämnden.

_____________________________

Utdragsbestyrkande
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Provsvar och faktura till
Ingenjörsfirman M. Gustafsson AB
Magnus Köhler
Larmgatan 1
39232 KALMAR

RESULTATREDOVISNING AV ScreenAir Indoor
Denna rapport med bilagor får endast återges i sin helhet om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat.

Objekt

Sandhorvan

Provnummer (1 st)
Ansvarig provtagare
Provtagningsdatum
Ankomst till laboratoriet
Analysansvarig
Uppdragsnummer

177-2018-07090054
Magnus Köhler
2018-06-29
2018-07-09
Eurofins Pegasuslab AB
EUSEUP-00050995

Denna rapport ersätter tidigare rapport med rapportkod AR-18-LU-008475-01

Denna analysrapport är elektroniskt signerad.
Åsa Sisell, Kemiingenjör 2018-08-07
Eurofins Pegasuslab AB
Box 97, 751 03 Uppsala * Tel 010 - 490 82 50 * Org. nr. 556896-4224
Besöksadress: Rapsgatan 21, Uppsala * www.eurofins.se

Rapportkod: AR-18-LU-008475-02
Sid 1 av 2
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Resultatsammanställning
Objekt: Sandhorvan
Provnr: 177-2018-07090054
177-2018-07090054
Indikering
Mikrobiell status
Fuktmarkörer
Kemiska emissioner
Trafikavgaser
Lukt från träskydd
Effekt av ventilation

Lekrum väster

Lätt avvikande
Normal
Avvikande
Normal
Avvikande
Normal

Provbedömning:
177-2018-07090054.Lekrum väster
Mikrobiell status bedöms som lätt avvikande på grund av att provet innehåller en något högre halt än förväntat
av det kemiska ämnet dimetyldisulfid. Det kan produceras av mikroorganismer samt avges från ej fungerande
vattenlås och avloppsskador. I luftprovet förekommer dock normala mängder mögelsvampar och bakterier.
Kemiska emissioner bedöms som avvikande på grund av att provet innehåller en hög andel av terpener.
Terpener avges naturligt från virke av barrträd, samt förekommer även i terpentin. Om konstruktionen eller
inredningen innehåller stora mängder av trämaterial eller fuktigt trämaterial kan ämnesprofilen se ut som i detta
prov.
Lukt från träskydd bedöms som avvikande på grund av att klorfenoler och kloranisoler påvisats i provet. Dessa
ämnen kan uppfattas som en mikrobiell lukt. Om man upplever luktproblem i dessa lokaler är det sannolikt att
emissioner av ovanstående ämnen är en av orsakerna till luktproblemen.
En fortsatt teknisk utredning rekommenderas.
Information
Kompletteringsrapport med halter kan fås mot gällande prislista.
Observera att ScreenAir-analysen endast används till kontrollerande och förebyggande mätningar av inomhusluft för att
tidigt belysa vissa eventuella brister. Resultaten kan endast indikera eventuella fel. Analysmetoden kan därför aldrig
användas för att friskriva en byggnad från brister.
Termen normal innebär att resultatet ligger inom ett normalintervall för våra referensmiljöer.
Termen avvikande innebär att luftkvalitén är sämre än normalintervallet för våra referensmiljöer. Således bör man göra en
fördjupad teknisk utredning av inomhusmiljön och byggnaden.

Denna analysrapport är elektroniskt signerad.
Åsa Sisell, Kemiingenjör 2018-08-07
Eurofins Pegasuslab AB
Box 97, 751 03 Uppsala * Tel 010 - 490 82 50 * Org. nr. 556896-4224
Besöksadress: Rapsgatan 21, Uppsala * www.eurofins.se

Rapportkod: AR-18-LU-008475-02
Sid 2 av 2
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Sammanträdesprotokoll
UTBILDNINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT
Sammanträdesdatum

Paragrafer

2018-08-15

60-68

§ 62

Dnr 2018/137-650 UN

Uppföljning sjukfrånvaro 2018
Sammanfattning
Förvaltningschef Helena Svensson redogör för uppföljning samt informerar
att hon har bjudit en representant från personalavdelningen till utbildningsnämndens möte den 29 augusti 2018.
Beslutsunderlag
Rapport Sjukfrånvaro januari – april 2018 jämfört med 2017
Beslut
Arbetsutskottet beslutar
att

lägga informationen till handlingarna och överlämna densamma till utbildningsnämnden.

_____________________________

Utdragsbestyrkande
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Sjukfrånvaro - Januari-april 2018 jmf 2017
Korttids
sjukfrånvaro
1-14 dgr
2017
3,23

2018
6,97

Därav
över
60 dgr
2017
36,60

2018
3,23

2017
6,85

2018
37,66

Bibliotek

1,39

3,67

7,64

8,92

81,86

57,65

Rektorsområden

3,34

3,07

7,05

7,01

35,12

39,91

Kulturskolan

1,43

2,36

8,54

3,12

41,84

0,00

Central barnomsorg

3,25

2,69

3,31

2,75

0,00

0,00

Köping

3,24

3,25

10,55

11,40

52,25

63,15

Norra ro

3,13

2,96

4,21

4,16

0,00

0,00

Slottsskolan

2,50

1,69

5,97

7,10

46,36

62,30

Södra ro

4,32

3,46

10,01

9,21

38,48

41,31

Viktoria

3,46

4,08

5,71

4,57

23,55

0,00

2,96

3,98

5,65

6,29

35,14

17,74

Barnomsorg OB-tid

3,72

10,76

4,27

13,50

0,00

0,00

Elevvårdsresurser

2,10

2,10

2,14

2,16

0,00

0,00

Ledning

3,10

2,14

3,10

9,26

0,00

42,77

Administration

3,04

5,91

3,04

5,91

0,00

0,00

Vaktmästare

2,97

4,63

23,50

4,64

87,34

0,00

Lotsen

3,77

4,76

6,35

5,44

0,00

0,00

Utbildningsförvaltningen

Central administration

Total
sjukfrånvaro

Sjukfrånvaro >29 dgr under tiden 2017-08-03--2018-08-03.
Totalt 18, varav:
3 FP
5 återgått i arbetet (dags dato)
10 fortfarande sjukskrivna
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Sammanträdesprotokoll
UTBILDNINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT

§ 66

Sammanträdesdatum

Paragrafer

2018-08-15

60-68

Dnr 2018/5-600 UN

Kalendarium augusti 2018
Sammanfattning
Mötet går igenom kalendariet för augusti 2018.
Beslutsunderlag
Kalendarium augusti 2018
Beslut
Arbetsutskottet beslutar
att

överlämna informationen till utbildningsnämnden med redaktionella
ändringar.

_____________________________

Utdragsbestyrkande

Dnr 2018/5-600
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Kalendarium för utbildningsnämnden Borgholm
AUGUSTI 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
Augusti
UNAU 15:e
UN 29:e

Ärenden
Nytt KF-mål som ska generera nytt UN-mål
Uppföljning teknisk utvärdering av lokaler på
Sandhorvans förskola

Årshjul
Avstämning och analys avseende
sjukfrånvaron
Uppföljning av föregående läsårs slutbetyg

September
UNAU 12:e
UN 26:e

Slutrapport Lotsen
SYV-plan (uppföljning av beslut från juni-16)
Uppföljning av skolgårds/förskolegårdsprojekten

Avstämning och analys av budget –
Tertialbokslut 2
Redovisning av barn- och elevutveckling
Uppföljning anmälan om kränkning
Uppföljning av föregående läsårs
avslutningsfester
Verksamhetsplan för kommande år

Oktober
UNAU 10:e
UN 24:e
November
UNAU 14:e
UN 28:e
December
UNAU 12:e
UN 19:e
Januari
Februari

Mars
April

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
Mål och budget utifrån elevunderlag
Redovisning av Patientsäkerhetsberättelse
avseende föregående år
Nämndsmål för nästa år fastställs

Dnr 2018/5-600
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Maj

Juni

Pågående utredningsuppdrag
Ta fram handlingsplan för kommunens hållbarhetsstrategi
(UN20171121 §133)
Uppföljning teknisk utvärdering av lokaler på 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.
Utvärdera resursfördelningsmodellen (UN 180530 § 53)
Ta fram förslag på förändringar i tillämpningsföreskrifterna
för barnomsorg. (UN 180530 § 54)
Bjud in folkhälsosamordnaren och ungdomssamordnaren
för en kort redovisning kring deras uppdrag

Avgifter och taxor 2019 (kulturskolan,
bibliotek, barnomsorg)
Uppföljning och analys av budget Tertialbokslut 1
Uppföljning av värdegrundsarbete
Stipendium kulturskolan
Redovisning av barn- och elevutveckling

Status
Kommunledningsgruppen har gjort
ett uppdrag till MSB som kommer på
remiss till UN under hösten 2018
Inväntar fördjupad analys av golv
Uppdrag tillsammans med
ungdomssamordnare
Sker i samarbete med övriga
förvaltningar i kommunen
Sker i samarbete med övriga
förvaltningar i kommunen
Sep/okt
Hösten 2018
Båda har sagt upp sig, ej aktuellt
längre.
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Sammanträdesprotokoll
UTBILDNINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT

§ 67

Sammanträdesdatum

Paragrafer

2018-08-15

60-68

Dnr 2018/8-606 UN

Information om ärenden från Skolinspektionen och Barn- och elevombudet
Sammanfattning
Förvaltningschef Helena Svensson informerar i ett ärende till Skolinspektionen.
_____________________________

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

§ 259

Sammanträdesdatum

Paragrafer

2018-08-14

238-260

Dnr 2015/148-012-KS

Uppföljnings- och avstämningsmöten 2015-2018 utbildningsnämnden
Till dagens sammanträde är utbildningsnämndens arbetsutskott och utbildningschefen inbjudna med anledning av kommunstyrelsens uppföljningsansvar av nämndens verksamhet.
Under mötet informeras om och diskuteras
- att ungdomssamordnaren och folkhälsosamhordnaren sagt upp sig och att
rekrytering av tjänsten 50/50 ska ske i egen regi.
- ekonomisk uppföljning.
- personal, lite svårt att rekrytera förskollärare.
- det centrala avtalet för lärarna är ännu inte är klart.
- antalet interkommunala ersättningar minskar med sex elever i dagsläget.
- information att eleverna på Sandhorvan får gå på Löttorps förskola till
dess resultatet om luftproblemen i lokalen är hälsovådliga eller inte. Därefter får eleverna komma tillbaka till lokalen alternativt till annan lokal i Böda. Möte kommer att hållas med föräldrarna under veckan.
- varför utbildningsnämnden inte har någon representant i varken styrgrupp
eller arbetsgrupp för Åkerboskolans ombyggnation. Vidare påtalas vikten
av bra dialog mellan kommunstyrelsen och utbildningsnämnden då politisk
representant från nämnden saknas i gruppen. Kommunchefen ska dels
se till att utbildningschefen ingår i arbetsgruppen samt dels att de
fackliga representanterna utser representanter från Åkerboskolan.
- inrättande av extratjänster har fått godkännande av Kommunal.
- bra om skolorna bjuder in ungdomspolitiker för information till eleverna.
- meritvärdena, relativt högt precis under förra årets värden.
- ökat antal ansökningar om särskilda skäl för skolskjutsar. KLT är oftast
öppna för föräldrarnas önskemål.
- de flesta busschaufförerna är från Öland.
- allaktivitetsparkerna i Löttorp och Borgholm.
- näringsliv/skola. Utbildningschefen och yrkesvägledaren är inbjudna till
nästa möte med näringslivsrådet.
- viktigt att påminna att det finns bussförbindelse när man feriearbetar så
möjligheten finns att även söka feriearbete där.
- SKL-huset i Löttorp.
Nästa möte är bestämt till 2018-11-13 klockan 13:00-15:00, kan komma att
flyttas då krisövning är inplanerad den dagen.
_____________________________

Utdragsbestyrkande

