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Ärendebeskrivning
Utbildningsförvaltningen uppvisar för april månad en budgetavvikelse om -150 tkr.
Prognosen på helår uppgår till -2 104 tkr. Efter utredning av tilläggsbelopp har ytterligare delats ut till förvaltningens olika enheter, detta skapar ett underskott centralt
som förväntas öka under året. Mer behov än som tidigare varit uppmärksammat
finns på enheterna, främst för att stödja elever i behov av extra stöd men även på
grund av inskolningar och ökade barnantal. För att nå en budget i balans kommer
rektorer att få i uppdrag att minska kostnader med ca. 1,3 % motsvarande vardera
enhets budget. Åtgärdsplaner och konsekvensbeskrivningar kommer att upprättas
för att nå en budget i balans.
Måluppfyllelsen för perioden är god och verksamheterna fungerar väl. Arbetsmiljön
är dock ett område som behöver arbetas ytterligare med. Sjukfrånvaron har ökat när
det gäller långtidssjukskrivningar, men minskat när det gäller korttidssjukskrivningar.
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Åtgärdsplaner och konsekvensbeskrivningar kommer att upprättas för att nå en budget i balans.
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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

184 521 tkr

Ordförande

Benny Wennberg

Förvaltningschef

Helena Svensson

1.2 Sammanställning
Utbildningsförvaltningen uppvisar för april månad en budgetavvikelse om -150 tkr.
Prognosen på helår uppgår till -2 104 tkr. Efter utredning av tilläggsbelopp har ytterligare
delats ut till förvaltningens olika enheter, detta skapar ett underskott centralt som
förväntas öka under året. Mer behov än som tidigare varit uppmärksammat finns på
enheterna, främst för att stödja elever i behov av extra stöd men även på grund av
inskolningar och ökade barnantal. För att nå en budget i balans kommer rektorer att få i
uppdrag att minska kostnader med ca. 1,3 % motsvarande vardera enhets budget.
Åtgärdsplaner och konsekvensbeskrivningar kommer att upprättas för att nå en budget i
balans.
Måluppfyllelsen för perioden är god och verksamheterna fungerar väl. Arbetsmiljön är
dock ett område som behöver arbetas ytterligare med. Sjukfrånvaron har ökat när det
gäller långtidssjukskrivningar, men minskat när det gäller korttidssjukskrivningar.

1.3 Analys av verksamheten
Förvaltningsövergripande
Genomförd kompetensutveckling



Att leda digitalisering är en satsning som rektorer och förskolechefer genomfört
tillsammans. Det är ett upplägg som Skolverket har och kommer att leda till
handlingsplaner på både enhetsnivå och huvudmannanivå.
Utbildningsnämndens arbetsutskott har under perioden tillsammans med
förvaltningsledningen varit på en heldagsföreläsning kring kommunallagen och
det politiska uppdraget.

Införande av e-handel
Den 1:a mars infördes e-handel i kommunen. Parallellt med detta lades den s.k.
logistikavdelningen ned och tanken var att alla enheter skulle få direktleveranser från
leverantörer av framför allt livsmedel. Detta medförde att fritidspedagoger och
förskollärare fick nya arbetsuppgifter som inte var planerade och kända på förhand. Flera
förändringar har gjorts under mars-april för att förbättra processen, men det är inte helt
löst ännu. Fackliga företrädare och kommunledningen träffas nu regelbundet för att ta
fram en konsekvensbeskrivning och en långsiktig lösning.
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Ny lagstiftning
Vid årsskiftet skrevs befattningen skolchef in i skollagen. Det kommer att innebära att
särskild befattningsutbildning kommer att krävas framöver samt att Skolinspektionen
kommer att granska skolchefen också och inte bara huvudmannen.
Rekryteringar
På grund av pensionsavgångar, sjukskrivning och uppsägningar har
utbildningsförvaltningen fått göra flera chefsrekryteringar under våren. Det gäller rektorer
på Åkerboskolan och Viktoriaskolan, bibliotekschef samt utvecklingsledare. Alla tjänster
utom bibliotekschef är avslutade. Under tiden har vi haft en underbemanning på
förvaltningskontoret, vilket lett till en ökad arbetsbelastning.

Förskoleverksamhet
Genomförd kompetensutveckling



TMO, traumamedveten omsorg, har genomförts i förskolorna under våren.
Borgholms kommun är unik i Sverige eftersom vi utbildat alla i TMO inom
grundskola och förskola.
SKUA, språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt, har också genomförts inom
förskolan i vår. Detta är också en satsning som gjorts i både grundskolan och
förskolan.

Lokaler
Byggnation pågår av nya Skogsbrynet. Huset står klart till sommaren och inflyttning blir i
augusti. Eftersom det är fyra avdelningar i den nya förskolan flyttas avdelningen
Fyrtornet som haft lokaler i den s.k. Parkvillan under några år också in i Skogsbrynet. Vi
ser stora fördelar att samla verksamheten under ett tak vilket ger möjlighet till samverkan.
Även Böda förskola, Sandhorvan, planerar sin flytt efter sommaren då de renoverade
lokalerna i den gamla matsalen/idrottshallen står klara.
Ny titel
Vid halvårsskiftet kommer befattningen förskolechef att tas bort och bytas ut mot rektor.
Det innebär att nya anställningsavtal kommer att skrivas för dem som har titeln
förskolechef i kommunen.

Grundskola inklusive förskoleklass och fritidshem
Genomförd kompetensutveckling





Gemensam studiedag för F-5 i centrala och södra området kring bedömning och
centralt innehåll.
Tekniktäta klassrum på Åkerboskolan
Specialpedagogik för lärande på Viktoraskolan
Kollegialt lärande kring digitalisering på Slottsskolan

Skolinspektionens granskning
Granskning är gjord av huvudmannen samt Åkerbo, Köping och Gärdslösa skolor. Kritik
uppkom på tre punkter:
Utbildningsnämnd
kommun@borgholm.se ● 0485 – 88 000 ●
www.borgholm.se

Tertialbokslut 2019
Borgholms Kommun

4

8
Error! No text of specified style in document.





Alla elever som har rätt till studiehandledning på modersmålet har inte fått de
Huvudmannen följer inte upp resultaten i förskoleklass på skl- och kommunnivå
Huvudmannen följer inte upp kunskapsresultaten i alla ämnen och årskurser där
det finns kunskapskrav

Åtgärder för detta blir




Att införa fjärrundervisning för de språk som vi inte har egna studiehandledare i
så att alla elever med behov får studiehandledning på sitt modersmål.
Att lägga in uppföljning av förskoleklassen i förvaltningens systematisk
kvalitetsarbete.
Att lägga in uppföljning av kunskaper i alla ämnen i förvaltningens systematiska
kvalitetsarbete.

Särskolan
Efter två läsår i malpåse planeras nu för verksamhet i grundsärskolan igen i Köpings
skola eftersom behovet åter finns. Fler barn med behov av särskola finns ibland yngre
barn och därför kommer grundsärskolan i Köping ha underlag för sin verksamhet under
många år framöver.

Bibliotek och kulturskola
Biblioteket har genomfört programverksamheten enligt plan, sammanlagt 71 program
med totalt 849 deltagare. Programmen har sträckt sig från babycaféer med bebisar och
deras föräldrar till biblioteksrelaterade aktiviteter på äldreboendes Träffpunkt.
Programverksamheten har ett positivt resultat men det finns ett utvecklingsbehov
gällande marknadsföring. Därför kommer en av medarbetarna från och med hösten arbeta
mer samlat med marknadsföring av bibliotekets verksamheter och belysa bredden.
Kulturskolan har varit på sin årliga skolturne. Målsättningen med den är att alla barn ska
känna till kulturskolan och veta om att den finns till för dem. Förra året inkom över 100
anmälningar och Kultuskolan jobbar för att barnen ska få plats. Förmodligen blir det
ytterligare kö även i år, det är just nu kö på dans, piano och gitarr.
Kulturskolan har flera aktiviteter på gång under våren/sommaren, bl.a. Öppet hus,
nationaldagsfirande och framträdande på Solliden på Kronprinsessans födelsedag.

1.4 Ekonomisk analys
Utbildningsförvaltningen uppvisar för april månad en budgetavvikelse om -150 tkr (se
tabell nedan).
Ett mindre underskott återfinns på förvaltningens centrala stödfunktion. Ytterligare
tilläggsbelopp har godkänts till kommunens enheter för att stödja elever i behov av extra
stöd. Detta innebär en ökad kostnad på centrala stödfunktionen och en intäkt ute på
enheterna. Vidare har antalet elever hos annan huvudman ökat något vilket skapar högre
kostnader för interkommunal ersättning. Ytterligare överskott på elevhälsan och ITservice återfinns, beroende av sjukdom och mindre utbyte än förväntat av IT-material.
Underskottet på förvaltningens norra område har minskat från mars månad, detta på
grund av ytterligare beslutade tilläggsbelopp till Åkerboskolan. Ett fortsatt högre
personalläge än budgeterat återfinns på området, dock vägs detta nu upp med hjälp av
tilläggsbeloppet. Utökning av tjänst har gjorts på Sandhorvan för att möta ett ökat
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elevantal. Sammantaget återstår underskottet på området, som då främst är kopplat till
höga personalkostnader.
Centrala området visar på ett överskott. Överskottet härleds främst till områdets
grundskolor, Viktoriaskolan och Slottsskolan, och är kopplat till intäkter i form av
statsbidrag och tilläggsbelopp. Viktoriaskolan har under perioden mindre
personalkostnader än budgeterat, detta beror på sjukdom under årets första månader.
Områdets förskolor visar på ett underskott. Ett stort barnantal återfinns, samtidigt som
inskolningar pågår. Detta läge, tillsammans med sjukskrivningar och semestrar, innebär
att vikarier behöver tas in och för med sig högre personalkostnader än budgeterat för
perioden.
Södra området visar sammantaget på ett underskott kopplat till mindre underskott som är
spridda över områdets enheter. Det är högre personalkostnader än budgeterat som bidrar
till utfallet, dessa har uppstått dels på grund av sjukdom och ledigheter, men även för
extra stöd till specifika elever.
Kulturområdet visar på ett överskott kopplat till biblioteket. Bidrag som ska utnyttjas
längre fram samt vakanser skapar överskottet.

Ekonomisk sammanställning
Stratsys drift 2 pos 2019
Årsbudget

Periodens_bu
dget

Periodens_utf
all

Avvikelse

Total
60

Central
stödfunktion

63 651

21 543

21 562

-19

61

Norra
rektorsområdet

21 666

6 904

7 107

-204

62

Centrala
rektorsområdet

49 778

16 080

15 776

304

63

Södra
rektorsområdet

39 600

12 676

13 083

-408

64

ANSVAR-text
saknas

0

0

1

-1

65

Kulturområdet

9 825

3 140

2 964

176

69

Projekt

0

0

0

0

184 520

60 343

60 493

-150

Summa

1.5 Nämndens mål
Medborgare
Nämndens mål

Nyckeltal

Utbildningsnämndens
verksamheter ska
genomsyras av delaktighet
och inflytande av våra brukare
(kopplas till Lpfö18 och Lgr11

Andelen elever som
upplever att de har inflytande i
skolan åk 5
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Nämndens mål

Nyckeltal

Aktiviteter

2.3 Ansvar, delaktighet och
inflytande samt Biblioteken
ska vara mötesplatser mellan
människor, tankar,
upplevelser och kulturer)
Andelen vårdnadshavare
som anser sig ha inflytande
över verksamheten i förskola
och skola
Andelen elever i
Kulturskolan som upplever
inflytande över verksamheten
Analys
Årets elevenkäter är inte
genomförda ännu. Inflytande
arbetas det med i alla
verksamheter genom t.ex.
föräldraråd, elevråd,
utvärderingar av genomförda
aktiviteter och löpande
uppföljning av det dagliga
arbetet.
Prognosen är att vi kommer
att uppnå målet.

Miljön är utformad utifrån
barngruppens behov
Andel elever i
Kulturskolan
Andelen elever som
upplever att de har inflytande i
skolan åk 9
Antal aktiviteter på
biblioteket
Antal deltagare i
aktiviteter på biblioteket
Antal fysiska boklån på
biblioteket
Antal besökare på
biblioteket
Andel elevplatser på
Kulturskolan

Alla elever ska under
grundskoletiden komma i
kontakt med olika
arbetsplatser, yrken och
studievägar, så att de kan
göra välgrundade val av
studier och yrken som
baseras på deras intressen
och möjligheter, inte på
tradition och konventioner.
(kopplas till Lgr11 2.6, Skolan
och omvärlden)

Genomförd PRAO

Analys
Alla elever i åk 8 och 9 har
varit ute på PRAO.
Utvärdering av SYV-planen
påbörjas i maj.
Progosen är att vi kommer att
uppnå målet.
Utbildningsnämnden ska
erbjuda trygga och
utvecklande verksamheter i
hela kommunen (kopplas till
Lpfö18 och Lgr11 2.1 Normer

Resultat av gymnasieval
Uppföljning och
utvärdering av Borgholms
kommuns SYV-plan

Andel trygga elever i
grundskolan åk 5
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Nämndens mål

Nyckeltal

Aktiviteter

och värden, 2.2 Kunskaper
och lärande, 2.7 Bedömning
och undervisning samt till Det
digitala biblioteket ska
utvecklas till en attraktiv och
uppdaterad arena och
Skolbiblioteken ska stimulera
till lustfyllt och livsviktigt
läsande och lärande)
Andel trygga elever i
grundskolan åk 9
Andel vårdnadshavare i
förskolan som anser att deras
barn är trygga
Analys
Förskolan
I utvecklingssamtalen på
förskolorna frågas
vårdnadshavarna om de
upplever att deras barn är
trygga på förskolan. Om
barnen inte är trygga görs
insatser på både individ- och
gruppnivå. De flesta barn
upplevs trygga i våra
verksamheter. 9 fall av
upplevd kränkning har
lämnats in till huvudman från
förskolan under perioden,
samtliga handlar om fysiska
kränkningar.
Grundskolan
Elevenkäter för året är inte
genomförda ännu. 126 fall av
upplevd kränkning har
lämnats in till huvudman från
förskoleklassen, grundskolan
och fritidshemmet under
perioden. I förhållande till
antal elever på skolan är
antalet kränkningar ganska
jämnt fördelade mellan
kommunens skolor. 52% av
kränkningarna är fysiska och
29% är verbala.
Måluppfyllelse i betyg och
nationella prov följs upp efter
vårterminens slut.
Kulturskolans och bibliotekets
verksamheter har en god
måluppfyllelse gällande både
trygghet och kvalitet.
Prognosen är att vi inte helt
kommer att uppnå målet.

Andel trygga elever i
Kulturskolan
Uppdaterad plan mot
diskriminering och kränkande
behandling finns på enheterna
Verksamheten präglas av
omsorg, utveckling och
lärande som bildar en helhet
Andel elever med
behörighet till
yrkesförberedande program
Meritvärde åk 9
Andel elever med minst E
i ämnesprovet svenska
årskurs 9
Andel elever med minst E
i ämnesprovet engelska
årskurs 9
Andel elever med minst E
i ämnesprovet matematik
årskurs 9
Andel elever med minst E
i ämnesprovet svenska
årskurs 6
Andel elever med minst E
i ämnesprovet engelska
årskurs 6
Andel elever med minst E
i ämnesprovet matematik
årskurs 6
Uppföljning av resultat i
förskoleklassen
Uppföljning av resultat i
fritidshemmet
Uppföljning av
kunskapsresultat i alla ämnen
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Nämndens mål

Nyckeltal

Aktiviteter

i grundskolan
Antal besök på
bibliotekets hemsida
Antal e-boklån
Antal e-filmslån på
biblioteket
Uppföljning av
skolbiblioteksplan
Antal anmälda
kränkningar i förskola och
skola

Organisation
Nämndens mål

Nyckeltal

Utbildningsnämndens
verksamheter ska ha en god
arbetsmiljö med kompetent
personal i ständig utveckling
(Kopplas till Lpfö18 och Lgr11
2.8 Rektorns ansvar)

NMI (Nöjd
medarbetarindex)

Analys
Alla enheter har arbetat med
handlingsplaner från förra
medarbetarenkäten. En ny
medarbetarenkät är utskickad
under våren, men resultatet är
inte klart.
Kompetensutveckling sker
löpande och genomförs
genom kollegialt lärande på
de flesta enheterna.
Skolverket har många olika
digitala
kompetensutvecklingsresurser
via sin lärportal.
Statistiken för sjukfrånvaron
totalt har ökat jämfört med
föregående år jan-mars. Det
är långtidssjukskrivningar som
ökat medan korttidsfrånvaron
har minskat under 2019
jämfört med 2018.
Prognosen är att vi inte helt
kommer att uppnå målet.
Utbildningsnämndens
verksamheter ska ha en god
service, präglas av
transparens och förbättra
verksamheten genom
samverkan mellan enheter,
stadier och verksamheter
(kopplas till Lpfö18 och Lgr11

Aktiviteter

Andelen behörig personal
Genomförd
kompetensutveckling
Andel sjukskrivningar
Genomförda
friskvårdsinsatser
Personalen i förskolan
ges möjlighet till
kompetensutveckling utifrån
förskolans behov samt ges
möjlighet att dela med sig av
sin kunskap och lära av
varandra för att utveckla
utbildningen

Alla verksamheter arbetar
med handlingsplan utifrån
medarbetarenkät

Andel genomförda
politiska beslut
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Nämndens mål

Nyckeltal

Aktiviteter

2.4 Förskola/Skola och hem
och 2.5 Övergång och
samverkan)
Genomförd internkontroll
Analys
Utbildningsförvaltningens
verksamheter arbetar ständigt
för att förbättra information
och tydlighet gentemot dem vi
är till för. Övergångar mellan
stadier fungerar väl i de lägre
åldrarna och överlämning
mellan klass 5 och 6 håller på
att utvecklas ytterligare.
Arbetet i chefsteamen
utvecklas och är en
förutsättning för
måluppfyllelsen.
Prognosen är att vi kommer
att uppnå målet.

Andel besvarade
klagomål
Vårdnadshavare ges
möjlighet att vara delaktiga i
utvärderingen av utbildningen
Det ska finnas ett väl
fungerande arbete med att
förbereda barnen och deras
vårdnadshavare inför
övergångar till förskoleklass
och fritidshem
Aktivt arbete med
utbildningsnämndens
kalendarium
Grupputveckling i
förvaltningens ledningsgrupp

Hållbarhet
Nämndens mål

Nyckeltal

Utbildningsnämndens
verksamheter ska bidra till en
hållbar miljö (Kopplas till
Lpfö18 och Lgr 11
Miljöperspektiv och Etiskt
perspektiv)

Utvärdering av
digitalisering

Analys
Det ser lite olika ut på olika
enheter hur långt man
kommit. På några förskolor
jobbar man med Grön Flagg
och i och med
miljöinspektörernas besök
görs nu nya inköp utifrån
Giftfri Förskola. Äldre material
som inte uppfyller kraven
rensas efter hand bort.
I grundskolan ingår hållbar
utveckling i flera av
skolämnena och olika
aktiviteter genomförs löpande.
I förvaltningen i stort
genomförs strategin att
använda digitalisering som
ett sätt att minska
pappersåtgång.
Prognosen är att vi inte helt
kommer att uppnå målet.

Aktiviteter

Vi lär barnen om hållbar
utveckling
Personalen i våra
verksamheter är goda
förebilder (Giftfri
förskola/hållbar
utveckling/återvinning)

Utbildningsnämnd
kommun@borgholm.se ● 0485 – 88 000 ●
www.borgholm.se

Kartlägga digitala system
och hur de förhåller sig till
varandra

Dela dokument istället för
att skicka med e-post
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Nämndens mål

Nyckeltal

Aktiviteter

Utbildningsnämndens
verksamheter ska arbeta
aktivt med en resursfördelning
anpassad till verksamhetens
behov

Genomförd
månadsuppföljning

Analys
Arbetet med
resursfördelningen pågår
aktivt i samarbete med
ekonomiavdelningen. Vissa
poster är svåra att förutse när
budget läggs och därför blir
prognosarbetet mycket viktigt
och alla chefer är involverade
i detta.
Prognosen är att vi kommer
uppnå målet.

Workshops kring
användning av Stratsys
beslutstöd

1.6 Personaluppföljning

Arbetad tid

Jan

Feb

Mar

Antal årsarbetare
2018

262

230

270

Antal årsarbetare
2019

275

243

286

Utbildningsnämnd
kommun@borgholm.se ● 0485 – 88 000 ●
www.borgholm.se
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Arbetad tid

Jan

Feb

Mar

Övertid 2018

47

87

89

Fyllnadstid 2018

276

209

306

Övertid 2019

100

81

118

Fyllnadstid 2019

282

299

529

Sjukfrånvaro

Jan

Feb

Mar

Sjukfrånvaro 2018

5,74

8,29

7,49

Sjukfrånvaro 2019

7,20

8,94

7,97

Korttidssjukfrånvaro
2018

2,87

4,61

3,51

Korttidssjukfrånvaro
2019

3,16

3,85

3,16

Utbildningsnämnd
kommun@borgholm.se ● 0485 – 88 000 ●
www.borgholm.se
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1.7 Prognos
Utbildningsförvaltningens prognos visar på ett negativt utfall vid årets slut om -2 104 tkr.
Förändringen av prognosen från föregående månad består i genomgång av behov ute på
enheterna. Arbete med åtgärder föreligger för att nå en budget i balans.
Överföringen av ytterligare tilläggsbelopp skapar på helårsbasis ett större underskott
centralt. Något vägs det upp av vakanser och sjukskrivningar på förvaltningsövergripande
nivå, men sammantaget återfinns ett prognostiserat underskott om 2,5 mkr.
Ett fortsatt stort personalbehov återfinns på norra området och på Åkerboskolan till
hösten för att stödja elever med särskilda behov. Detta finansieras med hjälp av
ytterligare tilläggsbelopp som överförts.
Centrala området visar på ett prognostiserat överskott. Minskade elevgrupper på
Viktoriaskolan innebär ett minskat behov och skapar därmed ett förväntat överskott vad
gäller personal. Vidare förväntas de höga intäkterna som kommit under våren att behållas.
Även södra området har på vissa enheter fått ytterligare tilläggsbelopp. Dock återfinns
behov på andra enheter vilket skapar den negativa prognosen.
Kulturskolan har en prognostiserad budget i balans. Biblioteket har under våren haft
vakanser vilket skapat ett överskott. Mycket arbete med EP-valet och folkomröstningen
föreligger och det finns ett stort behov av vikarier, både för valet, men också för att
bemanna under sommaren.
Starten av särskolan till hösten är inte helt finansierad ännu, det beror på hur många
elever som kommer att börja på särskolan. Eleverna är idag integrerade på olika skolor
och har tilläggsbelopp där. För dem som börjar på särskolan förs tilläggsbeloppet över till
särskolans budget. En analys av detta kommer att göras när det står helt klart vilka
familjer som tackat ja.

Prognos sammanställning
Årsbudget

Årsprognos

Budgetavvikelse

Total
60

Central stödfunktion

63 651

66 184

-2 534

61

Norra
rektorsområdet

21 666

21 673

-8

62

Centrala
rektorsområdet

49 778

49 266

512

63

Södra
rektorsområdet

39 600

39 725

-125

64

ANSVAR-text
saknas

0

1

-1

65

Kulturområdet

9 825

9 775

50

69

Projekt

0

0

0

184 520

186 625

-2 104

Summa

Utbildningsnämnd
kommun@borgholm.se ● 0485 – 88 000 ●
www.borgholm.se
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1.8 Åtgärder
För att nå en budget i balans behöver hela förvaltningen spara 1,3% under resten av året.
Centralt på förvaltningen finns områden som är svåra att påverka utfallet på. Bland annat
central stödfunktion där till exempel avskrivningar finns. Interkommunal ersättning och
skolskjuts är lagstadgade och går därmed inte att minska. Pedagogiska måltider och
Kulturgarantin är baserade på KF-beslut och kommer inte påverkas av effektiviseringar.
Därav kommer åtgärder att behövas på övriga områden inom förvaltningen.
Cheferna har fått i uppdrag att ta fram handlingsplaner och konsekvensbeskrivningar för
att gemensamt uppnå en budget i balans. Dessa åtgärder presenteras för
utbildningsnämnden på mötet i juni.

1.9 Framtid
Eftersom vi rekryterar 3 nya chefer och 1 ny utvecklingsledare kommer fokus under
hösten vara att skapa förutsättningar för att inlemma de nya medlemmarna i förvalningens
ledningsgrupp och genom det säkerställa en bra introduktion till ett hållbart ledarskap.
Ett samarbete har inletts med Mörbylånga kommun på uppdrag av kommunledningarna i
båda kommunerna. Beroende på utfallet i frågan Öland en eller två kommuner kommer vi
att utveckla samarbetet endera som två kommuner eller som blivande en. Samverkan
kommer att i första steget handla om gemensamma IT-system och gemensam
kompetensutveckling.
Skolverket kommer att digitalisera de nationella proven fullt ut från 2022. Det ställer krav
på kommunerna vad gäller både kompetens och hårdvara. Arbetet med att implementera
den nationella digitaliseringsstrategin blir viktigt för utbildningsnämndens alla
verksamheter framöver.

Utbildningsnämnd
kommun@borgholm.se ● 0485 – 88 000 ●
www.borgholm.se
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Sammanträdesprotokoll
UTBILDNINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT

§ 29

Sammanträdesdatum

Paragraf

2019-05-15

29

Dnr 2019/1 640 UN

Uppföljning och analys av budget april, Tertial 1 2019
Beslut
Utbildningsnämndens arbetsutskott beslutar
att då resultatet för tertialbokslut 1 inte är klart vid arbetsutskottet möte så överlämnar utskottet ärendet utan beredning till utbildningsnämnden.
att föreslå utbildningsnämnden att redovisa ett underskott till kommunstyrelsen med
konsekvensanalyser och åtgärdsplan.
att göra ett informationsärende till utbildningsnämndens möte den 29 maj 2019 angående ”Kontroll i Statsbidrag för likvärdig skola”.
Ärendebeskrivning
Utbildningsförvaltningen uppvisar preliminärt en budgetavvikelse i april på – 165 tkr.
Beslutsunderlag
Preliminärt resultat Tertialbokslut, april 2019
Dagens sammanträde
Controller Izabelle Sjöbäck och förvaltningschef Helena Svensson redogör för det
preliminära resultatet för april 2019. Då tertialbokslutsrapporten inte är klart vid arbetsutskottets möte så kommer analys av verksamheten, personaluppföljning, månadsuppföljning och prognos att presenteras vid utbildningsnämndens möte den 29
maj 2019.
Förvaltningschef Helena Svensson informerar att skolverket genomför en stickprovskontroll av redovisat statsbidrag Likvärdig skola på 1,5 miljoner där skolverket har
fått input att vi inte uppfyller kriterierna för bidraget.
______________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
UTBILDNINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT

§ 34

Sammanträdesdatum

Paragraf

2019-05-15

34

Dnr 2019/75 623 UN

Skolskjutsfrågor
Beslut
Utbildningsnämndens arbetsutskott beslutar
att ge utbildningsförvaltningen i uppdrag att ta fram ett underlag till beslut för skolskjuts till fritidshem kopplat till särskola till utbildningsnämndens möte den 29
maj 2019.
Ärendebeskrivning
Två skolskjutsärenden behöver diskuteras inför eventuella beslut
1. skolskjuts till fritidshem kopplat till placering i särskola
Skolskjuts medges normalt enbart till och från skolans verksamhet och om ett barn
har fritidshemsplacering så lämnar och hämtar vårdnadshavarna eftersom skolbarnsomsorgen är kopplad till vårdnadshavarnas arbetstider. Nu när Borgholms
kommun startar upp grundsärskolan i Köpingsvik igen har frågan om dessa elever
kommer att få skolskjuts till fritidshemmet kommit upp. Eftersom särskolan enbart
finns i Köpingsvik så kommer barnen som är inskrivna där också att gå på fritids på
Köping om de har behov av det. För att inte försvåra för vårdnadshavarna, som
kanske får långt att köra sina barn till Köpingsvik istället för den grundskola de tillhör kan det vara lämpligt att ge dem skjuts till och från fritidshemmets verksamhet.
2. problematik kring elever som valt att gå på Åkerboskolan trots att de tillhör
Slottsskolans upptagningsområde. Ansökningar om skolskjuts på särskilda skäl
börjar komma in inför höstterminen.
Beslutsunderlag
Kommunfullmäktiges beslut den 15 april 2018 § 84
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslut den 6 november 2018 § 321
Kommunstyrelsens beslut den 11 december 2018 § 269
Kommunfullmäktiges beslut den 11 februari 2019 § 45
Tjänsteskrivelse daterad den 9 maj 2019
Dagens sammanträde
Mötet diskuterar kring skolskjutsfrågorna. Att se över skolskjuts för elever som valt
Åkerboskolan framför sin placeringsskola ingår redan i uppdraget som utbildningsförvaltningen har i höst tillsammans med KLT. Mötet lägger fram önskemål om underlag till beslut utifrån skolskjuts till och från fritidshemmet för elever som går på
särskola.
______________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

Beteckning

2019-05-22

2019/75 623

Ert datum

Er beteckning

1 (1)

Handläggare

Kim Jakobsson
Administrativ chef

Till utbildningsnämnden

Fritidshemsskjuts grundsärskola
Förslag till beslut
att

revidera riktlinjerna för skolskjuts inom Borgholms kommun med fritidshemsskjuts i grundsärskola.

Ärendebeskrivning
Borgholms kommun har nu ett tillräckligt antal elever med behov av undervisning i
grundsärskola för att igen kunna bedriva grundsärskolans verksamhet i egen regi.
Detta innebär dock att samtliga grundsärskolelever i kommunen går i skola på ett
och samma ställe vilket kan innebära långa avstånd för vårdnadshavare som behöver hämta sina barn på fritidshem. När verksamheten tidigare bedrevs hade grundsärskolans elever möjlighet att få skolskjuts hem från skolan inte bara i anslutning till
skolans ramtid utan utifrån sin vistelsetid på fritidshemmet. Eftersom att grundsärskolans elever är ganska begränsade till antalet och de åker särskilt anordnad
skoltransport istället för skolbuss har detta inte varit några större problem att anordna. Utbildningsförvaltningen föreslår därför utbildningsnämnden att besluta om att
införa möjligheten till fritidshemsskjuts för elever som går i grundsärskola i Borgholms kommun.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad den 22 maj 2019
Bedömning
Fritidshemsskjuts för elever som går i grundsärskola i Borgholms kommun bedöms
vara en förutsättning för att flera av dessa elever ska kunna delta i verksamheten.
Konsekvensanalys
Då grundsärskolans elever åker särskilt anordnade skoltransport bör fritidshemsskjuts för dessa elever inte innebära några större negativa konsekvenser för kommunen. Detta skulle dock öka möjligheten för de elever som skulle behöva undervisas i grundsärskola att få en anpassad undervisning.

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN
Helena Svensson
Utbildningschef

Kim Jakobsson
Administrativ chef
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TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

Beteckning

2019-05-22

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

lägg redovisade delegeringsbeslut med godkännande till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Redovisning av fattade delegeringsbeslut.
Beslutsunderlag
Sammanställning delegeringsbeslut daterad den 22 maj 2019
Tjänsteskrivelse daterad den 22 maj 2019
Arbetsutskottets protokoll daterat den 15 maj 2019

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN
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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Handlingar
Utskriftsdatum:

2019-05-22

Utskriven av:

Diarieenhet:

Utbildningsnämnd

Datum:

2019-04-17 - 2019-05-21

Riktning:

Upprättade

Status:

Aktuella

Dokumenttyp:

DELEGERINGSBESLUT

Anne-Charlott Petersson

Notering:
Sekretess:
Id

Visas ej
I/U/K

Beskrivning

Ansvarig

Datum

Avsändare/Mottagare

Avdelning

Ärendenummer

Notering

Dokumenttyp

Ärendemening
2019.466

U

Beslut - Hemkommunen tillstyrker. Avtal om
interkommunal ersättning - Elev från annan
kommun

Helena Svensson

2019-05-10

Värnamo kommun

UTBILDNINGSFÖRVALTNI
NGEN

UN 2019/9

***Sekretess***

DELEGERINGSBESLUT

Avtal om interkommunal ersättning &
Bidragsbelopp upprättade
under 2019 för läsåret 2019, 2019/20

Sidan 1 av 1

23

TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

Beteckning

2019-05-20

2019/74 610

Ert datum

Er beteckning

1 (1)

Handläggare

Helena Svensson
Utbildningschef

Till Utbildningsnämnden

Informationsärende: Uppföljning av värdegrundsarbete UN190529
Ärendebeskrivning
Utbildningsnämnden har i sitt kalendarium fastställt att värdegrundsarbetet ska följas
upp i maj månad. Utbildningsnämndens arbetsutskott beslutade 2019-05-15 att följa
samma upplägg som förra mandatperioden och därför har Helena Johansson Stegert och Jan-Erik Carlsson bjudits in till mötet för att beskriva sitt arbete med värdegrund och likabehandling.
Beslutsunderlag
Likabehandlingsplan Gärdslösa 2018/19
Likabehandlingsplan Viktoriaskolan 2018/19

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN
Helena Svensson
Utbildningschef

Postadress

Box 500[
38701 Borgholm

Telefon

Telefax

e-mail / www

Helena.Svensson@borgholm.se
http://www.borgholm.se
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Likabehandlingsplan
2018/2019
Förskoleklass - år 5 och Fritidshem

45

På Viktoriaskolan tar all personal medvetet och engagerat avstånd från alla former av
kränkande behandling. Vi arbetar främjande för att förebygga kränkningar och diskriminering.
All personal är skyldig att ingripa om någon utsätts för kränkande behandling.
Likabehandlingsplanen ska ge en översikt över skolans rutiner och de åtgärder som behövs
för att förebygga och förhindra kränkningar och diskriminering. Syftet är att beskriva hur
skolan arbetar för att främja, förebygga och åtgärda diskriminering och kränkande
behandling som sker i verksamheten.
Det övergripande arbetet i verksamheten ska bidra till att alla elever upplever att de trivs och
känner sig trygga, att ingen upplever att de utsätts för kränkande behandling eller
diskriminering och att elever, personal och vårdnadshavare känner till skolans regler. All
personal och alla elever ska känna sig väl förtrogna med skolans Likabehandlingsplan.
Eleverna ska veta vart de kan vända sig om de blir utsatta för kränkningar eller
diskriminering och uppleva att de vuxna tar dem på allvar när de berättar att kränkande
handling har begåtts.
Både diskrimineringslagen och 6:e kapitlet i skollagen har till syfte att skydda barn och elever mot
kränkningar av deras värdighet.

Definitioner
Diskriminering:
Ett uppträdande som kränker ett barns eller en elevs värdighet genom att man behandlar en
elev sämre och missgynnandet har samband med diskrimineringsgrunderna:
• kön
• etnisk tillhörighet
• religion eller annan trosuppfattning
• sexuell läggning
• funktionsnedsättning
• ålder
• könsöverskridande identitet eller uttryck
Kränkande behandling:
Kränkande behandling är beteenden som kränker en annan människas värde, men som inte
har samband med någon diskrimineringsgrund. Kränkningar kan vara fysiska, verbala, ickeverbala, utfrysande, förlöjligande, psykosociala och text- samt bildburna.
Man behöver inte ha ett elakt uppsåt för att göra sig skyldig till diskriminering eller annan
kränkande behandling. Det är den kränkta individens subjektiva upplevelse som är en viktig
utgångspunkt.
Mobbning:
Mobbning skiljer sig från annan kränkande behandling genom att den förutsätter att den som
utsätts kränks vid upprepade tillfällen och under en viss tid. Dessutom råder en obalans i
makt mellan den som mobbar och den som utsätts för mobbning. Def: Olweus

Vision: På Viktoriaskolan behandlar alla varandra med respekt
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Förebyggande och främjande arbete
Det främjande arbetet syftar till att skapa en trygg skolmiljö och förstärka respekten för allas
lika värde. På Viktoriaskolan arbetar alla för att skolan och fritidshem följer riktlinjerna i
Likabehandlingsplanen. I detta arbete ingår kamrat- och fritidsstödjare, elev- och fritidsråd
och trygghetsgrupp.
Med förebyggande arbete menar vi det arbete som vi gör i verksamheten för att avvärja
risker för diskriminering eller annan kränkande behandling. Det omfattar sådant som i en
kartläggning av verksamheten identifierats som risker.
Enligt förordningen (2006:1083) om barns och elevers deltagande i arbetet med planer mot
diskriminering och kränkande behandling ska planerna upprättas, följas upp och ses över under
medverkan av barnen eller eleverna vid den verksamhet för vilken planen gäller.
Vi strävar efter att det ska finnas en röd tråd mellan klassråd, elev- och fritidsråd, kamratoch fritidsstödjare. Vid dessa tillfällen används en mall som enheten tagit fram för att
säkerställa likvärdighet. Elev- och fritidsrådet träffas en gång i månaden för att diskutera
synpunkter från klassråden. Även kamratstödjarna och fritidsstödjarna träffas en gång per
månad för att gå igenom hur eleverna upplever stämningen på skolan, diskutera elevernas
tankar kring att förebygga diskriminering och annan kränkande behandling samt för att främja
ett tryggt klimat på skolan.
På skolan finns en Trygghetsgrupp som arbetar med värdegrundsfrågor. Gruppen består av
representanter från alla arbetslag, kurator samt rektor. Kurator ingår i Trygghetsgruppen för
att knyta trygghetsarbetet till elevhälsan. Representanterna i Trygghetsgruppen fungerar som
en länk till övrig personal. De har ett särskilt ansvar för kompetensspridning och för att det
åtgärdande arbetet får effekt. Gruppen träffas en gång per vecka. Arbetet består av att
diskutera riktlinjer för förebyggande och främjande arbete på skolan och att diskutera de
ärenden och den dokumentation som inkommit samt åtgärda vid behov. Trygghetsgruppen
arbetar skyndsamt och systematiskt med kontinuerliga uppföljningar.
Det sker gemensamma aktiviteter på skolan där eleverna är delaktiga i planeringen. Detta för
att främja ett gott klimat där de genom tvärgrupper och fadderverksamhet lär känna varandra
över klasserna/avdelningarna.
Eleverna involveras i det förebyggande arbetet genom att vara delaktiga i att kartlägga
tryggheten på skolan. En trivselenkät genomförs på kommunnivå varje år där utvalda
årskurser deltar. Skolan gör dessutom egna enkätundersökningar i klasserna och
fritidshemmet gör enskilda intervjuer. Dessa sammanställs och används som underlag för att
kartlägga tryggheten på skolan. Dessa ger ett bra underlag för det fortsatta arbetet där
eleverna också är involverade i arbetet kring åtgärder. Under åren 2015-2017 samarbetade
skolan med organisationen Friends. Det innebar att skolan under dessa år hade möjlighet att
få ta del av deras stöd och material.
För att eleverna ska vara delaktiga sker återkoppling kontinuerligt via klass-, elev- och
fritidsråd, kamrat- och fritidsstödjarträffar kring aktuella frågor. Varje klass och avdelning
diskuterar med jämna mellanrum frågor kring trygghet. Personalen ska främja ett tillåtande
och öppet klimat. Personalen stämmer kontinuerligt av med eleverna att de vet vart de kan
vända sig om de skulle känna sig utsatta eller se någon annan som är det.
Skolan har en nära kontakt med vårdnadshavare och återkopplar värdegrundsarbetet under
föräldramöten och vid behov. Under utvecklingssamtalen finns möjlighet att föra fram tankar
och funderingar kring skolan.
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Åtgärdande arbete
Utifrån de rutiner som finns på skolan kan personalen uppmärksamma om kränkande
handlingar eller diskriminering förekommer. Skolan är då skyldig att sätta in åtgärder.
Enligt 2 kap. 7 § diskrimineringslagen och 6 kap. 10 § skollagen ska huvudmannen om det
förekommer trakasserier, sexuella trakasserier eller kränkande behandling vidta de åtgärder som
skäligen kan krävas för att i framtiden förhindra trakasserier och kränkande behandling.
Enligt 6 kap. 10 § skollagen är en lärare, förskollärare eller annan personal som får kännedom om att
ett barn eller en elev anser sig ha blivit utsatt för trakasserier eller kränkande behandling i samband
med verksamheten skyldig att anmäla detta till förskolechefen eller rektorn.
Personalen på skolan har gemensamt ansvar för att dokumentera kränkningar och
diskriminering som sker på skolan. Kränkande behandling markeras direkt och
dokumenteras (se bilaga 2).

Mål 2018/2019
Viktoriaskolans gemensamma mål för Förskoleklass - år 5 och Fritidshem:




Eleverna upplever att vi har ett väl fungerande rastvärdssystem.
Eleverna upplever att vi respekterar varandra i tal och skrift utan kränkningar,
svordomar och könsord.
Eleverna upplever att alla på skolan är rädda om skolans saker och material samt att
var och en ansvarar för att hålla rent och snyggt omkring sig.

Så här ska vi nå målen
Eleverna upplever att vi har ett väl fungerande rastvärdssystem
• Rastvärdsschemat ska kontinuerligt ses över under läsåret. Ansvariga är
Trygghetsgruppen.
• Rastvärdsschemat sitter uppe väl synligt i korridoren med hela namnet utskrivet på de
aktuella rastvärdarna.
• Frånvarande personal ansvarar för att rastvärden ersätts vid frånvaro genom att skriva in
det i vikarieinstruktionen.
• Alla elever ska se vilka man kan vända sig till på rasten och därför ska vuxna alltid använda
reflexväst.
• I samtal med eleverna ta reda på deras tankar och synpunkter på förbättringar kring raster.
• Vi eftersträvar att kunna erbjuda eleverna gemensamma och alternativa rastaktiviteter.

Eleverna upplever att vi respekterar varandra i tal och skrift utan kränkningar,
svordomar och könsord.



Ingen vuxen på skolan tolererar dåligt språkbruk utan alla agerar direkt.
Regelbunden diskussion och återkoppling i klassrummen, på fritidshemmen, på
kamrat-/fritidsstödjarmöten och klass-, elev- och fritidsråd med eleverna om dåligt
språkbruk.
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Eleverna upplever att alla på skolan är rädda om skolans saker och material samt att
var och en ansvarar för att hålla rent och snyggt omkring sig.




Alla elever är väl förtrogna med skolans trivselregler.
All personal på skolan hjälper till och påminner eleverna och föregår med gott
exempel.
Regelbunden diskussion och återkoppling i klassrummen, på fritidshemmen, på
kamrat-/fritidsstödjarmöten och klass-, elev- och fritidsråd med eleverna om hur vi
hanterar skolans miljö, saker och material.

Så här ska vi mäta resultaten
• Enkätundersökningar bland elever och vårdnadshavare på skolan.
• Samtal och återkoppling på kamrat- och fritidsstödjarträffarna och i klass-, elev- och
fritidsrådet.
• Samtal och återkoppling med personalen, som Trygghetsgruppen ansvarar för.
• Samtal och återkoppling med vårdnadshavare, på t ex föräldramöten, Drop-in träffar.
• Kontinuerlig avstämning av inkomna ärenden till Trygghetsgruppen.

Bedömning av måluppfyllelse
Årligen bedömer vi resultatet och skriver in det i den nya Likabehandlingsplanen. Därefter tar
vi ställning till om nya mål ska sättas upp eller om vi ska jobba vidare med de gamla (se
bilaga 1, 2017/2018 års Likabehandlingsplan). Planen för nästkommande läsår upprättas i
juni månad.

Kommunikation
Personal, elever och vårdnadshavare ska informeras om verksamhetens
Likabehandlingsplan. Skolan/Trygghetsgruppen följer upp och utvärderar
Likabehandlingsplanen årligen tillsammans utifrån det värdegrundsarbete som bedrivs på
skolan. Vårdnadshavare på Viktoriaskolan får information om Likabehandlingsplanen och
Trygghetsgruppens arbete under det första föräldramötet. Eleverna får information från sina
lärare och under kamrat- och fritidsstödjarträffar. Det är av stor betydelse att arbetet med
Likabehandlingsplanen förankras bland personal, elever och vårdnadshavare.
Vi utgår ifrån elevernas och personalens tankar och synpunkter genom enkätundersökningar
och intervjuer när vi utformar målen i Likabehandlingsplanen. Vårdnadshavare har möjlighet
att ge sina tankar på föräldramöten, Drop-in träffar och Föräldraråd.
Likabehandlingsplanen finns också på www.borgholm.se/viktoriaskolan.
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Bilaga 1
Utvärdering av Likabehandlingsplanen 2017/2018
Likabehandlingsplanen skall vara ett levande verktyg i det dagliga arbetet. Den ska årligen
följas upp, eller oftare om behov uppstår eftersom nya målsättningar och åtgärder kan
behöva formuleras. Trygghetsgruppen utvärderar Likabehandlingsplanen i slutet av
vårterminen. Rektor utvärderar årets arbete med utgångspunkt från Trygghetsgruppens,
arbetslagens och kamrat- och fritidsstödjarnas tankar.
Uppföljning och utvärdering av Likabehandlingsplanen ska göras inom ramen för
utbildningsförvaltningens systematiska kvalitetsarbete och för den egna skolans uppföljning.
Resultatet av denna utvärdering ligger till grund när nästa års Likabehandlingsplan tas fram.
Elever och vårdnadshavare ska varje år få ta del av resultatet av utvärderingen. Denna
presenteras för eleverna på klassråd och på föräldramöten samt via hemsidan där
utvärderingen finns med som en rubrik i Likabehandlingsplanen.
Mål 2017/2018
Gemensamma mål:
• Eleverna upplever att vi har ett väl fungerande rastvärdssystem.
• Eleverna upplever att skolans alla platser är trygga.
Skolans mål:
• Eleverna ska uppleva delaktighet.
Fritidshemmets mål:
• Ökat elevinflytande.

Så här har vi arbetat för att nå målen
• Vi har granskat och reviderat rastvärdsschemat flera gånger under läsåret.
• Vi har haft fast bordsplacering för alla klasser i matsalen.
• Vi har kontinuerligt haft samtal med eleverna kring otrygga platser. Samt diskuterat frågan
på våra personalmöten, klass-, elev- och fritidsråd och kamrat- och fritidsstödjarmöten.
• Personalen på fritidshemmet har arbetat med barnen i mindre grupper.
• Vi har anpassat och utvecklat rutinerna och strukturen för fritidshemmet.

Så här har vi mätt resultaten
• Vi har haft samtal och återkoppling på kamrat- och fritidsstödjarmöten och klass-, elev- och
elevrådsmöten.
• Trygghetsgruppen har följt upp och utvärderat sina åtgärder på skolan.
• Samtal och återkoppling i arbetslagen och på arbetsplatsträffar har genomförts under
läsåret.
• Samtal och återkoppling med vårdnadshavare.

Bedömning av måluppfyllelse läsåret 2017/2018
Under läsåret har rastvärdsschemat reviderats flera gånger pga. sjukskrivning och ändrade
arbetsuppgifter. Personal och elever har upplevt att det flera gånger saknats rastvärdar ute
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under rasterna. Personal och elever har också upplevt att rastvärdarna inte alltid använt
reflexväst ute på rasterna. Vi kommer att arbeta vidare med målet nästkommande läsår.
Vi kan konstatera att eleverna upplever att skolans alla platser är tryggare. Vid samtal med
eleverna framkommer åsikter om att det fortfarande är ofräscht i vissa gemensamma
utrymmen mer än att det upplevs otryggt. Målet är delvis uppnått men kommer inte stå kvar
som ett mål.
Målet med elevinflytandet har inte mätts men har arbetats med under året. Vi väljer att
avsluta målet och prioritera andra mål.
Målet att eleverna upplever att de vuxna på fritidshemmet har tid för dem har delvis uppnåtts,
arbetet med att dela in eleverna i mindre aktivitetsgrupper fortsätter. Målet är avslutat.

Fastställd 2018-08-13 i samarbete med skolans Trygghetsgrupp
Karin Albertz Rektor
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Bilaga 2

Trygghetsgruppens arbete
Enligt 2 kap. 7 § diskrimineringslagen och 6 kap. 10 § skollagen är en huvudman som får kännedom
om att ett barn eller en elev som deltar i eller söker till verksamheten anser sig ha blivit utsatt för
trakasserier, sexuella trakasserier eller kränkande behandling i samband med verksamheten skyldig
att skyndsamt utreda omständigheterna kring de uppgivna trakasserierna eller kränkningarna.
När skolan får indikationer om att något inte står rätt till enligt vår Likabehandlingsplan
påbörjas ett utredande arbete som leder till åtgärder, vilket vi enligt lag är skyldiga att göra.
Det kan vara utifrån den sammanställning av händelser som Trygghetsgruppen gör, svar
utifrån trygghetsenkäterna eller information som inkommit på annat sätt.
All personal som blir vittne till eller på annat sätt får kännedom om kränkande behandling,
trakasserier eller diskriminering ingriper genom att omedelbart hantera händelsen. Berörd
personal informeras. Klassläraren ansvarar för att händelsen utreds och att vårdnadshavare
kontaktas. I personalrummet finns blanketter där personal ska dokumentera händelsen.
Dokumentationen läggs i en brevlåda och sammanställs regelbundet, det ger
Trygghetsgruppen en överblick av vilka elever som mer regelbundet utsätts för kränkningar
och vilka elever som utsätter andra. Denna dokumentation förvaras i låst utrymme. Efter en
sammanställning gör Trygghetsgruppen en bedömning av hur dessa händelser ska hanteras.
De inkomna kränkningarna anmäls till huvudman. Trygghetsgruppens sammanställning blir
också en viktig grund för det fortsatta utvecklingsarbetet på skolan.
Utredningen skall alltid ske med största möjliga hänsyn till den utsatte och övriga inblandade.
Utredningen bör allsidigt belysa vad som inträffat och omfatta både den som blivit utsatt och
den/de som påstås ha utövat kränkningarna. Utredningens omfattning anpassas efter det
enskilda fallet.
Elever som ser något som kan vara en kränkande handling kan vända sig till
Trygghetsgruppen direkt, personal på skolan eller anonymt lägga meddelanden i brevlådorna
som finns placerade i personalrummet och vid expeditionen.

Arbetsgång vid utredningssamtal utförda av Trygghetsgruppen
Utifrån den inkomna dokumentationen gör Trygghetsgruppen en bedömning hur ärendet
vidare ska hanteras. Återkoppling sker löpande till berörd personal, berörda elever och
vårdnadshavare under arbetets gång.
Om bedömningen görs att det krävs en åtgärd av Trygghetsgruppen sker det enligt
nedanstående arbetsgång:

Steg 1
• Två representanter från Trygghetsgruppen håller ett utredande samtal med den elev som
upplever sig kränkt. En person leder samtalet medan den andra är med och för
dokumentation.
• Samma personer ur Trygghetsgruppen samtalar med den elev som utpekats för
kränkningen. Samtalet är utredande där eleven ges möjlighet att ge sin version av
händelsen.
• Berörda vårdnadshavare kontaktas.
• Utifrån de utredande samtalen sätts åtgärder in.
• Uppföljningssamtal sker med berörda elever.

Steg 2
• Om kränkningarna fortsätter tar Trygghetsgruppen initiativ till ytterligare utredning samt
åtgärder.
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Steg 3
• Om kränkningarna trots utredningar och insatta åtgärder inte upphör följer skolan de
riktlinjer som finns i Skollagens kapitel 5 om Trygghet och studiero samt kapitel 6 om
Åtgärder mot kränkande behandling.
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Bilaga 3
Tillvägagångssätt när en elev känner sig kränkt av vuxen
Enligt 6 kap. 9 § skollagen får huvudmannen eller personalen inte utsätta ett barn eller en elev för
kränkande behandling.

Steg 1
Information och eventuell dokumentation överlämnas till rektor. Bedöms kränkningen som
mycket allvarlig, d v s att handlingen är att betrakta som en brottslig handling, anmäls
ärendet till polisen och rapporteras till utbildningschefen.
Vid kränkning som inte bedöms som brottslig handling lämnas information och eventuell
dokumentation till rektor.

Steg 2
Rektor kallar berörd personal tillsammans med fackliga ombud till ett möte.

Steg 3
Om möjligt har rektor och lärare ett möte med berörd elev. Vårdnadshavare informeras om
samtalet och erbjuds att delta. Eleven kan även ta med sig en för eleven trygg vuxen från
skolan som stöd.

Steg 4
Om kränkning inte upphör omedelbart överlämnas ärendet till utbildningschefen.

Steg 5
Eleven erbjuds i samråd med vårdnadshavare stödsamtal från skolpsykolog/kurator.

Repressalier
Personal får inte utsätta en elev för straff eller annan form av negativ behandling på grund av
att eleven eller vårdnadshavare har anmält skolan för diskriminering eller påtalat
förekomsten av trakasserier eller kränkande behandling. Det gäller även när en elev,
exempelvis som vittne, medverkat i en utredning.

Befogade tillsägelser
Skolans personal måste ibland tillrättavisa en elev för att skapa en god miljö för hela klassen
eller för skolan. En befogad tillrättavisning är inte en kränkning i lagens mening, även om
eleven ifråga kan uppleva det som kränkande.
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Sammanträdesprotokoll
UTBILDNINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT

§ 31

Sammanträdesdatum

Paragraf

2019-05-15

31

Dnr 2019/74 610 UN

Uppföljning av värdegrundsarbete
Beslut
Utbildningsnämndens arbetsutskott beslutar
att

bjuda in ett skolområde till Utbildningsnämnden den 29 maj för att beskriva
värdegrundsarbetet.

att

skicka ut deras likabehandlingsplan som underlag till nämnden inför mötet.

Ärendebeskrivning
Utbildningsnämndens arbetsutskott beslutade den 16 maj 2018 att bjuda in skolledningen för centrala rektorsområdet och skicka ut likabehandlingsplaner som underlag till nämnden inför mötet.
Eftersom det är ny mandatperiod behöver ett nytt beslut tas kring vilket upplägg nuvarande nämnd vill ha för den årliga uppföljningen av värdegrundsarbete.
Beslutsunderlag
Utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut den 16 maj 2018 § 40
Utbildningsnämndens beslut den 30 maj 2018 § 51
Dagens sammanträde
Mötet diskuterar kring möjligheten att fortsätta med upplägget att bjuda in skolledare
till utbildningsnämnden för att beskriva deras värdegrundsarbete.
______________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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TJÄNSTESKRIVELSE
1 (2)

Datum

Beteckning

2019-05-20

2019/70 641

Ert datum

Er beteckning

Handläggare

Helena Svensson
Utbildningschef

Till utbildningsnämnden

Kontroll i Statsbidrag för en likvärdig skola
Förslag till beslut
att

notera informationen

Ärendebeskrivning
Skolverket har gjort en kontroll hos Borgholms kommun för att säkerställa att statsbidraget för en likvärdig skola används på det sätt som förordningen anger. Utbildningsförvaltningen har tillsammans med ekonomiavdelningen tagit fram underlag
enligt de anvisningar Skolverket gav. Syftet är att säkerställa att kommunen inte
minskat sina egna kostnader för förskoleklass och grundskola per elev jämfört med
ett snitt av de tre föregåande åren.
Resultatet, som redovisas nedan, visar enligt kommunens beräkning att kommunen
inte minskat kostnaderna.
2015

2016

2017

Genomsnitt

2018

Differens

Elevhälsa
Kostnad/elev

3359

3460

3747

3522

3614

92

Förskoleklass
Kostnad/elev

2291

2154

2927

2457

2699

242

Grundskola
Kostnad/elev

41773

48526

50379

46893

50027

3134

Ärendet är inte beslutat av Skolverket ännu.
Beslutsunderlag
Brev från Skolverket

Bedömning
Enligt de uträkningar som gjorts har Borgholms kommun inte minskat sina kostnader
för undervisning i förskoleklass och grundskola.

Postadress

Box 500[
38701 Borgholm

Telefon

Telefax

e-mail / www

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

Konsekvensanalys
Om Borgholms kommuns svar till Skolverket inte blir godkänt kan kommunen bli
återbetalningsskyldig för de 1,5 mkr som bidraget omfattar för 2018. Om det skulle
inträffa är sannolikheten dessutom stor för att bidraget för 2019 (4 mkr) och 2020 inte heller kan betalas ut.

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN
Helena Svensson
Utbildningschef

Skickas till
Kommunstyrelsen

Kim Jakobsson
Administrativ chef
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59
Dnr 2019/3-600

Kalendarium för utbildningsnämnden Borgholm
MAJ 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
Maj
AU: 15/5
UN: 29/5

Ärenden

Juni
AU: 12/6
UN: 26/6
Augusti
AU: 14/8
UN: 28/8
September
AU: 11/9
UN: 25/9

Bjuda in team

Oktober
AU: 9/10
UN: 23/10
November
AU: 13/11
UN: 27/11
December
AU: 9/12
UN: 16/12
Januari

Februari

Bjuda in team
Bjuda in team

Årshjul
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
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
Uppföljning av systematiskt kvalitetsarbete
från föregående år
Årsbokslut föregående år inkl. uppföljning av
internkontroll
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Mars

April

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) + Utreda konsekvenserna av
förändringar i upptagningsområdet mellan Slottsskolan och
Åkerboskolan (UN 190424 § 50)

Uppföljning anmälan om kränkning från
föregående år
Satsningar och effektiviseringar inför
kommande budgetår
Redovisning av Patientsäkerhetsberättelse
för föregående år
Redovisning av skolpliktsbevakning och
elevfrånvaro
Taxor till nästa år för beslut i KF

Status
Kommunledningsgruppen har gjort
ett uppdrag till Samhällsbyggnadsförvaltningen. Återkommer till
nämnderna under våren 2019.
Redovisas för UN i juni 2019

Hösten 2019, i samarbete med KLT

