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Dnr 2019/1 640 UN

Uppföljning budget maj 2019
Beslut
Utbildningsnämndens arbetsutskott föreslår utbildningsnämnden
att

lägga månadsuppföljning maj 2019 med godkännande till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Utbildningsförvaltningen uppvisar ett preliminärt resultat om -31 tkr för maj månad.
Prognosen på helår uppgår till -1 295 tkr. Föregående månad visade på ett prognostiserat underskott vad gäller förvaltningens tilläggsbelopp. Under månaden har
mycket arbete gjorts av förvaltningens chefer för att gemensamt nå en budget i balans. Prognosen har därmed minskat från - 2 103 tkr per april, till -1 295 tkr för maj.
Således föreligger arbete för att nå en budget i balans.
Beslutsunderlag
Uppföljning maj UN
Tjänsteskrivelse daterad den 5 juni 2019
Konsekvensanalys
Konsekvensanalyser av arbetet med att få budget i balans är under utarbetande på
enheterna.
Dagens sammanträde
Controller Izabelle informerar att prognosen inte är riktigt klar ännu då hon inte har
träffat alla skolledarna för avstämning samt att uppföljning personal inte är klar.
______________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

Beteckning

2019-06-05

2019/1 640

Ert datum

Er beteckning

1 (1)

Handläggare

Helena Svensson
Utbildningschef

Till utbildningsnämnden

Månadsuppföljning maj
Förslag till beslut
att

lägga månadsuppföljning maj 2019 med godkännande till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Utbildningsförvaltningen uppvisar ett preliminärt resultat om -31 tkr för maj månad.
Prognosen på helår uppgår till -1 295 tkr. Föregående månad visade på ett prognostiserat underskott vad gäller förvaltningens tilläggsbelopp. Under månaden har
mycket arbete gjorts av förvaltningens chefer för att gemensamt nå en budget i balans. Prognosen har därmed minskat från - 2 103 tkr per april, till -1 295 tkr för maj.
Således föreligger arbete för att nå en budget i balans.
Beslutsunderlag
Uppföljning maj UN, reviderad

Konsekvensanalys
Konsekvensanalyser av arbetet med att få budget i balans är under utarbetande på
enheterna.

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

184 521 tkr

Ordförande

Benny Wennberg

Förvaltningschef

Helena Svensson

1.2 Sammanställning
Utbildningsförvaltningen uppvisar ett preliminärt resultat om -64 tkr för maj månad.
Prognosen på helår uppgår till -1 295 tkr. Föregående månad visade på ett prognostiserat
underskott vad gäller förvaltningens tilläggsbelopp. Under månaden har mycket arbete
gjorts av förvaltningens chefer för att gemensamt nå en budget i balans. Prognosen har
därmed minskat från - 2 103 tkr per april, till -1 295 tkr för maj. Således föreligger arbete
för att nå en budget i balans.

1.3 Analys av verksamheten
Förvaltningsövergripande
I början av maj besökte utbildningsnämndens arbetsutskott samt skolchef och
administrativ chef Skolriksdagen, som SKL arrangerar vartannat år. I programmet
återfanns bland annat inlägg från Skolverket, utbildningsdepartementet, SKL, forskare
mfl.

Förskoleverksamhet
Förskolorna samplanerar för att kunna stänga vissa avdelningar vissa veckor under
sommaren eftersom det är färre barn. På så sätt kan vi hålla den pedagogiska
verksamheten igång och också optimera våra resurser.

Grundskola inklusive förskoleklass och fritidshem
Flera skolor planerar att införa resursteam till hösten för att använda resurspedagoger på
ett effektivare sätt.
Övergången för barn som ska börja förskoleklass pågår, där barnen besöker sin nya skola
och pedagogerna får tillfälle att utbyta information. Det fungerar fint och följer den plan
som vi har för övergång och samverkan.
I årskurs 3 har man nu klarat av alla nationella prov och lärare i kommunen har samlats
på Köpingsskola för att gemensamt jobba med bedömning.
Centrala området har haft besök från Tjeckien, både elever och lärare.

Bibliotek och kulturskola
Kulturskolan har flera framträdanden på gång, vilket kräver planering och övning. Bland
annat kommer kören att uppträda på Victoriadagen, både vid Solliden och på
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idrottsplatsen tillsammans med Arja Saijonmaa. Årets stipendiater har uppvaktats på
nationaldagen.
Biblioteket har genomfört förtidsröstning till EP-valet och folkomröstningen både i
Borgholm (2382 förtidsröster) och Löttorp (465 förtidsröster). Rekrytering av ny
biblioktekschef pågår fortfarande.

1.4 Ekonomisk analys
Utbildningsförvaltningen uppvisar för maj månad en preliminär budgetavvikelse om 64 tkr (se tabell nedan).
På samma sätt som förra månaden återfinns högre kostnader för tilläggsbelopp och
interkommunal ersättning. Dock har fakturering gjorts till andra kommuner, vilket
minskar tidigare underskott något. Överskottet på elevhälsan, kopplat till
personalkostnader, ökar för varje månad och bidrar stort till det sammantagna överskottet
på området.
Inga större skillnader återfinns på norra området jämfört med föregående månad.
Tilläggsbeloppen väger upp den bemanning som behövs för att stödja elever i behov av
särskilt stöd. Man arbetar numera i resursteam för att kunna samverka.
Överskottet på Viktoriaskolan ökar ytterligare. på grund av bland annat sjukdom som inte
ersatts fullt ut med vikarier, men även på grund av intäkter i form av statsbidrag och
tilläggsbelopp. Även Slottsskolan visar på ett överskott samtidigt som central barnomsorg
har haft ett högre personalläge på grund av inskolningar och ett högre barnantal.
På södra området har flertalet vikarier behövt tas in på grund av bland annat
sjukskrivningar. Även utökade behov har funnits på enheter där man behövt höja upp
bemanningen tillfälligt vilket leder till ökade personalkostnader.
Överskottet på kulturområdet härleds som tidigare till bibliotekets vakanser och olika
typer av bidrag där fakturor väntas framöver.

Ekonomisk sammanställning
Årsbudget

Periodens
budget

Periodens
utfall

Avvikelse

Total
60

Central
stödfunktion

63 651

26 975

26 868

107

61

Norra
rektorsområdet

21 666

8 672

8 822

-150

62

Centrala
rektorsområdet

49 778

20 230

19 793

438

63

Södra
rektorsområdet

39 600

15 962

16 514

-552

65

Kulturområdet

9 825

3 975

3 881

94

184 520

75 813

75 877

-64

Summa
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1.5 Personaluppföljning

Arbetad tid

Jan

Feb

Mar

Apr

Antal
årsarbetare 2018

262

230

270

236

Antal
årsarbetare 2019

275

243

286

259

Den arbetade tiden fortsätter att öka jämfört med 2018. Inför hösten bör en förändring
vara synlig i och med de justeringar som görs p.g.a. budgetläget.

Arbetad tid

Jan

Feb

Mar

Apr

Övertid 2018

47

87

89

99

Fyllnadstid 2018

276

209

306

379

Övertid 2019

100

81

118

115

Fyllnadstid 2019

282

299

529

411
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Sjukfrånvaro

Jan

Feb

Mar

Apr

Sjukfrånvaro
2018

5,74

8,29

7,49

6,22

Sjukfrånvaro
2019

7,20

8,94

7,97

7,98

Jan

Feb

Mar

Apr

Korttidssjukfrånvaro
2018

2,87

4,61

3,51

2,16

Korttidssjukfrånvaro
2019

3,16

3,85

3,16

2,7

Sjukfrånvaron är fortsatt högre än 2018, mest p.g.a. långstidssjukskrivningar.
Korttidssjukskrivningarna i april var även de högre än 2018, medan den låg lägre
februari-mars.

1.6 Prognos
Utbildningsförvaltningens prognos för helår visar på ett negativt resultat om -1 295 tkr.
Ett underskott på ca 3 mkr ligger i ekonomisystemet på central stödfunktion och det beror
på att fler barn och elever med extraordinära stödbehov kommit in i verksamheten än
planerat. De enheter som fått dessa barn/elever har då fått ökade tilläggsbelopp, vilket
innebär att det delats ut mer pengar till enheterna än det finns täckning för. För att få en
budget i balans har sedan alla verksamheter fått ett effektiviseringsmål på 1,3% för att
täcka underskottet. Det kan uppfattas som att man "ger med ena handen och tar med den
andra", men andledningen till att det måste bli på det sättet är att barnen/eleverna med
särskilda behov inte finns jämnt fördelat på alla enheter.
Under månaden har cheferna därför arbetat med åtgärder för att få en budget i balans. Då
åtgärderna görs på enhetsnivå för att täcka de ökade kostnader centralt kommer
prognosen visa ett överskott på enheterna samt ett underskott på den centrala
stödfunktionen. Målsättningen är således att förvaltningen i stort arbetar mot en budget i
balans. Mycket arbete har gjorts hittills, dock återstår översyn av kostnader på några
områden, och främst finns fokus på att hitta en bra organisation inför nästkommande
Utbildningsnämnd
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läsår.
Antalet barn/elever som väljer skolgång hos annan huvudman har ökat med 7 individer
jämfört med den prognos som fanns när budgeten lades inför 2019. Detta skapar
ytterligare prognostiserat underskott på förvaltningens centrala stödfunktion.
På norra området har man skapat resursteam vilka förväntas leda till ökad flexibilitet och
samverkan. Planering och utvärdering av teamen kommer att göras löpande, varannan
vecka, under nästa läsår. Resursteamen förväntas leda till att samtliga tilläggsbelopp som
Åkerboskolan fått inte behöver utnyttjas till fullo.
Viktoriaskolan arbetar med att anpassa organisationen till det minskade elevantal som
förväntas till höstterminen. Således leder detta även till minskade kostnader. På övriga
enheter inom området arbetar man med att se över åtgärder för att nå en budget i balans
vid årets slut.
Även på södra området arbetar man med att anpassa organisationen på enheterna i samråd
med personalgrupperna vilket leder till den positiva prognos som återfinns. Cheferna ser
möjligheter till anpassningar på höstterminen, vilket gör att prognosen skiljer sig från
periodens utfall.
Kulturområdet har också sett över sina kostnader för hösten, på Kulturskolan har man sett
över timanställningar och biblioteket har minskat sina driftskostnader.

Prognos sammanställning
Årsbudget

Årsprognos

Budgetavvikelse

Total
60

Central stödfunktion

63 651

66 688

-3 037

61

Norra
rektorsområdet

21 666

21 263

403

62

Centrala
rektorsområdet

49 778

49 403

376

63

Södra
rektorsområdet

39 600

38 824

777

65

Kulturområdet

9 825

9 639

187

184 520

185 816

-1 295

Summa

1.7 Åtgärder
Det underskott som förväntas på förvaltningens centrala stödfunktion uppgår till
ca. 3 mkr. Inom den centrala stödfunktionen återfinns kostnader som är svåra att påverka
utfall på, t.ex. interkommunal ersättning, tilläggsbelopp för extraordinärt stöd och
skolskjuts. För att nå en budget i balans krävs därmed att enheterna tillsammans hjälper
till att skapa överskott i samma omfattning som det centrala underskottet. Nedan följer de
åtgärder som är planerade och därmed ingår i förvaltningens prognos efter maj.
Central stödfunktion:



Annonsering i tryckt skrift kommer inte att göras, istället kommer information att
spridas genom andra kanaler. Budgeterat för annonser 2019 är 10 tkr.
Mjukvara för PMO var planerad att implementeras under 2019, detta kommer
inte bli av under året och därmed kommer 97 tkr av förvaltningens IT-budget att
återstå.
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Utbyte av IT-verktyg kommer att begränsas i den mån det är möjligt.

Norra området:



Översyn av bemanning på enheterna görs utifrån förväntat barn- och elevantal till
hösten.
Resursteamen som beskrivits under rubriken prognos förväntas leda till att
samtliga tilläggsbelopp inte behöver utnyttjas till fullo, vilket bör leda till ett
minskat underskott på Central stödfunktion med 589 tkr.

Centrala området:




Fortsatt arbete återstår på central barnomsorg för att nå en budget i balans med de
nya förutsättningar som sattes under maj.
Viktoriaskolan kommer att ha ett minskat elevantal till nästkommande läsår
vilket innebär att anpassningar av organisationen görs. Totalt förväntas detta
bidra till ett minskat underskott på Central stödfunktion med 450 tkr.
Översyn av Slottsskolans organisation görs och även här föreligger ytterligare
arbete innan åtgärder kan redovisas.

Södra området:.


Översyn av nästkommande läsårs bemanning har även gjorts på södra området
för att nå en budget i balans. Området väntas totalt bidra till ett minskat
underskott på Central stödfunktion med 777 tkr.

Kulturområdet:



Översyn av bemanning har även gjorts på Kulturskolan och har resulterat i
åtgärder om 54 tkr.
På biblioteket har minskning av budget för annonsering och fortbildning gjorts
för att anpassa sig till dom nya förutsättningarna.
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Dnr 2019/88 728 UN

Montessoriförskola Solstrålen i Borgholm Tillsyn 2019
Beslut
Utbildningsnämndens arbetsutskott föreslår Utbildningsnämnden
att godkänna tillsynen och tillsynsresultat av Montessoriförskolan Solstrålen i Borgholm enligt tjänsteskrivelse.
Ärendebeskrivning
Tillsynen har genomförts av förskolechef Karin Albertz och administrativ chef Kim
Jakobsson 28 maj 2019. Tillsynen planerades i samråd med Solstrålens förskolechef Carita Ekberg som också var den som redogjorde för förskolans verksamhet.
Innan besöket har tillsynsmallen skickats ut till förskolan tillsammans med information om tillsynens upplägg.
Tillsynens första del var att träffa förskolechef Carita Ekberg för att gå igenom dokumentation och diskutera förskolans verksamhet främst utifrån tillsynsmallen och
förskolans systematiska kvalitetsarbete. Tillsynen avslutades med att tillsammans
gå runt i lokalerna när verksamheten bedrivs och diskutera hur verksamheten organiseras.
Förskolan har efter tillsynsbesöket inkommit med kompletterande dokumentation
som vi inte kunde ta del av vi besökstillfället.
Beslutsunderlag
För att bedöma verksamheten på Solstrålens förskola har vi utgått från förskolechefens redogörelse av verksamheten tillsammans med verksamhetsbesöket och
de dokument som vi har fått ta del av.
Dokument som har legat som underlag för bedömningen är:
Plan och mall för tillsyn 2019 (bilaga 1)
Årsredovisning Montessoriförskolan Solstrålen 2018 (bilaga 2)
Handlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling (bilaga 3)
Redogörelse för systematiskt kvalitetsarbete
Protokoll från brandmyndighet
Protokoll från miljö- och hälsomyndighet
Registreringsbevis inkl. ändring av styrelse
Stadgar Montessoriförskolan Solstrålen
Hyreskontrakt
Tjänsteskrivelse daterad den 7 juni 2019
Bedömning
I enighet med gällande plan för tillsyn av enskilda förskolor i Borgholms kommun
bedömer vi att Montessoriförskolan Solstrålen har goda förutsättningar för och bedriver en bra enskild förskoleverksamhet.
______________
Justerandes sign
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TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

Beteckning

2019-06-07

2019/88 728

Ert datum

Er beteckning

1 (2)

Handläggare

Kim Jakobsson
Administrativ chef

Till Utbildningsnämnden

Rapport från tillsyn på Solstrålens förskola
Ärendebeskrivning
Tillsynen har genomförts av förskolechef Karin Albertz och administrativ chef Kim
Jakobsson 28 maj 2019. Tillsynen planerades i samråd med Solstrålens förskolechef Carita Ekberg som också var den som redogjorde för förskolans verksamhet.
Innan besöket har tillsynsmallen skickats ut till förskolan tillsammans med information om tillsynens upplägg.
Tillsynens första del var att träffa förskolechef Carita Ekberg för att gå igenom dokumentation och diskutera förskolans verksamhet främst utifrån tillsynsmallen och förskolans systematiska kvalitetsarbete. Tillsynen avslutades med att tillsammans gå
runt i lokalerna när verksamheten bedrevs och diskutera hur verksamheten organiseras.
Förskolan har efter tillsynsbesöket inkommit med kompletterande dokumentation
som vi inte kunde ta del av vi besökstillfället.
Beslutsunderlag
För att bedöma verksamheten på Solstrålens förskola har vi utgått från förskolechefens redogörelse av verksamheten tillsammans med verksamhetsbesöket och de
dokument som vi har fått ta del av.
Dokument som har legat som underlag för bedömningen är:
Plan och mall för tillsyn 2019 (bilaga 1)
Årsredovisning Montessoriförskolan Solstrålen 2018 (bilaga 2)
Handlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling (bilaga 3)
Redogörelse för systematiskt kvalitetsarbete (bilaga 4)
Protokoll från brandmyndighet
Protokoll från miljö- och hälsomyndighet
Registreringsbevis inkl. ändring av styrelse
Stadgar Montessoriförskolan Solstrålen
Hyreskontrakt
Bedömning
I enighet med gällande plan för tillsyn av enskilda förskolor i Borgholms kommun bedömer vi att Montessoriförskolan Solstrålen har goda förutsättningar för och bedriver
en bra enskild förskoleverksamhet.
Postadress

Box 500[
38701 Borgholm

Telefon

Telefax

e-mail / www

kim.jakobsson@borgholm.se
http://www.borgholm.se
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UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN
Karin Albertz
Förskolechef

Skickas till
Montessoriförskolan Solstrålen

Kim Jakobsson
Administrativ chef
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Tillsynsplan
för fristående förskolor i Borgholms kommun
Kommunen utfärdar tillstånd till fristående förskolor om verksamheterna uppfyller kraven på
god kvalitet och säkerhet. Kommunen har också tillsynsansvar för verksamheten.
Tillsynen skall ske i enlighet med 2a kap 15§ Skollagen.
Syftet med tillsynen är att säkerställa att kraven i 2a kap 3§ Skollagen efterlevs. Tillsynen
skall framförallt inriktas mot verksamhetens kvalitet och kvalitetsförutsättningar. Till grund
för bedömningen ligger 2 kap Skollagen och Lpfö98.
Kommunen skall vid tillsynen bl.a. bedöma hur faktorer som resurser, personalens
kompetens, barngruppsstorlek, lokaler och miljö påverkar förskolans möjlighet att arbeta
enligt läroplanen. Även den fristående förskolans kvalitetsredovisning ligger till grund för
tillsynsbesöket.
Tillsyn skall ske vart annat år av alla fristående förskolor i Borgholms kommun. När tillsynen
är avslutad skrivs en tillsynsrapport som skall innehålla en beskrivning av verksamheten samt
en bedömning av verksamhetens kvalitet och kvalitetsförutsättningar. Tillsynsrapporterna
redovisas till utbildningsnämnden.
Undantagsvis kan en grund för tillsyn eller extra tillsyn även vara om en anmälan inkommer
till kommunen eller kommunen får kännedom om eventuella oegentligheter på en enskild
förskola eller ett fristående fritidshem.
Mall för tillsyn av fristående förskola i Borgholms kommun skall användas.

Tillsynsplanen fastställdes av utbildningsnämnden 2010-10-20
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ALLMÄNNA FÖRUTSÄTTNINGAR
Genomförd tillsyn, datum
Förskolans namn
Namn och funktion på de som deltar vid
tillsynsbesöket
Namn och funktion på de som utför
tillsynen från Borgholms kommun
Förskolans startår
Enhetschefens namn
Vilken pedagogisk inriktning har
förskolan?
Vad utmärker pedagogiken/ förskolans
verksamhet?
ORGANISATION OCH LEDNING
Föreningens namn
Föreningsform

28/5 2019
Montessoriförskolan Solstrålen
Carita Ekberg, förskolechef
Kim Jakobsson, administrativ chef och Karin Albertz,
förskolechef
1990
Carita Ekberg
Montessoripedagogik
Montessoripedagogik

Hur är styrelsens sammansättning?
Vilka öppettider har förskolan?

Montessoriförskolan i Borgholm ekonomisk förening
Ekonomisk förening
Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas
ekonomiska intressen genom att driva en
föräldrakooperativ förskola med barnomsorg,
skolbarnomsorg och utbildning enligt
montessoripedagogiken.
Styrelsen består av föräldrar och föreståndare (i
egenskap av föreningens kassör). Jämvikt mellan
könen eftersträvas. Endast medlemmar i föreningen
kan ingå i styrelsen.
06:30-17:00 (möjlighet 06:30-18:30)

Om det är ett föräldrakooperativ - är
gränsdragningen tydlig mellan styrelse
och föräldrar?

Ja.

Hur upplyses personalen om
tystnadsplikten enl. SL 2a kap 18§?

Nyanställda, vikarier får information och skriver under
tystnadspliktsförbindelse. Dokument genom KFO.

Skriver styrelse och, i förekommande
fall, föräldrar som är inblandade i
förskolans verksamhet på någon
tystnadspliktsförbindelse?
Hur förvaras känsliga handlingar?

Ja. När man tackar ja till en plats i kooperativet så får
man information om sekretess och får då skriva under
tystnadspliktförbindelse. Styrelsen skriver under
sekretess.
I låst skåp.

Vilka mål och riktlinjer har styrelsen för
verksamheten?

EKONOMI

Tar förskolan ut föräldraavgifter i
enlighet med förordningen om maxtaxa?
Om inte, hur bestäms föräldraavgiften?
Tar förskolan ut några andra avgifter,
t.ex. köavgifter eller årsavgifter?
KÖREGLER
Finns det kö?
Vilka antagningsregler eller andra urval
tillämpas?

Solstrålen tillämpar maxtaxa. Föräldrarna betalar en
engångsinsats på 100:- i den ekonomiska föreningen.
Ja, en medlemsavgift 300 kr som går till medlemskap i
montessoriförbundet.

Ja.
Ködatum och syskonförtur.

2
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BARNGRUPPEN
Antal inskrivna barn
Antal avdelningar
Avdelningarnas storlek
Antal barn födda år
2018
2017
2016
2015
2014
2013
Antal barn från Borgholms respektive
annan kommun
Könsfördelning
PERSONAL
Pedagogiskt ansvarig
Antal personal (personer) per avdelning
Avdelning 1
Avdelning 2
Ej avdelningsknuten personal
Totalt antal anställda personer
Könsfördelning
Antal kvinnor
Antal män
Antal anställda per yrkeskategori
förskollärare
barnskötare
fritidspedagog
tidigarelärare
övriga
Personaltäthet i barngrupp
Övriga anställda (tjänstgöringsgrad i %)
enhetschef
kökspersonal
städpersonal
övriga
Genomförs medarbetarsamtal med
personalen? Hur ofta?
Genomförs lönesamtal?
Finns det en kompetensutvecklingsplan
för personalen?
Vilken kompetensutveckling har ägt rum
på senare tid?
Vad finns det för möjligheter till
planering av den pedagogiska
verksamheten?
Vad finns det för riktlinjer angående
personalhälsovård?

28 (18+10)
2
18 resp. 10
1
5
4
7
6
5
Inga barn från annan kommun.
11 pojkar, 17 flickor.

Carita Ekberg
3 (0,80, 0,75 och 0,75)
5 (1,00, 0,85, 0,70, 0,75 och 0,65)
8
8
0
5
1

2

0,20
9 tim/vecka (0,225)

Ja, en gång/år
Ja, en gång/år
Ja, uppdateras årligen.
Hjärt- och lungräddning, utbildning inom
montessoripedagogiken samt kurs nya läroplanen.
2 tim enskild + 1 tim gemensam planering + 1 tim
kvällstid för reflektion = 4,00/vecka.
Vi har inget avtal med t.ex Previa eller liknande. Vid
behov tar styrelsen beslut om insatser.

FÖRÄLDRAMEDVERKAN

3
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Hur ges föräldrarna möjlighet till
delaktighet i förskolans verksamhet?
Om föräldrakooperativ - är medlemskap
i föreningen obligatoriskt eller frivilligt?
Är ev. föräldramedverkan obligatorisk
eller frivillig?
Genomförs utvecklingssamtal om
barnen med föräldrarna? Hur ofta?
Upprättas IUP i samband med
utvecklingssamtalet?
SÄRSKILT STÖD
Antal barn med särskilda stödinsatser
Vilken form av stöd förekommer och i
vilken omfattning?
På vilket sätt är föräldrarna delaktiga i
ev. åtgärdsplaner?
Hur följer ni upp de särskilda
stödinsatser som sätts in?
Vad har ni för erfarenheter av
elevhälsoteamet?
MODERSMÅLSSTÖD
Antal barn med annat modersmål än
svenska. Vilket/vilka språk?
Hur arbetar ni med modersmålsstöd i
förskolan?

Genom olika arbeten i kooperativet, enkät,
föräldramöten, utvecklingssamtal, daglig kontakt.
Obligatoriskt.
Obligatorisk.
Utvecklingssamtal genomförs 1 gång/år, men vid
behov oftare.
Om det finns önskemål. Varje barns lärande
dokumenteras.

0
Inget
Genom samtal med ansvarig personal flera
gånger/termin.
Utvärdering med föräldrar och resursteam.
Kontakt finns med nuvarande resursteamet.

2 (från Polen) och 2 (Tyskland) 2 (Afghanistan)
Visar nyfikenhet, anpassar läromedel och sjunger på
modersmål.

NORMER OCH VÄRDEN

Hur arbetar ni mot kränkande
behandling?
Finns plan mot kränkande behandling?
Hur arbetar ni med jämställdhet mellan
pojkar och flickor?
Hur arbetar ni med olika kulturer?
Hur arbetar ni med demokratifrågor och
på vilket sätt har barnen delaktighet och
inflytande?
Hur arbetar ni med barnens förmåga till
empati?
På vilket sätt stimuleras barnens
kommunikationsförmåga?
Hur arbetar ni systematiskt med
barnens språkutveckling?

Genom att vi vuxna är förebilder. Gruppövningar där
vi tränar bl.a. artighet och hur man kan bemöta andra
människor. Diskussion på APT:n och större
kränkningar till styrelsen tillsammans med
vårdnadshavare.
Ja, som revideras varje år.
Montessoriförskolans pedagogiska material är
könsneutralt. Pedagogernas förhållningssätt.
Det finns ett montessorimaterial om kulturer som
används.
Valfritt arbete varje dag. Barnen får tid och blir
lyssnade på.
Vi är goda förebilder. Vid en konfliktsituation ”visar” vi
ett alternativt sätt att lösa konflikten på.
Genom att vi stärka dem att klara sig själva och det
leder till god kommunikation. Vi är goda förebilder
genom att vara uppmärksamma.
Vi läser, sjunger, rim, ramsor och genom vårt
språkmaterial.

KVALITETSARBETE OCH UPPFÖLJNING
Är styrdokumenten levande dokument?
(Skollagen 2 kap, Lpfö)
Ja.

4
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På vilket sätt arbetar förskolan med
styrdokumenten?
På vilket sätt följer förskolan upp att mål
och riktlinjer i styrdokumenten följs?
Har ni en lokal arbetsplan för förskolan?

Hur sker kvalitetsarbetet inom
förskolan? Hur följs det upp?
Gör ni kvalitetsredovisning?
Vilka metoder förekommer för att mäta
föräldrarnas synpunkter och
uppfattningar om verksamheten?
MILJÖ
Hur upplever ni innemiljön?
Hur upplever ni utemiljön?
På vilket sätt är miljön trygg och
hälsosam?

Styrdokumenten ligger i grunden till vår planering av
verksamheten.
Genom utvärdering och diskussioner.
Ja.
Kvalitetsarbetet sker löpande under året. På våra
personalträffar har vi möjlighet att diskutera. I slutet av
året sammanställer vi ett kvalitetsarbete med utgång
av vår lokala arbetsplan. Vi väljer fokusområden som
viktiga eller som behöver förbättras (LÅ 18/19: 1.
Naturens olika kretslopp, 2. Ta ansvar för sina egna
handlingar och förskolans miljö). Nya fokusområden
väljs årligen i augusti månad.
Ja, systematiskt kvalitetsarbete som dokumenteras.
Genom enkät som kan lämnas anonymt och
diskussioner utefter månadens informationsbrev.
Föräldrarsamtal, utvecklingssamtal samt samtal vid
avlämning och avhämtning.

Dålig ventilation på sommaren. Ska hitta en ny lokal.
Vår gård inte bra, men närmiljön bra.
En öppen planlösning med var sak på sin plats.
Allt finns i barnets höjd. Det finns material inom alla
områden. Det finns utmaningar. Allt i barnens storlek,
fint och inbjudande.

På vilket sätt är miljön utvecklande och
stimulerande för barnen?
Finns det något i miljön som upplevs
som riskfyllt?
Nej.
Hur upplever ni arbetsmiljön för barnen? Bra
Hur upplever ni arbetsmiljön för
personalen?
Bra, har köpt hjälpmedel som behövs.
ÖVRIGT
Har ni några särskilda utedagar eller
tider då ni är ute?
Måltidslösningar
Städlösningar
Finns det rutiner för inkomna klagomål
och i så fall vilka?

Ja, varje eftermiddag och en bestämd utedag 1
dag/vecka. Varje förmiddag för de minsta barnen och
varje förmiddag varannan vecka för de större barnen.
Fungerar bra. Använder hygienföreskrifter.
Har en anställd städerska som städar kvällstid. Vid
semester städar föräldrar.
Finns skriftligt.

HANDLINGAR SOM KOMMUNEN FÅTT TA DEL AV/FÅTT KOPIA PÅ
Budget
Ja.
Årsredovisning för föregående
räkenskapsår
Ja.
Verksamhetsberättelse
Ja.
Föreningens/bolagets stadgar
Ja.
Föreningens/bolagets firmatecknare
Ja.
Ev. F-skattebevis
Nej.
Registreringsbevis
Ja.
Styrelsens sammansättning
Ja.
Hyresavtal eller motsvarande för lokalen Ja.
Ev. protokoll från brandmyndigheter
Ja.
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Ev. protokoll från miljö- och
hälsoskyddsmyndigheter
Beskrivning av personalens utbildning
och erfarenhet
Utdrag ur belastningsregistret avseende
personal som arbetar på eller har
arbetat på förskolan (inkl. timanställda)
under den senaste 12månadersperioden
Kvalitetsredovisning

Ja.
Ja.

Nej, beskrivning av rutin.
Ja.

INFORMATION OCH RÅD
Informerar om skyddsombud
Görs.
Informerar om riskhanteringsplaner för:
Brandutrymning Finns en utrymningsplan.
Finns en lista över farliga ämnen som finns på
Hantering av farliga ämnen förskolan.
Säkerhet vid utflykter Finns muntligt.
Säkerhet mot övergrepp och liknande Finns om hot och våld.
Krishanteringsplan Finns.
Synpunkter och önskemål på
samarbetet/informationen från
kommunen

Få hjälp med ny information, förändringar, utbildningar
som förekommer inom kommunens verksamhet.
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Handlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling
Montessoriförskolan Solstrålen.

Mål: På Solstrålen har alla samma värde och behandlas med respekt.
Syfte
Inget barn eller vuxen får kränkas eller diskrimineras på grund av etnisk tillhörighet, religion
eller annan trosuppfattning, kön, funktionshinder eller sexuell läggning. Planen syftar till att
motverka all form av kränkning/diskriminering och mobbning
Vad är kränkande behandling?
Om du får en obehaglig känsla i kroppen efter att någon gjort eller sagt något som inte känns
okej. Det kan vara stor skillnad på vad du tycker känns jobbigt och vad andra tar åt sig åt.
Gemensamt för all kränkande behandling är att någon kränker principen om alla människors
lika värde.
Kränkningar kan äga rum såväl mellan elever som mellan personal och elever.
Kränkningar kan vara:
 Fysiska (t ex slag och knuffar)
 Verbala (t ex att bli hotad, retad eller kallad öknamn)
 Psykosociala (t ex att bli utsatt för utfrysning, miner, viskningar, skratt)
 Text och bild (t ex klotter och bilder)
Mobbning kännetecknas av:
 Kränkningar vid flera tillfällen
 Att den som utsätts känner sig i underläge
Små barn och kränkningar/mobbning.
Mobbar verkligen små barn varandra?
Ja det förekommer tyvärr mobbning, eller tendenser till det, även bland mindre barn. Det är
när barnen är mindre som vi har bäst möjlighet att ingripa. Det är därför vi ska bry oss om och
verkligen motarbeta mobbning.
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Förskoletiden är en bra tid för att utveckla barns medkänsla och deras förmåga att se om
någon är utanför. Att känna medkänsla är en förutsättning för att kunna förebygga våld och
mobbning. Vi vuxna har egentligen bäst möjlighet att arbeta med det och det av flera skäl.





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

Det är alltså före skolåldern som vi vuxna har bäst chanser att upptäcka tendenser till
mobbning, och påverka barnen till ett bättre beteende.
Skollagen
”En lärare, förskollärare eller annan personal som får kännedom om att ett barn eller en elev
anser sig ha blivit utsatt för kränkande behandling i samband med verksamheten är skyldig
att anmäla detta till förskolechefen eller rektorn. En förskolechef eller rektor som får
kännedom om att ett barn eller en elev anser sig ha blivit utsatt för kränkande behandling i
samband med verksamheten är skyldig att anmäla detta till huvudmannen. Huvudmannen är
skyldig att skyndsamt utreda omständigheterna kring de uppgivna kränkningarna och i
förekommande fall vidta de åtgärder som skäligen kan krävas för att förhindra kränkande
behandling i framtiden.” (ur skollagen 6 kap 10§
Förebyggande arbete
På Solstrålens förskola tar vi avstånd från varje form av kränkande behandling, och vi arbetar
alltid för att motverka detta.
Vi har tydligt uppsatta mål för att skapa trygghet i förskolan.
För att uppfylla kraven i läroplan:
Mål: Barnen är trygga i förskolan!/Barn känner sig trygga i sin egen identitet.








Personalen uppmärksammar barnen varje dag.
Barnen vågar uttrycka sina åsikter och visa sin egen identitet och förmåga för någon
enskild eller i grupp.
Barnen tar ansvar för sina egna handlingar och förskolans miljö.
Barnen ger uttryck för sina åsikter och kommer med egna förslag och idèer.
Barnen förstår demokratiska principer, kan lyssna på andra, samarbeta och delta i
olika beslut.
Vi diskuterar empati med barnen om en situation uppstår. Vad hände? Hur känner
man?
Platser som vi vet att det lätt uppstår konflikter förebygger vi genom att förändra med
t. ex. att möblera om.
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Arbetssätt:
Det är barnen som skapar framtiden.
Vi vuxna är barnens förebilder, hur vi behandlar barnen påverkar barnen som vuxna.
Blir barnen kränkta bär de med sig sin smärta och frustration hela livet.
Barn som blir bemötta med respekt, kärlek och tillit blir vuxna som känner ansvar, empati och
respekt.
De kommer att kunna bemöta andra människor med värdighet och tolerans och
förhoppningsvis kommer de fatta bra beslut.
Att ha tålamod, invänta sin tur, att anpassa sig, samt att ge tillfälle för grupplekar är viktiga
steg i den sociala utvecklingen.
Det är viktigt att barnen lär sig att umgås med andra människor och att de tränas i att vara
artiga och hjälpsamma. Därför har vi gruppövningar där barnen till exempel lär sig att hälsa,
ta emot besökare, vänta på sin tur o.s.v.
Vi arbetar med att utveckla empatiska förmågor och uppmuntrar hjälpsamhet.
För de familjer som har andra trosuppfattningar är det viktigt att vi har en diskussion med
föräldrarna så att barnen inte känner sig diskriminerade och att vi berättar för de andra barnen
varför de t.ex. inte får delta i alla aktiviteter.
Vi ska avsätta tid på arbetslagsträffar för att samtala om hur vi bemöter och reagerar på
olämpligt beteende, kränkningar.
Till dig som förälder
Om ditt barn blir utsatt av en annan elev kan du vända dig till någon som arbetar på förskolan.
Om ditt barn blir utsatt av någon vuxen på förskolan kan du vända dig till en annan vuxen,
förskolechef, styrelsen. Om du misstänker att något barn på skolan blir utsatt av ett annat barn
eller en vuxen kontakta någon som arbetar på förskolan.
Om vi samverka når vi bättre resultat. Om förskola och hem tillsammans kan visa att
kränkande behandlingar inte får förekomma skapar vi en bra grund att stå på.
Om kränkningar/mobbning ändå uppstår!
Arbetsgång på åtgärder vid kränkningar/mobbning
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Utreda situationen/händelsen
Åtgärder i barngrupp/personallag
Informera föräldrar/ /personal
Åtgärder föräldrar/ /personal (om mobbning uppstår)
Utvärdering gemensamt efter en tid med inblandade
Åtgärdsprogram med föräldrar/personal/rektor/resursteam

Ansvarsfördelning och förankring
Förskolechefen har ett övergripande ansvar för enhetens likabehandling av alla barn och all
personal.
Alla anställda på enheten har skyldighet att ta ansvar för att likabehandlingsplanen följs och
förankras i verksamheten. Planen utvärderas och revideras 1 gång/år.
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Uppdaterad/genomgången 20190107
Dokumentation
Arbetsgång då ett barn/vuxen anser sig ha blivit utsatt eller någon annan har utsatt någon för
kränkande behandling.
Anmälan till förskolechef
Kränkandebehandling har uppmärksammats för:
Namn:
Personnummer:

Förskola:

Anmälan görs av:

Datum:

Anmälan till huvudman:

Datum:

Utredning genomförs av:
Utredningen påbörjas:
Utredningen avslutas:

Åtgärder:

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

Beteckning

2019-06-18

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 för tiden 22 maj 2019 – 16 juni 2019.
Beslutsunderlag
Sammanställning av delegeringsbeslut daterad den 18 juni 2019
Arbetsutskottets protokoll daterat den 12 juni 2019
Tjänsteskrivelse daterade den 18 juni 2019

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN
Helena Svensson
Förvaltningschef

Anne-Charlott Petersson
Förvaltningssekreterare
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Handlingar
Utskriftsdatum:

2019-06-19

Utskriven av:

Diarieenhet:

Utbildningsnämnd

Datum:

2019-05-22 - 2019-06-16

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
2019.498

U

Delegationsbeslut komplettering Likvärdig skola Helena Svensson
Borgholm

2019-05-28

UTBILDNINGSFÖRVALTNI
NGEN

UN 2019/70

DELEGERINGSBESLUT
Stickprov och kontroll i Statsbidrag för en
likvärdig skola 2018

2019.500

U

Yttrande Mål nr1667-19 Borgholm

Helena Svensson

2019-05-28

UTBILDNINGSFÖRVALTNI
NGEN

UN 2019/62

DELEGERINGSBESLUT
Laglighetsprövning enligt kommunallagen. Per
Lublin överklagar utbildningsnämndens samtliga
beslut den 2019-02-27 Växjö_FR mål nr 166719

2019.503

U

Beslut - Tillstyrks. Avtal om interkommunal
ersättning

Helena Svensson

2019-05-29

Kalmar kommun Funkaboskolan

UTBILDNINGSFÖRVALTNI
NGEN

UN 2019/9

***Sekretess***

DELEGERINGSBESLUT

Avtal om interkommunal ersättning &
Bidragsbelopp upprättade
under 2019 för läsåret 2019, 2019/20
2019.508

U

Yttrande mål nr 2109-19

Helena Svensson

2019-06-05

UTBILDNINGSFÖRVALTNI
NGEN

UN 2019/76

DELEGERINGSBESLUT
Överklagar Utbildningsnämndens protokoll 2019
-03-27. Målet gäller laglighetsprövning enligt
kommunallagen Mål nr 2109-19

2019.565

U

Beslut - Avslag. Ansökan om skolskjuts av
särskilda skäl.

2019-06-07
UN 2019/65

Kim Jakobsson
UTBILDNINGSFÖRVALTNI
NGEN

***Sekretess***

DELEGERINGSBESLUT

Ansökan om skolskjuts vid särskilda skäl.
Sidan 1 av 3
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Id

I/U/K

Beskrivning

Ansvarig

Datum

Avsändare/Mottagare

Avdelning

Ärendenummer

Notering

Dokumenttyp

Ärendemening
2019.566

U

Beslut - Avslag. Ansökan om skolskjuts av
särskilda skäl

2019-06-07

Kim Jakobsson
UTBILDNINGSFÖRVALTNI
NGEN

UN 2019/66

***Sekretess***

DELEGERINGSBESLUT

Ansökan om skolskjuts vid särskilda skäl
2019.567

U

Beslut - Avslag. Ansökan om skolskjuts av
särskilda skäl

2019-06-07

Kim Jakobsson
UTBILDNINGSFÖRVALTNI
NGEN

UN 2019/68

***Sekretess***

DELEGERINGSBESLUT

Ansökan om skolskjuts särskilda skäl
2019.568

U

Beslut - Avslag Ansökan om skolskjuts av
särskilda skäl

2019-06-07

Kim Jakobsson
UTBILDNINGSFÖRVALTNI
NGEN

UN 2019/69

***Sekretess***

DELEGERINGSBESLUT

Ansökan om skolskjuts särskilda skäl
2019.569

U

Beslut - Avslag Ansökan om skolskjuts av
särkilda skäl

2019-06-07

Kim Jakobsson
UTBILDNINGSFÖRVALTNI
NGEN

UN 2019/73

***Sekretess***

DELEGERINGSBESLUT

Ansökan om skolskjuts vid särskilda skäl
2019.570

U

Beslut - Avslås Ansökan om skolskjuts av
särskilda skäl

2019-06-07

Kim Jakobsson
UTBILDNINGSFÖRVALTNI
NGEN

UN 2019/80

***Sekretess***

DELEGERINGSBESLUT

Ansökan om skolskjuts av särskilda skäl.
2019.571

U

Beslut - Avslås. Ansökan om skolskjuts vid
särskilda skäl

2019-06-07

Kim Jakobsson
UTBILDNINGSFÖRVALTNI
NGEN

UN 2019/82

***Sekretess***

DELEGERINGSBESLUT

Ansökan om skolskjuts av särskilda skäl
2019.572

U

Beslut - Avslag Ansökan om skolskjuts vid
särskilda skäl

2019-06-07

Kim Jakobsson
UTBILDNINGSFÖRVALTNI
NGEN

UN 2019/83

***Sekretess***

DELEGERINGSBESLUT

Ansökan om skolskjuts av särskilda skäl
2019.573

U

Beslut - Avslås Ansökan om skolskjuts av
särskilda skäl

2019-06-07
UN 2019/84

Kim Jakobsson
UTBILDNINGSFÖRVALTNI
NGEN

***Sekretess***

DELEGERINGSBESLUT
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Id

I/U/K

Beskrivning

Ansvarig

Datum

Avsändare/Mottagare

Avdelning

Ärendenummer

Notering

Dokumenttyp

Ärendemening
Ansökan om skolskjuts av särskilda skäl
2019.574

U

Beslut - Avslag Ansökan om skolskjuts vid
särskilda skäl

2019-06-07

Kim Jakobsson
UTBILDNINGSFÖRVALTNI
NGEN

UN 2019/85

***Sekretess***

DELEGERINGSBESLUT

Ansökan om skolskjuts av särskilda skäl
2019.520

U

Beslut - Tillstyrks. Avtal om interkommunal
ersättning

2019-06-11

Helena Svensson
UTBILDNINGSFÖRVALTNI
NGEN

UN 2019/9

***Sekretess***

DELEGERINGSBESLUT

Avtal om interkommunal ersättning &
Bidragsbelopp upprättade
under 2019 för läsåret 2019, 2019/20
2019.575

U

Beslut - Avslag Ansökan om skolskjuts vid
särskilda skäl

2019-06-12

Kim Jakobsson
UTBILDNINGSFÖRVALTNI
NGEN

UN 2019/90

***Sekretess***

DELEGERINGSBESLUT

Ansökan om skolskjuts av särskilda skäl
2019.578

U

Yttrande mål 2586-19

Helena Svensson

2019-06-14

UTBILDNINGSFÖRVALTNI
NGEN

UN 2019/94

DELEGERINGSBESLUT
Överklagande av Utbildningsnämndens beslut
2019-04-24 Mål nr 2586-19

Sidan 3 av 3
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Sammanträdesprotokoll
UTBILDNINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT

§ 39

Sammanträdesdatum

Paragraf

2019-06-12

39

Dnr 2018/72 640 UN

Uppföljning av fritidsgårdarnas verksamhet
Beslut
Utbildningsnämndens arbetsutskott föreslår Utbildningsnämnden
att uppdra till utbildningsförvaltningen att ta fram en verksamhetsplan för fritidsgårdarna inklusive budget för år 2020.
Ärendebeskrivning
Utbildningsnämnden gav 2018-10-25 utbildningsförvaltningen i uppdrag att undersöka bland eleverna i årskurs 6 till årskurs 9 om hur de vill se att fritidsgårdsverksamheten ska se ut framledes. Uppdraget gavs till fritidsgården på Slottsskolan
och de har gjort en enkät bland elever på Slottsskolan i årskurs 6-9.
Enkäten visar att många elever är nöjda med verksamheten. Några tycker att det
är tråkigt att lokalen är samma som skolan och några elever i årskurs 9 tycker att
fritidsgården är mer för de yngre barnen. Flera vill att fritidsgården ska vara öppen
flera dagar i veckan.
Beslutsunderlag
Slottsgårdens kartläggning maj 2019
Tjänsteskrivelse daterad den 5 juni 2019
Bedömning
I princip är eleverna nöjda. För att utveckla ytterligare finns tankar på t.ex. någon
lokal för motorintresserad ungdom att meka i, detta har förebyggande teamet och
fritidsgården fått i uppdrag att undersöka intresset för.
Budget och öppettider ställs i förhållande till övrig verksamhet. Idag får rektorerna
som är ansvariga för skolorna där fritidsgårdarna finns, en budget för både skola
och fritidsgård i en summa. Detta gör att man ibland prioriterar den lagstadgade
verksamheten först, på bekostnad av fritidsgården. Detta skulle kunna ändras genom att sätta upp en ram för fritidsgårdens verksamhet specifikt utanför övrig budget.
Konsekvensanalys
Fritidsgårdarnas verksamhet är extra viktig för de ungdomar som inte har andra fritidsaktiviteter därför behöver verksamheten värnas och utvecklas.
Dagens sammanträde
Mötet diskuterar kring en verksamhetsplan och mål samt en egen budget för fritidsgårdarna.
______________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

58

TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

Beteckning

2019-06-05

2018/72 640

Ert datum

Er beteckning

1 (1)

Handläggare

Helena Svensson
Utbildningschef

Till Utbildningsnämnden

Uppföljning av fritidsgårdens verksamhet på Slottsskolan
Ärendebeskrivning
Utbildningsnämnden gav 2018-10-25 utbildningsförvaltningen i uppdrag att undersöka bland eleverna i årskurs 6 till årskurs 9 om hur de vill se att fritidsgårdsverksamheten ska se ut framledes. Uppdraget gavs till fritidsgården på Slottsskolan och de
har gjort en enkät bland elever på Slottsskolan i årskurs 6-9.
Enkäten visar att många elever är nöjda med verksamheten. Några tycker att det är
tråkigt att lokalen är samma som skolan och några elever i årskurs 9 tycker att fritidsgården är mer för de yngre barnen. Flera vill att fritidsgården ska vara öppen flera dagar i veckan.
Beslutsunderlag
Slottsgårdens kartläggning maj 2019
Bedömning
I princip är eleverna nöjda. För att utveckla ytterligare finns tankar på t.ex. någon lokal för motorintresserad ungdom att meka i, detta har förebyggande teamet och fritidsgården fått i uppdrag att undersöka intresset för.
Budget och öppettider ställs i förhållande till övrig verksamhet. Idag får rektorerna
som är ansvariga för skolorna där fritidsgårdarna finns en budget för både skola och
fritidsgård i en summa. Detta gör att man ibland prioriterar den lagstadgade verksamheten först, på bekostnad av fritidsgården. Detta skulle kunna ändras genom att
sätta upp en ram för fritidsgårdens verksamhet specifikt utanför övrig budget.
Konsekvensanalys
Fritidsgårdarnas verksamhet är extra viktig för de ungdomar som inte har andra fritidsaktiviteter därför behöver verksamheten värnas och utvecklas.

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN
Helena Svensson
Utbildningschef
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Fritidsledarna på Slottsskolan samtalar med elever i frågeställningen;
”undersöka bland eleverna i årskurs 6 till årskurs 9 om hur de vill se att
fritidsgårdsverksamheten ska se ut framledes. (UN 181025 §107)”
Brukar du vara på Slottsgården?
 Ja
 Nej
 Ja, men bara när det är någon aktivitet som anordnas typ Hestra, Liseberg mm.
 Ibland.
 Nej. Jag är där ibland men skulle vilja vara där oftare.
 Ja, men bara på helgerna.
 Förut var jag på Slottsgården, slutade för att kompisarna slutade.
 Ja, det händer.
Varför är du på Slottsgården?
 Jag tycker det är roligare att träffa kompisar där än hemma.
 Kul, träffa vänner och hitta på saker.
 Träffa vänner, delta i roliga aktiviteter.
 Träffa kompisarna och fritidsledarna.
 Slottsgården ligger i Borgholm.
 Det är mysigt att träffa kompisar, lyssna på musik tillsammans, äta mat som lagas, hänga
med på aktiviteter som ordnas.
 Det är roligt, kompisarna och jag hänger. Träffar andra i min årskurs.
 Det är en bra samlingsplats att träffa kompisar på.
 Schysst att hänga med kompisar, alltid någon här. Bra att ses där om vi inte kan ses hemma
hos någon.
 Jag vill träffa kompisar och fritidsledarna. Vi samlas på Slottsgården.
 Bra med soffgrupper på olika ställe som det är idag, skapar avskildhet.
Varför är du inte på Slottsgården?
 Kompisarna är inte där
 Mina polare är inte där
 Jag bor för långt bort, ingen skjuts.
 Andra aktiviteter.
 Jag har många hobbies.
 Jag är mest hemma på vardagkvällarna, så mycket med skolan.
 Slutade hänga där när kompisarna slutade vara där.
 Jag umgås med min familj på fritiden.
 Jag hänger på Blå gården i Rälla eftersom jag bor där.
 Blå gården är närmre, jag bor i Rälla.
Vad skulle du vilja göra / vad gör du som besökare på Slottsgården?
 Vi gör redan massa bra saker; olika aktiviteter. Hänger, spelar sällskapsspel, kort, pingis och
biljard. Bakar och lagar mat med fritidsledarna.
 Spela pingis och andra bollsporter. Tävling mellan fritidsgårdarna ordnas ju ibland och det är
roligt tycker jag.
 Bra att det finns enklare mat att köpa om man bor långt bort.
 Önskar att det finns mellanmål att köpa efter skolan, vilket det faktiskt gör ibland. Det är
schysst.
 Vi spelar pingis, biljard och hänger. Det är skönt efter en dag i skolan med massa måste.
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Mer aktiviteter, högre budget.
Lyssna på musik, dansband. Spela spel/tävlingar. Önskar mer aktiviteter.
Aktiviteter, t.ex Liseberg.
Spela pingis, prata och spela gitarr.
Mysigt att sitta och prata med kompisar i soffan.
Träffar kompisar, pratar med vuxen. Spelar kort.
Jag tycker att det är en bra plats att hänga på, chilla i soffan.
Chill + musik + umgås + aktiviteter + pingis = FRITID
Det finns alltid något att göra, schysst.
Spela schack, turneringar.

Hur upplever du miljön på Slottsgården?
 Ibland kan det vara lite stökigt men då säger fritidsledarna till.
 Trist med fritidsgård i skolans lokaler där vi varit hela dagen förut.
 Ibland är det stökigt då de ”coola” hänger där. Jag tycker att man ska flytta fritidsgården från
skolan, först är vi där på dagen och pallar inte hänga kvar på gården som ligger i samma
lokaler man varit hela dagen.
 Det beror på vilka som är där. Ibland är det stök och skrik, då säger fritidsledarna till.
 Bra att man känner till lokalerna eftersom man varit där under skoldagen.
 Det beror på besökarna.
 Bra.
 Mysig miljö, fritidsledarna fixar för vår skull. När det lagas mat eller bakas njuter vi och
längtar.
 Trevlig hemmakänsla med matdoft och tv.
 Jag upplever att det förekommer tobak och alkohol utanför fritidsgården och jag känner mig
inte trygg med det. Skulle fritidsledarna se/känna något så ringer de hem till föräldrar, det är
bra tycker jag.
 Bra för det mesta.
 Jag skulle vilja ha fler sittplatser.
 Ibland är det stökigt och högljutt. Det snackas skit.
 Det är bara yngre på Slottsgården, vi äldre passerar vidare.
Vad tycker du om Slottsgårdens öppettider?
 Jag tycker att det är bra tider och antalet öppetkvällar passar mig.
 Bra mix med två vardagskvällar och två helgkvällar. Det är viktigt med helgöppet.
 Jag skulle vilja att det var öppet en kväll till i veckan till kl 19.
 Gärna mer öppet. Onsdag vill jag ha öppet längre än till kl 19 som det är nu, Det är viktigt
med helgöppet.
 Jag tycker det ska vara öppet längre på helgerna. Eventuellt söndagsöppet.
 Bra som det är.
 Jag skulle vilja att det var öppet mer eftersom öppettiderna som är nu krockar med mina
aktiviteter.
 Bra tider, lagom att stänga kl 23 och 22 på helgerna.
 Önskemål om att utöka till mer öppettider, söndagsöppet. Men inte stänga någon annan dag.
 Jag tycker att det är bra att Slottsgården är öppen de vardagkvällarna som Blå gården är
stängd.
 Jag tycker att de är bra men skulle gärna ha öppet mer.
 Jag skulle vilja att det var öppet en vardag till i veckan.
 Jag tycker att det är bra att det är öppet direkt efter skolan. Vore bra att öppettiderna
synkades med KLTs busstider för hemresa.
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Sammanträdesprotokoll
UTBILDNINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT

§ 38

Sammanträdesdatum

Paragraf

2019-06-12

38

Dnr 2019/3 600 UN

Kalendarium juni 2019
Beslut
Utbildningsnämndens arbetsutskott beslutar
att ta bort uppdraget gällande hållbarhetsstrategi från kalendariet då det inte handläggs inom utbildningsförvaltningen längre samt att överlämna informationen till
utbildningsnämnden.
Ärendebeskrivning
Utbildningsnämndens kalendarium med årshjul.
Beslutsunderlag
Kalendarium juni 2019
Dagens sammanträde
Mötet går igenom kalendariet juni 2019. Förvaltningschef Helena Svensson informerar att uppdraget gällande hållbarhetsstrategi har gått vidare till kommunledningsförvaltningen.
______________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2019/3-600

Kalendarium för utbildningsnämnden Borgholm
JUNI 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
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
November
AU: 13/11
UN: 27/11
December
AU: 9/12
UN: 16/12
Januari

Februari

Ärenden
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)
Förskolecheferna informerar
Bjuda in team
Bjuda in team

Årshjul
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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Dnr 2019/3-600

Mars

April

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

Maj

Uppföljning och analys av budget Tertialbokslut 1
Uppföljning av värdegrundsarbete
Stipendium Kulturskolan

Pågående utredningsuppdrag
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)

Status
Hösten 2019, i samarbete med KLT

Utbildningsnämnd beslutar att ge utbildningsförvaltningen i
uppdrag att utreda konsekvenser av en eventuell återflytt av
årskurs 6 till mellanstadieskolorna.

Återremiss på motion från ÖP är
formellt skickat från KF till KS än så
länge.
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§ 40

Sammanträdesdatum

Paragraf

2019-06-12

40

Dnr 2019/11 600 UN

Rapport Barn- och elevstatisktik (redovisning per skola och förskola)
Beslut
Utbildningsnämndens arbetsutskott beslutar
att överlämna redovisningen av Barn- och elevstatistik till utbildningsnämnden.
Ärendebeskrivning
Rapport om Barn- och elevstatistik utifrån nuläge presenteras.
Beslutsunderlag
Rapport Barn- och elevstatistik daterad den 5 juni 2019
Dagens sammanträde
Mötet frågar om det finns någon dagbarnvårdare i kommunens regi. Förvaltningschef Helena Svensson svarar att vi har en dagbarnvårdare och att vi kompletterar
rapporten med detta.
______________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Barn- och elevstatistik 190605

Skola

Särskola F-klass

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Totalt

Åkerboskolan

-

22

13

17

9

14

17

28

16

24

19

-

179

Viktoriaskolan

-

28

34

39

35

37

40

-

-

-

-

-

213

Slottsskolan

-

-

-

-

-

-

-

60

73

75

72

-

280

Köping skola

-

11

17

20

15

21

21

-

-

-

-

-

105

Rälla skola

-

11

7

13

7

12

8

-

-

-

-

-

58

Gärdslösa skola

-

10

10

14

13

15

13

-

-

-

-

-

75

Annan huvudman

4

6

9

5

6

7

9

7

13

10

13

1

90

Totalt

4

88

90

108

85

106

108

95

102

109

104

1

1000

Förskola

Placerade

Sandhorvan

16

Solvändan

28

Kråkbacken

26

Skogsbrynet

49

Rödhaken

31

Fyrtornet

14

Hasselbacken

32

Björkviken

32

Rälla

44

Runsten

35

Gärdslösa

46

Dagbarnvårdare

6

Annan huvudman

38

Totalt

397

(Montessoriförskolan Solstrålen 28)

