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Sid

Tid

1

Upprop

2

Val av justerare

3

Godkännande av dagordning

4

Beslut, Uppföljning och analys av budget augusti 2018,
Tertial 2
Medverkande Izabelle Sjöbäck

2018/4 640

3-42

13.05

5

Beslut, Internkontroll 2019

2018/180 728

43-47

13.30

6

Beslut, Utbildningsnämndens sammanträde i oktober
2018

2018/176

48-50

13.50

7

Beslut, Anmälan av fattade delegeringsbeslut 2018

2018/6 002

51-55

13.55

8

Info, Uppföljning SYV-plan 2018
Medverkande Anna-Stina Hedlund

2018/174 610

56-67

14.00

9

Info, Uppföljning av anordnade drogfria
skolavslutningsfester på Slotts- och Åkerboskolan

2018/41 600

68-70

14.20

10

Info, Rapport från skolor och förskolor till huvudman
gällande kränkande behandling

2018/23 606

71-73

14.25

11

Info, Rapport Barn- och elevstatistik 2018

2018/92 600

74-77

14.35

12

Info, Kalendarium september 2018

2018/5 600

78-80

14.40

2
Ajournering 14.45 – 15.00
13

Info, Uppföljning av skolgårds- och
förskolegårdsprojekten
Medverkande Maria Drott

2018/175 600

81--94

15.00

14

Info, Uppföljning lokal för förskoleverksamhet i Böda
Medverkande Maria Drott

2018/90 630

95-97

15.20

15

Information om ärenden från Skolinspektionen och Barnoch elevombudet

2018/8 606

98

15.40

16

Information från verksamheten

2018/10 600

15.45

17

Frågor från nämndsledamöter

2018/9 600

16.00

3

UTDRAG UR

Sammanträdesprotokoll
UTBILDNINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT

§ 70

Sammanträdesdatum

Paragrafer

2018-09-11

69-79

Dnr 2018/4-640 UN

Uppföljning och analys av budget augusti 2018, tertial 2
Sammanfattning
Controller Izabelle Sjöbäck redogör muntligt för en preliminär budgetuppföljning för augusti 2018 som totalt visar att utbildningsnämnden har ett utfall på
- 784 tkr mot budget. Del av förklaring är inköp av läromedel inför skolstarten
för läsåret 2018/19 samt tilläggsbelopp för barn och elever med behov av extra stöd.
Beslut
Arbetsutskottet beslutar
att

då ekonomiavdelningen inte kan visa ett klart resultat för tertial 2 vid
arbetsutskottets möte så är det ej möjligt att bereda ärendet inför
nämndens möte.

att

överlämna informationen till utbildningsnämnden samt att nämnden
kommer att få ekonomisk uppföljning inklusive årsprognos till kallelsen till den 26 september 2018.

_____________________________

Utdragsbestyrkande
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Sida

TJÄNSTESKRIVELSE

1(1)

Datum

Diarienummer

2018-09-19

UN 2018/4

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

Tertialbokslut 2 2018
Förslag till beslut
Utbildningsförvaltningen föreslår utbildningsnämnden att besluta
att

lägga tertial 2 2018 med godkännande till handlingarna

Sammanfattning av ärendet
Måluppfyllelsen för perioden är god. Dock visar Skolenkäten som
Skolinspektionen gjort en viss nedgång vad gäller trygghetsfrågor.
Utbildningsförvaltningens budgetram för 2018 uppgår till 172,9 mkr.
Förvaltningen uppvisar för perioden januari till augusti en budgetavvikelse
om -852 tkr. Helårsprognosen uppgår till -527 tkr.
Utbildningsförvaltningen kommer dock få ta del av statsbidraget för likvärdig
skola som inte har räknats in i resultatet. Statsbidraget uppgår till ca 1,5 mkr
för 2018 och ca 4,0 mkr för 2019. Förordningen för statsbidraget innebär
samtidigt en risk för återbetalning då den anger att bidragsårats kostnad per
elev ej får understiga snittet från de föregående tre åren, då vi inte vet
kostnaden per elev för 2018 eller 2019. Risken bedöms dock som
acceptabel i förhållande till att inte använda de medel som är avsatta för
skolorna i Borgholms kommun.

Beslutsunderlag
Tertial 2 2018

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

Helena Svensson
Utbildningschef

Izabelle Sjöbäck
Controller
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Kommunens verksamheter

1 Kommunens verksamheter
1.1 Nämnden i korthet
Rambudget 2018

172 925 tkr

Budgetavvikelse 2018

-852 tkr, årsprognos -527 tkr

Ordförande

Lennart Andersson (S)

Förvaltningschef

Helena Svensson

1.2 Viktiga händelser under året
Riksdagen beslutade 2017 om att förskoleklassen skulle bli obligatorisk. Detta har
nu trätt i kraft och skolplikten är utökad, från 6 års ålder. I praktiken innebär det
inte så stora förändringar i och med att nästan alla 6-åringar gick i förskoleklass
även innan det blev obligatoriskt. Det som blir nytt är att närvaroplikt inträder och
samma lagstiftning kring närvaro som övriga grundskolan tillämpas. Ökade krav
på undervisning i språk- och matematikutveckling kommer att ställas.
I och med höstterminens start tog Kalmar Länstrafik över alla skolskjutsar i
kommunen. Initialt blev det en del förseningar, men det har rättats till. Några av
kommunens elever har fått närmare till hållplatsen och några har fått längre.
Förvaltningen har fått in relativt många ansökningar om skolskjuts av särskilda
skäl, som handläggs enligt lagar och regler. Vissa av dessa har också gått vidare
till förvaltningsrätten då vårdnadshavare överklagat förvaltningens beslut.
Förskolan i Böda fick tillfälligt gå ur sina lokaler under det att utredning av
luftkvaliteten pågick. Förskolan har nu tillfälligt flyttat tillbaka till de gamla
lokalerna då luften inte påvisar ohälsosamma nivåer av ämnen. Dock är lukten i
lokalen en olägenhet och en ny permanent lösning ska tas fram i samarbete med
fastighetsägaren som kommunen hyr lokal av i Böda.
Kulturskolan har flyttat in i sina nya lokaler i Kronomagasinet och hade en
välbesökt invigning i april. Kulturskolan har tillsammans med biblioteket gått in i
ett projekt som SKL driver tillsammans med 38 kommuner i landet. Syftet med
projektet är att nå målgrupper som man idag inte når.
Under 2016-17 ökade antalet elever med annat modersmål och ligger nu på drygt
100 elever i grundskolan och ca 30 barn i förskolan. Dessa elever är inte
asylsökande utan har uppehållstillstånd och finns kvar i våra verksamheter på lång
sikt. Nya barn och elever kommer fortfarande genom anhöriginvandring. För att
möta dessa elevers behov samtidigt som vi ska möta alla elever med stödbehov
har vi från och med höstterminen 2018 skapat en gemensam organisation för
elevhälsa och arbetet med flerspråkiga barns lärande. Personalen inom dessa båda
områden får en gemensam chef (elevhälsochef) och den gemensamma
organisationen kommer att göra att vi undviker stuprörsorganisationer och ser alla
våra barn och elever som vår gemensamma angelägenhet.
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1.3 Nämndsmål
1.3.1 Medborgare
Nämndsmål
Inflytande
Analys
Inflytande och delaktighet är en viktig del av alla våra verksamheter. Barn och elever ges
möjlighet till inflytande i det dagliga arbetet i förskola och skola.
I Skolinspektionens Skolenkät ställs en fråga om delaktighet och inflytande som lyder:
"På lektionerna är vi elever med och påverkar på vilket sätt vi ska arbeta med olika skoluppgifter"
I årskurs 5 var resultatet 5,8 jämfört med 6,4 för alla deltagande kommuner.
I årskurs 9 var resultatet 5,3 jämfört med 5,2 för alla deltagande kommuner.
Slutsatsen blir att skolorna F-5 behöver jobba mer med eleverknas delaktighet.
Kulturskolan och Biblioteket har tillsammans gått in i ett projekt som SKL driver som heter Mer
för fler, som handlar om att brukarna ska få inflytande över verksamheternas innehåll och
former.
Våra barn och elever ska vara trygga i våra verksamheter.
Analys
Tryggheten i våra verksamheter är grundläggande. För att skapa ett gott klimat för lärande och
utveckling är tryggheten en bas. Under vårterminen 2018 har Skolinspektionens Skolenkät
genomförts i Borgholms kommun. Där deltar elever i årskurs 5 och 9, vårdnadshavare samt
personal. Enkäten visar att eleverna i årskurs 5 är något mindre trygga i Borgholms kommun
jämfört med andra kommuner, medan eleverna i årskurs 9 upplever sig mer trygga än i övriga
kommuner som gjort enkäten. Vårdnadshavarna upplever en något mindre trygghet och även
mindre förtroende när det gäller skolans möjligheter att förhindra kränkningar än
jämförelsekommunerna. 91% av vårdnadshavarna tycker att deras barn är trygga i skolan (92% i
alla deltagande kommuner) och 77% anser att skolan arbetar aktivt med att förhindra
kränkningar (78% i alla deltagande kommuner).
För att öka tryggheten jobbar F-5-skolorna med att fritidspedagogerna ordnar organiserade
aktiviteter på raster, för att fånga upp de barn som behöver stöd i att hitta sysselsättning och
kamrater i den fria leken. Ombyggnationen av skolgårdar är nu slutförd och innebär att det finns
ett större utbud av aktiviteter på raster.
På högstadienivå finns ett aktivt samarbete mellan skola, socialtjänst, polis och förebyggande
teamet, för att minska och förebygga användning av alkohol, narkotika och tobak.
I Kulturskola och Bibliotek bedöms tryggheten som god.
Vi använder modern teknik som ett verktyg för kunskapssökande, kommunikation och
lärande.
Analys
Området digitalisering blir aldrig färdigt - vi utvecklar ständigt nya områden att digitalisera. I
Borgholms kommun har stora satsningar på hårdvara och infrastruktur gjorts på IT-området.
Användningen ökar hela tiden och bedömningen är att vi ligger väl till på den digitala kartan.
Under 2018 genomför skolledningen en kompetensutvecklingssatsning via Skolverket som heter
Att leda digitalisering, för att vara rustade för att ta nästa steg mot en mer digitaliserad skola.
Utbildningsförvaltningen har tillsatt förstelärare inom området digitalisering för att ytterligare
utveckla området.

1.3.2 Ekonomi
Nämndsmål
Vi använder budget som ett verktyg för att uppnå mål och ständiga förbättringar.
Analys
Den elevpeng som utarbetades under hösten 2017 är nu sjösatt och utbildningsnämnden ligger
ganska nära budgetmålet för året. Cheferna har utvecklat en större kompetens kring
Utbildningsnämnd
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Nämndsmål
budgetarbete och en aktiv dialog med både personalavdelning och ekonomiavdelning har gett
goda resultat.
Vi arbetar aktivt med att hålla oss a'jour med de olika statsbidrag som framför allt Skolverket
hanterar och lyckas därmed skapa förutsättningar för utvecklingsarbete trots en begränsad
budget. Skolverket kommer från och med hösten 2018 med ett större statsbidrag som kallas
"Likvärdig skola". Detta bidrag ligger för 2018 på 1,5 miljoner och för 2019 på 4 miljoner för
Borgholms kommun. Arbete pågår för att ta reda på om vi har rätt att söka bidraget eftersom
kravet är att kommunen inte minskar sina egna kostnader per elev jämfört med de tre senaste
åren.

1.3.3 Företagande
Nämndsmål
Våra elever ska stå sig väl på framtidens arbetsmarknad.
Analys
Behörighet till gymnasiet har forskning visat som den enskilt viktigaste faktorn för att elever ska
nå arbetsmarknaden. För att stå sig väl på arbetsmarknaden behövs också gymnasieutbildning.
Arbetet för att nå detta mål genomsyrar all verksamhet, från förskola till skola och även bibliotek
och kulturskola. Med gemensamma krafter kan vi hitta vägar till barnens lärande som gör att
våra elever får slutbetyg i årskurs 9.
De senaste åren har Borgholm haft mycket goda resultat gällande årskurs 9. 2018 var inget
undantag, meritvärdet ligger kvar på ungefär samma nivå, 228 jämfört med 229 år 2017.
Behörigheten till gymnasiet ökade från 88% 2017 till 89% 2018. De officiella siffrorna från scb
har inte publicerats än, varför vi inte har någon jämförelsestatistik med övriga kommuner nu.
Vi ska ha ett tydligt och serviceinriktat förhållningssätt.
Analys
Arbetet med att synliggöra och tydliggöra information på hemsidan har gjort att medborgarna nu
enklare kan hitta information.
Ett aktivt arbete med den nya dataskyddsförordningen, GDPR, pågår och vi bedömer att vi ligger
väl till för att uppfylla kraven under året.
Arbetet med information till våra barn, elever och vårdnadshavare utvecklas ständigt och är en
viktig hörnsten i verksamheten.

1.3.4 Medarbetare
Nämndsmål
Våra medarbetare ska vara stolta och trygga och i ständig utveckling.
Analys
Medarbetarenkäten för 2018 visar på mycket goda resultat när det gäller arbetsmotivation, 4,7
på en femgradig skala. När det gäller frågorna om kompetens och utveckling ligger förvaltningen
också högt, 4,2.
När det gäller ledarskapsfrågor ser vi att den satsning på fler chefer i verksamheten har gett
frukt. Till exempel har vi ökat på frågan om chefen är lätt att nå, från 3,7 (2016) till 4,1 (2018).
Alla frågor inom ledarskap har något högre resultat för utbildningsförvaltningen jämfört med hela
kommunen.
Alla arbetsplatser har gjort en plan för att förbättra resultaten utifrån deras medarbetarenkät.
Cheferna ansvarar för att genomföra planerna.

1.3.5 Miljö- och kultur
Nämndsmål
Vi använder våra kulturverksamheter för att delge kunskap och upplevelser kring våra unika
natur- och kulturvärden.
Utbildningsnämnd
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Nämndsmål
Analys
Kulturverksamheterna märks i all verksamhet, allt från Ölandssamlingen på biblioteket och
Kulturskolans framträdanden till undervisningens kopplingar till det lokala kulturarvet genom
Kulturgarantin. Ett närmare samarbete har utvecklats mellan bibliotek och kulturskola bland
annat genom satsningen Mer för fler. Mer för fler går ut på att nå ut med bibliotekets och
Kulturskolans verksamheter till målgrupper som man inte annars når. På Kulturskolan är det
elever på högstadiet och på biblioteket är det föräldrar till elever på högstadiet som man
fokuserar på.
Förskolor och skolor arbetar aktivt med kommunens skolkulturplan.

1.3.6 Måluppfyllelse verksamhet
1.4 Ekonomisk analys
Utbildningsförvaltningen uppvisar för perioden januari till augusti en
budgetavvikelse om -852 tkr (se tabell nedan).
Förvaltningens budgetram för 2018 uppgår till 172,9 mkr och innefattar
prioriteringar om 1,1 mkr för utökning av skolledare. Besparingar gjordes från
nämnden om 0,7 mkr i form av sammanslagning av förskoleavdelningar i Runsten
samt minskning av dagbarnvårdare, vilket gör att den totala prioriteringen inför
budget 2018 uppgick till 0,4 mkr.
Överskottet på de centrala stödfunktionerna har under perioden minskat och nu
visas nästintill en budget i balans. Flertalet tilläggsbelopp fortsätter att påverka de
centrala stödfunktionerna och stora inköp av IT-utrustning påverkar perioden.
Även vid denna rapportering 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.
Generellt på förvaltningen innebär augusti månad stora inköp inför terminsstarten,
bland annat av läromedel och andra förbrukningsmaterial, vilket påverkar
driftkostnaderna. Inköp av jackor har också gjorts, vilket inneburit kostnader som
belastar augusti månad.
Norra området visar för perioden ett underskott om -147 tkr. Högre
personalkostnader än budgeterat påverkar området, och då främst på Åkerbo
fritidshem samt grundskola och Solvändan förskola. Avvikelsen består till stor del
av höga kostnader för timanställd personal. En högre bemanning påverkar
årsprognosen för området, ett behov som finns med tanke på ökat antal elever på
höstterminen.
Även centrala området visar på ett underskott, och även här till stor del kopplat till
högre personalkostnader än budgeterat. Delar av dessa kostnader finansieras med
hjälp av statsbidrag och tilläggsbelopp. Lägre barnomsorgsintäkter än budgeterat
fortsätter att påverka området. Avvikelsen finns på Skogsbrynet förskola samt
Borgholms fritidshem där avvikelsen just nu är -131 tkr respektive -42 tkr.
Södra området inklusive Köping visar på ett fortsatt underskott i förhållande till
budget. Underskottet har dock minskat jämfört med avvikelsen i juli, vilket visar
att översynen som gjorts under sommaren har gett resultat. Framåt väntas
ytterligare minskning av underskottet baserat på den korrigerade bemanningen.
Utbildningsnämnd
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Kulturområdet visar på ett överskott, främst kopplat till biblioteket. Överskottet
härleds främst till vakanser på biblioteket under våren, planerad
kompetensutveckling föreligger på biblioteket, vilket förväntas minska
överskottet. Även kulturskolan visar på ett överskott.
Förvaltningens helårsprognos uppnår till -527 tkr. Prognosen innefattar högre
kostnader för tilläggsbelopp än budgeterat och fortsatt höga personalkostnader på
flertalet verksamheter inom förvaltningen.

1.4.1 Ekonomisk sammanställning
Budget

Redovisat

Avvikelse

Årsprognos

Total
60

Central
stödfunktion

39 729

39 715

15

-67

61

Norra
rektorsområdet

13 662

13 809

-147

-448

62

Centrala
rektorsområdet

31 781

32 314

-533

-313

63

Södra
rektorsområdet

24 926

25 629

-703

-684

65

Kulturområdet

6 023

5 753

270

375

69

Projekt

0

-247

247

611

116 121

116 973

-852

-527

Summa

1.5 Framtid
Kommunens elevantal i grundskolan har minskat under hela 2000-talet och
prognosen är att det fortsätter att minska om inte inflyttning sker. Dessutom väljer
knappt 10% av kommunens elever att gå i skola i annan kommun. Detta gör att
det i våra mindre skolor kan bli svårt att få hela klasser och få ett tjänsteunderlag
som gör det möjligt att rekrytera behörig lärarpersonal. Samtidigt har timplanen
ökat vilket gör att behovet av lärare ökat. Rekrytering av pedagoger i både
förskola och grundskola är ett strategiskt viktigt område, vilket gör det viktigt att
satsa på arbetsmiljö för både personal och rektorer.
Flera olika lokalprojekt ligger inom utbildningsnämndens område den närmaste
tiden. Flera förskolor behöver åtgärdas utifrån skyddsronder som är gjorda, mest
akut är det på Skogsbrynets förskola. Åkerboskolan ska också renoveras eller
byggas om framöver. Att renovera lokaler är långsamma och kostsamma projekt,
men miljön i förskola/skola är ett viktigt pedagogiskt verktyg för att skapa goda
lärprocesser, som vi hoppas att kunna utveckla i Borgholms kommun. En
tydligare process där utbildningsnämnden och förvaltningen på ett tidigt stadium
blir delaktiga i lokalprojekt behöver utvecklas. Lokalprojekten behöver få ett mer
strategiskt perspektiv med utgångspunkt i den verksamhet som ska bedrivas i
lokalerna.
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Konsekvensanalys och riskbedömning vid förändringar
A: Precisera den planerade förändringen
1: Vad består ändringarna av?
Förändringen är organisatorisk och innebär att den tänkta besparingen inte kan genomföras fullt ut då barnantalet på Runstens förskola ökat samt ökat
behov av att ge stöd till barn med särskilda behov.

2: Var ska ändringarna genomföras?
Utbildningsförvaltningen. Runstens förskola.
Vikariat på sammantaget 100 % som tidigare inte ersätts återbesätts med 85 %.

3: Vilka arbetstagare eller grupper av arbetstagare berörs?
Personalen och barnen på Runstens förskola

17

B: Resultat av riskbedömning
Riskkällor och risker
Personalens stressnivå ökar
Analyskommentar 10/9 2018:
Personalen har upplevt en hög
arbetsbelastning under VT-18. Under
HT -18 har barnantalet ökat samt
stödet till barn med särskilda behov.

C: Handlingsplan
Stor
risk

Medelstor
risk
2

Liten
risk

Åtgärder

Ansvarig

Klart när?

Uppföljnin
g/ kontroll

Följa upp personalens psykosociala
arbetsmiljö, stötta personal och
organisera verksamheten på ett bra sätt.

Rektor

December

Löpande;
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Barn får inte samma stimulans och
tillsyn
Analyskommentar 10/9 2018:
Personalen har upplevt att det varit
svårt att ge barnen fullgod stimulans
och tillsyn under VT-18 och föräldrar
till barn med särskilt behov har också
påtalat att pedagogerna inte hinner
med att ge barnen den stimulans de
behöver för att utvecklas på bästa
sätt.
Åtgärder ha vidtagits och besparingen
på Runsten har därmed minskat
genom att ersätta vikariat på
sammantaget 100 % som tidigare inte
ersatts. Vikariatet är nu åter ersatt
med 85 %. Samtal kring hur arbetet
kan organiseras på bästa sätt har
förts, även föräldrasamtal.
Den aktuella besparingen är således
nu 15 % av heltidtjänsten.

2

Vi kommer se över den inre
organisationen; scheman, planeringstid,
fördelning av barngrupper och arbetslag.

Rektor och
arbetslagsledare

December

Löpande

19

Datum
Riskbedömningen genomförd av
Chef

Skyddsombud

Anna Landefrö

Linda Salebäck

Medarbetare
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Konsekvensanalys och riskbedömning vid förändringar
A: Precisera den planerade förändringen
1: Vad består ändringarna av?
Förändringen är organisatorisk och innebär att personal förflyttas till andra enheter. Syftet är att anpassa verksamheten utifrån södra rektorsområdets
resursfördelning för att få en budget i balans 2018.

2: Var ska ändringarna genomföras?
Utbildningsförvaltningen. Rälla Fritidshem
Resurser omfördelas. En tjänst på 20 % från Rälla förskola används på fritidshemmet.

3: Vilka arbetstagare eller grupper av arbetstagare berörs?

Personal och barn på fritidshemmet Kattfoten samt barn och personal på Rälla förskola
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B: Resultat av riskbedömning
Riskkällor och risker
Barn får inte samma stimulans och
tillsyn

C: Handlingsplan
Stor
risk

Medelstor
risk

Liten
risk

Åtgärder

Ansvarig

Klart när?

Uppföljnin
g/ kontroll

1

Vi kommer se över den inre
organisationen; scheman, planeringstid,
fördelning av barngrupper och arbetslag

Rektor

December

Löpande

1

Följa upp personalens psykosociala
arbetsmiljö, stötta personal och
organisera verksamheten på ett bra sätt.

Rektor

December

Löpande;

Analyskommentar 10/9 2018:
På höstterminen har barnantalet ökat
på fritidshemmet samt barn med
särskilda behov. Då barn med särskilt
behov nu lämnat förskoleåldern
används istället 20 % tjänst som resurs
till fritidshemmet där barnet numera
vistas.
Personalens stressnivå ökar
Analyskommentar 10/9 2018:
Arbetsbelastningen upplevs ha ökat på
fritidshemmet då barn med särskilda
behov behöver en riktad en- till- en
resurs. Vi har sett över den inre
organisationen och möter behovet
genom omfördelning av resurser.
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Datum
Riskbedömningen genomförd av
Chef
Anna Landefrö

Skyddsombud

Medarbetare
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Konsekvensanalys och riskbedömning vid förändringar
A: Precisera den planerade förändringen
1: Vad består ändringarna av?
Förändringen är organisatorisk, minska personaltätheten på Rälla förskola. Syftet med förändringen är att anpassa verksamheten utifrån södra
rektorsområdets resursfördelning.

2: Var ska ändringarna genomföras?
Utbildningsförvaltningen. Rälla förskola.

3: Vilka arbetstagare eller grupper av arbetstagare berörs?
Personalen och barnen på Rälla förskola.
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B: Resultat av riskbedömning
Riskkällor och risker
1 Det finns två barn på förskolan som
har diabetes typ 1 där personalen
regelbundet behöver kontrollera
blodsockret på barnen. Om inte detta
görs finns det risk för att barnen hamnar
i koma.
2 Personalen kan känna stress och
otillräcklighet.

C: Handlingsplan
Stor
risk
3

3

3 Personal slutar.

4 Tyngande ansvar, då det blir svårare
att ge barnen de stöd de behöver.

Åtgärder och uppföljning av
konsekvens.2018-09-07:
1 Ett barn har nu börjat skolan och man
har endast ett barn med diabetes på
förskolan. Minskat resurs med 75%

Medelstor
risk

2

3

2

Liten
risk

Åtgärder

Ansvarig

Klart när?

Uppföljning
/ kontroll

1 Se till att personalen regelbundet
kontrollerar blodsockret på barnen genom
att utbilda personalen i hur detta
genomförs.

Rektor

Januari

Januari

2 Följa upp personalens psykosociala
arbetsmiljö och ge stöd i att tillsammans
med personalen organisera verksamheten
på ett bra sätt.
3 Anställa ny personal om de slutar och
stödja personalen för att de inte ska sluta.

Rektor

Mars

Löpande

Rektor

Löpande

4 Följa upp personalens psykosociala
arbetsmiljö och ge stöd i att tillsammans
med personalen organisera verksamheten
på ett bra sätt.

Rektor

När personal
eventuellt
slutar och
löpande
Januari

1 Vi har jobbat med att fortbilda
personalen och inge mod att alla ska
kunna möta diabetes barnets behov. Fler
har idag kunskap vilket inte gör
verksamheten lika sårbar.
Viss oro finns då inte skolans personal
helt kan möta den nya elevens behov och
man fortfarande behöver stöd av
förskolans personal. Detta känns

Januari
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stressande och finns i en övergångsperiod
som inte få bli för lång.

2 Barnantalet ökar något under
kommande år ca 45 st.Just nu har vi
flera familjer där vi få ha dagliga
soc,kontakter.

3 Viss personal har slutat och nya har
rekryterats
4 Tyngande ansvar då det gäller
diabetes är inte just nu aktuellt.

2 Vi har följt upp personalens
psykosociala arbetsmiljö och ger stöd. På
arbetsplatsträffar, Apt och enskilda samtal
och processande i ledningsgruppen.
Situationen är ansträngd just nu.

3

2

3
1

4 Vi följer kontinuerligt upp personalens
psykosociala arbetsmiljö och ger stöd i att
tillsammans med personalen organisera
verksamheten på ett bra sätt.
Förändringar och anpassningar görs ofta.

Datum
Riskbedömningen genomförd av
Chef
Helena Stegert

Skyddsombud
Gudrun Petersson

Medarbetare
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27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

Konsekvensanalys och riskbedömning vid förändringar
A: Precisera den planerade förändringen
1: Vad består ändringarna av?
Förändringen är organisatorisk minska resurs personal på skolan. Syftet med förändringen är att få budgeten i balans till 2018

2: Var ska ändringarna genomföras?
Utbildningsförvaltningen. Gärdslösa skola och fritidspersonal i skolan.

3: Vilka arbetstagare eller grupper av arbetstagare berörs?
Elever och personal
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B: Resultat av riskbedömning
Riskkällor och risker
Många barn i behov.

C: Handlingsplan
Stor
risk

Medelstor
risk
2

Liten
risk

Åtgärder och uppföljning av
konsekvens.2018-09-07:
Vi har med hjälp av årshjulet och extra
anpassningar kunna följa eleverans
behov. Vi har jobbat med lösningar.
utifrån de många behov, lyckats göra
vissa förändringar. Heltid som norm
har tillämpats. Även önskemål om
deltider har bejakats. Vi har sparat
55 % på Gärslösa skola.
Resurser skola och fritids samordnat.

1

Åtgärder

Ansvarig

Klart när?

Uppföljning
/ kontroll

Vi kommer att starta ett årshjul där vi, var
fjärde vecka systematiskt analyserar
behovet av extra
anpassningar/måluppfyllelse för dessa
elever. Årshjulet kommer att ligga i
kalendariet.

Rektor

Avstämning i
juni.2018

Var fjärde
vecka.
Aug 2018.
Samt ny
start på
årshjulet.
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Datum
Riskbedömningen genomförd av
Chef
Helena Stegert

Skyddsombud

Medarbetare
Liselotte Bäckström
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Konsekvensanalys och riskbedömning vid förändringar
A: Precisera den planerade förändringen
1: Vad består ändringarna av?
Förändringen är en organisatorisk förändring genom minskning av bland annat personalstyrkan. Syftet är att anpassa verksamheten för att nå en budget
i balans 2018. Förändringen består av:
1. Minskning av visstidsanställda 30% januari 2018.
2. Minskning av SVA-undervisning 55% januari 2018.
3. Minskning av Svenska och SO-lärare 100 % höstterminen 2018.
4. Minskning av resurstid 70% höstterminen 2018.
5. Minskning av ämneslärare inom bild, hemkunskap, spanska och tyska med 5% per ämne samt träslöjd med 10% höstterminen 2018.
6. Minskning av öppettider på fritidsgården, ca 2 h/v.
7. Minskning av fortbildningskontot 2018.
8. Minskning på läromedelskontot.
9. Minskning av visstidsanställda på förskolorna höstterminen 2018.
2: Var ska ändringarna genomföras?
Åkerboenheten. Grundskola, fritidsgård och förskola.

3: Vilka arbetstagare eller grupper av arbetstagare berörs?
All personal på enheterna. Lärare, extra resurs, fritidsledare och barnskötare.
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B: Resultat av riskbedömning
Riskkällor och risker
Risk att elever med stödbehov inte får
det stöd de behöver pga. minskningen
av visstidsanställda.

Risk att elever som ska få SVAundervisning inte får det pga. minskad
SVA-undervisning.

C: Handlingsplan
Stor
risk
X

Medelstor
risk

X

Liten
risk

Åtgärder

Ansvarig

Klart
när?

Uppföljning/ kontroll

Lärarna prioriterar elever som
har behov av stöd.
Samarbete med elevhälsan
kring eleverna.

Rektor

Jan-18

Sep -18

Samarbeta med Lotsen och
prioritera de äldre barnen
eftersom de yngre eleverna
har mer tid på sig att nå målen.

Rektor

Jan-18

Sep-18 Samarbetet med
Lotsen fungerar bra. De
nyanlända som kommer är
anhöriginvandring med stora
SVA-behov. Prioriteringar
sker som beskrivet.
Sep-18
Allaktivitetsdagen i maj är
borttagen.
Vi har svårt att täcka
rastvärdsbehovet och att få
ut lagstadgade raster när vi
är färre personal. Färre
personal och timplanen gör
det svårare
att samköra elevernas
raster.
Sep-18
Detta fungerar inte till fullo

Extra personal har anställts
pga. inflytt av elever med
särskilda behov samt
särskoleplaceringar.

Risk att arbetsbelastningen ökar då
lärarens arbetsuppgifter fördelas på
övriga kollegor pga. minskning av
svenska och SO-lärare.

X

Ta bort en del uppgifter av
lärarens arbetsuppgifter som
inte är obligatoriska.

Rektor

Aug-18

Risk att måluppfyllelsen försämras
med minskade halvklasstimmar pga.

X

Eleverna får gå till vårt
specialrum ”Blå Jungfrun” när

Rektor

Aug -18
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minskad resurstid.

det är bemannat om de inte
klarar
klassrumsundervisningen.

då behövande elever inte
alltid vill lämna sin klass.
Undervisningens kvalité är
sämre då det gäller
laborationer och praktiska
moment. Dessa är svårare
att genomföra i grupper om
25 elever pga
klassrumstorlek och
materialtillgång.
Måluppfyllelsen kan vi
kontrollera i dec.

Risk att personal säger upp sig då att
de får arbeta inom flera områden pga.
mindre minskningar inom flera ämnen.

X

Hitta bra lösningar för
personalen och eventuellt
rekrytera ny personal.

Rektor

Aug-18

sep-18
Ännu har ingen sagt upp sig
och vi arbetar på bra
lösningar kontinuerligt och är
flexibla. Två lärare visar på
utbrändhetssyndrom
beroende på
arbetsbelastning och
problematiska
föräldrarelationer. Åkerbo
har varit utan kuratorstöd vid
flera längre tillfällen.

Risk att eleverna inte kan ta sig till sina
fritidsaktiviteter pga. minskning av
öppettider på fritidsgården.

X

Erbjuda en bra utemiljö.
.

Rektor

Jan-18

Sep-18 Allaktivitetspark är
under uppbyggnad vilket vi
är tacksamma för.
Inga föräldrareaktioner
ännu.
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Risk att lärarna inte fortbildas pga.
minskat fortbildningskonto.

X

Under våren har vi en planerad
utbildning i Traumamedveten
omsorg som skolverket och
Rädda barnen bekostar.
Skolverket erbjuder många
webbaserade utbildningar som
är gratis.

Rektor

Jan-18

Sep-18 Under läsåret 18/19
ska personalen gå en
utbildning i digitalisering via
skolverket. IT-inspiratörerna
leder dessa i arbetslagen.

Risk att arbetsbelastningen ökar pga.
fler barn per årsarbetare i förskolorna.

X

Hjälpa personalen att prioritera
sina arbetsuppgifter.
Flera av barnen går till
förskoleklassen till hösten så
att barnantalet minskar.

Förskolec
hef

Aug-18

Sep-18 Barnantalet på
förskolorna har inte minskat
utan är konstant eller ökat
som på Kråkbacken.

Datum : 20180125, uppföljning 20180912
Riskbedömningen genomförd av
Chef

Skyddsombud

Cecilia Petersson, rektor

Anna Sahlström

Johanna Nilsson, förskolechef , ht-18
Marwin Johansson, förskolechef, vt-18

Annika Steen

Medarbetare
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Helena Svensson, 0485-88111
helena.svensson@borgholm.se

Sida

TJÄNSTESKRIVELSE

1(2)

Datum

Diarienummer

2018-09-18

UN 2018/xx

Ert datum

Er referens

Intern kontroll
Förslag till beslut
Utbildningsförvaltningen förslår utbildningsnämnden:
att

besluta om vilka risker som ska prioriteras i
utbildningsnämndens kontrollplan 2018

Sammanfattning av ärendet
Intern kontroll handlar om att ha ordning och reda, veta att det som ska
göras blir gjort och att det sker på ett bra och säkert sätt. En genomarbetad
intern kontroll är en av pusselbitarna i en bra styrning och uppföljning. Den
bidrar till en effektiv och säker verksamhet och god ekonomisk hushållning.
Ytterst kan en bra intern kontroll stärka förtroendet för förtroendevalda.
Intern kontroll sker hela tiden, i det dagliga arbetet, i det systematiska
kvalitetsarbetet, i arbetsmiljöarbetet mm. För att utbildningsnämnden ska
kunna följa upp den interna kontrollen behöver man upprätta en
interkontrollplan för varje kalenderår.
Inventering av risker
Inför varje år tillsätts en arbetsgrupp med tjänstemän som gör en
inventering av risker. Riskerna identifieras med utgångspunkt från olika
frågeställningar och utifrån områden som tillexempel informationssäkerhet,
resurshantering, trygghet och uppföljning av beslut.
Kommunstyrelsen ska 2018-09-25 besluta om en modell för intern kontroll
som liknar den som utbildningsförvaltningen beslutade i november 2017.
Eftersom den process som hela kommunen nu ska ingå i ska skrivas in i
verksamhetsplanen som beslutas i oktober har vi fått justera processen för
2018.
Riskerna ska egentligen beredas och föreslås nämnden från
arbetsutskottet, men eftersom beskedet om kommunens interna kontrollplan
i verksamhetsplanen kom efter UNAUs möte i september kommer ärendet
nu upp utan beredning i arbetsutskottet.

Beslutsunderlag
Riskbedömning intern kontroll 2019

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

Borgholms kommun

Helena Svensson
Förvaltningschef
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Datum

Diarienummer

Sida

2018-09-18

UN 2018/xx

2(2)

Kim Jakobsson
Administrativ chef
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Intern kontroll 2019 utbildningsnämnden
Informationssäkerhet
•

Säker inloggning till EdWise
EdWise är utbildningsförvaltningens system för lagring av elevinformation
Risk: att exempelvis betyg, omdömen och åtgärdsprogram sprids. Vårdnadshavare
har fått inloggning via bank-ID nu vilket gör det säkrare. Lösning för elever och lärare
då de inte är i skolans nätverk är inte klart ännu.
Sannolikhet: Möjlig (2)
Konsekvens: Allvarlig (4)
Riskvärde: Reducera (8)

•

Dataskyddsförordningen (GDPR)
Dataskyddsförordningen handlar om säker hantering av personuppgifter.
Risk: den skärpta lagen, som trädde i kraft i maj 2018 kan leda till att böter krävs av
kommunen om vi inte följer lagstiftningen.
Sannolikhet: Möjlig (2)
Konsekvens: Kännbar (3)
Riskvärde: Bevaka (6)

Resurshantering
•

Tilläggsbelopp
Elevpeng ska enligt lag fördelas på samma sätt till barn och elever inom kommunen
som till kommunens elever hos andra huvudmän samt utifrån barnen och elevernas
behov för att nå läroplanens mål. Tilläggsbelopp kan sökas för elever med
extraordinära behov av stöd.
Risk: att elever med särskilda behov på olika skolor inte får samma förutsättningar
Sannolikhet: Trolig (3)
Konsekvens: Allvarlig (4)
Riskvärde: Eliminera/minimera (12)

•

Kontanthantering
Hantering och förvaring av kontanta medel.
Risk: att pengar försvinner eller blir liggande i verksamheten och är stöldbegärlig
samt att personal känner sig utsatt när man ska ta med stora summor pengar till
banken.
Sannolikhet: Möjlig (2)
Konsekvens: Kännbar (3)
Riskvärde: Bevaka (6)

Trygghet
•

Rutiner och riktlinjer vid krissituationer
Kunskap inom utbildningsförvaltningen om hur vi ska agera vid olika krissituationer.
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Risk: att vi inte vet hur vi ska agera i en krissituation vilket kan leda till ohälsa för
barn, elever och personal.
Sannolikhet: Möjlig (2)
Konsekvens: Allvarlig (4)
Riskvärde: Reducera (8)
•

Förebygga tillbud och olycksfall
Hur vi arbetar med att förebygga och åtgärda faktorer som kan leda till olycksfall.
Risk: att barn, elever och personal skadar sig samt att vi inte följer
arbetsmiljölagstiftningen.
Sannolikhet: Möjlig (2)
Konsekvens: Allvarlig (4)
Riskvärde: Reducera (8)

•

Samarbete med socialtjänsten kring orosanmälan
Samverkan med socialtjänsten så att barn inte ska fara illa.
Risk: att barn som far illa inte uppmärksammas i tid.
Sannolikhet: Möjlig (2)
Konsekvens: Allvarlig (4)
Riskvärde: Reducera (8)

Uppföljning av beslut
•

Verkställighet av nämndens beslut
Hur vi säkerställer att utbildningsnämndens beslut verkställs samt verkställs på ett
korrekt sätt.
Risk: att nämndens beslut inte får de effekter som förväntat samt att den
demokratiska processen inte fungerar.
Sannolikhet: Möjlig (2)
Konsekvens: Allvarlig (4)
Riskvärde: Reducera (8)

•

Återrapportering av delegationsbeslut
Risk: att nämnden inte har möjlighet att följa upp de delegerade uppgifterna på ett
säkert sätt samt att beslutens överklagandetid inte förfaller.
Sannolikhet: Sannolik (4)
Konsekvens: Kännbar (3)
Riskvärde: Eliminera/minimera (12)

Riskbedömningsmatris
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48 UTDRAG UR

Sammanträdesprotokoll
UTBILDNINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT

§ 79

Sammanträdesdatum

Paragrafer

2018-09-11

69-79

Dnr 2018/176-600 UN

Utbildningsnämndens sammanträde i oktober 2018
Sammanfattning
I utsänd skrivelse från ordförande Lennart Andersson föreslår han att utbildningsnämndens sammanträde den 24 oktober 2018 flyttas till torsdagen den
25 oktober 2018. Anledningen är att Skolverket har inbjudit representanter för
huvudmän tillsammans med ledning och verksamhetspersoner inom Lotsen
att delta i konferens för uppföljning av mottagandet av nyanlända.
Beslutsunderlag
Utsänd skrivelse den 5 september 2018.
Beslut
Arbetsutskottet föreslår Utbildningsnämnden
att

utbildningsnämnden ändrar sammanträdesdag från den 24 oktober
2018 till den 25 oktober 2018.

_____________________________

Utdragsbestyrkande
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From:
Lennart Andersson
Sent:
Wed, 5 Sep 2018 09:29:41 +0200
To:
Lars-Göran Andersson;Lennart Andersson;Martin
Johansson;jeanette.thygesen@framtidoland.se;tanthillevi@gmail.com;Björn Andreen
(salomonstorpsgard@gmail.com);Anna Victor Hiort (anna_hiort_victor@hotmail.com);Eva
Wahlgren;Emma Jensen;Stig Augustsson;Pelle Nyborg;e.t.flyckt@telia.com;Maria Steen;Johan
Petersson;Rolf-Arne Hellström;Eroll Morina;Niklas Olsson
Cc:
Anne-Charlott Petersson;Helena Svensson
Subject:
Utbildningsnämnden i oktober
Attachments:
Inbjudan urval 1 - Nätverkskonferens 24 oktober 18.docx

Till Utbildningsnämnden i Borgholm
Jag vill uppmärksamma nämndens ledamöter och ersättare om att UNAU kommer att föreslå att
nämndsmötet i oktober flyttas från onsdagen den 24 till torsdagen den 25. Anledningen är att
Skolverket har inbjudit representanter för huvudmän tillsammans med ledning och
verksamhetspersoner inom Lotsen att delta i konferens för uppföljning av mottagandet av
nyanlända. Inbjudan bifogas.
Jag kommer att delta. Om någon annan i nämnden är intresserad att delta så hör av er till
Helena Svensson. Jag anser att vi kan delta med två politiker.
Med vänlig hälsning
Lennart Andersson
Mailet sänds i brev till Lennart Olsson
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Skolverkets nätverkskonferens
riktade insatser för nyanländas lärande
Välkommen till Skolverkets nätverkskonferens riktade insatser för nyanländas lärande.
Tid: 24 oktober 2018 kl. 8.30 – 14.30
Plats: Växjö konserthus
Syfte: Möjlighet till ny kunskap och erfarenhetsutbyte för huvudmän som slutredovisat lokalt
utvecklingsarbete i samarbete med Skolverket. Möjligheter till återkoppling på det lokala arbetet
och på samarbetet med Skolverket. Diskussioner om fortsatt utvecklingsarbete.
Målgrupp: Representanter från huvudmän (nämnd och förvaltning) och från lokala team.
Borgholm, Hultsfred, Kalmarsunds gymnasieförbund, Lessebo, Olofström,
Simrishamn, Torsås, Östra Göinge
Tid:

Kaffe och registrering kl. 8.30-9.00, avslutar med kaffe kl. 14.00.
Från lunch deltar även huvudmän från urval 2: Eksjö, Mörbylånga, Nybro, Perstorp,
Ronneby, Tingsryd.

Anmäl senast den 5 oktober på länken nedan.
Ett mer detaljerat program skickas ut inför mötet. Ni kommer att erbjudas individuell och
gemensam återkoppling på er slutredovisning från Skolverkets undervisningsråd som följt upp
arbetet med slutredovisningen samt dialog kring ert nuläge och framtidsplaner från Skolverkets
processtödjare. Återkoppling varvas med information om forskning och utvecklingsstöd till ert
fortsatta långsiktiga utvecklingsarbete.
Anmälan här på länken senast 5 oktober. (Obs, tid för konferens för urval 1 är 8.30-14.30)

Väl mött!
Processtödjare i Skolverkets blå team:
Inger Bergendorff, Susanne Bäckstedt, Saima Glogic, Kristina Tannerfalk och Mats Wennerholm
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Handlingar
Utskriftsdatum:

2018-09-18

Utskriven av:

Diarieenhet:

Utbildningsnämnd

Datum:

2018-08-22 - 2018-09-18

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
2018.830

U

Beslut - Ansökan om skolskjuts av särskilda skäl Kim Jakobsson

2018-08-22

***Sekretess***

UTBILDNINGSFÖRVALTNI
NGEN

UN 2018/153

***Sekretess***

DELEGERINGSBESLUT

Ansökan om skolskjuts av särskilda skäl
2018.850

U

Beslut - Ansökan om skolskjuts vid växelvis
boende

Kim Jakobsson

2018-08-22

***Sekretess***

UTBILDNINGSFÖRVALTNI
NGEN

UN 2018/154

***Sekretess***

DELEGERINGSBESLUT

Ansökan om skolskjuts vid växelvisboende
2018.835

U

Beslut - Ansökan om skolskjuts av särskilda skäl Kim Jakobsson

2018-08-22

***Sekretess***

UTBILDNINGSFÖRVALTNI
NGEN

UN 2018/150

***Sekretess***

DELEGERINGSBESLUT

Ansökan om skolskjuts särskilda skäl
2018.836

U

Beslut - Ansökan om skolskjuts vid särskilda
skäl

Kim Jakobsson

2018-08-22

***Sekretess***

UTBILDNINGSFÖRVALTNI
NGEN

UN 2018/151

***Sekretess***

DELEGERINGSBESLUT

Ansökan om skolskjuts
2018.839

U

Beslut - Ansökan om skolskjuts

Kim Jakobsson

2018-08-23

***Sekretess***

UTBILDNINGSFÖRVALTNI
NGEN

UN 2018/156

***Sekretess***

DELEGERINGSBESLUT

Ansökan om skolskjuts vid växelvisboende
2018.840

U

Beslut - Ansökan om skolskjuts särskilda skäl

Helena Svensson

2018-08-23

***Sekretess***

UTBILDNINGSFÖRVALTNI
NGEN

UN 2018/147

***Sekretess***

DELEGERINGSBESLUT

Ansökan om skolskjuts av särskilda skäl.
Mål nr 3703-18
Sidan 1 av 5

Id

I/U/K

Beskrivning
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Ansvarig

Datum

Avsändare/Mottagare

Avdelning

Ärendenummer

Notering

Dokumenttyp

Ärendemening
2018.841

U

Beslut - Ansökan om skolskjuts av särskilda skäl Helena Svensson

2018-08-23

***Sekretess***

UTBILDNINGSFÖRVALTNI
NGEN

UN 2018/147

***Sekretess***

DELEGERINGSBESLUT

Ansökan om skolskjuts av särskilda skäl.
Mål nr 3703-18
2018.923

U

Beslut - Ansökan om skolskjuts vid särskilda
skäl

Kim Jakobsson

2018-08-28

***Sekretess***

UTBILDNINGSFÖRVALTNI
NGEN

UN 2018/164

***Sekretess***

DELEGERINGSBESLUT

Ansökan om skolskjuts av särskilda skäl
2018.920

U

Beslut - Ansökan om skolskjuts av särskild skäl

2018-08-29

Kim Jakobsson
UTBILDNINGSFÖRVALTNI
NGEN

UN 2018/159

***Sekretess***

DELEGERINGSBESLUT

Ansökan om skolskjuts av särskilda skäl
2018.921

U

Beslut - Ansökan om skolskjuts växelvis boende Kim Jakobsson

2018-08-29

***Sekretess***

UTBILDNINGSFÖRVALTNI
NGEN

UN 2018/161

***Sekretess***

DELEGERINGSBESLUT

Ansökan om skolskjuts 1. vid växelvis boende,
2. av särskilda skäl
2018.922

U

Beslut- Ansökan om skolskjuts växelvisboende

Kim Jakobsson

2018-08-29

***Sekretess***

UTBILDNINGSFÖRVALTNI
NGEN

UN 2018/161

***Sekretess***

DELEGERINGSBESLUT

Ansökan om skolskjuts 1. vid växelvis boende,
2. av särskilda skäl
2018.894

U

Beslut - Ansökan om skolskjuts särskilda skäl

Kim Jakobsson

2018-08-29

***Sekretess***

UTBILDNINGSFÖRVALTNI
NGEN

UN 2018/155

***Sekretess***

DELEGERINGSBESLUT

Ansökan om skolskjuts vid särskilda skäl
2018.895

U

Beslut - Ansökan om skolskjuts av särskilda skäl Helena Svensson

2018-08-29

***Sekretess***

UTBILDNINGSFÖRVALTNI
NGEN

UN 2018/155

***Sekretess***

DELEGERINGSBESLUT

Ansökan om skolskjuts vid särskilda skäl
2018.901

U

Yttrande i mål 3408-18

Helena Svensson

2018-08-29

Förvaltningsrätten i Växjö

UTBILDNINGSFÖRVALTNI
NGEN

UN 2018/117

***Sekretess***

DELEGERINGSBESLUT

Ansökan om skolskjuts av särskilda skäl
2018.897

U

Beslut - Ansökan om skolskjuts växelvis boende Kim Jakobsson

Sidan 2 av 5

Id

I/U/K

Beskrivning
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Ansvarig

Datum

Avsändare/Mottagare

Avdelning

Ärendenummer

Notering

Dokumenttyp

Ärendemening
2018-08-29

***Sekretess***

UTBILDNINGSFÖRVALTNI
NGEN

UN 2018/162

***Sekretess***

DELEGERINGSBESLUT

Ansökan om skolskjuts vid växelvis boende
2018.900

U

Beslut - Ansökan om skolskjuts av särskilda skäl Kim Jakobsson

2018-08-30

***Sekretess***

UTBILDNINGSFÖRVALTNI
NGEN

UN 2018/160

***Sekretess***

DELEGERINGSBESLUT

Ansökan om skolskjuts vid särskilda skäl
2018.911

U

Beslut - Ansökan om skolskjuts vid särskilda
skäl

Kim Jakobsson

2018-08-30

***Sekretess***

UTBILDNINGSFÖRVALTNI
NGEN

UN 2018/148

***Sekretess***

DELEGERINGSBESLUT

Skrivelse angående borttagen skolskjutstur
Sättra - Borgholm och Ansökan om skolskjuts av
särskilda skäl
2018.910

U

Beslut - Ansökan om skolskjuts vid växelvis
boende

Kim Jakobsson

2018-08-31

***Sekretess***

UTBILDNINGSFÖRVALTNI
NGEN

UN 2018/169

***Sekretess***

DELEGERINGSBESLUT

Ansökan om skolskjuts vid växelvis boende
2018.917

U

Beslut - Ansökan om skolskjuts särskilda skäl

Kim Jakobsson

2018-08-31

***Sekretess***

UTBILDNINGSFÖRVALTNI
NGEN

UN 2018/165

***Sekretess***

DELEGERINGSBESLUT

Ansökan om skolskjuts av särskilda skäl
2018.918

U

Beslut - Ansökan om skolskjuts särskilda skäl

Kim Jakobsson

2018-08-31

***Sekretess***

UTBILDNINGSFÖRVALTNI
NGEN

UN 2018/165

***Sekretess***

DELEGERINGSBESLUT

Ansökan om skolskjuts av särskilda skäl
2018.919

U

Beslut - Ansökan om skolskjuts särskilda skäl

Kim Jakobsson

2018-08-31

***Sekretess***

UTBILDNINGSFÖRVALTNI
NGEN

UN 2018/163

***Sekretess***

DELEGERINGSBESLUT

Ansökan om skolskjuts av särskilda skäl
2018.925

U

Beslut - Ansökan om skolskjuts vid växelvis
boende

Kim Jakobsson

2018-09-03

***Sekretess***

UTBILDNINGSFÖRVALTNI
NGEN

UN 2018/172

***Sekretess***

DELEGERINGSBESLUT

Ansökan om skolskjuts vid växelvis boende
2018.926

U

Beslut - Ansökan om skolskjuts vid särskilda
skäl

Kim Jakobsson

Sidan 3 av 5

Id

I/U/K

Beskrivning
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Ansvarig

Datum

Avsändare/Mottagare

Avdelning

Ärendenummer

Notering

Dokumenttyp

Ärendemening
2018-09-03

***Sekretess***

UTBILDNINGSFÖRVALTNI
NGEN

UN 2018/170

***Sekretess***

DELEGERINGSBESLUT

Ansökan om skolskjuts särskilda skäl
2018.972

U

Beslut - Ansökan om skolskjuts av särskilda skäl Kim Jakobsson

2018-09-10

***Sekretess***

UTBILDNINGSFÖRVALTNI
NGEN

UN 2018/173

***Sekretess***

DELEGERINGSBESLUT

Ansökan om skolskjuts av särskilda skäl
2018.973

U

Beslut - Ansökan om skolskjuts av särskilda skäl Kim Jakobsson

2018-09-10

***Sekretess***

UTBILDNINGSFÖRVALTNI
NGEN

UN 2018/167

***Sekretess***

DELEGERINGSBESLUT

Ansökan om skolskjuts av särskilda skäl
2018.977

U

Beslut - Ansökan om skolskjuts av särskilda skäl Kim Jakobsson

2018-09-10

***Sekretess***

UTBILDNINGSFÖRVALTNI
NGEN

UN 2018/161

***Sekretess***

DELEGERINGSBESLUT

Ansökan om skolskjuts 1. vid växelvis boende,
2. av särskilda skäl
2018.978

U

Beslut - Ansökan om skolskjuts av särskilda skäl Kim Jakobsson

2018-09-10

***Sekretess***

UTBILDNINGSFÖRVALTNI
NGEN

UN 2018/161

***Sekretess***

DELEGERINGSBESLUT

Ansökan om skolskjuts 1. vid växelvis boende,
2. av särskilda skäl
2018.979

U

Beslut - Ansökan om skolskjuts av särskilda skäl Kim Jakobsson

2018-09-10

***Sekretess***

UTBILDNINGSFÖRVALTNI
NGEN

UN 2018/171

***Sekretess***

DELEGERINGSBESLUT

Ansökan om skolskjuts av särskilda skäl
2018.981

U

Avtal om interkommunal ersättning

Helena Svensson

Tranås kommun

UTBILDNINGSFÖRVALTNI
NGEN

***Sekretess***

DELEGERINGSBESLUT

Avtal om interkommunal ersättning

Helena Svensson

Tranås kommun

UTBILDNINGSFÖRVALTNI
NGEN

***Sekretess***

DELEGERINGSBESLUT

Yttrande till förvaltningsrätten i mål nr 3520-18

Helena Svensson

2018-09-13

Förvaltningsrätten i Växjö

UTBILDNINGSFÖRVALTNI
NGEN

UN 2018/130

***Sekretess***

DELEGERINGSBESLUT

2018-09-11

2018.982

U

2018-09-11

2018.984

U
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Ansvarig

Datum

Avsändare/Mottagare

Avdelning

Ärendenummer

Notering

Dokumenttyp

Ärendemening
Ansökan om skolskjuts av särskilda skäl
2018.985

U

Yttrande till förvaltningsrättenmål nr 3519-18

Helena Svensson

2018-09-13

Förvlatningsrätten i Växjö

UTBILDNINGSFÖRVALTNI
NGEN

UN 2018/130

***Sekretess***

DELEGERINGSBESLUT

Ansökan om skolskjuts av särskilda skäl
2018.986

U

Yttrande till förvaltningsrätt i mål nr 3546-18

Helena Svensson

2018-09-13

Förvaltningsrätten i Växjö

UTBILDNINGSFÖRVALTNI
NGEN

UN 2018/139

***Sekretess***

DELEGERINGSBESLUT

Ansökan om skolskjuts av särskilda skäl
2018.996
2018-09-17

U

Avtal om interkommunal ersättning

Helena Svensson

Falkenbergsskolan

UTBILDNINGSFÖRVALTNI
NGEN

***Sekretess***

DELEGERINGSBESLUT

Sidan 5 av 5
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Sammanträdesdatum

Paragrafer

2018-09-11

69-79

Dnr 2018/174-610

Uppföljning Studie- och yrkesvägledning (SYV)
Sammanfattning
Förvaltningschef Helena Svensson redogör för ärendet. Att göra val inför
framtiden är en ständigt pågående process. Elevens studie- och yrkesval har
stor betydelse för hur livet kommer att utvecklas. Studie- och yrkesvägledning är en rättighet för eleven och skolan har ett viktigt och omfattande uppdrag att stödja eleverna i att göra väl underbyggda val. Skolverket och Skolinspektionen har i olika rapporter lyft fram att studie- och yrkesvägledningen
behöver utvecklas. Helena har bjudit in Anna-Stina Hedlund, studie- och yrkesvägledare till utbildningsnämndens möte den 26 september för att informera om SYV-planen.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad den 5 september 2018
Borgholms kommuns SYV-plan
SYV-plan, målsättningar per stadium
SYV-plan, idébank
Beslut
Arbetsutskottet beslutar
att

överlämna informationen till utbildningsnämnden.

_____________________________

Utdragsbestyrkande
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TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

Beteckning

2018-09-17

2018/174-610

Ert datum

Er beteckning

1 (1)

Handläggare

Helena Svensson
Utbildningschef

Utbildningsnämnden

Tjänsteskrivelse SYV-plan

Ärendebeskrivning
Att göra val inför framtiden är en ständigt pågående process. Elevens studieoch yrkesval har stor betydelse för hur livet kommer att utvecklas. Studie- och
yrkesvägledning är en rättighet för eleven och skolan har ett viktigt och
omfattande uppdrag att stödja eleverna i att göra väl underbyggda val.
Skolverket och Skolinspektionen har i olika rapporter lyft fram att studie- och
yrkesvägledningen behöver utvecklas.
I Borgholms kommun har vi en studie- och yrkesvägledare som primärt
arbetar med elevernas gymnasieval och PRAO. I övrigt stödjer studie- och
yrkesvägledaren också lärare och rektorer i kommunen för att de ska kunna
organisera så att studie- och yrkesvägledning (SYV) blir en del av
undervisningen.
För att underlätta arbetet har utbildningsförvaltningen tagit fram en SYV-plan.
Utbildningsnämnden tar del av planen för information. Planen har också
delgetts kommunens näringslivsråd.

Beslutsunderlag
Borgholms kommuns SYV-plan 2018

Anna-Stina Hedlund
Studie- och yrkesvägledare

Postadress

Box 500[
38701 Borgholm

Telefon

Telefax

Helena Svensson
Utbildningschef

e-mail / www

Helena.Svensson@borgholm.se
http://www.borgholm.se
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Plan för Studie- och yrkesvägledning

Läsåret 2018-2019
0
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De nationella målen för studie- och yrkesvägledningen
I grundskolan och grundsärskolan ligger tonvikten för studie- och yrkesvägledningen på att
skapa inblick i närsamhällets arbetsliv och konkreta erfarenheter av arbetslivet, bygga
elevernas valkompetens, visa på framtidsmöjligheter, både när det gäller yrken och
utbildning, bidra till nätverk, bryta mönster och stärka elevens vilja att lära samt elevens tillit
till den egna förmågan.
Vägledning och information inför gymnasievalet är en specifik del som är viktig.
Eleverna skall få en utbildning av hög kvalitet i skolan. De skall också få underlag för att välja
fortsatt utbildning och yrkesinriktning. Detta förutsätter att den obligatoriska skolan nära
samverkar med gymnasieskolan, arbetslivet och närsamhället i övrigt.
Målet är att varje elev:
o Ska kunna granska olika valmöjligheter och ta ställning till frågor som rör den egna
framtiden.
o Ska ha inblick i närsamhället och dess arbets- förenings- och kulturliv.
o Ska ha kännedom om möjligheter till fortsatt utbildning i Sverige och i andra länder.
Entreprenörskap
Enligt grundskolans- och grundsärskolans läroplan så är en viktig uppgift för skolan att ge
överblick och sammanhang. Skolan ska stimulera elevernas kreativitet, nyfikenhet och
självförtroende samt vilja till att pröva egna idéer och lösa problem.

Studie- och yrkesvägledning är hela skolans ansvar
Studie- och yrkesvägledning består av två delar:


SYV i vid bemärkelse innebär att
studie- och yrkesvägledningen är
hela skolan ansvar och ska vara en
integrerad del i undervisningen, dvs.
all den verksamhet som bidrar till att
ge elever kunskaper och färdigheter
som underlag för att fatta beslut om
framtida studie- och yrkesval. Det
handlar till exempel om praktiska
arbetslivserfarenheter, undervisning
som rör arbetslivet, studiebesök,
utbildningsinformation och aktiviteter
för
att
utveckla
elevens
självkännedom.



SYV i snäv bemärkelse är den
personliga
vägledningen
som
Studie- och yrkesvägledaren ger i
form av vägledningssamtal. Här ges
den enskilde eleven möjlighet att
reflektera över sig själv i relation till
olika framtidsvägar. Studie- och
yrkesvägledningen måste utgå från
elevens behov och förutsättningar
för att på så sätt stödja eleven att gå
vidare i sin valprocess och att
genomföra sina beslut.

1
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Ansvarsområden enligt Läroplan för Grundskolan och
Grundsärskolan samt Allmänna råden för Studie- och
yrkesvägledning.
Alla som arbetar i skolan ska:
o Bidra till att elevens studie- och yrkesval inte begränsas av kön, social- eller kulturell
bakgrund.

o Verka för att utveckla kontakter med kultur och arbetsliv, föreningsliv samt andra
verksamheter utanför skolan som kan berika den som en lärande miljö.

Rektorn ansvarar för att:
o
o

Den studie- och yrkesorienterade verksamheten organiseras så att eleverna får
vägledning inför de olika val som skolan erbjuder och inför fortsatt utbildning.
Samverkan med skolor och arbetslivet utanför skolan utvecklas så att eleverna får
konkreta erfarenheter av betydelse för deras val av fortsatt utbildning och
yrkesinriktning.

Rektorn bör:
o
o
o

o
o

Tydliggöra hur ansvaret för studie- och yrkesvägledningen är fördelat mellan studieoch yrkesvägledare, lärare och övrig personal samt formerna för samarbete.
Se till att studie- och yrkesvägledningen sker kontinuerligt och integrerat i
utbildningen under studietiden, så att eleven ges förutsättningar att göra väl
underbyggda studie- och yrkesval.
Organisera studie- och yrkesvägledningen så att eleverna får möjlighet att ställas
inför olika uppgifter i arbetslivet och möta företrädare för arbetslivet och
utbildningsväsendet i syfte att ge eleverna möjlighet att utveckla kunskaper och
erfarenheter inför kommande studie- och yrkesval.
Ha ett övergripande ansvar för att elevernas arbetslivskontakter bidrar till att deras
studie- och yrkesval inte begränsas av kön eller av social eller kulturell bakgrund.
Se till att eleverna utifrån sina behov, erbjuds vägledningssamtal.

Läraren ska:
o
o

Medverka till att utveckla kontakter med mottagnade skolor samt med organisationer,
företag och andra som kan bidra till att berika skolans verksamhet och förankra den i
det omgivande samhället.
Bidra med underlag för varje elevs val av fortsatta utbildning.

Läraren bör i undervisningen:
o

o
o
o
o
o

Ge eleverna möjlighet att utveckla en förståelse för hur kunskaper i ämnet kan ha
betydelse i arbetslivet och på så sätt utgöra ett underlag för deras framtida studieoch yrkesval.
Utmana, problematisera och visa på alternativ till traditionella föreställningar om kön,
kulturell och social bakgrund, som annars kan begränsa elevernas framtida studieoch yrkesval.
Ge eleverna möjlighet att utveckla allsidiga kunskaper om hur arbetslivet fungerar.
Ge eleverna möjlighet att utveckla sin förmåga att genomföra sina val av studier och
yrken.
Ge eleverna möjlighet att utveckla sin förmåga att kritiskt granska information om
studier och yrken samt skapa medvetenhet om vilket ansvar de själva har för
studierna.
Se till att eleverna får saklig och aktuell information om arbetslivets kvalifikationskrav
och om hur arbetsmarknaden ser ut inom olika yrkesområden.
2

Studie- och yrkesvägledaren ska:
o
o

61

Informera och vägleda eleverna inför den fortsatta utbildningen och yrkesinriktningen
och uppmärksamma möjligheterna för elever med funktionsnedsättning.
Vara till stöd för den övriga personalens studie- och yrkesorienterade insatser.

Studie- och yrkesvägledaren bör:
o
o
o
o
o
o
o

Se till att informationen om utbildningsvägar och yrken är aktuell, opartisk, tillförlitlig
och tillgänglig för eleverna när de behöver den.
Se till att alla elever får information om de kurser och utbildningar som finns inom
gymnasieskolan och vilka val som kan ha betydelse för vidare studier.
Ge eleverna möjligheter att utveckla sin förmåga att kritiskt granska information om
studier och yrken samt skapa medvetenhet om vilket ansvar de själva har för sina
studie- och yrkesval.
Se till att eleverna får saklig och aktuell information om arbetslivets kvalifikationskrav
och om hur arbetsmarknaden ser ut inom olika yrkesområden.
Ge eleven möjlighet att utveckla sin förmåga att genomföra sina val av studier och
yrken.
Ge eleven möjlighet att utveckla allsidiga kunskaper om hur arbetslivet fungerar.
Bidra med sådana specialistkunskaper som kan ha betydelse för elevernas studieoch yrkesval.

3
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Studie- och yrkesvägledningsplan
för Borgholms kommun
En arbetsgrupp har på uppdrag arbetat fram en Studie- och yrkesvägledningsplan för
grundskolan och grundsärskolan i Borgholms kommun. Arbetsgruppen har bestått av en
studie- och yrkesvägledare, en rektor, två högstadielärare samt en lärare från årskurs 1-5.
Vid ett par möten har Kommunens Näringslivsutvecklare samt utbildningschefen varit med.

Mål

Målet är att alla elever under grundskoletiden ska komma i kontakt med olika 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 ligger på
arbetsprocesser, entreprenörskap och empowerment. Planen bygger på Läroplanen och
Skolverkets allmänna råd om studie- och yrkesvägledning.
Planen täcker hela grundskolan och ger stort utrymme för lärarnas kreativitet.
Planen tar upp målsättningar. Aktiviteternas utformning är upp till personalen på skolorna.
Planen har perspektivet skola – (alla former av) arbetsliv.
Målet är en likvärdighet för alla skolor i kommunen gällande Studie- och yrkesvägledningen.
Aktiviteterna i planen är den lägsta nivå som skall genomföras.
Planen är uppdelad i fyra delar: årskurs F-2, årskurs 3-5, årskurs 6-9 samt en idébank och
inkluderar även grundsärskolan.
Planen ska utvärderas årligen i kvalitetsarbetet. Studie- och yrkesvägledaren ansvarar för att
fånga upp och dokumentera hur planen följs, erfarenheter av att arbeta med planen samt
förslag till vidareutveckling.

PRAO
o

PRAO ska ge eleverna inblick i olika yrken utifrån en eller flera arbetsplatsers
perspektiv.

o

PRAO skall åtföljas av uppgifter som skolan skickar med.
För- och efterarbetet är viktigt!

o

PRAO ska ha perspektivet på tjänster och produkter kopplat till en eller flera
arbetsplatser, snarare än arbetsmoment, så att eleverna får en helhetsblick i
arbetslivet.
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Idébank
Böcker:
o
o
o
o
o
o
o
o

”Varg nosar och jagar” av Ulf Nilsson.
Kan beställas gratis från Svenskt Näringsliv tillsammans med en lärarhandledning.
”Det ska jag bli! Testa ditt önskejobb” av Johan Unenge
”Rut och knut jobbar” av Carin Wirsén och Stina Wirsén
”Jobb från A-Ö” Kerstin Lindblad
Halvan-serien, tex. ”Här kommer ambulansen”
”Barbapappas stora bok om arbete”
”Pelles nya kläder” av Elsa Beskow
”Sagan om det röda äpplet” Jan Lööf

Arbetsmaterial:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

”Choice & Brainy möter framtiden” Arbetsmaterial med bok till eleverna samt
lärarhandledning. Från Tremedia http://tremedia.se/
www.oppetklassrum.se/wp-content/uploads/2016/04/Yrken_häfte.pdf
Arbetshäfte om yrken från ”Öppet klassrum”, för de lägre årskurserna.
”Min bok om närområdet” från Majema
”I Praktiken” Arbetsmaterial inför PRAO från Svenskt näringsliv. Gratis
www.arbetsformedlingen.se/Om-oss/Statistik-ochpublikationer/Utbildningsmaterial/Vagledningsmaterial-om-den-svenskaarbetsmarknaden.html Arbetsförmedlingen
Framtidsvalets katalog. Information och övningar om gymnasieprogram,
arbetsplatser, sommarjobb, PRAO, självkännedom, mm
Kiwi cards www.careers.govt.nz/resources/tools-and-activities/kiwi-cards/
Könsneutrala kort om yrken.
Yrkesbingo. Finns att beställa på Visuell vägledning:
http://visuellvagledning.se/yrkes-bingo/
Bokstavsplanch med yrken från ”Glada apan”:
http://www.gladaapan.se/leksaker/alfabetsplansch/bokstavsplansch-med-yrken-a3
www.utbudet.se Här finns mycket gratismaterial att beställa
”Glasskiosken” från Svenskt näringsliv. För högstadiet om att driva ett företag. Gratis
www.finnupp.se/laromedel/ ”Uppfinnarresan” Ett arbetsmaterial i entreprenörielltlärande som går att ladda ner gratis. Det finns även en lärarhandledning att ladda ned
samt undervisningsstöd, och en digital lärobok till eleverna, m.m.
”Måla yrken” Ingela P Arrenhius (målarbok)

Film på Youtube:
o
o
o
o
o
o

”Vad vore livet utan hantverk” Worldskills
”Felix stör en ingenjör”
”Världen förändras” svenskt näringsliv
”Inspirationsfilm om spännande yrken i teknikbranschen”
”Therese testar teknik”. teknikföretagen
”Inte så najs” från LO. Tre filmer om sådant som är viktigt att känna till inför tex.
sommarjobb som solskensavtal, arbetstider och trygghet på jobbet. Passar att ta upp
före sommaren eller för att prata om deras erfarenheter efter sommaren.

7

Internettips:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
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www.ystad.se/skola/stod-for-pedagoger/pedagog-i-ystad/stod-och-resurser/syo--idebank/PRAO/ Ystads kommun, Idébank med många lektionsförslag, arbetsmaterial
och länkar.
www.syvonline.se här finns bl.a. en bra metodbank som är uppdelad utifrån teman
och skolämnen. Det finns också en lång länklista.
www.yrmis.se Korta yrkesfilmer
www.svensktnaringsliv.se
www.svensktnaringsliv.se/material/skolmaterial/ här finns material och
inspirationslitteratur att beställa eller ladda ned utan kostnad.
www.gratisiskolan.se
www.jobbagront.se
www.tremedia.se
www.framtidsvalet.se
http://arbetslivskoll.se/ material och litteratur om arbetslivet och entreprenörskap.
https://www.foretagskallan.se/ gratis skolmaterial och lektionstips om det svenska
näringslivets historia.
www.ungforetagsamhet.se
www.ingenjorsvagen.se
https://kahoot.com/ Interaktiv frågesport
https://www.framtid.se/test Test-Eneagram
https://www.framtid.se/ bla om yrken, jobb och studier
Inspirationskanalen på www.framtidsvalet.se. Erbjuder även bl.a. föreläsare till
klassrummet.
Användarnamn: framtidsvalet Lösenord: inspiration

Övriga förslag:
o Besök från företag på skolan. Olika yrkesgrupper/branscher kommer till skolan.
o Använda en Lekmatta och prata om olika arbetsplatser, vilka yrken som finns där och
vilka utbildningar som behövs för de jobben.
o Göra ett yrkes-memory med en bild på yrket på det ena kortet och en kort text om
yrket på det andra kortet.
o Ta reda på mer om föräldrarnas yrken.
o Temavecka/Framtidsvecka/Näringslivsdagar/Yrkesmässa
o Näringslivs-safari för elever och/eller personal
o Klassen har en Fadderarbetsplats
o Sjukhusdag/Industridag/Turismdag/Kommundag etc.
o Sammarbeta med biblioteket, tex. läsa böcker om yrken.
Fundera och pratat om vilka yrken/yrkesbeskrivningar finns i de böcker man läser?
o Nalle (eller annan figur) på jobbet. Föräldrarna får med sig figuren till sitt jobb och
fotar den i de olika typiska miljöerna/arbetsmomenten, samt beskriver vad man gör
på jobbet, gärna tillsammans med eleven, som sedan redovisar det för klassen.
o Ung Företagsamhets material, hela eller delar.
o Förbereda eleverna inför sommarjobb.
o Facklig information inför sommarjobb.
o Ta vara på elevernas sommarjobbserfarenheter efter sommaren.
o Jobba i projekt. Eleverna anordnar aktiviteter som tex. disco, loppis, familjekväll,
arrangerar ett studiebesök, hjälper till med arrangemanget av Polenresan etc.
o Föräldrar kommer till skolan och berättar om sina yrken. Kan tas till vara på de dagar
föräldrar är med sitt barn i skolan.
o Ta in egna personliga kontakter till skolan som berättar om sina yrken.
8
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o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Utbyte med äldrevården/generationer i samverkan.
Självkännedomsaktiviteter.
Företagare för en dag/Workshop med UF
Storyline. Bygga upp ett samhälle och tex. söka jobb mm. Dokumentera med tex.
film.
Prata om vilka verktyg som finns i olika yrken.
Titta runt i klassrummet och allt som finns där. Vilka yrken behövs för att det skall
finnas där? (tex. bord, fönster, golv, böcker, m.m.)
Prata om vilka funktioner som finns i samhället för att det skall fungera.
Göra studiebesök hos kompisens förälder.
Låta språkstödjarna/eller någon nyanländ vuxen berätta om vad de jobbade med i
sitt hemland och hur det fungerade där.
Intervjua sina mor-farföräldrar om vad de jobbade med, hur arbetsmarknaden såg ut
när de var unga. Prata i klassen om vilka ev. skillnader det finns mellan då och nu.
Ta in f.d elever till skolan som kan vara förebilder och berätta om vad de gör nu.
Läraren berättar själv om vad man jobbat med tidigare/ sin väg till Läraryrket.
Dokumentera PRAO. Tex. dagbok, blogg, film, tidning, utställning
Samarbeta med Linnéuniversitetet.
Äta lunch/frukost med en företagare och intervjua/samtala.
Veckans yrke. Visa kort yrkesfilm från tex. yrmis.se och prata om yrket.
Bygga en framtidsstad.
Göra reklam för något.
Göra intern-PRAO.
Nobeltema
Draknästet
Göra en film.
Stop motion film
Jobba med arkitektur.
Roll- och yrkeslekar
Entreprenörsdag
Kontakt med arbetsförmedlingen.
Värderingsövningar
Skriva brev till sig själv om 20 år
Göra en tidning om yrken i närområdet eller på skolan.
Skriva tidningsartikel om ett yrke.
Göra Intressetest.
Prata om vilka yrken som finns på en bokstav när man lär sig bokstäverna.
Lek: Vem kan komma på flest yrken på en given bokstav. Enskilt eller i grupper.
Grej of the day
Rita en serie
Tipspromenad. Görs av läraren eller av eleverna.
Göra en utställning om olika yrken
Göra ett yrkesträd om sin släkts yrken
Yrken på ett annat språk/i andra länder
Speeddating med olika yrken
Få ett uppdrag från ett företag
Uppfinnarövning/tävling
Äpplets väg från träd till butik (eller annan produkt)

9
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Sammanträdesprotokoll
UTBILDNINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT

§ 75

Sammanträdesdatum

Paragrafer

2018-09-11

69-79

Dnr 2018/41-600 UN

Uppföljning av anordnade drogfria skolavslutningsfester 2018 på
Slotts- och Åkerboskolan
Sammanfattning
Förvaltningschef Helena Svensson informerar om aktiviteterna vid avslutningsfesterna som anordnades genom fritidsgårdarna i kommunen.
Beslutsunderlag
Rapport från Åkerboskolans fritidsgård
Rapport från Slottsskolans och Rälla skolas fritidsgård
Beslut
Arbetsutskottet beslutar
att

överlämna informationen till utbildningsnämnden.

_____________________________

Utdragsbestyrkande

69
Handläggare

SKRIVELSE

1 (1)

Datum

Beteckning

2018-09-07

2018/41 600

Ert datum

Er beteckning

Helena Svensson

Utbildningschef

Slottsgården/Blågårdens skolavslutningsfest 2018
Årets avslutningsfest ägde i år rum på Slottsskolans
skolgård mellan 18.00 - 22.00. Det dukades upp ett helt
smörgåsbord med aktiviteter, Paintball, waterballs,
hoppborgar, bågskytte, bumberballs, chokladhjul samt flera
lotterier. Alla aktiviteter var gratis och även mat ingick under
kvällen.
För att få komma in och delta i alla aktiviteter så fick alla
blåsa i alkoholmätaren samt så gjordes flera kontroller
under kvällen bland annat innan alla lotterivinster lottades
ut. ALLA blåste grönt hela kvällen.
Vi hade cirka 100 besökare, blandat killar och tjejer.
Stämningen var mycket god under hela kvällen. Många
skratt ekade ute på skolgården innan vi avslutade festen vid
22 .00 för ett långt och härligt sommarlov.
Fritidsledarna på Slotts- och Blågården

Postadress

38701 Borgholm
Box 500

Telefon

Telefax

e-mail / www

Helena.Svensson@borgholm.se
http://www.borgholm.se
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Handläggare

SKRIVELSE

1 (1)

Datum

Beteckning

2018-09-07

2018/41 600-

Ert datum

Er beteckning

Helena Svensson

Utbildningschef
Förebyggande Teamet

Grönt Blås, skolavslutning fredagen den 15 juni 2018
Kort sammanfattning av aktiviteten Grönt Blås
Under skolavslutningskvällen fredagen den 15 juni 2018 har
Åkerboskolans Fritidsgård i samarbete med föräldrar från
åk 9 arrangerat den drogförebyggande aktiviteten Grönt
Blås. Aktiviteten belönar ungdomar (13-15 år) som avstår
från att dricka alkohol.
Borgholms kommun bidrog med personal (3st från
Fritidsgården) under aktiviteten och även varit med i
förarbetet tillsammans med föräldrar från årskurs nio. Totalt
50 ungdomar deltog i aktiviteten. Ungdomarna blåser i
alkoholmätaren två gånger under kvällen. En gång vid
ankomst och en andra gång innan utlottning. Alla som
deltog blåste grönt. De kunde därmed delta i utlottningen
av priser som skänkts av lokala företagare eller köpts in.
Under kvällen fanns aktiviteter såsom uppblåsbar
Bumberball, tävlingar med mera.
Det serverades även hamburgare, dryck och snacks. Detta
kunde genomföras med hjälp av bidrag från Borgholms
Kommun, Sparbanksstiftelsen och lokala företagare.
Årskurs 9 fick möjligheten att stanna ett par timmar längre
(24-02) för att få ett fint avslut på sin skolgång på
Åkerboskolan. Dessa ungdomar gjorde ett aktivt val att
avstå från alkohol och droger under sin avslutningskväll.

Anne Boman & Christina Ahlström-Ek
Fritidsledare Åkerboskolan

Postadress

38701 Borgholm
Box 500

Telefon

Telefax

e-mail / www

Helena.Svensson@borgholm.se
http://www.borgholm.se
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Sammanträdesprotokoll
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§ 76

Sammanträdesdatum

Paragrafer

2018-09-11

69-79

Dnr 2018/23-606 UN

Rapport från skolor och förskolor till huvudman gällande kränkande behandling
Sammanfattning
Förvaltningschef Helena Svensson informerar att verksamheterna rapporterar sedan starten av höstterminen i ett digitalt verktyg som heter Draftit. Programet Draftit ger möjligheter till mer utförlig uppföljning framöver. Helena
kommer att visa Drafit och dess funktioner på nämndens möte den 26 september.
Beslutsunderlag
Rapport daterad den 10 september 2018
Beslut
Arbetsutskottet beslutar
att

överlämna informationen till utbildningsnämnden.

_____________________________

Utdragsbestyrkande
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TJÄNSTESKRIVELSE
1 (1)

Datum

Beteckning

2018-09-17

2018/23 606-606

Ert datum

Er beteckning

Handläggare

Helena Svensson
Utbildningschef

Till Utbildningsnämnden

Tjänsteskrivelse rapportering av kränkning till huvudman

Ärendebeskrivning
Enligt skollagen 6 kap 10§:
En lärare, förskollärare eller annan personal som får kännedom om att ett barn
eller en elev anser sig ha blivit utsatt för kränkande behandling i samband
med verksamheten är skyldig att anmäla detta till förskolechefen eller rektorn.
En förskolechef eller rektor som får kännedom om att ett barn eller en elev
anser sig ha blivit utsatt för kränkande behandling i samband med
verksamheten är skyldig att anmäla detta till huvudmannen. Huvudmannen är
skyldig att skyndsamt utreda omständigheterna kring de uppgivna
kränkningarna och i förekommande fall vidta de åtgärder som skäligen kan
krävas för att förhindra kränkande behandling i framtiden.
Arbetet utförs på delegation och rapport till utbildningsnämnden sker
halvårsvis. Första halvåret 2018 har 54 anmälningar om kränkning lämnats in
till huvudmannen. Det är flest på Åkerboskolan, Slottsskolan och Gärdslösa
skola. Min bedömning är att det inte är en alarmerande hög siffra. Vi har dock
fortfarande ett arbete med att hitta en samsyn mellan enheter på vad som ska
anmälas. Arbete tillsammans med trygghetsgrupperna pågår.
Från och med augusti används ett digitalt system, Draftit, för att anmäla
kränkning. Detta kommer att ge en bättre statistik och enklare hantering
framöver.

Beslutsunderlag
Sammanställning av anmälan om kränkning jan-jul 2018

Helena Svensson
Utbildningschef

Postadress

Box 500[
38701 Borgholm

Telefon

Telefax

e-mail / www

Helena.Svensson@borgholm.se
http://www.borgholm.se

73
2018-09-10

Anmälan till huvudman om fall av kränkande behandling, diskriminering eller trakasseri
Månad
januari
februari
mars
april
maj
juni
juli
TOTALT

Åkerboskolan Förskolor norr Slottsskolan Viktoriaskolan Förskolor centrala Köpings skola Rälla skola Gärdslösa skola Förskolor södra Totalt
6
1
1
1
7
1
17
2
1
3
1
7
4
5
9
1
3
1
3
1
9
1
5
1
7
1
2
1
4
1
1
15
2
10
0
0
5
7
12
3
54
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Sammanträdesprotokoll
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Sammanträdesdatum

Paragrafer

2018-09-11

69-79

Dnr 2018/92-600 UN

Redovisning av barn- och elevstatistik
Sammanfattning
Förvaltningschef Helena Svensson informerar kring elevantalet i kommunen.
Beslutsunderlag
Sammanställning elevutveckling daterad den 5 september 2018
Beslut
Arbetsutskottet beslutar
att

uppdra till förvaltningen att ta fram en uppdaterad barn- och elevstatistik till utbildningsnämndens möte den 26 september 2018.

_____________________________

Utdragsbestyrkande
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Barn- och elevstatistik 180914
Skola

Särskola

F-kl

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Totalt

Åkerboskolan

0

23

14

17

9

14

17

25

16

25

19

-

179

Viktoriaskolan

0

28

35

38

36

38

38

-

-

-

-

-

213

Slottsskolan

0

-

-

-

-

-

-

61

71

74

70

-

276

Köping skola

0

11

15

20

14

21

21

-

-

-

-

-

102

Rälla skola

0

12

8

13

8

12

8

-

-

-

-

-

61

Gärdslösa skola

0

11

13

13

12

15

13

-

-

-

-

-

77

Annan huvudman

3

6

8

5

7

7

11

5

12

11

13

2

90

Totalt

3

91

93

106

86

107

108

91

99

110

102

2

998

Förskola

Placerade

Sandhorvan

11

Solvändan

21

Kråkbacken

20

Skogsbrynet

40

Rödhaken

28

Fyrtornet

11

Hasselbacken

32

Björkviken

31

Rälla

36

Runsten

36

Gärdslösa

47

Annan huvudman

38

Totalt

351

76
Rapport Barn- och elevstatistik 180605

Skola

Särskola

F

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Totalt

Åkerboskolan

0

13

17

9

15

16

19

16

26

17

19

0

167

Viktoriaskolan

0

33

38

35

34

35

30

0

0

0

0

0

205

Slottsskolan

0

0

0

0

0

0

0

78

74

69

69

0

290

Köping skola

0

16

20

14

22

22

19

0

0

0

0

0

113

Rälla skola

0

8

13

6

10

8

10

0

0

0

0

0

55

Gärdslösa skola

0

13

14

12

16

14

11

0

0

0

0

0

80

Annan huvudman

3

8

5

9

7

10

5

7

10

11

20

1

96

Totalt

3

91

107

85

104

105

94

101

110

97

108

1

1006

1(2)

77
Rapport Barn- och elevstatistik 180605

Förskola

Aviserade

Placerade

Till fskl 18/19

Sandhorvan

3

13

5

Solvändan

2

30

10

Kråkbacken

3

25

7

Skogsbrynet

9

45

14

Rödhaken

10

33

5

Fyrtornet

4

13

0

Hasselbacken

6

33

7

Björkviken

6

32

5

Rälla

9

42

11

Runsten

12

34

6

Gärdslösa

10

46

9

Annan huvudman
Totalt

10
74

356

79

2(2)
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Sammanträdesdatum

Paragrafer

2018-09-11

69-79

Dnr 2018/5-600 UN

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

överlämna informationen till utbildningsnämnden med redaktionella
ändringar.

_____________________________

Utdragsbestyrkande

Dnr 2018/5-600

79

Kalendarium för utbildningsnämnden Borgholm
SEPTEMBER 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
September
UNAU 12:e
UN 26:e

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

Oktober
UNAU 10:e
UN 24:e

Följa upp fritidsgårdarnas besöksstatistik

November
UNAU 14:e
UN 28:e
December
UNAU 12:e
UN 19:e
Januari

Slutrapport Lotsen

Februari

Mars
April
Maj

Årshjul
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
Uppföljning av internkontroll föregående år
Fastställande av internkontrollplan för
nästkommande år
Fastställa mötestider för nästkommande år
Uppföljning av resultat i Öppna jämförelser
Fastställande av internbudget och elevpeng
för nästkommande år
Redovisning av långsiktig barn- och
elevutveckling
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
Avgifter och taxor 2019 (kulturskolan,
bibliotek, barnomsorg)
Uppföljning och analys av budget -

Dnr 2018/5-600
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Juni

Tertialbokslut 1
Uppföljning av värdegrundsarbete
Stipendium kulturskolan
Redovisning av barn- och elevutveckling
Uppföljning av föregående läsårs slutbetyg

Augusti

Avstämning och analys avseende
sjukfrånvaron

Pågående utredningsuppdrag
Ta fram handlingsplan för kommunens hållbarhetsstrategi
(UN20171121 §133)

Status
Kommunledningsgruppen har gjort
ett uppdrag till Samhällsbyggnadsförvaltningen som kommer på remiss
till UN i januari 2019
Gemensam skrivelse för hela
kommunen till KS i september

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)
Tandborstning i samverkan med Landstinget
Ta fram förslag på upplägg för verksamhetsbesök inför
kommande mandatperiod (UN 180829 §76)

Gemensam skrivelse för hela
kommunen till KS i september
Sep/okt
Hösten 2018
Hösten 2018
Januari 2019
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Sammanträdesprotokoll
UTBILDNINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT

§ 78

Sammanträdesdatum

Paragrafer

2018-09-11

69-79

Dnr 2018/175-600 UN

Uppföljning projekt för upprustning av utemiljön på skolor och förskolor 2016 - 2017
Sammanfattning
Förvaltningschef Helena Svensson informerar att hon bjudit in fastighetsstrateg Maria Drott att föredra presentationen och besvara frågor vid utbildningsnämndens möte den 26 september 2018.
Beslutsunderlag
Uppföljning upprustning utemiljö 2018-08-29
Beslut
Arbetsutskottet beslutar
att

överlämna informationen till utbildningsnämnden.

_____________________________

Utdragsbestyrkande
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TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

Beteckning

2018-09-07

2018/175-

Ert datum

Er beteckning

1 (1)

Handläggare

Helena Svensson
Utbildningschef

Till Utbildningsnämnden

Tjänsteskrivelse uppföljning skolgårdsprojekt

Ärendebeskrivning
På utbildningsnämndens arbetsutskotts möte 2018-06-13 §59 ställdes frågan
om hur det projekt som upprustat förskole- och skolgårdar slutförts.
Utbildningsnämnden får därför en genomgång av fastighetsstrateg Maria Drott
på mötet 2018-09-26.

Beslutsunderlag
Uppföljning upprustning utemiljö 20180829

Maria Drott
Fastighetsstrateg

Postadress

Box 500[
38701 Borgholm

Telefon

Helena Svensson
Utbildningschef

Telefax

e-mail / www

Helena.Svensson@borgholm.se
http://www.borgholm.se
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UPPFÖLJNING PROJEKT FÖR
UPPRUSTNING AV UTEMILJÖN PÅ
SKOLOR OCH FÖRSKOLOR 2016- 2017
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Projektets mål knyter an till KF:s kärnvärden;
välkomnande, utvecklande, tillsammans
• Integration – genom lek och idrott har vi roligt tillsammans och
lär känna varandra.
• Likvärdighet – satsningarna leder till att upprätta en godtagbar
standard för barn och personal i kommunens fastigheter.
• Säkerhet - genom bättre belysning och stängsel ökar
tryggheten för elever, föräldrar och lärare vilket också ger
bättre arbetsmiljö.
• Energibesparing – satsning på energisnål belysning sparar
miljön och kostnader.
• Delaktighet – genom inflytande från elever, personal och
föräldrar har förslagen utvecklats tillsammans.
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Likvärdighet - Delaktighet
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Säkerhet - Energibesparing
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SWOT - analys
STYRKOR

Projektet förankrat med personal och elever,
engagerade och kunniga utförare, projektets mål kan
uppnås: höja lekvärde och säkerhet
SVAGHETER

Underbemanning, saknar projektledning, tidspress,
väderberoende, skolans verksamhet pågår samtidigt,

MÖJLIGHETER
Projektets resultat kan öka elevers vistelse och deras fysiska aktivitet
utomhus, vilket i sin tur bidrar till bättre hälsa och lärande (samband enligt
forskning). Skapa bättre rutiner för fastighetsunderhåll.

RISKER

Projektet ökar i omfattning p.g.a. oförutsedda
platsspecifika egenskaper. Projekt ökar i tid och
kostnad.
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Köpings skola och förskola
• Byte och komplettering av all lekutrustning på
skolgården.
• Komplettering av stängsel och grindar
• Röjning buskage, nedtagning träd vid och ny
plattyta vid parkering
• Nya belysningsstolpar
• Nya fotbollsmål, gräs- och sandytor och
basketstolpe
• Utökning av förskolans gård för sandlåda och
solsegel.
• KVARSTÅR: förskolan plantering träd och buskar
m.m. asfaltera parkering, bänkar, tillgänglighet m.m.
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Gärdslösa skola och förskola
• Byte, komplettering och upprustning av
lekutrustning
• Komplettering av plattytor, stängsel och grindar
• Dränering, nya sandytor och anläggning av
gräsmattor
• Nya belysningsstolpar
• Plantering av lekbuskage och solsegel över
sandlådan på förskolan.
• KVARSTÅR: utöka parkering, ersätta och placera
kompisgunga.
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Rälla skola och förskola
• Byte och komplettering av all lekutrustning.
• Komplettering av stängsel och grindar,
inbyggnad av fjärrvärmeanläggning.
• Röjning buskage, nedtagning träd och
omfattande dränering.
• Nya belysningsstolpar.
• Utökning av förskolans gård, uppdelad två
gårdar.
• Ny sandlåda, solsegel och nytt tak utevila.
• KVARSTÅR: återställning efter paviljong.
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Viktoriaskolan
• Byte, renovering och komplettering av
lekutrustning och bänkar.
• Nya belysningsstolpar
• Nya gräs- och sandytor inkl. dränering
• Plattyta och cykelställ på cykelparkering
• KVARSTÅR: renovering bänkar, ersätta
lekutrustning på asfaltsyta med sitt- eller
samlingsplats (förslag tas fram).
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Fördelning av kostnader
(tidigare presentation)
Upprustning utemiljö – bokförda kostnader

2017-09-25

Konsultkostnader

292 000

Lekutrustning, bänkar m.m.

817 637

Stängsel och grindar

382 605

Belysning och elarbete

437 824

Markarbeten, material och transporter

1 708 634

Total

3 638 700
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Ekonomisk uppföljning
Upprustning utemiljö – bokförda kostnader

2018-08-21

Gärdslösa skola/förskola

1673,2

Rälla skola/förskola

1781,0

Viktoriaskolan

1149,1

Total

5736,7

Budget 2016

1651,9

Budget 2017

2048,1

Total budget

3700,0

Diff

-2036,8

Statsbidrag Boverket
Diff totalt

-844,0
-1192,8
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Framtida investeringsprojekt
• Björkvikens förskola – planering 2018, utförande
2019.
• Åkerboskolan – planering påbörjas 2018,
utförande 2019-2021.
• Solvändan – planering och utförande 2019-2020
• Skogsbrynets förskola – planering 2019,
utförande 2020
• Komplettering – Gärdslösa parkering och Kompis
-gunga, Köping parkering m.m, Viktoriaskolan
sittplatser, Rälla återställning paviljong, Fyrtornet
och ev. externa fastigheter.
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Sammanträdesprotokoll
UTBILDNINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT

§ 72

Sammanträdesdatum

Paragrafer

2018-09-11

69-79

Dnr 2018/90-630 UN

Uppföljning lokal för förskoleverksamheten i Böda
Sammanfattning
Förvaltningschef Helena Svensson informerar vad som har hänt i ärendet sedan utbildningsnämndens möte den 29 augusti 2018. Efter möte med föräldrarna så flyttar förskoleverksamheten (senast den 1 oktober) tillbaka till förskolan Sandhorvan som är en tillfällig lösning på lokalfrågan då lokalen i Böda Sand inte är vinterisolerad. Fastighetsägaren och fastighetsavdelningen
tittar på nya lösningar för verksamheten.
Beslut
Arbetsutskottet beslutar
att

överlämna informationen till utbildningsnämnden.

_____________________________

Utdragsbestyrkande
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TJÄNSTESKRIVELSE
1 (2)

Datum

Beteckning

2018-09-17

2018/90 630-630

Ert datum

Er beteckning

Handläggare

Helena Svensson
Utbildningschef

Till Utbildningsnämnden

Tjänsteskrivelse lokal för förskoleverksamhet i Böda

Ärendebeskrivning
Lokalen i Böda som använts under många år av förskolan, Sandhorvan,
utrymdes p.g.a. dålig lukt innan semestern 2018. Tillfälliga lokaler i Böda Sand
användes sedan under augusti och september medan utredning av lokalen
Sandhorvan pågick. Resultatet av luftanalysen som gjordes i juli visade att det
inte är hälsovådligt att vistas i lokalen, men lukten är en olägenhet för både
barn, personal och föräldrar. Av den anledningen vill inte Borgholms kommun
bedriva förskoleverksamhet långsiktigt i den gamla lokalen och har därför haft
diskussioner med fastighetsägaren i juni och augusti 2018.
Fastighetsägaren har sedan kommit med förslaget att bygga om och renovera den
gamla matsalen som ligger bredvid Sandhorvan. Borgholms kommuns
fastighetsavdelning arbetar med detta och beslut ligger på kommunstyrelsen, inte på
utbildningsförvaltningen. Ett informationsmöte för föräldrar hölls den 5 september, då
både utbildningsförvaltningen och fastighetsförvaltningen deltog. Beslut togs då om
att tillfälligt flytta tillbakaförskolan till Sandhorvans lokaler medan arbetet med att hitta
den långsiktiga lösningen gällande byggnation och kontrakt mellan kommunen och
fastighetsägaren pågår. Användningen av Sandhorvans lokaler är tillfällig och ska
inte vara längre än max till sommaren 2019.
Under föräldramötet kom förslag upp att kommunen skulle köpa en annan fastighet i
Norrbygärde och bygga om denna till förskola. Eftersom det är kommunstyrelsen som
har fastighetsfrågorna är det inte utbildningsförvaltningen som utreder frågor om
eventuella fastighetsköp. Om ägarna till Norrbygärde-fastigheten skulle vilja sälja till
kommunen får dessa skicka in ett förslag till kommunstyrelsen i så fall. Dock vill
utbildningsförvaltningen hitta en snabb lösning och dessutom är det 6 år kvar på
kontraktet med fastighetsägaren för Sandhorvan. Om kommunen väljer att säga upp
kontraktet före 2024 begär fastighetsägaren att kommunen betalar 50% av
resterande hyra. Detta blir en dyr lösning. Utbildningsförvaltningens ståndpunkt är att
en ombyggnation av matsalen är den snabbaste och mest ekonomiska lösningen.

Postadress

Box 500[
38701 Borgholm

Telefon

Telefax

e-mail / www

Helena.Svensson@borgholm.se
http://www.borgholm.se
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2 (2)

Ärendet ligger nu på kommunledningen att skriva avtal med fastighetsägaren.
Ambitionen är att få detta klart så snart som möjligt så att verksamheten kan
flytta in i andra lokaler under våren 2019.
Ärendet kommer att behandlas i Kommunstyrelsen 2018-09-25
Vårdnadshavarna har fått samma information som nämnden utskickad från
förskolechefen under vecka 37.
Beslutsunderlag
Ritningsförslag förskola Böda 180830
Provsvar på luftanalys
Tjänsteskrivelse från fastighetsavdelningen
Skyddsrondsprotokoll
Ärendet har behandlats i utbildningsnämnden 2018-06-27 och 2018-08-29
Konsekvensanalys
För att förbättra arbetsmiljön för såväl barn som personal är det av vikt att
ärendet hanteras skyndsamt så att nya lokaler kan komma att tas i bruk
senast till sommaren 2019.

Helena Svensson
Utbildningschef
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Sammanträdesprotokoll
UTBILDNINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT

§ 74

Sammanträdesdatum

Paragrafer

2018-09-11

69-79

Dnr 2018/8-606 UN

Information om ärenden från Skolinspektionen och Barn- och elevombudet
Sammanfattning
Förvaltningschef Helena Svensson informerar att ärendet från Skolinspektionen gällande Gärdslösa skola nu är avslutat.
_____________________________

Utdragsbestyrkande

