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1 Kommunens verksamheter
1.1 Nämnden i korthet
Rambudget 2018

176 667 tkr

Budgetavvikelse 2018

1 986 tkr

Ordförande

Lennart Andersson (S)

Förvaltningschef

Helena Svensson

1.2 Viktiga händelser under året
Från och med höstterminen 2018 är förskoleklassen obligatorisk. Detta innebär
utökad skolplikt 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
svenska och matematik ställs och huvudmannen måste följa upp
kunskapsutvecklingen även i förskoleklassen.
Skolinspektionen granskade verksamheterna under hösten 2018. En regelbunden
kvalitetsgranskning gjordes på Slottsskolan och Viktoriaskolan. Skolinspektionen
granskade fyra områden: rektors ledarskap, undervisning, trygghet och studiero
samt bedömning och betygssättning. På Slottsskolan identifierade
Skolinspektionen utvecklingsområde gällande studiero. På Viktoriaskolan
identifierade Skolinspektionen utvecklingsområden gällande rektors ledarskap,
undervisning samt bedömning. Under december månad genomfördes en
regelbunden tillsyn på huvudmannen inklusive Åkerboskolan, Köpings skola samt
Gärdslösa skola. Besluten från denna granskning har inte kommit i sin helhet
ännu.
Förskolan i Böda har under många år haft dålig luftkvalitet. Olika åtgärder har
vidtagits utan resultat. I augusti flyttade förskolan tillfälligt ur lokalerna medan en
utredning av luftkvaliteten pågick. Utredningen visade att luften inte hade
ohälsosamma nivåer av ämnen, men att lukten ändå är en olägenhet. En
överenskommelse med fastighetsägaren nåddes under hösten och förskolan
kommer att flytta in i nyrenoverade lokaler i gamla idrottsbyggnaden under april
2019.
Även förskolan Skogsbrynets lokaler är utdömda och en upphandling
genomfördes under hösten av nya lokaler. Skogsbrynets nya lokaler beräknas vara
färdiga till sommaren 2019.
Asylboendet på Ekerum stängdes ned i maj månad vilket innebar en minskning av
nyanlända elever på framför allt Rälla skola men även på Slottsskolan.
Under hösten kom Borgholm på 6:e plats i Lärarförbundets skolranking. I Öppna
jämförelser kom vi på plats 29. Detta innebär att vi är bland de 10% bästa
skolorna i landet. När vi analyserar vår måluppfyllelse ser vi att resultatet är sämre
för våra flerspråkiga elever. Ungefär 11% av eleverna i Borgholms kommuns
grundskola är nyanlända, d.v.s. har varit i Sverige mindre än fyra år. Betyg och
måluppfyllelse för dessa elever visar att det fortfarande finns stora behov av
studiehandledning på modersmål. Det skolverksprojekt som kommunen varit
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delaktig i under två år har gett möjligheten att utveckla metoder och modeller för
att jobba med våra flerspråkiga elever.
Kulturskolan flyttade in i sina nya lokaler i Kronomagasinet under våren och hade
en välbesökt invigning i april. Kulturskolan når enligt statistik från 2017 40% av
alla barn och ungdomar mellan 7-15 år i kommunen. Det är nästan en dubblering
sedan 2015 då vi nådde 23%.
Biblioteket genomförde förtidsröstning för riksdagsvalet och har utvecklat sina
andra aktiviteter under året. Tillsammans med Kulturskolan genomfördes också
projektet Mer för fler som bland annat resulterat i en bokcykel, musiklärare till
utlåning m.m.

1.3 Ekonomisk analys
Utbildningsförvaltningen uppvisar för 2018 en budgetavvikelse om 1 986 tkr (se
tabell nedan).
Förvaltningens budgetram uppgår till 176,7 mkr. En satsning på utökning av
skolledartjänster gjordes på 1,1 mkr varav 0,4 mkr utgjordes av ökad budgetram.
Ökade kostnader för skolskjuts under höstterminen, i och med ny upphandling,
finansierades inom ramen under 2018.
Inför 2018 års budget fick alla förskolor och skolor göra minskningar i
förhållande till 2017. Det resulterade i t.ex. minskade grupptimmar, samläsning
inom vissa ämnen mellan årskurser, ökat antal barn per pedagog i förskolan.
Konsekvensbeskrivningar gjordes och följdes upp under året. Cheferna har arbetat
med att minimera riskerna och tillsammans med personalen lyckats hålla en god
kvalitet även 2018.
Under 2018 återfinns ett överskott inom de centrala stödfunktionerna, vilket
härleds främst till interkommunal ersättning och central administration. Under
november månad erhöll utbildningsförvaltningen intäkter från Migrationsverket
vilka innefattar eftersökta kostnader under 2014-2017. Då dessa intäkter ansetts
vara osäkra har de inte varit inkluderade i tidigare bokslut och är därmed direkt
resultatpåverkade. Kostnaderna för den interkommunala ersättningen har under
december varit låga, något som beror på att förvaltningen har fakturerat för elever
som går i andra kommuner. Vidare har elever som varit medräknade tidigare visat
sig inte vara aktuella längre på grund av olika anledningar. Vid årets slut återfinns
ett underskott vad gäller tilläggsbelopp. Tilläggsbeloppen används för barn som
har ett omfattande behov av särskilt stöd. Nedan visualiseras kostnader för
interkommunal ersättning och tilläggsbelopp samt budget för båda.
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Norra området, främst Åkerbo grundskola, uppvisar en negativ budgetavvikelse
för 2018. Underskottet härleds främst till personalkostnader då extra anställd
personal varit aktuell under olika period för att stödja elever med särskilda behov.
Vidare visar områdets administration ett underskott på grund av extra
fjärrvärmekostnader som inte debiterats korrekt under året.
Underskottet på centrala området härleds främst till Skogsbrynet förskola,
Viktoria fritidshem och Slottsskolan administration. Skogsbrynet förskola har
under 2018 inte nått upp till den intäktsnivå som varit beräknad vad gäller
barnomsorg. Viktoria fritidshem visar på högre personalkostnader än budgeterat
till följd av ett ökat elevantal. I och med detta har även intäkterna ökat, men inte i
samma nivå för att möta de ökade personalkostnaderna. Administrationen på
Slottsskolan har under året haft lägre intäkter för asyl än beräknat, vilket skapar
underskottet. Detta beror på minskat antal asylsökande elever, bland annat då
Ekerums asylboende stängde under våren.
Stängningen av asylboendet i Ekerum påverkar även södra områdets
administration i form av förlorade intäkter i förhållande till budgeterad nivå.
Vidare har högre personalkostnader än budgeterad nivå funnits under våren på
grund av sjukdomar och elever i behov av extra stöd.
Kulturområdet visar ett sammantaget överskott. Kulturskolan visar nästintill en
budget i balans på grund av något högre intäkter under året än förväntat, vilket
visar på ett stort intresse för verksamheten. Biblioteket visar ett större överskott,
främst på grund av den vakans som funnits under våren, men även på grund av
intäkter för arbete kring valet.
På samtliga områden har inköp av nödvändiga läromedel och
förbrukningsmaterial gjorts under december månad. Även inventarier som varit
trasiga har köpts in för att skapa en bättre miljö för elever och personal.
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1.3.1 Ekonomisk sammanställning
Budget

Redovisat

Avvikelse

Total
60

Central stödfunktion

60 595

55 033

5 562

61

Norra
rektorsområdet

20 659

22 181

-1 522

62

Centrala
rektorsområdet

47 965

49 015

-1 050

63

Södra
rektorsområdet

38 351

39 788

-1 438

65

Kulturområdet

9 085

8 691

394

68

ANSVAR-text
saknas

0

0

0

69

Projekt

0

-40

40

176 655

174 669

1 986

Summa

1.4 Nämndsmål
1.4.1 Medborgare
Nämndens mål
Inflytande
Analys
Utbildningsnämnd
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. De undersökningar som
Skolinspektionen genomfört i årskurs 5 och 9 visar att inflytandet i årskurs 9 är bättre än
jämförelsekommunerna och i årskurs 5 är det något sämre. Skolornas egna analyser av
inflytande visar att målet är nått.
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. Projektet är avslutat och resultatet blev bl.a. "låna en musiklärare på biblioteket",
bokcykel mm.
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 alla förskolor och skolor med likabehandlingsplaner där man bl.a.
kartlägger otrygga platser , genomför elevintervjuer och föräldrasamverkan för att sedan planera
aktiviteter och åtgärder. Exempel på åtgärder är att fritidspedagogerna ordnar organiserade
aktiviteter på raster, ökad bemanning på raster, förebyggande arbete i klassrummen för att
förhindra kränkningar, temadagar mm. Projektet för upprustning av utemiljön på skolor och
förskolor 2016-2017 är nu slutförd och innebär att det finns ett större utbud av aktiviteter på
raster på de enheter som ingått i projektet. På högstadienivå finns ett aktivt samarbete mellan
skola, socialtjänst, polis och förebyggande teamet, för att minska och förebygga användning av
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Nämndens mål
alkohol, narkotika och tobak.
Hösten 2018 infördes ett digitalt system för att anmäla och utreda barns/elevers upplevda
kränkningar. Systemet har givit en bättre struktur för arbetet och en tydlig statistik som används i
trygghetsgrupperna för att följa upp och arbeta förebyggande.
I Kulturskola och Bibliotek bedöms tryggheten som god.
Vi använder modern teknik som ett verktyg för kunskapssökande, kommunikation och
lärande.
Analys
Digitalisering är vår största utmaning men också möjlighet i samhället idag. I skolans värld blir
det viktigt att hänga med så att morgondagens arbetskraft får med sig kunskaper och färdigheter
som kommer att efterfrågas när de är färdiga att gå ut i arbete. I Borgholms kommun har stora
satsningar på hårdvara och infrastruktur gjorts på IT-området, men vi ser att vi inte längre är i
framkant, utan vi behöver satsa mer i de lägre åldrarna. Från årskurs 6 har eleverna ett eget ITverktyg, men i F-5-skolorna finns klassuppsättningar med IT-verktyg. De mindre skolorna har
bara en klassuppsättning per skola. Hårdvara och infrastruktur är basnivå för att digitaliseringen
ska vara möjlig, sedan är det kompetensutveckling och mjukvara som måste till för att få en bra
användning.
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.

1.4.2 Ekonomi
Nämndens mål
Vi använder budget som ett verktyg för att uppnå mål och ständiga förbättringar.
Analys
Den elevpeng som utarbetades under hösten 2017 har implementerats under 2018 och
utvärderats efter hand. Vissa justeringar har gjorts inför budget 2019. Cheferna har utvecklat en
större kompetens kring budgetarbete och en aktiv dialog med både personalavdelning och
ekonomiavdelning har gett goda resultat.
Vi arbetar aktivt med att hålla oss a'jour med de olika statsbidrag som framför allt Skolverket
hanterar och lyckas därmed skapa förutsättningar för utvecklingsarbete trots en begränsad
budget.

1.4.3 Företagande
Nämndens mål
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. I SKL:s Öppna jämförelser
hamnade Borgholm på plats 29, vilket innebär att Borgholm är bland Sveriges 10% bästa
skolkommuner.
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. Fler e-tjänster har skapats för att förenkla för vårdnadshavare att
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Nämndens mål
t.ex. ansöka om barnomsorg eller följa sitt barns utveckling.
Ett aktivt arbete med den nya dataskyddsförordningen, GDPR, pågår och vi bedömer att vi ligger
väl till för att uppfylla kraven.
Nämndsadministrationen har utvecklats i och med införandet av ett digitalt arbetsflöde.

1.4.4 Medarbetare
Nämndens mål
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.
Kompetensutveckling som genomförts under året är till exempel Traumamedveten Omsorg
(TMO) i samarbete med Rädda Barnen, Språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt (SKUA),
Tekiktäta klassrum, Lågaffektivt bemötande och Specialpedagogik för lärande. En del satsningar
görs för alla enheter och en del för vissa, beroende på behov. Satsningarna på TMO och SKUA
har gjorts utifrån vårt arbete med att höja måluppfyllelsen för flerspråkiga elever.

1.4.5 Miljö- och kultur
Nämndens mål
Vi använder våra kulturverksamheter för att delge kunskap och upplevelser kring våra unika
natur- och kulturvärden.
Analys
Utbildningsnämnd
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 genom brukarinflytande nå ut med
bibliotekets och Kulturskolans verksamheter till målgrupper som man inte annars når.
Förskolor och skolor arbetar aktivt med kommunens Kulturgaranti samt med satsningen
Skapande skola.

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.
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Att möta alla barn och elever utifrån deras behov är en ständig utmaning. Detta
ställer krav på elevhälsoarbetet både lokalt och centralt. Inom ett par år ser vi att
en särskoleenhet förmodligen behöver återuppbyggas eftersom barn med
särskolebehov ökar inom förskolan.
Flera olika lokalprojekt ligger inom utbildningsnämndens område den närmaste
tiden. Skogsbrynets förskola får nya lokaler under 2019, Sandhorvans förskola i
Böda flyttar till nyrenoverade lokaler. Åkerboskolan står också inför stora
förändringar framöver. Att renovera och bygga lokaler är långsamma och
kostsamma projekt, men miljön i förskola/skola är ett viktigt pedagogiskt verktyg
för att skapa goda läroprocesser, som vi hoppas att kunna utveckla i Borgholms
kommun. Lokalprojekten behöver få ett mer strategiskt perspektiv med
utgångspunkt i den verksamhet som ska bedrivas i lokalerna.
Inom biblioteksverksamheten undersöker vi möjligheten till meröppet för att öka
tillgängligheten. En nationell satsning "Stärkta bibliotek" finansierar studien och
nya medel för införande kommer att sökas, men förmodligen behövs också
kommunala investeringar för att möjliggöra förändringen.
2019 firar Kulturskolan 50 år och Kronomagasinet 200 år, detta kommer att firas
på olika sätt. Tyvärr försvinner samtidigt ett statsbidrag från hösten 2019, vilket
innebär en minskning av utbudet. Andra finansieringsmöjligheter/projektbidrag
utreds också.
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Sammanträdesprotokoll
UTBILDNINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT

§2

Sammanträdesdatum

Paragraf

2019-02-13

2

Dnr 2018/4 640 UN

Årsbokslut 2018
Beslut
Utbildningsnämndens arbetsutskott föreslår Utbildningsnämnden
att

lägga årsredovisningen 2018 med godkännande till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Utbildningsnämnden visar för 2018 en positiv budgetavvikelse om + 1 986 tkr.
Överskottet härleds till inkomna medel från Migrationsverket för tidigare budgetår.
Beslutsunderlag
Årsredovisning 2018 Utbildningsnämnden
Tjänsteskrivelse daterad den 15 februari 2019
Dagens sammanträde
Förvaltningschef Helena Svensson och controller Izabelle Sjöbäck redogör för årsbokslutet 2018. Mötet lämnar några synpunkter på beskrivande text i redovisning vilket kommer att justeras.
______________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

Beteckning

2019-02-15

2019/1 640

Ert datum

Er beteckning

1 (1)

Handläggare

Izabelle Sjöbäck
Controller

Till Utbildningsnämnden

Månadsuppföljning januari UN
Förslag till beslut
att

lägga månadsuppföljning januari 2019 med godkännande till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Utbildningsnämnden uppvisar för januari månad en budgetavvikelse om + 576 tkr.
Överskottet härleds främst till central stödfunktion och förvaltningens IT-service,
samt södra området och kulturområdet.
Inför 2019 har utseendet på månadsuppföljningen förändrats något. Efter sammanfattningen återfinns en analys av verksamheten och dess olika delar. Vidare följer en
ekonomisk analys av utfall aktuell månad samt personaluppföljning vilken behandlar
föregående månads utfall. Prognosen har för 2019 en egen rubrik i rapporten följt av
åtgärder för att få en budget i balans.
Månadsuppföljningen baseras på analysen som förvaltningens chefer gör på enhetsnivå. Sammanställning av rapporten görs av förvaltningschef och ekonomiavdelningen

Beslutsunderlag
Uppföljning januari 2019 Utbildningsnämnd
Tjänsteskrivelse daterad 2019-02-15

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN
Helena Svensson
Utbildningschef

Postadress

Box 500[
38701 Borgholm

Telefon

Izabelle Sjöbäck
Controller

Telefax

e-mail / www

Helena.Svensson@borgholm.se
http://www.borgholm.se
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1 Kommunens verksamheter
1.1 Utbildningsnämnden i korthet
Utbildningsförvaltningen ansvarar för förskola/barnomsorg (1 – 5 år), förskoleklass (6
år), skolbarnomsorg, grundskola (årskurs 1 – 9), grundsärskola, fritidsgårdar, kulturskola
samt bibliotek.
Rambudget 2019

181 351 tkr

Ordförande

Benny Wennberg

Förvaltningschef

Helena Svensson

1.2 Sammanställning
Utbildningsnämnden uppvisar för januari månad en budgetavvikelse om + 576 tkr.
Överskottet härleds främst till central stödfunktion och förvaltningens IT-service, samt
södra området och kulturområdet.
Inför 2019 har utseendet på månadsuppföljningen förändrats något. Efter
sammanfattningen återfinns en analys av verksamheten och dess olika delar. Vidare följer
en ekonomisk analys av utfall aktuell månad samt personaluppföljning vilken behandlar
föregående månads utfall. Prognosen har för 2019 en egen rubrik i rapporten följt av
åtgärder för att få en budget i balans.
Månadsuppföljningen baseras på analysen som förvaltningens chefer gör på enhetsnivå.
Sammanställning av rapporten görs av förvaltningschef och ekonomiavdelningen

1.3 Analys av verksamheten
Förskoleverksamhet
Böda förskola, Sandhorvan, planerar för sin flytt till nyrenoverade lokaler under våren
och Skogsbrynets förskola planerar också för flytt efter sommaren. Nya inventarier ska
köpas in och satsningen på giftfria material är viktig.
Förskolorna förbereder sig för den nya läroplanen som tas i bruk till halvårsskiftet och
kompetensutveckling för detta planeras av förskolecheferna. TMO, Traumamedveten
omsorg som genomförts i grundskolorna genomförs nu också i förskolan.
I södra området är trycket på barnomsorgsplats stort. familjer som väntar på plats i
Gärdslösa och Runsten blir under våren erbjudna tillfällig plats i Rälla där det finns
utrymme för en utökning. Flera familjer har tackat ja till detta.

Grundskola inklusive förskoleklass och fritidshem
De utvecklingsområden som är prioriterade läsåret 2018/19 är elevhälsan, digitalisering
och systematiskt kvalitetsarbete. Skolorna arbetar med detta på sin nivå och
ledningsgruppen arbetar gemensamt på helhetsnivå.
Åkerboskolan fick sitt beslut från Skolinspektionens beslut från granskningen i december
2018. Skolan och huvudmannen behöver tydliggöra uppföljningen av elevernas
kunskaper på enhetsnivå generellt och i förskoleklass specifikt.
Skolverksamheten i södra området väntar på Skolinspektionens beslut från granskningen
i december 2018. Satsning för 2019 är bedömning av elevernas kunskaper för att få till en
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bra överlämning till årskurs 6.
På Slottsskolan jobbar man fortfarande extra aktivt med årskurs 6 där eleverna har svårt
att hålla koncentrationen på skolarbetet. extra resurser har satts in.
På Viktoriaskolan pågår ett arbete med Skolinspektionens beslut från granskningen i
augusti 2018.

Bibliotek och kulturskola
Kulturskolan planerar klassrumsbesök för grundskoleelever, någonting som görs varje
vår. Detta för att öka elevers kännedom kring kulturskolans verksamhet och dela ut
information kring de olika aktiviteter som utförs.
Biblioteket har under januari haft flertalet aktiviteter på biblioteken i Borgholm, Rälla och
Löttorp. Bland annat bokcafé och föreläsningar.

1.4 Ekonomisk analys
Utbildningsförvaltningen uppvisar för januari månad en budgetavvikelse om 576 tkr (se
nedan tabell). Överskottet härleds främst till central stödfunktion, södra området samt
kulturområdet.
Överskottet på den centrala stödfunktionen är främst kopplad till förvaltningens ITservice där budgeten är fördelad och inga större utbyten eller liknande varit aktuella i
januari månad. Enligt beslut på KF, § 12, har utbildningsnämnden erhållit tilläggsbudget
för skolskjutsarna under 2019, denna tilläggsbudget är nu inlagd i systemet och redovisas
i tabellen. Tilläggsbudgeten är fördelad över de 11 månader som skolskjutskostnader
uppstår.
Ett fortsatt personalbehov på Åkerbo grundskola förklarar den negativa avvikelsen på
förvaltningens norra område. Denna personal arbetar med att stödja elever med särskilda
behov och finns inte med i områdets budget. Mindre avvikelser finns på områdets övriga
enheter.
Förvaltningens centrala område visar ett mindre överskott. På de olika enheterna återfinns
mindre avvikelser, positiva och negativa. Det södra området visar på ett överskott, främst
kopplat till större intäkter än budgeterat.
Kulturområdet visar på ett överskott. Främst beroende av biblioteket där projektmedel
finns redovisade i januari månad.
Generellt på förvaltningen har sjukdom och uttagna semesterdagar påverkat utfallet i
januari, något som även leder till ökade vikariekostnader för perioden. Vidare pågår
arbete med att se över personalkostnader så att rätt person belastar rätt kostnadsställe.

Ekonomisk sammanställning

Årsbudget

AccBudget

AccUtfall

Avvikelse

Total
60

Central
stödfunktion

63 673

5 417

5 065

352

61

Norra
rektorsområdet

21 116

1 711

1 923

-213

62

Centrala
rektorsområdet

48 454

3 943

3 917
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Årsbudget

AccBudget

AccUtfall

Avvikelse

63

Södra
rektorsområdet

38 440

3 130

2 928

202

65

Kulturområdet

9 667

809

601

209

181 351

15 010

14 434

576

Summa

1.5 Personaluppföljning
Statistiken gällande personal finns tillgänglig först en månad i efterhand och därmed visas
enbart 2018 och 2017 års utfall i diagrammen nedan. Medel för årsarbetare 2017 uppgick
till 259 och för 2018 239.

Arbetad
tid

Jan

Feb

Mar

Apr

Maj

Jun

Jul

Aug

Sep

Okt

Nov

Dec

Antal
årsarbetare
2017

276

285

333

262

307

231

82

235

281

297

293

220

Antal
årsarbetare
2018

262

250

270

236

274

204

85

230

258

305

287

210

Den arbetade tiden 2018 jämfört med 2017 visar att verksamheterna redan hösten 2017
kom i fas med den budget man visste var på gång inför 2018. Det visar sig också under
hela 2018 att kostnaderna ligger lägre under det första halvåret och sedan i paritet med
föregående år under hösten.
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Arbetad
tid

Jan

Feb

Mar

Apr

Maj

Jun

Jul

Aug

Sep

Okt

Nov

Dec

Övertid
2017

71

88

123

117

177

135

29

212

206

87

138

52

Fyllnadstid
2017

279

456

564

344

462

434

25

100

473

557

429

268

Övertid
2018

47

87

89

99

202

84

8

40

199

196

138

73

Fyllnadstid
2018

276

209

306

379

440

206

50

170

348

391

392

281

Sjukfrånvaro

Jan

Feb

Mar

Apr

Maj

Jun

Jul

Aug

Sep

Okt

Nov

Dec

Sjukfrånvaro
2017

5,88

8,07

7,56

5,95

5,48

4,95

2,53

4,43

5,39

4,50

5,58

5,14

Sjukfrånvaro
2018

5,74

8,29

7,49

6,22

6,21

5,30

2,91

5,48

6,31

6,43

6,82

5,10

Sjukfrånvaron var under hösten 2018 högre än under samma period 2017.
Korttidsfrånvaron är ungefär samma mellan åren medan långtidsfrånvaron ökat något
under hösten 2018.
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1.6 Prognos
I nedan tabell presenteras prognos för förvaltningen. Förvaltningens prognos uppgår till 401 tkr och avvikelsen härleds främst till det höga personalläge som återfinns på Åkerbo
grundskola i januari. Åtgärder för att få en budget i balans föreligger och kommer att
presenteras vid nästkommande månadsuppföljning. Det höga intäktsläget för januari
månad på det södra området förväntas i nuläget finnas kvar.

Prognos sammanställning

Årsbudget

Årsprognos

Budgetavvikelse

Total
60

Central stödfunktion

63 673

63 627

46

61

Norra
rektorsområdet

21 116

21 827

-711

62

Centrala
rektorsområdet

48 454

48 437

17

63

Södra
rektorsområdet

38 440

38 271

169

65

Kulturområdet

9 667

9 590

78

69

Projekt

0

0

0

181 351

181 752

-401

Summa

1.7 Åtgärder
Eftersom det är årets första månad har arbetet med att ta fram åtgärder utifrån prognos
inte kommit igång ännu utan görs till kommande månadsuppföljning.
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Sammanträdesprotokoll
UTBILDNINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT

§3

Sammanträdesdatum

Paragraf

2019-02-13

3

Dnr 2019/1 640 UN

Uppföljning budget januari 2019
Beslut
Utbildningsnämndens arbetsutskott föreslår Utbildningsnämnden
att

lägga månadsuppföljning januari 2019 med godkännande till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Preliminär budgetavvikelse för utbildningsförvaltningen i januari månad är +89 tkr.
Överföringar av löner och andra kostnader ses över och en budgetavvikelse med
tillhörande prognos kommer att redovisas till nämndens sammanträde i februari.
Beslutsunderlag
Uppföljning januari 2019 Utbildningsnämnd
Tjänsteskrivelse daterad den 8 februari 2019
______________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2019/3-600

Kalendarium för utbildningsnämnden Borgholm
FUBRUARI 2019
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
Februari
AU: 13/2
UN: 27/2

Mars
AU: 13/3
UN: 27/3

April
AU: 10/4
UN: 24/4
Maj
AU: 15/5
UN: 29/5
Juni
AU: 12/6
UN: 26/6
Augusti
AU: 14/8
UN: 28/8
September
AU: 11/9
UN: 25/9

Oktober
AU: 9/10
UN: 23/10

Ärenden
Motion Per Lublin: Återför årskurs 6 till
mellanstadiet
Satsningar budget 2020
Upplägg för verksamhetsbesök inför
kommande mandatperiod (UN 180829 §76)

Årshjul
Uppföljning av systematiskt kvalitetsarbete
från föregående år
Årsbokslut föregående år inkl. uppföljning av
internkontroll
Uppföljning anmälan om kränkning från
föregående år
Mål och budget utifrån elevunderlag inkl.
satsningar inför kommande budgetår
Redovisning av Patientsäkerhetsberättelse
för föregående år
Redovisning av skolpliktsbevakning och
elevfrånvaro
Budgetmål för nästa år fastställs
Taxor till nästa år för beslut i KF
Uppföljning och analys av budget Tertialbokslut 1
Uppföljning av värdegrundsarbete
Stipendium Kulturskolan
Redovisning av barn- och elevutveckling
Uppföljning av läsårets slutbetyg
Avstämning och analys avseende
sjukfrånvaron
Uppföljning studie- och yrkesvägledning
Avstämning och analys av budget –
Tertialbokslut 2/Delårsbokslut
Redovisning av barn- och elevutveckling
Uppföljning anmälan om kränkning
Uppföljning av föregående läsårs
avslutningsfester
Verksamhetsplan för kommande år inkl.
internkontrollplan för nästkommande år
Redovisning av skolpliktsbevakning och

24
Dnr 2019/3-600

November
AU: 13/11
UN: 27/11
December
AU: 9/12
UN: 16/12
Januari

Pågående utredningsuppdrag
Ta fram handlingsplan för kommunens hållbarhetsstrategi
(UN20171121 §133)
Utbildningsförvaltningen får i uppdrag att undersöka bland
eleverna i årskurs 6 till årskurs 9 om hur de vill se att
fritidsgårdsverksamheten ska se ut framledes. (UN 181025
§107)
Utbildningsnämnd beslutar att ge utbildningsförvaltningen i
uppdrag att utreda konsekvenserna av att minska avstånd
mellan bostad och hållplats som eleven själv kan behöva
förflytta sig, erbjuda vinterskjuts och ökad maximal tid på
bussen. (UN 180130 §3)

elevfrånvaro
Fastställa mötestider för nästkommande år
Uppföljning av resultat i Öppna jämförelser
Fastställande av elevpeng för
nästkommande år
Redovisning av långsiktig barn- och
elevutveckling
Enheternas arbetsmiljö
Fastställande av attestlista
Status
Kommunledningsgruppen har gjort
ett uppdrag till Samhällsbyggnadsförvaltningen. Återkommer till
nämnderna under våren 2019.
Våren 2019

Hösten 2019, i samarbete med KLT
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Sammanträdesprotokoll
UTBILDNINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT

§4

Sammanträdesdatum

Paragraf

2019-02-13

4

Dnr 2019/3 600 UN

Kalendarium februari 2019
Beslut
Utbildningsnämndens arbetsutskott beslutar
att

lägga informationen till handlingarna och överlämna densamma till utbildningsnämnden.

Beslutsunderlag
Kalendarium februari 2019
Dagens sammanträde
Mötet går igenom kalendariet.
______________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

Beteckning

2019-02-08

2019/10 606

Ert datum

Er beteckning

1 (2)

Handläggare

Till Utbildningsnämnden

Rapport anmälning av upplevd kränkning 2018
Ärendebeskrivning
Åtgärder mot kränkande behandling regleras i 6 kap. Skollagen. Huvudmannen ansvarar för att personalen fullgör de skyldigheter som anges i lagen, när den handlar i
tjänsten eller inom ramen för uppdraget. Huvudmannen ska se till att det inom ramen för varje särskild verksamhet bedrivs ett målinriktat arbete för att motverka
kränkande behandling av barn och elever. Huvudmannen ska även se till att det
genomförs åtgärder för att förebygga och förhindra att barn och elever utsätts för
kränkande behandling.
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 rektorn. En 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. Detta ska även tillämpas på motsvarande sätt om ett
barn eller en elev anser sig ha blivit utsatt för trakasserier eller sexuella trakasserier
på sätt som avses i diskrimineringslagen
För rapportering av kränkande behandling använder sig utbildningsnämndens verksamheter av ett processverktyg från Draftit som heter KB Process. Där rapporterar
personalen i kränkande behandling som direkt går till rektor och huvudman. Enheternas trygghetsgrupper utreder och följer sedan upp händelsen och ärendet godkänns av rektor. Ärendet godkänns sedan av huvudmannen och arkiveras digitalt.
På skolnivå och huvudmannanivå kan man sedan ta fram statistik på exempelvis vilka typer av kränkningar som sker, antal kränkningar samt vart kränkningarna sker.
Beslutsunderlag
Sammanställning av kränkande behandling 2018
Bedömning
Processen med anmälan av kränkande behandling bedöms fungera bra och verksamheterna arbetar kontinuerligt med att förbättra arbetet med kränkande behandling. Utbildningsförvaltningen bedömer att inga åtgärder måste vidtas.

Postadress

Box 500[
38701 Borgholm

Telefon

Telefax

e-mail / www

Helena.Svensson@borgholm.se
http://www.borgholm.se
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UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN
Helena Svensson
Utbildningschef
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SKRIVELSE

Handläggare

1 (3)

Datum

Beteckning

2019-02-08

2019/10 606-

Ert datum

Er beteckning

Helena Svensson

Utbildningschef

Sammanställning anmälda kränkningar enligt skollagen 2018.
I internkontroll 2018 följdes rutinen för arbete med kränkande behandling upp.
Utbildningsnämnden fick denna uppföljning på oktobermötet 2018. Där
beskrevs processen så här:
Under 2018 har tre olika system använts för att rapportera kränkande
behandling och diskriminering inom utbildningsförvaltningen.
Det första systemet byggde på att det skedde en rapportering på
skol/förskolenivå till rektor som såg lite olika ut på de olika enheterna. Sedan
anmäldes den upplevda kränkningen vidare till huvudmannen med hjälp av en
blankett. Händelsen, utredning, åtgärder och uppföljning beskrevs på samma
blankett. Blanketten diariefördes hos utbildningsnämnden. När blanketten
inkom skickades den också vidare till elevhälsan och förvaltningschef. Det
faktum att anmälan, utredning och uppföljning skedde på samma blankett
ledde till att det ibland tog lång tid innan kom in till huvudmannen. Dessutom
kunde ibland den mer långsiktiga uppföljningen missas helt.
I februari 2018 förändras systemet så att blanketten delades upp i tre separata
delar: 1. Anmälan 2. Utredning 3. Uppföljning-utvärdering. Detta gjordes för att
minska tiden mellan händelsen och anmälan till huvudman. Varje händelse
diariefördes som ett ärende. Anmälningarna hanterades lite olika på de olika
skolorna/förskolorna vilket innebar att de tre delarna ibland kom in till
huvudmannen vid samma tillfälle och ibland spridda över tid.
Från och med augusti 2018 använder vi ett digitalt processverktyg för anmälan
av kränkande behandling och diskriminering. Anmälan av kränkande
behandling görs direkt i verktyget av den som uppmärksammat händelsen.
Anmälan går då direkt till både huvudman och rektor/förskolechef. Utredning
och uppföljning av händelse görs på skolnivå. Ansvaret för utredning och
uppföljning är delegerat till rektor/förskolechef. Processen kan följas
förvaltningschef, rektor/förskolechef, arbetslag, trygghetsteam och anmälaren.
Detta leder till en förbättrad möjlighet att följa processen för alla inblandade för
respektive händelse. Med hjälp av statistikfunktionen i systemet kan man följa
upp t.ex. antal kränkningar, typ av kränkning och plats både på enhets- och
kommunnivå. Systemet blir genom dessa möjligheter en viktig del av det
förbyggande och främjande likabehandlingsarbetet.
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Uppföljningen för det första halvåret beskrivs därför nedan i en typ av statistik
och från och med 1/8 med annan typ av system.

Sammanställning för första halvåret 2018
Åkerbo- Förskolor Slotts- Viktoria- Förskolor Köpings Rälla Gärdslösa Förskolor
Månad skolan norr
skolan skolan
centrala skola
skola skola
södra
Totalt
jan
6
1
1
1
7
1
17
feb
2
1
3
1
7
mars
4
5
9
april
1
3
1
3
1
9
maj
1
5
1
7
juni
1
2
1
4
juli
1
1
TOTALT
15
2
10
0
0
5
7
12
3
54

Sammanställning för andra halvåret 2018
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Sammanträdesprotokoll
UTBILDNINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT

§5

Sammanträdesdatum

Paragraf

2019-02-13

5

Dnr 2019/10 606 UN

Rapport från skolor och förskolor till huvudman gällande kränkande behandling 2018
Beslut
Utbildningsnämndens arbetsutskott beslutar
att

lägga informationen till handlingarna och överlämna densamma till utbildningsnämnden.

Ärendebeskrivning
Åtgärder mot kränkande behandling regleras i 6 kap. Skollagen. Huvudmannen ansvarar för att personalen fullgör de skyldigheter som anges i lagen, när den handlar
i tjänsten eller inom ramen för uppdraget. Huvudmannen ska se till att det inom ramen för varje särskild verksamhet bedrivs ett målinriktat arbete för att motverka
kränkande behandling av barn och elever. Huvudmannen ska även se till att det
genomförs åtgärder för att förebygga och förhindra att barn och elever utsätts för
kränkande behandling.
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 rektorn. En 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. Detta ska även tillämpas på motsvarande sätt om ett barn eller en elev anser sig ha blivit utsatt för trakasserier eller
sexuella trakasserier på sätt som avses i diskrimineringslagen
För rapportering av kränkande behandling använder sig utbildningsnämndens
verksamheter av ett processverktyg från Draftit som heter KB Process. Där rapporterar personalen i kränkande behandling som direkt går till rektor och huvudman.
Enheternas trygghetsgrupper utreder och följer sedan upp händelsen och ärendet
godkänns av rektor. Ärendet godkänns sedan av huvudmannen och arkiveras digitalt. På skolnivå och huvudmannanivå kan man sedan ta fram statistik på exempelvis vilka typer av kränkningar som sker, antal kränkningar samt vart kränkningarna
sker.
Beslutsunderlag
Sammanställning av kränkande behandling 2018
Tjänsteskrivelse daterad den 8 februari 2019
Bedömning
Processen med anmälan av kränkande behandling bedöms fungera bra och verksamheterna arbetar kontinuerligt med att förbättra arbetet med kränkande behandling. Utbildningsförvaltningen bedömer att inga åtgärder måste vidtas.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
UTBILDNINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT
Sammanträdesdatum

Paragraf

2019-02-13

5

Dagens sammanträde
Förvaltningschef Helena Svensson visade hur det digitala ärendehanteringssystemet för anmälan av kränkande behandling fungerar.
______________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

Beteckning

2019-02-08

2019/32 604

Ert datum

Er beteckning

1 (1)

Handläggare

Till Utbildningsnämnden

Motion (Per Lublin ÖP) – återför årskurs 6 till mellanstadiet
Ärendebeskrivning
Per Lublin (ÖP) föreslår i motion 2018-03-19 att kommunfullmäktige beslutar att
årskurs 6 snarast möjligt återförs till mellanstadiet där det hör hemma. Kommunfullmäktige lämnade 2018-05-04 § 66 motionen till kommunstyrelsen för beredning.
I tjänsteskrivelse 2018-05-04 redogör kommunchef Jens Odevall för hantering av
medborgarförslag i samma ärende som avslogs av kommunfullmäktige 2018-03-19.
Kommunchefens bedömning är att det kan anses ytterst onödigt och ett slöseri med
tid att ånyo lägga ned tid på att utreda ärendet, varför motionen överlämnas för politiskt ställningstagande utan vidare utredning.
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslog 2018-05-15 § 162 kommunstyrelsen att
föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen.
Kommunstyrelsen beslutade 2018-06-26 § 140 att remittera motionen till utbildningsnämnden för synpunkter innan fortsatt beredning.
Kommunstyrelsen skickade 18 januari 2019 kommunstyrelsens beslut till utbildningsnämnden.
Utbildningsförvaltningen delar kommunchefens bedömning om att ärendet redan har
utretts och beslutats i samma ärende varför motionen överlämnas för politiskt ställningstagande utan vidare utredning.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens beslut 2018-06-26 § 140
Motion Per Lublin (ÖP) Återinför årskurs 6 till mellanstadiet
UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN
Helena Svensson
Utbildningschef
Skickas till
Kommunstyrelsen

Postadress

Box 500[
38701 Borgholm

Telefon

Telefax

e-mail / www

kim.jakobsson@borgholm.se
http://www.borgholm.se
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Sammanträdesprotokoll
KOMMUNSTYRELSEN

§ 140

Sammanträdesdatum

Paragrafer

2018-06-26

121-143

Dnr 2018/96-109 KS

Motion (Per Lublin ÖP) – återför årskurs 6 till mellanstadiet
Per Lublin (ÖP) föreslår i motion 2018-03-19
att kommunfullmäktige beslutar att årskurs 6 snarast möjligt återförs till mellanstadiet där det hör hemma.
Per Lublin (ÖP) framförde önskemål att motionen även ska lämnas till utbildningsnämnden, vilket ordföranden meddelar att kommunstyrelsen får ombesörja.
Kommunfullmäktige lämnade 2018-05-04 § 66 motionen till kommunstyrelsen för beredning.
I tjänsteskrivelse 2018-05-04 redogör kommunchef Jens Odevall för hantering av medborgarförslag i samma ärende som avslogs av kommunfullmäktige 2018-03-19.
Kommunchefens bedömning är att det kan anses ytterst onödigt och ett slöseri med tid att ånyo lägga ned tid på att utreda ärendet, varför motionen
överlämnas för politiskt ställningstagande utan vidare utredning.
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslog 2018-05-15 § 162 kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
att avslå motionen.
Yrkanden
Per Lublin (ÖP) yrkar
- i första hand att motionen ska remitteras till utbildningsnämnden och
- i andra hand bifall till motionen.
Leif Gerhardsson (S) yrkar avslag på motionen.
Ordföranden konstaterar att det finns tre förslag till beslut; avslag på motionen, bifall till motionen samt remiss till utbildningsnämnden, vilka ska ställas
under proposition med start på remissyrkandet.
Proposition – remiss
Vid propositionsställandet finner ordföranden att kommunstyrelsen stöder remissyrkandet.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att

remittera motionen till utbildningsnämnden för synpunkter innan fortsatt beredning inför beslut i kommunfullmäktige.

_____________________________

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
UTBILDNINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT

§6

Sammanträdesdatum

Paragraf

2019-02-13

6

Dnr 2019/32 604 UN

Motion Per Lublin nÖP Återför årskurs 6 till mellanstadiet
Beslut
Utbildningsnämndens arbetsutskott föreslår Utbildningsnämnden
att

ge uppdrag till utbildningsförvaltningen att uppdatera utredning ”Översyn av
skolorganisationen” och återkomma till utbildningsnämnden.

Ärendebeskrivning
Per Lublin (ÖP) föreslår i motion 2018-03-19 att kommunfullmäktige beslutar att
årskurs 6 snarast möjligt återförs till mellanstadiet där det hör hemma. Kommunfullmäktige lämnade 2018-05-04 § 66 motionen till kommunstyrelsen för beredning.
I tjänsteskrivelse 2018-05-04 redogör kommunchef Jens Odevall för hantering av
medborgarförslag i samma ärende som avslogs av kommunfullmäktige 2018-0319. Kommunchefens bedömning är att det kan anses ytterst onödigt och ett slöseri
med tid att ånyo lägga ned tid på att utreda ärendet, varför motionen överlämnas
för politiskt ställningstagande utan vidare utredning.
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslog 2018-05-15 § 162 kommunstyrelsen att
föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen.
Kommunstyrelsen beslutade 2018-06-26 § 140 att remittera motionen till utbildningsnämnden för synpunkter innan fortsatt beredning.
Kommunstyrelsen skickade 18 januari 2019 kommunstyrelsens beslut till utbildningsnämnden.
Utbildningsförvaltningen delar kommunchefens bedömning om att ärendet redan
har utretts och beslutats i samma ärende varför motionen överlämnas för politiskt
ställningstagande utan vidare utredning.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens beslut 2018-06-26 § 140
Motion Per Lublin (ÖP) Återinför årskurs 6 till mellanstadiet
Tjänsteskrivelse daterad den 8 februari 2019
Dagens sammanträde
Mötet diskuterar om utredningen ”Översyn av skolorganisationen” behöver uppdateras då den är 1,5 år.
Skickas till
Kommunstyrelsen
______________
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

Beteckning

2019-02-08

2018/24 610

Ert datum

Er beteckning

1 (1)

Handläggare

Till utbildningsnämnden

Systematiskt kvalitetsarbete
Ärendebeskrivning
I Skollagen kap 4 beskrivs det systematiska kvalitetsarbete som ska bedrivas inom
skolväsendet.
§3 Varje huvudman inom skolväsendet ska på huvudmannanivå systematiskt och
kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen.
I Skolverkets allmänna råd om systematiskt kvalitetsarbete beskrivs huvudmannens
uppdrag:
Skollagens krav på systematiskt kvalitetsarbete innebär att huvudmän, förskole- och
skolenheter systematiskt och kontinuerligt ska följa upp verksamheten, analysera resultaten i förhållande till de nationella målen och utifrån det planera och utveckla utbildningen. Verksamhetens resultat behöver dessutom följas upp, analyseras och
bedömas i förhållande till vad vetenskap och beprövad erfarenhet lyfter fram som
betydelsefullt i genomförandet. Även vid planering och prioritering av utvecklingsinsatser är det viktigt att ta hänsyn till aktuell forskning. Huvudmannen ska, som ytterst ansvarig för genomförandet av utbildningen, även se till att det finns förutsättningar att bedriva ett kvalitetsarbete på enhetsnivå. I arbetet med det systematiska
kvalitetsarbetet ingår även att vidta åtgärder. Till exempel om det vid uppföljning, genom klagomål eller på annat sätt kommer fram att det finns brister i verksamheten,
så ska huvudmannen se till att nödvändiga åtgärder vidtas.
I Borgholms kommun knyter vi samman det statliga kravet på systematiskt kvalitetsarbete med den kommunala målstyrningen för att skapa en helhet för verksamheterna.
Beslutsunderlag
Sammanställning SKA läsåret 17/18
UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN
Helena Svensson
Utbildningschef

Postadress

Box 500[
38701 Borgholm
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Telefax

e-mail / www

Helena.Svensson@borgholm.se
http://www.borgholm.se
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2018-10-15
Jan-Erik Carlsson
jan-erik.carlsson@borgholm.se

Sammanställning av systematiskt
kvalitetsarbete läsår 2017/2018
Systematiskt kvalitetsarbete
Syftet med vårt systematiska kvalitetsarbete är att förbättra våra egna
processer för att nå en högre kvalitet. Detta betyder inte att vi ska arbeta
med nya saker utan med det vi redan gör, att gräva där vi står.
Utbildningsnämndens ansvar är att följa upp förvaltningens systematiska
kvalitetsarbete för att få underlag till att fatta rätt beslut. Detta innebär
dock inte att syftet med arbetet är att redovisa till nämnden. Det
systematiska arbetet är och ska vara en del i det dagliga arbetet och
vara till för enhetens verksamhet men ska beskrivas så att nämnden kan
följa upp att det genomförs. Arbetet ska genomföras på alla nivåer och
bygga på respektive enhets egna behov men för att kunna sammanställa
förvaltningens arbete till utbildningsnämnden finns därför vissa
fokusområden som ska belysas extra under respektive läsår.
Höstterminen och vårterminen
Under höstterminen ska nulägesanalys, önskat läge och planerade
åtgärder för respektive fokusområde redogöras från respektive
enhetschef samt för utbildningsförvaltningen i helhet. Under vårterminen
kommer istället en uppföljning och analys av genomförda åtgärder att
redogöras för respektive fokusområde.
Stödmaterial
I stödmaterialet har vi instruktioner och exempel på vad som kan
användas inom det systematiska kvalitetsarbetet inom respektive
område.
Fokusområden under läsåret 2017/2018 är följande:
1. Trygghet och studiero (Gäller grundskolan, fritidshem och
förskola)
Gå igenom likabehandlingsplanen utifrån aktuella riktlinjer
2. Grundläggande värden och inflytande (Gäller samtliga
verksamheter)
Analysera elevernas delaktighet

Hemsida

E-post

Borgholms kommun

www.borgholm.se

kommun@borgholm.se

Organisationsnr

Postadress

Besöksadress
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Fax
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39
Borgholms kommun

Datum

Sida

2018-08-15

2(12)

3. Bedömning och betygssättning (Gäller grundskolan)
Uppföljning betyg och ämnesprov i årskurs 3, 6 och 9
Analys av bedömning för lärande
4. Undervisning och lärande (Gäller samtlige verksamheter)
Diskussion om förväntningar och engagemang
5. Eget utvecklingsområde (Gäller samtliga verksamheter)
Varje enhet redovisar minst ett eget utvecklingsområde

Nulägesanalys Önskat Hur ska det
Uppföljning
läge
genomföras? och analys
Trygghet och
studiero
Grundläggande
värden och
inflytande
Bedömning och
betygsättning
Undervisning och
lärande
Eget
utvecklingsområde
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Sammanställning fokusområden 2017/18
Sammanställningen är gjord utifrån de olika enheternas redovisning av
arbetet med de olika fokusområdena. Enheterna har arbetat utifrån sina
egna förutsättningar.
Vi har också använt Skolinspektionens skolenkät för årskurs 5 och 9. Under
vårterminen 2018 har Skolinspektionens Skolenkät genomförts i Borgholms
kommun. Där deltar elever i årskurs 5 och 9, vårdnadshavare samt personal
På en generell nivå kan urskilja i Skolenkäten








I årskurs 9 så är förändringen i indexvärden marginellt men ändå en
positiv förändring på helheten jämfört med skolenkäten 2016. Det
som har förbättrats mest tydligt är ”grundläggande värden i
undervisningen/lärandet”. Frågeställningarna kring elevhälsan ger
något sämre resultat
Årskurs 5 har generellt ett lägre resultat än i jämförelsekommunerna.
Dessutom har årskurs 5 försämrade resultat på samtliga
frågeområden jämfört med skolenkäten 2016.
I årskurs 5 är skillnaden mellan pojkar och flickor väldigt liten när det
gäller indexvärden på skolenkäten. När det gäller årskurs 9 så
pojkarna mer positiva till skolan på en generell basis.
Vårdnadshavarnas svar i enkäten ligger något lägre till än
jämförelse-kommunerna. Dessutom har resultatet inom några
områden såsom Studiero och trygghet har försämrats sedan
enkäten 2016.

Trygghet och studiero
- Önskat läge:
Enheterna beskriver två gemensamma delar när det gäller det önskade
läget. Det gäller generellt att dels barnen/eleverna ska känna sig trygga och
kartläggning av riskområden görs dels att arbetet med
likabehandlingsplanen ska vara känt och förankrat hos barn, elever,
personal och föräldrar.
Några enheter har också pekat på områden som är specifika för egna
skolans förutsättningar. Det gäller integrering av nyanlända elever på några
enheter. Några enheter beskriver att öka antalet rastaktiviteter och vuxen
närvaron som viktigt. Någon skola beskriver att man behöver öka
tryggheten för eleverna i samband med toalettbesök.
- Genomförande:
Många av insatserna handlar på olika sätt om att strukturera skoldagen
inklusive raster för eleverna. Andra generella insatser är att skapa fler
rastaktiviteter och att öka antalet vuxna under de friare delarna av
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skoldagen. Det görs gemensamma scheman med prioriteringar utifrån de
förändrade behov som uppstår. Man gör medvetna gruppindelningar utifrån
trygghets- och likabehandlingsarbetet.
Flera enheter beskriver att man arbetar medvetet med engagera eleverna i
trygghetsarbetet. Man arbetar tematiskt med trygghetsfrågor.


Uppföljning och analys:

Uppföljningen görs med hjälp av enkäter, samtal och observationer.
Resultatet analyseras i arbetslag och trygghetsgrupper.
Den genomgående uppfattningen är att barnen känner sig trygga.
Arbetet med att förankra och levandegöra likabehandlingsplanerna måste
fortsätta. Integreringen av nyanlända elever har inte nått till det önskade
läget bland annat beroende på att gruppen nyanlända har helt förändrats då
boendena har stängts på Öland.
Skolenkäten har frågor som rör tryggheten och de 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.
Elever i årskurs 9 går på skolor som är relativt sett är små vilket kan
innebära en trygghetsfaktor. Högstadieskolor på andra håll är ofta betydligt
större. Våra f-5 skolor har också få elever men där är skillnaden inte lika
stor mot skolor i andra kommuner.
Jämförelse mellan skolorna visar att det är stor skillnad. Gärdslösa och
Rälla sticker ut på ett positivt sätt när det gäller trygghetsfrågorna. Där
måste vi hitta former för att kunna växla upp goda exempel till hela
kommunens organisation

Jag känner mig trygg i skolan åk 5

Samtliga deltagande åk 5

stämmer helt och hållet
stämmer ganska bra
stämmer ganska dåligt
stämmer inte alls

Borgholm

vet inte
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40%

60%

80%

100%

42
Borgholms kommun

Datum

Sida

2018-08-15

5(12)

Jag känner mig trygg i skolan, åk 9

Samtliga deltagande åk 9

stämmer helt och hållet
stämmer ganska bra
stämmer ganska dåligt
stämmer inte alls

Borgholm

vet inte
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40%
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80%

100%

Tryggheten i våra verksamheter är grundläggande. 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 vårdnadshavarnas upplevda trygghet för sina barn behöver vi
förbättra arbetet med att förankring av likabehandlingsarbetet, enligt
enheternas planer, hos vårdnadshavare och elever.
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. Flera skolor beskriver ett medvetet
arbete att engagera eleverna ännu mer i trygghetsarbetet.
På högstadienivå finns ett aktivt samarbete mellan skola, socialtjänst, polis
och förebyggande teamet, för att minska och förebygga användning av
alkohol, narkotika och tobak.

Grundläggande värden och inflytande
-

Önskat läge:
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Inom det här området är de två gemensamma inslagen dels att eleverna
ska känna delaktighet och få ett gott bemötande dels att eleverna ska få en
egen motivation och mötas av höga förväntningar.
Någon skola ser också normkritiska diskussioner i arbetslagen som ett
viktigt inslag i det önskade läget. En skola lyfter fram den lokala
pedagogiska planering (LPP) och elevernas individuella utvecklingsplan
(IUP) som en del i elevernas delaktighet.
- Genomförande:
De gemensamma insatser som har gjorts handlar en del om
fortbildningsinsatser. Det har varit utbildning i konflikthantering, lågaffektivt
bemötande och trauma medvetenheten omsorg (TMO) i Rädda barnens
regi. Andra typer av insatser har varit samtal i arbetslag kring positiva
förväntningar. Man har också medvetet arbetat med att
likabehandlingsplanen ska bli ett levande dokument. Planerat
mentorstidsaktiviteter för att höja elevernas motivation.

 Uppföljning och analys:
Uppföljningen skett genom enkäter och samtal i arbetslag och i intervjuer
med eleverna. Fortbildningsinsatserna har stärkt personalens
yrkesprofession. I samband med revideringen av likabehandlingsplanen har
man utvärderat området och satt nya mål för likabehandlingsarbetet. Det
har också visat sig att i vissa fall har arbetet med att höja elevernas egen
motivation inte lyckats fullt ut. Man har också kunnat se att en ökad
föräldrasamverkan skulle behövas.
Utifrån Skolenkäten har vi generellt en hel del att arbeta med när det gäller
inflytande, både i årskurs 5 och 9 men framför allt i årskurs 5, som ligger en
bra bit under jämförelsekommunerna.
Åkerboskolan sticker ut positivt när det gäller inflytande i åk 5. Där gäller det
att hitta vägar gör att växla upp insatserna på den enskilda skolan till att
gälla de kommunala skolorna som helhet. De fortbildningsinsatser som
också beskrivs i de enskilda skolornas redovisningar kommer att ge effekter
under detta läsår.

På lektionerna är vi elever med och påverkar på vilket sätt vi
ska arbeta med olika skoluppgifter, åk 9
stämmer helt och hållet

Samtliga deltagande åk 9

stämmer ganska bra
stämmer ganska dåligt

Borgholm

stämmer inte alls
0%

20%

40%

60%

80%

100%

vet inte
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På lektionerna är vi elever med och påverkar på vilket sätt vi
ska arbeta med olika skoluppgifter, åk 5

stämmer helt och hållet

Samtliga deltagande åk 5

stämmer ganska bra
stämmer ganska dåligt
Borgholm

stämmer inte alls
vet inte
0%

20%

40%

60%

80% 100%

Utifrån de två specifika redovisade frågeställningarna kan man se skillnaden
mellan årskurs 5 och 9. Förutom att det generellt lägre resultatet i åk 5 så är
det också en stor andel, mer än var 5:e elev, svarar ”vet inte”. Den större
andelen med fler ämneslärare för de äldre eleverna gör eleverna får och tar
ett större ansvar för sitt eget lärande. De äldre eleverna är också tränande i
att använda olika arbetsformer och har sett fler möjligheter till alternativ på
arbetsformer för sitt skolarbete.
Kan vi få den stora grupp av elever som inte upplever att de får vara med
och påverka arbetet i skolan att bli mer delaktiga kommer det att få effekt på
i vilken mån eleverna uppnår kunskapsmålen och dessutom är det också en
del i utbildningen kring demokratiska värden.
Området har under föra läsåret fokuserat på grundläggande värden. Vi
behöver nu arbeta på ett mer medvetet sätt med elevernas inflytande i
skolarbetet.

Bedömning och betygsättning:
- Önskat läge:
De två gemensamma inslagen inom detta område är dels att höja
måluppfyllelsen med inslaget för de betygsättande årskurserna att få fler
som når de högre betygsstegen dels att öka tillfällena för gemensamma
bedömnings- och betygsdiskussioner.
Några skolor trycker på att öka det formativa inslaget i bedömningarna.
Andra beskriver önskemålet om konferenser över arbetslag och skolgränser
för att lära av varandra och öka tryggheten i bedömningsarbetet.
- Genomförande:
Flera skolor har använt webbaserat material från SPSM och Skolverket i
dessa frågor. Det är frågor kring anpassningar, betyg och bedömning.
Skolorna har också använt kompentensutvecklingsdagar för att arbeta med
sambedömning och de ovan nämnda webkurserna. Man har också arbetat
med digitalisering för att skapa en mer relevant och lustfylld undervisning.
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Man har också arbetat med gemensamma målformuleringar i arbetslag. På
någon skola har i ledningsgruppen diskuterat resursfördelning ur detta
perspektiv.

 Uppföljning och analys:
Vi har goda resultat när det gäller betyg. Vi har resultat som ligger över
förväntat SALSA-värde både för pojkar och flickor. Det systematiska arbetet
med anpassningarnas effekt har också genomförts. Arbetet med formativ
bedömning har börjat sätta sig på skolorna.
I Skolverkets statistikdatabas, SiRiS, har vi hämtat betygresultat för läsåret
2017/18
Läsåret 2017/18

Samtliga elever
Andel (%)
som uppnått
kunskapskraven
i
alla ämnen
75,6
72,7
66,7
94,7

Andel (%)
Genombehörig
snittligt
yrkes- meritv. (17)
prog.
84,4
228,7
86,4
226,6
84,1
218,8
100
255,3

Andel (%)
Antal
som uppnått
elever kunskapskraven
i
alla ämnen
53026
79,0
34
76,5
28
75
6
83,3

Andel (%)
Genombehörig
snittligt
yrkes- meritv. (17)
prog.
86,7
243,2
100
245,3
100
245,9
100
242,5

Antal
elever

Riket
Borgholm
Slottsskolan
Åkerboskolan
Läsåret 2017/18

Riket
Borgholm
Slottsskolan
Åkerboskolan
Läsåret 2017/18

Riket
Borgholm, kommunal
huvudman
Slottsskolan
Åkerboskolan

110583
88
69
19
Flickor

Pojkar
Andel (%)
Antal
som uppnått
elever kunskapskraven
i
alla ämnen
57557
72,5
54
41
13

70,4
61
100

Andel (%)
Genombehörig
snittligt
yrkes- meritv. (17)
prog.
82,3
215,3
85,2
80,5
100

214,9
200,2
261,2

46
Borgholms kommun

Datum

Sida

2018-08-15

9(12)

Vi har ett resultat som ligger nära resultatet för riket både vad gäller totalt
och uppdelat på pojkar och flickor. Behörigheten till gymnasieskolan ligger
över rikssnittet. När det gäller betyg i alla ämnen så ligger vi under rikssnitt.
Det beror till en del på att vi har nyanlända elever där man inte har klarat att
få betyg i alla ämnen. Om vi räknar med alla elever så har vi genomsnittligt
meritvärde på 226,6. Om vi exkluderar nyanlända elever och elever med
okänd bakgrund så har Borgholm ett meritvärde på 237,6. Skillnaden mellan
dessa har gjort att vi har satt fokus på nyanländas lärande så att vi följer
upp resultaten extra en gång per termin. Det är genom Lotsen vårt
kompetenscentrum med samlade kunskaper kring nyanlända som detta
genomförs. Lotsen förbereder konferensen på varje skola kring de
nyanlända elevernas kunskapsutveckling genom en riktad enkät till lärarna
för dessa elever som komplement till elevernas omdömen i den individuella
utvecklingsplanen. Detta har också lett till olika satsningar på
studiehandledning och satsning på kompetensutveckling för
studiehandledare och modersmålslärare.
Korrelationen mellan betyg och resultat på Nationella prov speglas i
nedanstående tabell hämtad från Skolverket gällande 2017. Vi har inte ännu
resultaten för 2018.

Svenska

Ämne

Riket

Matematik

Antal elever
med
provbetyg
och slutbetyg

Andel (%) elever med lägre, lika
eller högre slutbetyg än
provbetyget
Lägre

Lika

Högre

Antal elever
med
provbetyg
och slutbetyg

Andel (%) elever med lägre,
lika
eller högre slutbetyg än
provbetyget
Lägre

Lika

Högre

67 663

9,5

60,7

29,8

91 856

1,4

59,5

Borgholm

95

5,3

81,1

13,7

105

.

54,3 45,7

Slottsskolan

76

6,6

77,6

15,8

85

.

52,9 47,1

Åkerboskolan

19

.

94,7

5,3

20

.

60

Engelska

Ämne

Riket
Borgholm
Slottsskolan
Åkerboskolan

Antal elever
med
provbetyg
och slutbetyg

92 140
104
84
20

Andel (%) elever med lägre, lika
eller högre slutbetyg än
provbetyget
Lägre

13
12,5
15,5
.

Lika

73,7
77,9
73,8
95

Högre

13,3
9,6
10,7
5

Tabellen visar att kommunen har en högre andel elever med lika slutbetyg
och betyg på NP i svenska och engelska. Åkerboskolan som har ett högt
meritvärde 255,3 också har en mycket stor del elever som har samma
slutbetyg och betyg på NP.
Detta beror bland annat på att vi har haft systematiska bedömningsträffar
där alla betygsättande lärare från hela kommunen i dessa ämnen deltagit.
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40
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Det har bland annat ingått att man har rättat varandras elevers NP. Det har
gällt de nationella proven i alla årskurser. Dessa träffar leder till en ökad
säkerhet i bedömningen av elevernas arbeten.

Undervisning och lärande:
- Önskat läge:
Att öka elevernas delaktighet och motivation är det som kan ses som det
gemensamma inslaget. Vi ska också ta tillvara elevernas engagemang ännu
bättre. Inom förskolan utgår vi från barnens intressen och erfarenhetsvärld.
Vi ska samverka i arbetslaget kring planering och inför utvecklingssamtalen.
Flera skolor trycker på att öka samarbetet mellan grundskola och fritidshem.
- Genomförande:
Vi ska föra samtal kring goda pedagogiska exempel på arbetslagstid för att
bland annat skapa en gemensam ”planeringsbank”. Det ger också
möjligheter till ett ökat kollegialt lärande. Kurserna i språk- och
kunskapsutvecklande arbetssätt är också en del i detta lärande.
Vi ska arbeta med elevledda utvecklingssamtal och allas möjlighet att delta
genom att stärka elevernas känsla av sammanhang (KASAM).
Vi ska språkstöd i form av bland annat med hjälp av webstöd som Studi.se
och biuonline.

 Uppföljning och analys:
Vi har goda resultat när det gäller betyg. Vi har resultat som ligger över
förväntat SALSA-värde både för pojkar och flickor. De skolor som arbetat
med bemötande har nått goda resultat. Elever i de högre årskurserna med
stor frånvaro har i hög grad kommit tillbaka till skolan. Förskolans
temaarbete är igångsatt. I vissa fall har fler pedagoger varit med vid
utvecklingssamtal
Från Kolada, kommun- och landstingsdatabasen, har vi hämtat data över tid
när det gäller behörighet till gymnasiet och genomsnittligt meritvärde.
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Behörighet gymnasium åk 9
110
100
Borgholm

Andel

90

Kalmar län

80

Riket
Borgholm kvinnor

70

Borgholm män
60
50
2016

2017

2018

Vi har en nedåtgående trendgällande behörighet till gymnasiet men har
fortfarande ett resultat över rikssnitt. Det är glädjande att notera att 100% av
flickorna är behöriga till gymnasiet.

Meritvärde åk 9
270

Meritpoäng

250
230

Borgholm
Kalmar län

210

Riket
Borgholm kvinnor

190

Borgholm män

170
150
2016

2017

2018

När det gäller meritvärde ser vi samma trend som för behörigheten. Det vill
säga det genomsnittliga meritvärdet sjunker men vi ligger fortfarande över
rikssnitt. Pojkarnas meritvärde är betydligt lägre än flickornas. År 2017 hade
pojkarna både högre meritvärde och behörighet.
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En förklaring till det sjunkande resultatet är att vi inte har lyckats möta de
utmaningar vi har haft och har när det gäller att hitta former för de
nyanlända elevernas lärande. Av de nyanlända eleverna är också en stor
del pojkar. Vi har inte fullt ut klarat omställningen från att ha väldigt många
nyanlända elever i kommunen till nu ha få elever med utländsk bakgrund på
våra skolor.

Eget utvecklingsområde
Exempel på enheternas egna utvecklingsområden:
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Familjegrupper - faddersystem på grundskolan F-5
Utveckling av utemiljö Förskolan
Lära sig umgänge och kompisskap Förskolan
Digitalisering Grundskolan
Utveckla elevhälsoarbetet Grundskolan
Utveckla rastaktiviteter Fritidshem
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Dnr 2018/24 610 UN

Uppföljning Systematiskt kvalitetsarbete 2018
Beslut
Utbildningsnämndens arbetsutskott beslutar
att

lägga informationen till handlingarna och överlämna densamma till utbildningsnämnden.

Ärendebeskrivning
I Skollagen kap 4 beskrivs det systematiska kvalitetsarbete som ska bedrivas inom
skolväsendet.
§3 Varje huvudman inom skolväsendet ska på huvudmannanivå systematiskt och
kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen.
I Skolverkets allmänna råd om systematiskt kvalitetsarbete beskrivs huvudmannens uppdrag:
Skollagens krav på systematiskt kvalitetsarbete innebär att huvudmän, förskoleoch skolenheter systematiskt och kontinuerligt ska följa upp verksamheten, analysera resultaten i förhållande till de nationella målen och utifrån det planera och utveckla utbildningen. Verksamhetens resultat behöver dessutom följas upp, analyseras och bedömas i förhållande till vad vetenskap och beprövad erfarenhet lyfter
fram som betydelsefullt i genomförandet. Även vid planering och prioritering av utvecklingsinsatser är det viktigt att ta hänsyn till aktuell forskning. Huvudmannen
ska, som ytterst ansvarig för genomförandet av utbildningen, även se till att det
finns förutsättningar att bedriva ett kvalitetsarbete på enhetsnivå. I arbetet med det
systematiska kvalitetsarbetet ingår även att vidta åtgärder. Till exempel om det vid
uppföljning, genom klagomål eller på annat sätt kommer fram att det finns brister i
verksamheten, så ska huvudmannen se till att nödvändiga åtgärder vidtas.
I Borgholms kommun knyter vi samman det statliga kravet på systematiskt kvalitetsarbete med den kommunala målstyrningen för att skapa en helhet för verksamheterna.
Beslutsunderlag
Sammanställning SKA läsåret 17/18
Tjänsteskrivelse daterad den 8 februari 2019
______________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2018/146 600 UN

Utformning av utbildningsnämndens ledamöters besök ute i utbildningsförvaltningens verksamheter
Beslut
Utbildningsnämndens arbetsutskott föreslår Utbildningsnämnden
att

ordna en rundtur för att rent geografiskt få en överblick av verksamheterna
den 22 maj 2019.

att

bjuda in de tre skolledarteamen vid var sitt tillfälle vid nämndsmöte i juni,
augusti samt september.

Ärendebeskrivning
För att den nya utbildningsnämndens ledamöter ska få kunskap om den verksamhet
de ska vara huvudman för, är det viktigt att möjlighet ges till både överblick men
också en djupare kunskap om verksamheternas förutsättningar.
Dagens sammanträde
Mötet diskuterar vilket upplägg som skulle passa vid en rundresa för att se verksamheterna. En rundresa med kortare stopp där rektor möter upp för lämna information
om sin verksamhet. Djupare information blir det när de tre skolledarteamen träffar
nämnden.
______________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Handläggare

Till utbildningsnämnden

Satsningar budget 2020
Förslag till beslut
att

äska utökad investeringsbudget för utbildningsnämndens verksamheter för reinvesteringar i utbyten av utslitna inventarier och verksamhetsanpassningar,

att

äska för övriga satsningar som utbildningsnämnden vill prioritera inför budget
2020.

Ärendebeskrivning
Förvaltningschef Helena Svensson har i utbildningsförvaltningens ledningsgrupp
2019-01-10 diskuterat vilka satsningar inför år 2020 som förvaltningens chefer ser
som viktigast och har kommit fram till fem områden.
Digitalisering
I och med utvecklingen av den digitala undervisningen kan precesser för barnen och
elevernas lärande effektiviseras och individanpassas på ett helt annat sätt än tidigare. Detta kräver dock att de fysiska förutsättningarna finns för att kunna ta del av
den digitala utvecklingen. Det finns behov av fler digitala verktyg för eleverna i de
lägre åldrarna för att eleverna ska kunna få ta del av de digitala läromedel som finns
att tillgå. Det finns i dag en klassuppsättning av digitala verktyg på de mindre skolorna som byts ut efter ett antal år. Dessa genererar en kostnad per år eftersom att
kostnader på IT-avdelningens fördelas ut till förvaltningarna utifrån de antal digitala
verktyg enheterna har.
Satsningen innebär att utrusta f-5 skolorna med två istället för en klassuppsättning
per skola eller en-till-en från och med årskurs 4 vilket innebär att varje elev ska ha
ett eget digitalt verktyg. Satsningen är kopplad till nämndsmålet att erbjuda trygga
och utvecklande verksamheter i hela kommunen och skulle innebära en kostnad för
inköp av ytterligare 6 klassuppsättningar inklusive utbyten samt årskostnaden per
enhet till kommunens IT-avdelning.
Indraget statsbidrag till Kulturskolan
Kösituationen börjar släppa något på kulturskolans individuella ämnen men har en
lång kö i där det nu är 30 barn i kö och 60 barn som är delaktiga. I den nya budgeten som har beslutat i riksdagen försvinner statsbidraget som har varit riktat till kulturskolan för kvalitetshöjande åtgärder. Det innebär att kulturskolans finansiering för
80 % tjänst och cirka 70 elever i magi och trolleri, musik med digitala verktyg och
skapande avslutas.
Postadress

Box 500[
38701 Borgholm

Telefon

Telefax

e-mail / www

kim.jakobsson@borgholm.se
http://www.borgholm.se
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Kulturskolans elevantal ligger i dagsläget på 314 elever. I april går kulturskolan ut
och informerar i grundskolan om kulturskolans verksamhet. Det brukar innebära att
kulturskolan får cirka 100 nya anmälningar.
Satsningen är kopplad till nämndsmålet att erbjuda trygga och utvecklande verksamheter i hela kommunen och 2018 beviljades Borgholms kommun 350 tkr i stadsbidrag för kvalitetshöjande åtgärder inom kulturskolan från Kulturrådet.
Utökad investeringsbudget
Inom Borgholms kommuns investeringsbudget finns det 1,2 mkr som tidigare har
fördelats mellan socialnämnden och utbildningsnämnden. 2018 beviljades samhällsbyggnadsnämnden 310 tkr från denna budget och av det som blev kvar för utbildningsnämnden gick nästan allt till inventarier till kulturskolans nya lokaler. 2019 beviljades kommunstyrelsen 544 tkr för IT-system från denna budget och urbildningsnämnden beviljades totalt 290 tkr.
För att kunna byta ut utslitna inventarier som exempelvis klassuppsättningar av stolar och skolbänkar, symaskiner för textilslöjd eller utomhuslekredskap på förskolor
bedöms denna tilldelning otillräcklig för utbildningsnämndens verksamheter om
verksamheterna ska kunna upprätthålla en ändamålsenligt fysisk undervisningsmiljö. Summorna blir för stora för att enskilda enheter ska kunna använda årets driftbudget och uppgår till de gränsbelopp att de räknas som investering. Utifrån jämförelser man andra kommuner bedöms den befintliga tilldelning iförhållande till antal
barn och elever vara mycket låg.
Satsningen är kopplad till nämndsmålet att erbjuda trygga och utvecklande verksamheter i hela kommunen och 2020 bör en större del denna investeringsbudget
vara riktat till mindre reinvesteringar och utbyten av utslitna inventarier samt verksamhetsanpassningar för utbildningsnämndens verksamheter.
Friskvård för elever och personal
Flera skolor vill satsa på pulshöjande aktiviteter för eleverna. För att kunna arbeta
på ett bra sätt med detta skulle pulsklockor behöva köpas in, samt tid för personal
att utveckla. Återinförande av friskvårdstimme för personalen och/eller högre friskvårdsbidrag ses också som en åtgärd som kan minska sjukfrånvaro och öka arbetsglädjen på jobbet.
Satsningen är kopplad till nämndsmålet att utbildningsnämndens verksamheter ska
ha en god arbetsmiljö med kompetent personal i ständig utveckling.
Giftfri förskola
Sveriges regering och riksdag har fastställt 16 miljökvalitetsmål. Ett av dessa är Giftfri miljö. Målet innebär att det till år 2020 ska finnas förutsättningar för att skydda
människors hälsa och miljön från farliga kemikalier. En viktig del i detta arbete är att
minska barns exponering för potentiellt farliga kemikalier. Eftersom de flesta barn
spenderar en stor del av sin tid på förskolan är förskolan en viktig plats att arbeta för
en giftfri miljö. Försiktighetsprincipen är en av grundstenarna i miljöbalken och innebär alltså att förskolor och skolor måste arbeta för att minska hälsoriskerna i barnens miljö. Barn är extra känsliga för kemikalier. Det finns flera anledningar till det:
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1. Barn är under utveckling. Risken är alltså större att kemikalierna kan orsaka skada hos barn.
2. Barn exponeras för kemikalier i högre grad än vuxna. Deras kroppar är mindre,
de äter och andas mer i förhållande till sin kroppsvikt.
3. Barn kommer i kontakt med kemikalier på ett annat sätt än vuxna. T.ex. smakar,
suger eller biter på saker.
4. Barn leker på golvet. Där kan det finnas damm som innehåller kemikalier från leksaker, textilier, elektroniska produkter m.m.
Giftiga ämnen som kan finnas i ex. äldre leksaker kan vara cancerframkallande, hormonstörande, reproduktionsstörande eller allergiframkallande. Kemikaliekraven på
leksaker har skärpts under åren, därför är nya plastleksaker ofta bättre än gamla.
Mjuka plastleksaker som är äldre än 2007 innehåller ofta ftalater som är förbjudna
inom EU idag.
Kommunfullmäktige i Borgholms kommun beslutade 2015-10-19 § 158 att bland annat anta miljömål om att kommunen ska vara giftfri, göra sig av med giftiga ämnen i
våra verksamheter och agera kunskapshöjande gällande de gifter som finns runt om
oss. Samhällsbyggnadsförvaltningen genomförde under 2018 hälsotillsyn på Borgholms kommuns förskolor med inriktning på Giftfri förskola. Syftet med revisionen
var att hämta information om förskolans arbete med giftfri miljö och ge förskolorna
information för att arbetet ska kunna gå framåt. Utbildningsförvaltningen har sedan
tillsatt en arbetsgrupp med förskolechefer för att ta fram en handlingsplan med exempelvis kompetensutvecklande åtgärder samt åtgärder som att byta ut äldre leksakmaterial som kan innehålla giftiga ämnen.
Satsningen är kopplat till nämndsmålet att utbildningsnämndens verksamheter ska
bidra till en hållbar miljö och satsningen innebär kompetensutveckling och utbyten
av lekmaterial.
Meröppet på biblioteket
Biblioteket har fått statliga medel för att utreda s.k. meröppet. Det innebär att biblioteket är tillgängligt för besökare vissa tider även om det inte finns personal på plats.
För att införa meröppet (som t.ex. finns i Färjestaden) krävs vissa investeringar både
i lokaler och med självlånediskar. Vissa medel kan finnas att söka nationellt, men
kommunen kommer också att behöva prioritera medel själva för detta. En rapport
från förstudien kommer att presenteras till utbildningsnämnden i mars.
Satsningen är kopplad till nämndsmålet att utbildningsnämndens verksamheter ska
genomsyras av delaktighet och inflytande för våra brukare.
Bedömning
Utbildningsförvaltningen bedömer att möjligheten för reinvesteringar i utbyten av utslitna inventarier och verksamhetsanpassningar för utbildningsnämndens verksamheter bör prioriteras.
UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN
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Helena Svensson
Utbildningschef
Skickas till
Kommunstyrelsen
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Satsningar budget 2020
Beslut
Utbildningsnämndens arbetsutskott beslutar
att

lägga informationen till handlingarna och överlämna densamma till utbildningsnämnden.

att

föreslå utbildningsnämnden att ge utbildningsförvaltningen i uppdrag att ta
fram kostnad för utbyte av klassuppsättningar av stolar och skolbänkar, giftfria madrasser till förskolorna till nämndens möte i mars 2019.

Ärendebeskrivning
Förvaltningschef Helena Svensson har i utbildningsförvaltningens ledningsgrupp
2019-01-10 diskuterat vilka satsningar inför år 2020 som förvaltningens chefer ser
som viktigast och har kommit fram till fem områden.
Digitalisering
I och med utvecklingen av den digitala undervisningen kan precesser för barnen
och elevernas lärande effektiviseras och individanpassas på ett helt annat sätt än
tidigare. Detta kräver dock att de fysiska förutsättningarna finns för att kunna ta del
av den digitala utvecklingen. Det finns behov av fler digitala verktyg för eleverna i
de lägre åldrarna för att eleverna ska kunna få ta del av de digitala läromedel som
finns att tillgå. Det finns i dag en klassuppsättning av digitala verktyg på de mindre
skolorna som byts ut efter ett antal år. Dessa genererar en kostnad per år eftersom
att kostnader på IT-avdelningens fördelas ut till förvaltningarna utifrån de antal digitala verktyg enheterna har.
Satsningen innebär att utrusta f-5 skolorna med två istället för en klassuppsättning
per skola eller en-till-en från och med årskurs 4 vilket innebär att varje elev ska ha
ett eget digitalt verktyg. Satsningen är kopplad till nämndsmålet att erbjuda trygga
och utvecklande verksamheter i hela kommunen och skulle innebära en kostnad
för inköp av ytterligare 6 klassuppsättningar inklusive utbyten samt årskostnaden
per enhet till kommunens IT-avdelning.
Indraget statsbidrag till Kulturskolan
Kösituationen börjar släppa något på kulturskolans individuella ämnen men har en
lång kö i där det nu är 30 barn i kö och 60 barn som är delaktiga. I den nya budgeten som har beslutat i riksdagen försvinner statsbidraget som har varit riktat till kulturskolan för kvalitetshöjande åtgärder. Det innebär att kulturskolans finansiering
för 80 % tjänst och cirka 70 elever i magi och trolleri, musik med digitala verktyg
och skapande avslutas.
Kulturskolans elevantal ligger i dagsläget på 314 elever. I april går kulturskolan ut
och informerar i grundskolan om kulturskolans verksamhet. Det brukar innebära att
kulturskolan får cirka 100 nya anmälningar.
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Satsningen är kopplad till nämndsmålet att erbjuda trygga och utvecklande verksamheter i hela kommunen och 2018 beviljades Borgholms kommun 350 tkr i
stadsbidrag för kvalitetshöjande åtgärder inom kulturskolan från Kulturrådet.
Utökad investeringsbudget
Inom Borgholms kommuns investeringsbudget finns det 1,2 mkr som tidigare har
fördelats mellan socialnämnden och utbildningsnämnden. 2018 beviljades samhällsbyggnadsnämnden 310 tkr från denna budget och av det som blev kvar för utbildningsnämnden gick nästan allt till inventarier till kulturskolans nya lokaler. 2019
beviljades kommunstyrelsen 544 tkr för IT-system från denna budget och urbildningsnämnden beviljades totalt 290 tkr.
För att kunna byta ut utslitna inventarier som exempelvis klassuppsättningar av
stolar och skolbänkar, symaskiner för textilslöjd eller utomhuslekredskap på förskolor bedöms denna tilldelning otillräcklig för utbildningsnämndens verksamheter om
verksamheterna ska kunna upprätthålla en ändamålsenligt fysisk undervisningsmiljö. Summorna blir för stora för att enskilda enheter ska kunna använda årets driftbudget och uppgår till de gränsbelopp att de räknas som investering. Utifrån jämförelser man andra kommuner bedöms den befintliga tilldelning iförhållande till antal
barn och elever vara mycket låg.
Satsningen är kopplad till nämndsmålet att erbjuda trygga och utvecklande verksamheter i hela kommunen och 2020 bör en större del denna investeringsbudget
vara riktat till mindre reinvesteringar och utbyten av utslitna inventarier samt verksamhetsanpassningar för utbildningsnämndens verksamheter.
Friskvård för elever och personal
Flera skolor vill satsa på pulshöjande aktiviteter för eleverna. För att kunna arbeta
på ett bra sätt med detta skulle pulsklockor behöva köpas in, samt tid för personal
att utveckla. Återinförande av friskvårdstimme för personalen och/eller högre friskvårdsbidrag ses också som en åtgärd som kan minska sjukfrånvaro och öka arbetsglädjen på jobbet.
Satsningen är kopplad till nämndsmålet att utbildningsnämndens verksamheter ska
ha en god arbetsmiljö med kompetent personal i ständig utveckling.
Giftfri förskola
Sveriges regering och riksdag har fastställt 16 miljökvalitetsmål. Ett av dessa är
Giftfri miljö. Målet innebär att det till år 2020 ska finnas förutsättningar för att skydda människors hälsa och miljön från farliga kemikalier. En viktig del i detta arbete
är att minska barns exponering för potentiellt farliga kemikalier. Eftersom de flesta
barn spenderar en stor del av sin tid på förskolan är förskolan en viktig plats att arbeta för en giftfri miljö. Försiktighetsprincipen är en av grundstenarna i miljöbalken
och innebär alltså att förskolor och skolor måste arbeta för att minska hälsoriskerna
i barnens miljö. Barn är extra känsliga för kemikalier. Det finns flera anledningar till
det:
1. Barn är under utveckling. Risken är alltså större att kemikalierna kan orsaka skada hos barn.
2. Barn exponeras för kemikalier i högre grad än vuxna. Deras kroppar är mindre,
de äter och andas mer i förhållande till sin kroppsvikt.
Justerandes sign
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3. Barn kommer i kontakt med kemikalier på ett annat sätt än vuxna. T.ex. smakar,
suger eller biter på saker.
4. Barn leker på golvet. Där kan det finnas damm som innehåller kemikalier från
leksaker, textilier, elektroniska produkter m.m.
Giftiga ämnen som kan finnas i ex. äldre leksaker kan vara cancerframkallande,
hormonstörande, reproduktionsstörande eller allergiframkallande. Kemikaliekraven på leksaker har skärpts under åren, därför är nya plastleksaker ofta bättre än
gamla. Mjuka plastleksaker som är äldre än 2007 innehåller ofta ftalater som är förbjudna inom EU idag.
Kommunfullmäktige i Borgholms kommun beslutade 2015-10-19 § 158 att bland
annat anta miljömål om att kommunen ska vara giftfri, göra sig av med giftiga ämnen i våra verksamheter och agera kunskapshöjande gällande de gifter som finns
runt om oss. Samhällsbyggnadsförvaltningen genomförde under 2018 hälsotillsyn
på Borgholms kommuns förskolor med inriktning på Giftfri förskola. Syftet med revisionen var att hämta information om förskolans arbete med giftfri miljö och ge förskolorna information för att arbetet ska kunna gå framåt. Utbildningsförvaltningen
har sedan tillsatt en arbetsgrupp med förskolechefer för att ta fram en handlingsplan med exempelvis kompetensutvecklande åtgärder samt åtgärder som att byta
ut äldre leksakmaterial som kan innehålla giftiga ämnen.
Satsningen är kopplat till nämndsmålet att utbildningsnämndens verksamheter ska
bidra till en hållbar miljö och satsningen innebär kompetensutveckling och utbyten
av lekmaterial.
Meröppet på biblioteket
Biblioteket har fått statliga medel för att utreda s.k. meröppet. Det innebär att biblioteket är tillgängligt för besökare vissa tider även om det inte finns personal på
plats. För att införa meröppet (som t.ex. finns i Färjestaden) krävs vissa investeringar både i lokaler och med självlånediskar. Vissa medel kan finnas att söka nationellt, men kommunen kommer också att behöva prioritera medel själva för detta.
En rapport från förstudien kommer att presenteras till utbildningsnämnden i mars.
Satsningen är kopplad till nämndsmålet att utbildningsnämndens verksamheter ska
genomsyras av delaktighet och inflytande för våra brukare.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad den 8 februari 2019
Bedömning
Utbildningsförvaltningen bedömer att möjligheten för reinvesteringar i utbyten av utslitna inventarier och verksamhetsanpassningar för utbildningsnämndens verksamheter bör prioriteras.
Dagens sammanträde
Mötet går igenom informationen inför beslut i mars om äskningar till kommunfullmäktige.
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Information om ärenden från Skolinspektionen och Barn- och elevombudet
Dagens sammanträde
Inget nytt ärende inkommit.
______________
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TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

Beteckning

2019-02-19

2019/4 002

Ert datum

Er beteckning

1 (1)

Handläggare

Anne-Charlott Petersson
Förvaltningssekreterare

Till Utbildningsnämnden

Anmälan av fattade delegeringsbeslut 2019
Förslag till beslut
att

lägga redovisade delegeringsbeslut med godkännande till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Redovisning av fattade delegeringsbeslut under tiden 2019-01-14 – 2019-02-18
Beslutsunderlag
Sammanställning delegeringsbeslut daterade den 19 februari 2019.
Tjänsteskrivelse daterad den 19 februari 2019

Helena Svensson
Förvaltningschef

Postadress

Telefon

Box 500[
38701 Borgholm

85114

Anne-Charlott Petersson
Förvaltningssekreterare

Telefax

e-mail / www

Anne-Charlott.Petersson@borgholm.se
http://www.borgholm.se
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Ärendemening
2019.98

U

Beslut - Beviljas.Ansökan om skolskjuts av
särskilda skäl

Kim Jakobsson

2019-02-01

***Sekretess***

UTBILDNINGSFÖRVALTNI
NGEN

UN 2019/19

***Sekretess***

DELEGERINGSBESLUT

Ansökan om skolskjuts av särskilda skäl
2019.144

U

Beslut - Tillstyrks. Ansökan om skolskjuts vid
växelvisboende

2019-02-04

Kim Jakobsson
UTBILDNINGSFÖRVALTNI
NGEN

UN 2019/31

***Sekretess***

DELEGERINGSBESLUT

Ansökan om skolskjuts vid växelvis boende
2019.145

U

Beslut - Tillstyrks. Ansökan om skolskjuts vid
växelvisboende

2019-02-04

Kim Jakobsson
UTBILDNINGSFÖRVALTNI
NGEN

UN 2019/31

***Sekretess***

DELEGERINGSBESLUT

Ansökan om skolskjuts vid växelvis boende
2019.102

U

Beslut - Avslås Ansökan om skolskjuts av
särskilda skäl

Kim Jakobsson

2019-02-04

***Sekretess***

UTBILDNINGSFÖRVALTNI
NGEN

UN 2019/18

***Sekretess***

DELEGERINGSBESLUT

Ansökan om skolskjuts av särskilda skäl
2019.103

U

Beslut - Avslag Ansökan om skolskjuts av
särskilda skäl

Kim Jakobsson

2019-02-04

***Sekretess***

UTBILDNINGSFÖRVALTNI
NGEN

UN 2019/27

***Sekretess***

DELEGERINGSBESLUT

Ansökan om skolskjuts av särskilda skäl
2019.104
2019-02-04

U

Beslut - Avslag Ansökan om skolskjuts av
särskilda skäl

Kim Jakobsson

***Sekretess***

UTBILDNINGSFÖRVALTNI
NGEN
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UN 2019/26

***Sekretess***

DELEGERINGSBESLUT

Ansökan om skolskjuts av särskilda skäl
2019.105

U

Beslut - Avslag Ansökan om skolskjuts av
särskilda skäl

Kim Jakobsson

2019-02-04

***Sekretess***

UTBILDNINGSFÖRVALTNI
NGEN

UN 2019/23

***Sekretess***

DELEGERINGSBESLUT

Ansökan om skolskjuts av särskilda skäl
2019.106

U

Beslut - Avslag Ansökan om skolskjuts av
särskilda skäl

Kim Jakobsson

2019-02-04

***Sekretess***

UTBILDNINGSFÖRVALTNI
NGEN

UN 2019/24

***Sekretess***

DELEGERINGSBESLUT

Ansökan om skolskjuts av särskilda skäl
2019.107

U

Beslut - Avslag Ansökan om skolskjuts av
särskilda skäl

Kim Jakobsson

2019-02-04

***Sekretess***

UTBILDNINGSFÖRVALTNI
NGEN

UN 2019/28

***Sekretess***

DELEGERINGSBESLUT

Ansökan om skolskjuts av särskilda skäl
2019.108

U

Beslut - Avslag. Ansökan om skolskjuts av
särskilda skäl

Kim Jakobsson

2019-02-04

***Sekretess***

UTBILDNINGSFÖRVALTNI
NGEN

UN 2019/22

***Sekretess***

DELEGERINGSBESLUT

Ansökan om skolskjuts av särskilda skäl
2019.109

U

Beslut - Avslag Ansökan om skolskjuts av
särskilda skäl

Kim Jakobsson

2019-02-04

***Sekretess***

UTBILDNINGSFÖRVALTNI
NGEN

UN 2019/25

***Sekretess***

DELEGERINGSBESLUT

Ansökan om skolskjuts av särskilda skäl
2019.110

U

Beslut - Avslag Ansökan om skolskjuts av
särskilda skäl

Kim Jakobsson

2019-02-04

***Sekretess***

UTBILDNINGSFÖRVALTNI
NGEN

UN 2019/29

***Sekretess***

DELEGERINGSBESLUT

Ansökan om skolskjuts av särskilda skäl
2019.122

U

2019-02-08

Yttrande mål nr 133-19

Helena Svensson

Kammarrätten i Jönköping

UTBILDNINGSFÖRVALTNI
NGEN

UN 2018/139

DELEGERINGSBESLUT
Ansökan om skolskjuts av särskilda skäl. Mål i
FR 3546-18. Kammarrätten i Jönköping mån nr
133-19

2019.129

U

Beslut, Tillstyrks. Ansökan om skolskjuts vid
växelvis boende

Kim Jakobsson
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2019-02-14

UTBILDNINGSFÖRVALTNI
NGEN

UN 2019/37

***Sekretess***

DELEGERINGSBESLUT

Ansökan om skolskjuts vid växelvis boende.
2019.131

U

Beslut, Tillstyrks. Ansökan om skolskjuts vid
växelvis boende

2019-02-14

Kim Jakobsson
UTBILDNINGSFÖRVALTNI
NGEN

UN 2019/38

***Sekretess***

DELEGERINGSBESLUT

Ansökan om skolskjuts vid växelvis boende
2019.132

U

Beslut, Tillstyrkt. Ansökan om skolskjuts vid
växelvisboende

2019-02-15
UN 2019/39

Kim Jakobsson
UTBILDNINGSFÖRVALTNI
NGEN

***Sekretess***

DELEGERINGSBESLUT

Ansökan om skolskjuts vid växelvis boende

Sidan 3 av 3
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Läsa, skriva, räkna – en garanti för tidiga stödinsatser
Ny bestämmelse i skollagen från och med den 1 juli 2019
Den 1 juli 2019 börjar nya bestämmelser i skollagen (2010:800) att gälla för förskoleklass och
åk 1-3. Då införs Läsa, skriva, räkna – en garanti för tidiga stödinsatser.
Garantin ska resultera i:




att elever som är i behov av extra anpassningar och särskilt stöd uppmärksammas
att tidiga insatser sätts in, så att alla elever får rätt stöd i rätt tid
att stöd följs upp och att resultatet av uppföljningen förs vidare till den lärare som ska
ansvara för eleven i nästa årskurs

Garantin innebär inte några nya dokumentationskrav.
Skolhuvudmannens ansvar

Som skolhuvudman ansvarar du för att det finns organisatoriska och ekonomiska
förutsättningar för att skolorna ska kunna uppfylla garantin.
Vad innebär de nya bestämmelserna?

I korthet innebär garantin för tidiga stödinsatser att förskollärare eller lärare i förskoleklass
ska kartlägga elevernas språkliga medvetenhet och matematiska tänkande med hjälp av ett
nytt obligatoriskt kartläggningsmaterial. För lågstadiet finns sedan tidigare obligatoriska
bedömningsstöd och nationella prov för att följa elevers kunskapsutveckling.

Kartläggningsmaterialen, bedömningsstödet och de nationella proven blir alla en del av
garantin.
Utifrån dessa material kan förskollärare och lärare få en indikation på att en elev inte kommer
att nå kommande kunskapskrav. Förskolläraren eller läraren ska då göra en särskild
bedömning av elevens kunskapsutveckling, för att avgöra om eleven är i behov av stöd. Om
behov finns, ska åtgärder sättas in skyndsamt.
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Vid den särskilda bedömningen, vid planeringen av stöd och vid uppföljningen ska
förskollärarna och lärarna samråda med personal med specialpedagogisk kompetens.
I slutet av förskoleklassen och i slutet av lågstadiet, ska förskolläraren eller läraren sedan
genomföra en uppföljning av stödet. Resultatet av denna uppföljning ska hon eller han föra
över till den lärare som ska ansvara för eleven i nästa årskurs.
Stöd från staten

För att stödja verksamheterna att få förutsättningar att uppfylla garantin kommer Skolverket
och Specialpedagogiska skolmyndigheten att genomföra stöd- och kompetensutvecklingsinsatser inom bedömning, planering, genomförande och uppföljning av tidiga stödinsatser.
Myndigheterna kommer också att erbjuda kompetensutveckling inom språk och kommunikation, matematiska resonemang och uttrycksformer samt elevers tidiga läs-, skriv- och
matematikinlärning.
Stödmaterial och kompetenshöjande insatser kommer att publiceras på Skolverkets och
Specialpedagogiska skolmyndighetens webbplatser under 2019.
Konferenser

Skolverket och Specialpedagogiska skolmyndigheten bjuder in till heldagskonferenser för att
ge information och inspiration inför införandet av garantin samt möjlighet till erfarenhetsutbyte. Syftet med konferenserna är att alla som påverkas av garantin ska känna sig väl
förberedda inför arbetet på skolorna.
Konferenserna är kostnadsfria och vänder sig till dig som är huvudman, rektor, förskollärare
eller lärare i förskoleklass, lärare i åk 1–3, speciallärare eller specialpedagog. Under
eftermiddagen kan deltagarna välja bland olika seminarier som är riktade till specifika
yrkesgrupper.
Välj mellan följande orter och datum för konferenserna:
25 mars Stockholm Arlanda
26 mars Stockholm Arlanda
27 mars Göteborg
28 mars Göteborg
1 april Malmö
2 april Malmö
4 april Umeå
8 april Stockholm
9 april Stockholm
Mer information

Skolverkets webbplats (www.skolverket.se/garanti-tidigt-stod)
Specialpedagogiska skolmyndighetens webbplats (www.spsm.se/garanti-tidigt-stod)

