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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2020-05-19

Bildningsnämnden 

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

HALLSBERGS KOMMUN ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Styrelse/Nämnd Bildningsnämnden
Sammanträdesdatum 2020-05-19
Protokollet innehåller 
paragraferna §§

Datum för överklagan till och med

Förvaringsplats för protokollet Bildningsnämndens förvaltningskontor
Underskrift/anslaget av

________________________
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2020-05-19

Bildningsnämnden 

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

Ärendelista 
§ 59 Sammanträdets inledning
§ 60 Matematiksatsning
§ 61 Akuta insatser för att få fler elever att bli gymnasiebehöriga
§ 62 Tertialrapport, januari – april 2020, för bildningsnämndens verksamheter
§ 63 Lägesredovisning och ekonomisk uppföljning för bildningsnämndens verksamheter 

2020
§ 64 Budget
§ 65 Tema 4: Klagomål och anmälningar till Skolinspektionen
§ 66 Information om kommunens särskilda undervisningsgrupper
§ 67 Skolinspektionens regelbundna tillsyn 2020
§ 69 Redovisning av delegeringsbeslut
§ 70 Redovisning av beslut enligt delegationsordningen position 2.15 – 2.17
§ 71 Rapporter
§ 72 Inkommande/utgående skrivelser
§ 73 Övriga frågor
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2020-05-19

Bildningsnämnden 

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

§ 59- Sammanträdets inledning

Ärendebeskrivning

1. Ordförande Siw Lunander (S) förklarar mötet öppnat

2. Tjänstgörande ersättare

Sawpon Reza (M) ersätter vakant plats

3. Dagordningen godkänns av bildningsnämnden

4. Ingen anmälan om jäv

5. Bildningsnämnden väljer jämte ordförande Sawpon Reza (M) till justerare

Paragrafen är justerad
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2020-05-19

Bildningsnämnden 

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

§ 60 - Matematiksatsning 
(20/BIN/112)

Ärendebeskrivning 

Hallsbergs kommun är en av fyra kommuner som har deltagit i ett projekt lett av SKR 
(Sveriges kommuner och regioner), och NCM (Nationellt centrum för matematikutbildning). 
Övriga tre kommuner är; Landskrona, Norrköping, Varberg. I likhet med ”PISA 2015-
projektet” så har satsningen omfattat alla nivåer i styrkedjan; politik, förvaltning, rektor och 
lärare. Målet har varit att förbättra undervisningen i matematik på lågstadiet. Den del av 
satsningen som var ett projekt med stöd av NCM och SKR håller på att avslutas, även om 
satsningen i Hallsbergs kommun fortsätter att utvecklas.
Bildningsförvaltningen informerar bildningsnämnden om projektet som pågått under två år 
samt presenterar den slutrapport och uthållighetsplan som tagits fram.

Beredningsutskottets behandling av ärendet (BU § 60 2020) 

Projektledare Catharina Lindvall-Scharmer kommer till nämndens sammanträdet för att 
föredra ärendet. Ärendet behandlas direkt på nämndens sammanträde 19 maj. 

Bildningsnämndens behandling av ärendet 

Ärendet föredras av Catharina Lindvall-Scharmer. Hon informerar om hur det fungerat i 
verksamheterna och var de befinner sig idag. Projektet är i princip avslutat, men Hallsbergs 
kommun har förlängt projektet ett läsår. Projektet har bytt namn från Styrning och ledning 
matematik till Tänka, resonera och räkna F-3 (TRR). Årskurs 4 kommer från och med hösten 
att börja arbeta med ”Singhaporemodellen”, en modell som krokar i satsningen F-3. 

Ordförande föreslår bildningsnämnden besluta att lägga informationen till handlingarna. 

Nämnden beslutar enligt förslag.

Beslut 

Bildningsnämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna. 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse Matematiksatsning
 Avslutande rapport Hallsberg
 Uthållighetsplan matematik 20-23

Paragrafen är justerad
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Tjänsteskrivelse Sida 1 av 2
Datum: 2020-04-30 Dnr: 20/BIN/112

Matematiksatsning 

Ärendebeskrivning 
Hallsbergs kommun är en av fyra kommuner som har deltagit i ett projekt lett av SKR (Sveriges 
kommuner och regioner), och NCM (Nationellt centrum för matematikutbildning). Övriga tre 
kommuner är; Landskrona, Norrköping, Varberg. I likhet med ”PISA 2015-projektet” så har satsningen 
omfattat alla nivåer i styrkedjan; politik, förvaltning, rektor och lärare. Målet har varit att förbättra 
undervisningen i matematik på lågstadiet. Den del av satsningen som var ett projekt med stöd av 
NCM och SKR håller på att avslutas, även om satsningen i Hallsbergs kommun fortsätter att utvecklas.
Bildningsförvaltningen informerar bildningsnämnden om projektet som pågått under två år samt 
presenterar den slutrapport och uthållighetsplan som tagits fram.

Förslag till beslut 
Bildningsförvaltningen föreslår bildningsnämnden besluta att lägga informationen till handlingarna

Ärendet 
Hallsbergs kommun är en av fyra kommuner som har deltagit i ett projekt lett av SKR (Sveriges 
kommuner och regioner), och NCM (Nationellt centrum för matematikutbildning). Övriga tre 
kommuner är; Landskrona, Norrköping, Varberg. I likhet med ”PISA 2015-projektet” så har satsningen 
omfattat alla nivåer i styrkedjan; politik, förvaltning, rektor och lärare. Målet har varit att förbättra 
undervisningen i matematik på lågstadiet. En del av satsningen har varit att ta fram och införa 
undervisningsmoduler som täcker huvuddelen av lågstadiets matematikundervisning.

Införandet har skett genom en kompetensutvecklingsmodell där lärare från samma skolår genomför 
samma undervisning och träffas varje vecka för att diskutera sina erfarenheter och utveckla sitt sätt 
att genomföra undervisningen.

Den del av satsningen som var ett projekt med stöd av NCM och SKR håller på att avslutas, även om 
satsningen i Hallsbergs kommun fortsätter att utvecklas.

Bildningsförvaltningen informerar bildningsnämnden om projektet som pågått under två år samt 
presenterar den slutrapport och uthållighetsplan som tagits fram. 

☐Barnkonsekvensanalys är utförd och redovisas i tjänsteskrivelsen eller i bilaga

☐Vid prövning av barnets bästa är bedömningen att ärendet som ska beslutas inte rör barn.

Bildningsförvaltningen

Fredrik Nordvall Catharina Lindvall-Scharmer

Förvaltningschef Projektledare
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Tjänsteskrivelse Sida 2 av 2
Datum: 2020-04-30 Dnr: 20/BIN/112

Bilagor
Slutrapport 

Uthållighetsplan
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Sveriges Kommuner och Landsting
Post: 118 82 Stockholm, Besök: Hornsgatan 20
Tfn: växel 08-452 70 00, Fax: 08-452 70 50
Org nr: 222000-0315, info@skl.se, www.skl.se

SKL Dnr; 17/06218

Rapport 2019 
Styrning och ledning – Matematik, 
pilotomgången

Kommun: Hallsbergs kommun

I Sammanfattning
Kommungruppen har fortsättningsvis haft ett stort engagemang och det har 
varit en styrka att alla skolor varit representerade i gruppen. Det finns ett stort 
intresse och driv i lärargruppen. Vi konstaterar att vi borde haft med samtliga 
rektorer från start med tanke på att implementeringen av satsningen varit 
svårare på de skolor där rektor inte varit engagerad från början. Det har varit 
en fördel att ha en rektor som processledare som har en förankring i alla 
grupper och som haft vetskap om vilka frågor som behöver prioriteras. 

Det har funnits en tydlighet i förankringsarbetet från start vilket har varit en 
styrka. Samarbetet med NCM och förmånen att ha med en följeforskare i 
arbetet har gjort att satsningen fått legitimitet i verksamheterna. 

En styrka har varit att vi valde att delta med samtliga klasser i årskurs F-3. 
Utvärderingar som är gjorda hittills visar att eleverna befäster och utvecklar 
sina kunskaper på ett tydligare sätt med denna undervisningsmodell jämfört 
med mer traditionell undervisning. De kollegiala samtalen bidrar till 
fördjupade diskussioner kring undervisning och ämnesdidaktik. Den 
ursprungliga planeringen av de kollegiala träffarna har hållit och det har varit 
en fördel att ha möjlighet till webbkonferenser som ett komplement till fysiska 
träffar. 

En utmaning är att hålla i arbetet och att fortsättningsvis arbeta med att 
uthållighetsplanen ska vara levande. De operativa målen behöver följas upp på 
ett tydligt sätt i hela styrkedjan och det behöver utarbetas en plan för hur 
arbetet ska planeras under kommande läsår. En ytterligare utmaning är att 
planera för att ett förändrat sätt att undervisa även implementeras i årskurs 4-6.
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2020-04-30  2 (7)

Förvaltningen har tillsatt matematikutvecklare som kommer att ansvara för 
arbetet med att utforma en matematikplan. Intentionen var att detta arbete 
skulle ha kommit igång under innevarande läsår under ledning av några 
förstelärare men de fick prioritera stöd till handledarna och organisationen av 
de kollegiala träffarna istället. Utvecklingssamordnaren på förvaltningen skulle 
även varit drivande i arbetet men den tjänsten var vakant under en relativt lång 
period.

II Organisation av arbetet på hemmaplan 2019
a Vilka befattningshavare har deltagit i kommungruppen som ordinarie 

ledamöter? processledare anges på sin nivå

Kontinuiteten anges för varje befattningshavare med en siffra enligt 
nedan

1 Nästan alltid
2 Oftast
3 Hälften av träffarna
4 Mer sällan

Nivå Befattning / Byte person Kontinuitet

Ordförande 1

Vice ordförande 4

Politiker

Förvaltningschef 1

Utvecklingssamordnare 4

Förvaltningsledning

Rektor 1

Rektor 3

Rektor

Processledare 1

Lärare, förstelärare 1

Lärare, förstelärare 1

Lärare 1

Lärare 2

Lärare 2

Lärare

Lärare 2
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Övriga

Kommentarer: Vi har haft en stabil kommungrupp som var helt intakt 
under första halvan av året, en lärare valde att avsluta sin anställning i 
kommunen i juni 2019 och ersattes inte under hösten, kommunens 
processledare avslutade sin tjänst i kommunen men hade kvar 
uppdraget som processledare. 

Kommungruppen har successivt utökats under senare delen av 2019 
och 2020 med samtliga rektorer för att säkerställa förankring och 
långsiktighet i arbetet. 

III Arbetet på hemmaplan 2019

a Har byte av ordförande i utbildningsnämnden med ansvar för 
grundskola skett under 2019?

Nej, inget byte har skett.

b Har byte av förvaltningschef skett under 2019?

Nej, inget byte har skett.

c Hur har det fungerat med att uppnå gemensam syn mellan de olika 
nivåerna i kommungruppen? 

1= inte alls  4=mycket bra

1 2 3 4

4

Motivering: Vi har haft effektiva möten med ett stort engagemang från 
samtliga deltagare. Hög tillit till varandras kompetens och mötena har 
prioriterats. Alla bidrar i det gemensamma utvecklingsarbetet utifrån 
sin kompetens och erfarenhet. 
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d Hur svårt/lätt har det varit att inse vad som behöver göras? 

1= svårt  4= lätt

1 2 3 4

3

Motivering: Det har inte varit svårt att inse vad som behöver göras men 
det har funnits en utmaning i att förankra arbetet hos samtliga rektorer 
och få nya strukturer att sätta sig med tanke på en omorganisation på 
förvaltningsnivå. Inte alltid tydligt vem som gör vad och vilka 
stödstrukturer som finns. Även rektorsbyten på ett par skolor har 
påverkat arbetet.

e    Erfarenheter av att ha en grupp på hemmaplan där alla fyra nivåer ingår? 

a Vad har varit framgångsrikt?

Ökad förståelse för varandras uppdrag och lärorikt att utbyta 
erfarenheter med varandra. En styrka att kommungruppen varit 
intakt på i stort sett samtliga möten vilket inneburit att alla 
funnits med i de gemensamma diskussionerna och i 
framtagandet av och bearbetningen av missiven. Fördel med en 
processledare med förankring i alla delar av styrkedjan. 

b Vilka eventuella problem har identifierats?

Svårigheter att hitta tider att träffas när mötestiderna behöver 
ändras, möjligheten att ha webbmöten borde ha beaktats från 
start. Svårt med implementering på de skolorna som inte haft 
sin rektor representerad i kommungruppen. 

V Nätverksarbetet 2019
Till nätverkskonferenserna utser varje kommun de personer som ska 
representera kommunen.

a. Hur upplever ni att Ert nätverk med de andra kommunerna fungerat?

1=mycket dålig,  4= mycket bra

Bedöm de andra kommunernas insats inom 
nedanstående områden

1 2 3 4
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Ambitionsnivån, att vara förberedd inför 
nätverkskonferenserna

3

Kritiska hållningen till inlämnade missiv 3

Processledarnas mandat som samtalsledare 4

Kontinuiteten av deltagandet 2

Arbetet på hemmaplan med att förbättra 
styrning och ledning

3

Fokuseringen på ämnet styrning och ledning 3

Fokuseringen på arbetssättet, arbetande 
nätverk med 4 nivåer

4

Motiveringar till avgivna omdömen: 

Mycket bra och givande diskussioner på nätverkskonferenserna som 
bidragit till utvecklingsarbetet på hemmaplan. Kontinuiteten i vissa 
grupper kunde varit bättre. En kommun valde att hoppa av satsningen 
vilket innebar ett avbrott i nätverksgruppernas sammansättning och att 
erfarenheter från en riktigt stor kommun saknades fortsättningsvis. 
Arbetet med att få rektorerna att äga satsningen på sina skolor kunde vi 
ha gjort annorlunda, vi borde styrt rektorernas deltagande på ett 
tydligare sätt från start. Det har varit lätt att få med lärarna i arbetet.

1=mycket dålig,  4= mycket bra

Bedöm era egna insatser inom nedanstående 
områden

1 2 3  4

Ambitionsnivån, att vara förberedd inför 
nätverkskonferenserna

4

Kritiska hållningen till inlämnade missiv 4

Processledarens mandat från er kommun 4

Samtliga nivåer är engagerade i samtalen 4

Kontinuiteten av deltagandet 4

Arbetet på hemmaplan med att förbättra 3
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styrning och ledning

Fokuseringen på ämnet styrning och ledning 3

Fokuseringen på arbetssättet, arbetande 
nätverk med fyra nivåer

4

Motiveringar till avgivna omdömen:

Engagemanget och ambitionsnivån har varit hög genom hela 
deltagandet. I vårt arbete på hemmaplan har vi haft fokus på 
missivarbetet och vi har inte kommit så långt i utvecklandet av en 
matematikplan som vi hade önskat. En förklaring till detta är att 
kommunens utvecklingssamordnare som skulle hålla i arbetet slutade 
under våren och tjänsten var vakant under en lång period. Det har 
funnits ett sug och ett driv från deltagande lärare. Lärarna tar plats och 
har en central roll i kommungruppens möten, det är deras satsning. 

VIII Avslutande frågor 2019
a. Hur väl har deltagandet så här långt motsvarat det som beskrevs i inbjudan till 

satsningen med bilagan Villkor att delta i ”Styrning och ledning – Matematik”

1= inte alls  4= helt och hållet

1 2 3 4

3

Motivera: 

Arbetet med att utveckla undervisningsmodellen i matematik och 
kompetensutvecklingsdelen har blivit tydligare allteftersom. Utbytet 
mellan kommunerna genom handledarutbildningen har varit positiv. 
Samarbetet kring matematikdelen med NCM har varit mycket 
värdefullt. Vissa saker har ifrågasatts på hemmaplan när tidsplanen inte 
hållits fullt ut. 

b. Hur har det valda arbetssättet med arbetande nätverk upplevts?

1= inte alls givande  4= mycket givande
1 2 3 4

4
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Motivera och kommentera särskilt arbetssätt och organisation.

Det har varit många inspirerande och givande diskussioner i 
nätverksgrupperna som bidragit till utvecklingsarbetet på hemmaplan. 
Styrka i arbetssättet genom att deltagare från alla nivåer i styrkedjan deltar 
och ett tillåtande klimat i alla diskussioner. Nyttigt att få syn på sin egen 
verklighet genom andras ögon och att även bli ifrågasatt utifrån olika 
perspektiv. 
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Datum 2020-04-30

Uthållighetsplan Styrning och ledning matematik 2020-2023 

Utvecklingsplanen kommer att följas upp årligen som en del av det systematiska kvalitetsarbetet och 
resultatet redovisas i den kommunövergripande kvalitetsredovisningen. De operativa målen kommer 
att följas upp på varje nivå två gånger per termin. I planen beskrivs de olika delarna som ska följas 
upp utifrån vad som ska göras, hur det ska genomföras, vem som ansvarar och när det ska ske. 
Planen innehåller även ett årshjul för att tydliggöra det systematiska arbetet med styrning och 
ledning kopplat till matematiken.

Gemensam ledning 
Vad Hur Ansvarig Tidsplan
Utveckling av 
resultatdialoger och 
temaredovisningar 
samt internkontroller

Dialogerna utvidgas 
med 
lärarrepresentanter, 
politikerna träffar en 
yrkesgrupp i taget, 
temaredovisningarna 
ses över tillsammans 
med internkontrollerna

Nämndordförande till 
politiken och 
förvaltningschef till LG

Resultatdialoger en 
gång per termin, start 
våren 2020
Ev. förändring av 
temaredovisningar 
start ht 2020

Forum för lärare att 
diskutera matematik

Ämnesnätverk för 
matematik F-3, 4-6, 
7-9 med obligatoriskt 
deltagande för samtliga 
undervisande 
matematiklärare

Kollegiala träffar utifrån 
NCM:s 
undervisningsmodell

Förstelärare 

Handledare

Startas vt 2019, träffar 
ett par gånger per 
termin enligt 
förvaltningens årshjul

Start ht 2019, träffar 
en gång/vecka

Utveckla analyser av 
matematikresultat på 
skol- och kommunnivå

Utveckla 
resultatanalyser av 
skolverkets 
bedömningsstöd 
årskurs 1, NP åk 3, 
NCM:s tester, L-U-R-U, 
analysstöd tas fram 
från förvaltningen och 
synliggörs i 
kvalitetsredovisningar 
och utvecklingsplaner

Förvaltningschef Våren 2020 och en 
gång per termin
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Datum 2020-04-30

Rektorssamverkan Matematiken ska ta 
plats och diskuteras på 
gemensamma möten
Rektorer gör klassrums-
observationer och 
reflekterar kollegialt på 
gemensamma 
PDL:träffar 
(pedagogiskt didaktiskt 
ledarskap)

Förvaltningschef Från hösten 2019

Start våren 2020

Satsningen i ett 
långsiktigt perspektiv

Följa resultat och 
implementera 
utvecklingsplanen, 
träffa förstelärare som 
håller ihop 
handledarna i resp. 
område

Bitr. skolchef med 
stöd av rektorer och 
handledare

Från hösten 2019

Elevhälsa: 
specialpedagog

Utveckla arbetet med 
extra 
anpassningar/särskilt 
stöd kopplat till 
matematik och 
övergången mellan åk 3 
och 4

Resp. rektor Våren 2020

Intern och extern 
information

Föräldrabrev med 
samma information till 
alla, nyhetsbrev

Matematikblogg

Förvaltningschef

IKT-strateg

Kontinuerligt

HT 2019
Uppföljning av de 
operativa målen

2 gånger per termin på 
ledningsgruppsmöten

Förvaltningschef Start våren 2020

Ledningsnivåerna är sammanlänkade

Vårt deltagande i Pisa 2015 medförde en genomlysning av styrning och ledningsorganisationen vilket 
bidrog till ett antal förändringar som lever kvar än idag. Detta innebär att ledningsnivåerna är väl 
sammanlänkade och vi har inte sett ett behov av att göra större förändringar i styrkedjan. 

Det finns en tydlig uppdrags- och rollfördelning

Oberoende på vart man befinner sig i styrkedjan så behöver alla ta ett stort ansvar för att styra, 
implementera och hålla fast vid satsningen så att denna satsning bidrar till ett förändrat arbetssätt 
som håller över tid. I rollen som rektor är man extra viktig för att skapa legitimitet för satsningen och 
möjliggöra för lärare att delta. 

Matematikbloggen kommer att bli ett viktigt redskap för deltagande lärare att sprida information 
både internt och externt.
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Datum 2020-04-30

Gemensamma rutiner, matematik 
Vad Hur Ansvarig Tidsplan
Plan för god 
matematikundervisning 
för förskola-årskurs 9 
inkl. plan för 
övergångar

Uppdrag till 3 
förstelärare samt 
representant från 
förskolan

Förvaltningschef Förslag till nämnd maj 
2020

Utveckla arbetet med 
screeningar, 
bedömningsstöd och 
tester, ex Banuca, 
Nunés)

Revidering av den 
kommungemensamma 
planen för kunskaps-
uppföljning och ev. 
föra in 
matematiktesterna 
Nunes och Banuca 
som prövas under 
läsåret 19/20

Förvaltningschef Ny plan träder i kraft 
ht 2020

I nuläget saknas 
enkätfrågor gällande 
matematik för F-2

Framtagande av enkät 
till F-2 med ca 3 frågor 
(se exempel från 
Norrköping)

Förvaltningschef för 
framtagande av enkät, 
undervisande lärare 
ansvarar för 
genomförande

2 gånger per läsår, 
uppstart på hösten 
och i samband med 
ordinarie enkät på 
våren

Framtagande av 
gemensamma riktlinjer 
för övergångar 
förskola-fklass, fklass-
år 1 (på vissa skolor) åk 
3-4 samt åk 6-7

Utsedd arbetsgrupp/er 
arbetar fram förslag 
som beslutas i 
ledningsgrupp och förs 
in i matematikplanen

Förvaltningschef Nya riktlinjer gäller 
från och med maj 
2020

För systematisk uppföljning och återkoppling

En av våra främsta målsättningar är att ta fram en plan för god matematikundervisning som grundar 
sig i forskning om vad som gynnar elevers lärande och bidrar till hög måluppfyllelse. Denna plan 
kommer att gälla från förskolan till årskurs 9 och ska ligga till grund för matematikundervisningen 
kommande år. Planen kommer att utvärderas årligen. 

En genomlysning av vår kommungemensamma plan för kunskapsuppföljning kommer att påbörjas 
för att säkra att de screeningar och tester som vi använder är relevanta för det vi vill mäta.

Vårt mål är att samtliga elever ska undervisas av behöriga och kompetenta matematiklärare och 
förvaltningen kommer tillsammans med rektorer att ansvara för att kompetensförsörjningen säkras. 
För att förebygga en sårbar övergång från förskoleklass till årskurs 1 är målet att läraren följer med 
eleverna till årskurs 1.  Flera skolor har organiserat på detta sätt under flera år vilket är en styrka. Att 
organisera på detta sätt är ett tydligt uppdrag till rektorer från förvaltningen när de planerar sin 
organisation.
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Datum 2020-04-30

För att fånga upp elever i behov av stöd

Målet är att nå en samsyn gällande högpresterande och särskilt begåvade elever samt att skapa 
gemensamma rutiner för att upptäcka och möta dessa elever. Dessa rutiner förs in i den 
övergripande matematikplanen, plan för god matematikundervisning. Diskussion har påbörjats under 
hösten på kategoriträffar under ledning av centrala elevhälsans chef. 

Gemensamma värderingar  
Vad Hur Ansvarig Tidsplan
Samrättning av 
nationella prov för att 
kvalitetssäkra 
bedömning

Höja bedömar-
kompetensen för att 
kvalitetssäkra arbetet 
med bedömning och 
betyg

Gemensam diskussion 
och utvärdering av 
tidigare års 
organisation

Kommungemensam 
kompetensutveckling

Förvaltningschef

Biträdande skolchef

Hösten 2019 

Läsåret 20/21

Likvärdighet och höga förväntningar på alla elever och övriga, lärarnas kompetens och samarbete 

På de flesta skolor följer lärare med eleverna från förskoleklass upp i skolsystemet. Detta ser vi som 
en framgångsfaktor och målet är att alla skolor ska organisera verksamheten på detta sätt. Rektor 
ansvarar för att alla lärare är behöriga i de ämnen man undervisar i.

Våra förstelärare i kommunen som är behöriga i matematik kan göra specifika insatser för att stötta 
skolor med låga resultat. Dessa insatser behöver noggrant planeras och hållas i under en längre tid 
för att kunna utvärderas. 

Förstelärare driver ett kommungemensamt nätverk för hela kommunen. Målet är att deltagandet är 
obligatoriskt för alla undervisande lärare i matematik men så ser det inte ut idag.  Skolorna borde ha 
gemensam konferensdag för att underlätta dessa typer av möten och träffarna ska planeras i god tid.

Utifrån den kartläggning som är gjord behöver kompetensutveckling i matematik ses över för att 
rikta insatser till verksamheter där behov finns att höja behörigheten/kompetensen. Skolornas 
organisation gällande ämneslärarsystem/klasslärarsystem behöver utvärderas och kopplas till deras 
måluppfyllelse.

Matematik 
Vad Hur Ansvarig Tidsplan
Introduktion av nya 
lärare och rektorer

Kommungemensamma 
rutiner arbetas fram 
med utgångpunkt i 
SKL:s och NCM:s 
introduktionsfilmer 
och NCM:s webbsända 

Rektor ansvarar för att 
introducera nya 
matematiklärare
Förvaltningschef 
introducerar nya 
rektorer

Omgående
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Datum 2020-04-30

utbildningspass med 
start våren 2020

Handledarutbildning Befintliga handledare 
utbildar nya

Förstelärare som 
håller ihop 
handledargruppen

En gång per termin

Kollegialt samarbete Analysarbete med 
samtliga 
matematiklärare 

Förvaltningschef En gång per läsår

Information till 
vårdnadshavare om 
undervisningsmodellen

Informationsbrev 
skickas till nya elever 
kontinuerligt, 
förskoleklass 
informeras varje 
läsårsstart

Rektor Startas omgående

För 2020 vet vi att NCM kommer hålla ett webbsänt utbildningspass i början av året som introduktion 
till undervisningsmodellen för nya lärare, handledare och rektorer. Därefter ska lärarna samt de 
lärare som ska vara handledare testa en cykel i sin undervisning. I slutet av vårterminen 2020 håller 
NCM en utbildningsdag för de nya handledarna. 

För att därefter säkra introduktion av nya lärare och rektorer kommer vi att anordna träffar inför 
varje terminsstart där matematiklärare träffas och diskuterar matematikundervisning. Dessa träffar 
leds av förstelärare. Utöver dessa träffar kommer vi att ha en träff per termin för rektorer och lärare 
som anställs under läsåret och informera dem om matematiksatsningen. En lärare på varje skola 
ansvarar för att nya lärare introduceras i undervisningsmodellen och i de kollegiala träffarna.

Kommunikation 
Vi kommer att sprida våra erfarenheter och resultat på olika sätt både internt och externt

Hur Ansvar

 Bildningsförvaltningens nyhetsbrev Förvaltningschef 
2 gånger per termin

 Pressträffar och pressmeddelande Förvaltningschef tillsammans med    
nämndordförande och kommunikatör

 Kontinuerliga träffar med NA inför Förvaltningschef och nämndordförande
Nämndmöten

 Information på nämnder/i styrelser/ Förvaltningschef och nämndordförande
på rektorsträffar

 Sydnärkenytt Förvaltningschef
 Matematikblogg IKT-strateg, ev tillsammans med   

                                                        förstelärare
 Information på hemsidan Förvaltningschef och kommunikatör
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Datum 2020-04-30

Jan
Feb

Mars

April

Maj

Juni
Juli

Aug

Sept

Okt

Nov

Dec

Följande aktiviteter sker kontinuerligt under läsåret

 Kollegiala träffar för matematiklärare F-3 en gång per vecka, område östra och västra
 Ämnesnätverk för matematiklärare F-3 en gång i månaden
 Rektorsamverkan för gemensam diskussion av matematik enligt ledningsgruppens 

kalendarium 
 Uppföljning av de operativa målen 2 gånger per termin på ledningsgruppen

Årshjul 
matematik

F-3

2020-2023 Plan för god matematik-
undervisning, förslag till nämnd 
maj 2020

enkät F-2, matematik

Enkät F-2, matematik

handledarutbildning

Samrättning NP, analys av 
resultat

Uppföljning av utvecklings-
plan matematik, 
resultatdialog

Introduktion av matematik-
satsningen för nya lärare och 
rektorer

Introduktion av matematiksatsningen 
för nya lärare och rektorer

Handledarutbildning

Analys av resultat utifrån 
bedömningsstöd, tester Resultatdialog

Temaredovisning till 
nämnd
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2020-05-19

Bildningsnämnden 

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

§ 61 - Akuta insatser för att få fler elever att bli gymnasiebehöriga 
(20/BIN/114)

Ärendebeskrivning 

Vid bildningsnämndens sammanträde 2020-04-28 blev huvudmannen uppmärksammad på 
att en högre andel elever än tidigare riskerar att inte bli behöriga till något av 
gymnasieskolans gymnasieprogram. Bildningsnämnden beslutade därför att ge 
bildningsförvaltningen i uppdrag att ta fram en handlingsplan med syftet att få fler elever att 
bli gymnasiebehöriga. Bildningsnämnden gör en uppföljning av vilka insatser som gjorts, görs 
och som kan göras fram till det att eleverna i skolår 9 får sina slutbetyg.

Beredningsutskottets behandling av ärendet (BU § 61 2020) 

Ärendet föredras av förvaltningschefen. Förvaltningen presenterar en handlingsplan med 
syftet att få fler elever att bli gymnasiebehöriga. I handlingsplanen föreslår 
bildningsförvaltningen följande, att en tydlig och individuell plan tas fram för de elever som 
bedöms kunna bli gymnasiebehöriga under vårterminen. Planen tas fram av rektor i samråd 
med utvecklingsledare och pedagoger. Planen lämnas även till huvudman. En lista på 
samtliga elever i skolår 9 som ska ha lovskola med ersättning lämnas även till 
huvudmannen. Ytterligare föreslås att förvaltningen får i uppdrag att ta fram ett förslag till 
beslut om ett förändrat systematiskt kvalitetsarbete. Förslaget ska innehålla tätare 
uppföljningar av elevernas måluppfyllelse i respektive ämne. Strukturen ska utgå ifrån den 
organisation som huvudmannen tidigare beslutat om för att öka måluppfyllelsen. 
Bildningsförvaltningen tar fram en gemensam struktur för kommunens skolenheter där man 
utifrån roll och ansvar rapporterar, analyserar och föreslår åtgärder med utgångspunkt i att 
alla elever ska klara kunskapskraven och att de flesta eleverna ska nå de högre målen i 
skolans samtliga ämnen. Läraren, utvecklingsledaren rektor och huvudman ska utifrån sin 
roll och sitt ansvar kunna se resultat, prognos och vidta åtgärder utifrån sitt respektive 
ansvar. Strukturen ska bidra till ett kvalitativt arbete där skolans arbete med eleverna 
kopplas till elevernas måluppfyllelse.    

På nämndens sammanträde 28 april delegerades beslutsfattande om eventuell förlängning 
av vårterminen 2020 till beredningsutskottet. 

Efter diskussion i beredningsutskottet föreslår ordförande följande

Beredningsutskottet beslutar att vårterminen 2020 inte förlängs med två veckor, utan 
samtliga elever i årskurs 9 erbjuds lovskola. Beredningsutskottet besluta också att en tydlig 
och individuell plan tas fram för de elever som bedöms kunna bli gymnasiebehöriga under 
vårterminen. Planen tas fram av rektor i samråd med utvecklingsledare och pedagoger. 
Planen lämnas även till huvudman. En lista på samtliga elever i skolår 9 som ska ha lovskola 

Page 21 of 69



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2020-05-19

Bildningsnämnden 

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

med ersättning lämnas även till huvudmannen. Nämnden informeras om besluten på 
sammanträdet 19 maj. 

Beredningsutskottet föreslår bildningsnämnden att ge förvaltningen i uppdrag att ta fram ett 
förslag till beslut om ett förändrat systematiskt kvalitetsarbete. Förslaget ska innehålla 
tätare uppföljningar av elevernas måluppfyllelse i respektive ämne i alla skolår, på alla 
skolenheter. Strukturen ska utgå ifrån den organisation som huvudmannen tidigare beslutat 
om för att öka måluppfyllelsen. Bildningsförvaltningen tar fram en gemensam struktur för 
kommunens skolenheter där man utifrån roll och ansvar rapporterar, analyserar och föreslår 
åtgärder med utgångspunkt i att alla elever ska klara kunskapskraven och att de flesta 
eleverna ska nå de högre målen i skolans samtliga ämnen. Lärare, utvecklingsledare, rektor 
och huvudman ska utifrån sin roll och sitt ansvar kunna se resultat, prognos och vidta 
åtgärder utifrån sitt respektive ansvar. Strukturen ska bidra till ett kvalitativt arbete där 
undervisningen och skolans arbete med eleverna kopplas till elevernas måluppfyllelse.   

Utskottet beslutar enligt ordförandes förslag.

Bildningsnämndens behandling av ärendet 

Förvaltningschef Fredrik Nordvall föredrar ärendet. Många elever, cirka 90 procent, kommer 
att delta på lovskola två veckor efter skolavslutningen. Nämnden diskuterar också de olika 
temarapporterna och om något tema plockas bort, hur det kan rapporteras vidare 
fortsättningsvis. 

I bildningsnämnden yrkar ordförande bifall till förslaget. 

Beslut 

Bildningsnämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna om 
beredningsutskottets beslut gällande vårterminen 2020 samt planen för de elever som 
bedöms kunna bli gymnasiebehöriga under vårterminen.

Bildningsnämnden beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att ta fram ett förslag till beslut 
om ett förändrat systematiskt kvalitetsarbete. Förslaget ska innehålla tätare uppföljningar av 
elevernas måluppfyllelse i respektive ämne i alla skolår, på alla skolenheter. Strukturen ska 
utgå ifrån den organisation som huvudmannen tidigare beslutat om för att öka 
måluppfyllelsen. Bildningsförvaltningen tar fram en gemensam struktur för kommunens 
skolenheter där man utifrån roll och ansvar rapporterar, analyserar och föreslår åtgärder 
med utgångspunkt i att alla elever ska klara kunskapskraven och att de flesta eleverna ska nå 
de högre målen i skolans samtliga ämnen. Lärare, utvecklingsledare, rektor och huvudman 
ska utifrån sin roll och sitt ansvar kunna se resultat, prognos och vidta åtgärder utifrån sitt 
respektive ansvar. Strukturen ska bidra till ett kvalitativt arbete där undervisningen och 
skolans arbete med eleverna kopplas till elevernas måluppfyllelse.   
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2020-05-19

Bildningsnämnden 

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse Akuta åtgärder för att få fler elever att bli gymnasiebehöriga

Paragrafen är justerad
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Tjänsteskrivelse Sida 1 av 1
Datum: 2020-04-30 Dnr 20/BIN/114

Akuta insatser för att få fler elever att bli gymnasiebehöriga 

Ärendebeskrivning 
Vid bildningsnämndens sammanträde 2020-04-28 blev huvudmannen uppmärksammad på att en 
högre andel elever än tidigare riskerar att inte bli behöriga till något av gymnasieskolans 
gymnasieprogram. Bildningsnämnden beslutade därför att ge bildningsförvaltningen i uppdrag att ta 
fram en handlingsplan med syftet att få fler elever att bli gymnasiebehöriga. Bildningsnämnden gör 
en uppföljning av vilka insatser som gjorts, görs och som kan göras fram till det att eleverna i skolår 9 
får sina slutbetyg.

Förslag till beslut 
Bildningsförvaltningen föreslår bildningsnämnden besluta att lägga informationen till handlingarna.

Ärendet 
Vid bildningsnämndens sammanträde 2020-04-28 blev huvudmannen uppmärksammad på att en 
högre andel elever än tidigare riskerar att inte bli behöriga till något av gymnasieskolans 
gymnasieprogram. Bildningsnämnden beslutade därför att ge bildningsförvaltningen i uppdrag att ta 
fram en handlingsplan med syftet att få fler elever att bli gymnasiebehöriga. Bildningsnämnden gör 
en uppföljning av vilka insatser som gjorts, görs och som kan göras fram till det att eleverna i skolår 9 
får sina slutbetyg.

Detta ärende är ett informationsärende, en barnkonsekvensanalys är därför inte aktuell.

☐Barnkonsekvensanalys är utförd och redovisas i tjänsteskrivelsen eller i bilaga

☐Vid prövning av barnets bästa är bedömningen att ärendet som ska beslutas inte rör barn.

Bildningsförvaltningen

Fredrik Nordvall

Förvaltningschef
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2020-05-19

Bildningsnämnden 

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

§ 62 - Tertialrapport, januari – april 2020, för bildningsnämndens 
verksamheter 
(20/BIN/110)

Ärendebeskrivning 

Bildningsförvaltningen lämnar tertialrapport för januari - april 2020 med väsentliga 
händelser, uppföljning av ekonomi och åtgärder för budget i balans bildningsnämndens 
verksamheter enligt bilaga. Beslutsunderlag bifogas handlingarna till nämndens 
sammanträde alternativt på bordet på nämndens sammanträde den 19 maj 2020.

Beredningsutskottets behandling av ärendet (BU § 62 2020) 

Ärendet behandlas direkt på nämndens sammanträde 19 maj.

Bildningsnämndens behandling av ärendet 

Ärendet föredras av förvaltningschef Fredrik Nordvall och ekonom Ines Hadziosmanovic. Alla 
bildningsnämndens verksamheter har under våren har präglats mycket av covid-19. 
Prognosen är en budget i balans, både drift och investering. Dock fortfarande osäkert kring 
posterna för måltid. 

Ordförande föreslår bildningsnämnden besluta att att tertialrapport för januari - april 2020 
för bildningsnämndens verksamheter läggs till handlingarna.

Nämnden beslutar enligt förslag.

Beslut 

Bildningsnämnden beslutar att att tertialrapport för januari - april 2020 för 
bildningsnämndens verksamheter läggs till handlingarna.

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse Tertialrapport, januari - april 2020, för bildningsnämndens verksamheter
 Tertialrapport bildningsförvaltningen 2020

Paragrafen är justerad
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Tjänsteskrivelse Sida 1 av 1
Datum: 2020-04-29 Dnr:20/BIN/110 

Tertialrapport, januari – april 2020, för bildningsnämndens 
verksamheter

Ärendebeskrivning 
Bildningsförvaltningen lämnar tertialrapport för januari - april 2020 med väsentliga 
händelser, uppföljning av ekonomi och åtgärder för budget i balans bildningsnämndens 
verksamheter enligt bilaga. Beslutsunderlag bifogas handlingarna till nämndens 
sammanträde alternativt på bordet på nämndens sammanträde den 19 maj 2020.

Förslag till beslut 
Bildningsförvaltningen föreslår bildningsnämnden besluta att tertialrapport för januari - april 2020
för bildningsnämndens verksamheter läggs till handlingarna.

Ärendet 
Bildningsförvaltningen lämnar tertialrapport för januari - april 2020 med väsentliga 
händelser, uppföljning av ekonomi och åtgärder för budget i balans bildningsnämndens 
verksamheter enligt bilaga. Beslutsunderlag bifogas handlingarna till nämndens 
sammanträde alternativt på bordet på nämndens sammanträde den 19 maj 2020.

☐Barnkonsekvensanalys är utförd och redovisas i tjänsteskrivelsen eller i bilaga

☒Barnkonsekvensanalys är inte tillämpbar

Bildningsförvaltningen

Fredrik Nordvall Ines Hadziosmanovic

Förvaltningschef Ekonom

Bilagor
Tertialrapport, januari – april 2020, för bildningsnämndens verksamheter.
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Kultur

Fritid

Bildningsförvaltningen

Tertialrapport

Page 27 of 69



Datum
2020-05-18

Sida
2(7)Bildningsförvaltningen Tertial 2020

Innehållsförteckning
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2.1 Driftredovisning Bildningsnämnd................................................................................. 5

2.2 Investeringsredovisning Bildningsnämnd..................................................................... 6
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Datum
2020-05-18

Sida
3(7)Bildningsförvaltningen Tertial 2020

1 Väsentliga händelser
Vårterminen 2020 har påverkats mycket av Covid-19. Stora avvikelser har gjorts 
utifrån ordinarie planering. En stor andel av personal, elever/barn har under vissa 
veckor varit frånvarande. På nationell nivå har nya riktlinjer och lagändringar 
gjorts för att möta krisens behov. Ett exempel är att inga nationella prov ska göras. 
Hallsbergs kommun har dock valt att göra vissa nationella prov för att kunna mäta 
effekter av genomförda satsningar. Inga enheter har hittills behövt stänga. Det 
finns tydliga rutiner för hur vi hanterar en situation när vi har många pedagoger 
frånvarande.

Transtenskolan har haft en ansträngd situation och rekryteringen av rektor har 
dragit ut på tiden. Ny rektor kommer att börja till höstterminen. Prognosen för 
andelen elever som kommer bli gymnasiebehöriga är lägre än förväntat och stora 
insatser görs fram till sommaren. Många elever i skolår 9 kommer att delta i två 
veckors lovskola. Många feriepraktikplatser har försvunnit då pandemin gör att 
inga feriepraktikplatser erbjuds inom vård och omsorg eller förskola. Alla elever i 
skolår 9 har därför fått ett erbjudande att genomföra lovskola med ersättning 
motsvarande feriepraktik.

Trenden med fler elever i våra skolor och fler barn i våra förskolor fortsätter. Trots 
att förskolan Äppellunden öppnade med åtta avdelningar, så har antalet platser 
inte räckt till. Förskolan Hässleberg har därför öppnat upp under våren. I Pålsboda 
och Vretstorp är läget när det gäller förskoleplatser kritiskt. I Vretstorp används 
Kristallkyrkans lokaler som en tillfällig förskolelokal och i Pålsboda har delar av 
fritidshemsverksamheten flyttat till Folkets hus för att ge plats åt förskolan.

Inför höstterminen 2019 gjorde bildningsförvaltningen en 
organisationsförändring. Tjänsten som utvecklingssamordnare ersattes av en 
biträdande skolchef med personalansvar för kommunens rektorer, förskola och 
skola. Biträdande skolchef har under våren varit tillförordnad rektor på 
Transtenskolan.

Många rektorer i kommunen är relativt nya på sina tjänster och det görs ett arbete 
för att hitta formerna för det systematiska kvalitetsarbetet på alla nivåer.

Hallsbergs kommun har under våren haft besök av Skolinspektionen som 
genomfört sin regelbundna kvalitetsgranskning och regelbunden tillsyn. Tre 
skolenheter och huvudmannen var föremål för granskningen. Totalt kommer 
Skolinspektionen fatta sju olika beslut.

I vår strävan att visa upp oss som en attraktiv arbetsgivare deltog vi vid Örebro 
universitets Campusmässa. Vi har ett särskilt behov av förskollärare och lärare 
inom grundskolan skolår 7-9. Svårast att rekrytera är lärare i matematik och NO- 
ämnen.

Även om många arrangemang har ställts in under denna vår så planerar 
kulturavdelningen att genomföra årets sommarutställning. "#Ingen liten lort" är en 
mycket uppskattad vandringsutställning som handlar om Astrid Lindgren och 
hennes roll som opinionsbildare.

Fritidsavdelningen har påverkats mycket av Covid-19. Många arrangemang har 
blivit inställda. Antalet besökare på våra idrottsanläggningar och Alléhallens bad 
och gym är betydligt lägre än normalt. Fritidsgården, Kuben har under en period
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Datum
2020-05-18

Sida
4(7)Bildningsförvaltningen Tertial 2020

varit stängd. De gruppaktiviteter som kulturskolan erbjuder gjorde ett uppehåll 
och del av terminsavgiften kommer därför att återbetalas.
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Datum
2020-05-18

Sida
5(7)Bildningsförvaltningen Tertial 2020

2 Ekonomi

2.1 Driftredovisning Bildningsnämnd
DRIFT
Belopp i tkr Utfall 30/4-20     Prognos 2020 Budget 2020 Avvikelse
Intäkter 26 541 62 717 62 717 0
Kostnader -130 314 -412 425 -412 425 0
-varav personal -85 582 -262 952 -262 952 0
-varav kapital -941 -2 809 -2 809 0
-varav lokal -21 426 -63 873 -63 873 0
-varav övrigt -22 366 -82 792 -82 792 0
Totalt -103 773 -349 708 -349 708 0

VERKSAMHET
Belopp i tkr Utfall 30/4-20     Prognos 2020 Budget 2020 Avvikelse
Nämnd -113 -326 -326 0
Kultur & förening -819 -2 756 -2 756 0
Bibliotek -1 056 -4 536 -4 936 400
Kulturskola -389 -3 090 -3 090 0
Fritidsgårdar -745 -2 543 -2 343 -200
Fritid -5 724 -15 435 -14 435 -1 000
Förskola/Öppna förskolan -28 883 -99 999 -99 387 -612
Nattis -508 -1 214 -1 214 0
Förskoleklass/Grundskola/Fritid 
shem -50 765 -163 026 -161 438 -1 588
Ledning & administration -9 104 -27 425 -27 625 200
Skolskjutsar -2 937 -9 842 -9 842 0
Elevstöd -1 513 -6 756 -7 056 300
Särskilt stöd personal -118 -1 409 -1 409 0
Modersmål -1 101 -3 809 -3 809 0
Ej fördelad budget 2 -7 542 -10 042 2 500
Totalt -103 773 -349 708 -349 708 0

Prognosen för driftredovisningen per sista april pekar på en budget i balans. 

Måltidskostnaderna ser för tillfället ut att bli 2,2 mkr högre än budgeterat.

På grund av rådande läge, har ungdomsgården KUBEN stängt, badhuset har inte 
lika många besökare, uthyrning av gymnastik-och sporthallar har minskat vilket i 
sin tur leder till minskade intäkter samtidigt som man har sina fasta kostnader 
kvar och därav en negativ avvikelse.

Under ledning & administration samt elevhälsa finns det vakanser där tanken är 
att tillsätta tjänsterna under året.

Den icke fördelade budgeten, som används som en planeringsreserv är en viktig 
del av budgeten och en förklaring till att prognosen är budget i balans. En del av 
planeringsreserven används för att täcka upp ökade måltidskostnader.
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Sida
6(7)Bildningsförvaltningen Tertial 2020

2.2 Investeringsredovisning Bildningsnämnd
INVESTERINGSPROJEKT
Belopp i tkr Utfall 30/4-20     Prognos 2020 Budget 2020 Avvikelse
Inventarier -341 0 0 0
Datainvesteringar och tillbehör 0 0 0 0
Idrottsanläggningar 0 -710 -710 0
Ej fördelad budget 0 -1 090 -1 090 0
Totalt -341 -1 800 -1 800 0

Prognosen för investeringsprojekten per sista april pekar på en budget i balans.

Beslutade investeringsmedel för 2020 - 710 tkr investeringar idrottsanläggningar, 
inga kostnader finns än.

För resterande 1 090 tkr är fördelning ännu inte beslutad men 341 tkr har använts 
för inköp till Transtensskolan.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2020-05-19

Bildningsnämnden 

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

§ 63 - Lägesredovisning och ekonomisk uppföljning för 
bildningsnämndens verksamheter 2020 
(20/BIN/29)

Ärendebeskrivning 

Bildningsförvaltningen lämnar lägesredovisning för bildningsnämndens verksamheter maj 
2020 enligt bilaga. Den ekonomiska uppföljningen sker genom tertialrapport.

Beslutsunderlag bifogas handlingarna till nämndens sammanträde alternativt på bordet på 
nämndens sammanträde den 19 maj 2020.

Beredningsutskottets behandling av ärendet (BU § 63 2020) 

Ärendet behandlas direkt på nämndens sammanträde 19 maj.

Bildningsnämndens behandling av ärendet 

Förvaltningschef Fredrik Nordvall föredrar ärendet. Det är mycket barn i förskolan redan till 
hösten och Långängskolan kommer att ha många elever som börjar förskoleklass läsåret 
2020/2021. Det har varit en högre sjukfrånvaro än vanligt för både för personal och elever.

Ordförande föreslår bildningsnämnden besluta att lägesredovisning för bildningsnämndens 
verksamheter maj 2020 läggs till handlingarna.

Nämnden beslutar enligt förslag. 

Beslut 

Bildningsnämnden beslutar att lägesredovisning för bildningsnämndens verksamheter maj 
2020 läggs till handlingarna.

Beslutsunderlag 
 Lägesredovisning maj

Paragrafen är justerad
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LÄGESREDOVISNING 1(2)

Statistikdatum: 2020-05-15 Statistikdatum är den 15:e i aktuell månad

Antal barn i förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem
Antal inskrivna barn

Förskolor område 1, Hallsberg 1) 192

Förskolor område 2, Hallsberg 2) 135

Förskolor område 3, Hallsberg 3) 184

Pedagogisk omsorg, Hallsberg 25

Förskolor och pedagogisk omsorg, Hallsberg 

Förskolan, Hjortkvarn 17

Förskolor, Pålsboda 150

Förskolor, Sköllersta 86

Förskolor, Vretstorp 111

Förskolan, Östansjö 60

Fritidshem Långängskolan, Hallsberg 191

Fritidshem Stocksätterskolan, Hallsberg 111

Fritidshem, Hjortkvarn 4

Fritidshem Folkasboskolan, Pålsboda 66

Fritidshem Sköllersta skola, Sköllersta 66

Fritidshem Fredriksbergskolan, Vretstorp 78

Fritidshem Östansjö skola, Östansjö 58

1) Förskolor område 1, Hallsberg: Förskolan Tranängen, Förskolan Äppellunden
2) Förskolor område 2, Hallsberg: Förskolan Björkängen, Förskolan Norrgården
3) Förskolor område 3, Hallsberg: Förskolan Kompassen, Förskolan Vibytorp

Antal barn i aktiv köAntal inrättade platser

180

135

180

25

63

18

144

99

117

63

220

138

10

89

84

93
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Antal inskrivna elever samt frånvaro 2(2)
Antal elever med oanmäld frånvaro som är mer
än 10% under perioden 9 mars till 15 maj 2020

Folkasboskolan, åk f-6 4 st < 15% < 6 st < 50% < 3 st

Folkasboskolan, åk 7-9 7 st < 15% < 13 st < 50% < 1 st

Fredriksbergskolan 0 st < 15% < 0 st < 50% < 0 st

Långängskolan 3 st < 15% < 1 st < 50% < 2 st

Sköllersta skola 0 st < 15% < 0 st < 50% < 0 st

Stocksätterskolan 6 st < 15% < 73st < 50% < 1 st

Transtenskolan 15 st < 15% < 36 st < 50% < 20 st

Transtenskolan, mottagningsenheten

Östansjö skola  0 st < 15% <  0 st < 50% < 0 st

Antal barn/elever i fristående skola/verksamhet eller i annan kommun
Annan kommun

Antal barn i förskola/pedagogisk omsorg 17 Jan 4,91%
Antal barn i fritidshem 14 Feb 6,41%
Antal elever i förskoleklass/grundskola 38 Mar 10,75%
Antal elever i grundsärskola 21 Apr

Maj
Antal barn/elever från annan kommun Jun

Jul
Antal barn i förskola/pedagogisk omsorg Aug
Antal barn i fritidshem Sep
Antal elever i förskoleklass/grundskola Okt
Antal elever i grundsärskola Nov

Dec
Biblioteken

Antal utlån, ackumulerat under året

Huvudbiblioteket i Hallsberg 21 351
Filialbiblioteket i Hjortkvarn 958
Filialbiblioteket i Pålsboda 797

131st < 15% < 21 st < 50% < 0 st

16 st < 15% < 46 st < 50% < 0 st

56 st < 15% < 138 st < 50% < 23 st

15 st < 15% < 36 st < 50% < 1 st

40 st < 15% < 116 st < 50% < 10 st

33 st < 15% < 119 st < 50% < 67 st

Sjukfrånvaro, personal BIF

Antal elever med total frånvaro som är mer
än 10% under perioden 9 mars till 15 maj 2020

39 st < 15% < 49 st < 50% < 5 st

22 st < 15% <54 st < 50% < 6 st

14

Antal inskrivna elever

226

150

157

429

123

324

367

99

Fristående skola/verksamhet

2

164

9
89
0

Från annan kommun

19
14
37
-

Antal utlån, redovisningsmånad

4 681
160
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2020-05-19

Bildningsnämnden 

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

§ 64 - Budget 
(20/BIN/25)

Ärendebeskrivning 

En viktig del av arbetet med att skapa ekonomiska ramar för kommande år är att stämma av 
aktuella förutsättningar samt göra kvalificerade prognoser angående utvecklingen. En annan 
viktig del är att göra prioriteringar och satsningar för att påverka utvecklingen på ett sätt 
som är önskvärt. Bildningsförvaltningen redovisar det aktuella läget i arbetet med 
budgetramar för 2021 (-22 och -23). Nämnden informeras även om den fortsatta processen 
och planeringen med att ta fram budgetramar för 2021.

Beredningsutskottets behandling av ärendet (BU § 64 2020) 

Ärendet behandlas direkt på nämndens sammanträde 19 maj. 

Bildningsnämndens behandling av ärendet 

Förvaltningschef Fredrik Nordvall föredrar ärendet. Han informerar nämnden om det 
aktuella läget, ett inriktningsbeslut kommer att fattas i kommunfullmäktige i juni.

Ordförande föreslår bildningsnämnden att lägga informationen till handlingarna.

Nämnden beslutar enligt förslag.

Beslut 

Bildningsnämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna. 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse Budgetberedning

Paragrafen är justerad
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Tjänsteskrivelse Sida 1 av 1
Datum: 2020-04-30 Dnr 20/BIN/25

Budget

Ärendebeskrivning 
En viktig del av arbetet med att skapa ekonomiska ramar för kommande år är att stämma av aktuella 
förutsättningar samt göra kvalificerade prognoser angående utvecklingen. En annan viktig del är att 
göra prioriteringar och satsningar för att påverka utvecklingen på ett sätt som är önskvärt. 
Bildningsförvaltningen redovisar det aktuella läget i arbetet med budgetramar för 2021 (-22 och -23). 
Nämnden informeras även om den fortsatta processen och planeringen med att ta fram 
budgetramar för 2021.

Förslag till beslut 
Bildningsförvaltningen föreslår bildningsnämnden besluta att lägga informationen till handlingarna

Ärendet 
En viktig del av arbetet med att skapa ekonomiska ramar för kommande år är att stämma av aktuella 
förutsättningar samt göra kvalificerade prognoser angående utvecklingen. En annan viktig del är att 
göra prioriteringar och satsningar för att påverka utvecklingen på ett sätt som är önskvärt. En del av 
årets budgetprocess har även varit att ta fram förslag på effektiviseringar motsvarande 2,5 procent.  
Det osäkra läget som uppstått i och med Covid-19 kommer att påverka processen. 
Bildningsförvaltningen redovisar det aktuella läget i arbetet med budgetramar för 2021 (-22 och -23). 
Nämnden informeras även om den fortsatta processen och planeringen med att ta fram 
budgetramar för 2021. Ärendet vid detta nämndsammanträde betraktas som ett informationsärende 
och en barnkonsekvensanalys görs endast vid beslutsärenden.

☐Barnkonsekvensanalys är utförd och redovisas i tjänsteskrivelsen eller i bilaga

☒Vid prövning av barnets bästa är bedömningen att ärendet som ska beslutas inte rör barn.

Bildningsförvaltningen

Fredrik Nordvall Ines Hadziosmanovic

Förvaltningschef Ekonom
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2020-05-19

Bildningsnämnden 

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

§ 65 - Tema 4: Klagomål och anmälningar till Skolinspektionen 
(20/BIN/99)

Ärendebeskrivning 

Tema nummer fyra handlar om klagomål och anmälningar till Skolinspektionen. Varje rektor 
förskola/skola lämnar rapport kring sin/sina verksamheter.

Beredningsutskottets behandling av ärendet (BU § 65 2020) 

Det saknas redovisningar från flera skolor. 

Ärendet behandlas direkt på nämndens sammanträde 19 maj.

Bildningsnämndens behandling av ärendet 

Förvaltningschef Fredrik Nordvall föredrar ärendet. Det saknas redovisning från 
Stocksätterskolan och Transtenskolan. 

Ordförande föreslår bildningsnämnden besluta att rapporterna om tema fyra: klagomål och 
anmälningar till Skolinspektionen läggs till handlingarna.

Nämnden beslutar enligt förslag.

Beslut 

Bildningsnämnden beslutar att rapporterna om tema fyra: klagomål och anmälningar till 
Skolinspektionen läggs till handlingarna.

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse Tema 4: Klagomål och anmälningar till Skolinspektionen
 Tema 4 - Långängskolan
 Tema 4 - Folkasboskolan
 Tema 4 - förskolorna Gläntan, Folkasbo, Gullvivan och Hjorten
 Tema 4 - förskolorna Tranängen, Äppellunden och Hässleberg
 Tema 4 - förskolorna Norrgården och Björkängen
 Tema 4 - förskolorna Kompassen och Vibytorp samt dagbarnvårdarna
 Tema 4 - förskolorna Östansjö och Vretstorp
 Tema 4 - Sköllersta skola
 Tema 4 - förskolorna Ekhagen och Treudden
 Tema 4 - Östansjö skola
 Tema 4 - Fredriksbergskolan
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2020-05-19

Bildningsnämnden 

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

Expedieras till  

Rektorer förskola/skola

Paragrafen är justerad
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Tjänsteskrivelse Sida 1 av 1
Datum: 2020-04-29 Dnr:20/BIN/99 

Tema 4: Klagomål och anmälningar till Skolinspektionen

Ärendebeskrivning 
Tema nummer fyra handlar om klagomål och anmälningar till Skolinspektionen. Varje rektor 
förskola/skola lämnar rapport kring sin/sina verksamheter.

Förslag till beslut 
Bildningsförvaltningen föreslår bildningsnämnden besluta att rapporterna om tema fyra: klagomål
och anmälningar till Skolinspektionen läggs till handlingarna.

Ärendet 
Fyra gånger per läsår sker en mer omfattande redovisning till bildningsnämnden av olika punkter av
det systematiska kvalitetsarbetet som äger rum i verksamheterna skola och förskola. Tema ett 
handlar om plan mot kränkningar och plan mot diskriminering samt sammanställning 
kränkningsärenden. Tema nummer två handlar om frånvaro/närvaro och tema tre handlar om 
särskilt stöd. Tema nummer fyra handlar om klagomål och anmälningar till Skolinspektionen. Varje 
rektor förskola/skola lämnar rapport kring sin/sina verksamheter.

☐Barnkonsekvensanalys är utförd och redovisas i tjänsteskrivelsen eller i bilaga

☒Barnkonsekvensanalys är inte tillämpbar

Bildningsförvaltningen

Fredrik Nordvall Jenny Andersson

Förvaltningschef Nämndsekreterare

Bilagor
Tema 4 – Långängskolan
Tema 4 – Folkasboskolan
Tema 4 – förskolorna Gläntan, Folkasbo, Gullvivan och Hjorten
Tema 4 – förskolorna Tranängen, Äppellunden och Hässleberg
Tema 4 – förskolorna Norrgården och Björkängen
Tema 4 – förskolorna Kompassen och Vibytorp samt dagbarnvårdarna
Tema 4 – förskolorna Östansjö och Vretstorp
Tema 4 – Sköllersta skola
Tema 4 – förskolorna Ekhagen och Treudden
Tema 4 – Östansjö skola
Tema 4 – Fredriksbergskolan
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Bildningsförvaltningen 
 

  
  
  

 
LÄGESREDOVISNING 
 

 
 

  

   
 

Tema 4: Klagomål och anmälningar till Skolinspektionen 

 

 
Förskola/skola 

Långängskolan 

        

Klagomål 
Summering av antal klagomål inkomna under perioden 2019-04-01— 2020-03-31 
20-25 

Vad handlar klagomålen om? 
Klagomål under senaste läsåret har berört: 
1. Säkerhet för barnen. Avsaknaden av staket gentemot parkområde gör det svårt för barn ett veta var skolans 
gränser går. Brist på vuxna under morgonstunden innan skolan startar. Osäker trafikmiljö på morgonen pga många 
bilar.  
2. Otrygghet hos elever. Föräldrar har upplevt att deras barn är otrygga under skoldagen, framförallt under raster.  
3. Bristande stöd i undervisningen. Föräldrar har hört av sig gällande sina barns behov av stöd under skoldagen och 
uttryckt att detta inte tillgodoses.   
Analys av klagomål och klagomålshantering 
Under senase året har det inkommit ett flertal klagomål från föräldragruppen men dessa har varit 
som flest i början av året för att sedan kraftigt minska. Klagomålen har varit direkt relaterade till 
de utvecklingsområden som vi som skola själva identifierat och arbetet med. Nya strukturer för 
elevhälsoarbete (för att ge rätt stöd i undervisningen) och trygghetsarbetet (för att åtgärda och 
förebygga otrygghet och kränkande behandling) har skapats.  
Gällande den fysiska säkerheten så är det planerat för både ett staket på skolgårdens baksida och en 
ombyggnation av parkeringsplatsen. När det gäller antalet vuxna ute på morgonen så behöver vi arbeta tillsammans 
med föräldragruppen, skolan har bara en bemanning för de barn som är inskrivna på fritids. Den stora andelen barn 
ute på morgonen går inte på fritids vilket innebär att det blir många barn och få vuxna. Önskvärt vore om fler barn 
kunde ta sig till skolan på egen hand, då skulle vi både minska trafikbelastningen och få färre barn på skolgården 
innan skolan börjar.   
        

Anmälningar till Skolinspektionen 
Antal anmälningar till Skolinspektionen under perioden 2019-04-01— 2020-03-31 
1 

Anmälan/anmälningar avser 
Särskilt stöd.  

        

Underskrift 
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Hallsbergs kommun Hemsida 
www.hallsberg.se 

E-post 
bildningsforvaltningen@edu.hallsberg.se 

Organisationsnr 
212000-1926 

Postadress 
694 80 Hallsberg 

Besöksadress 
Västra Storgatan 14 

Telefon 
0582-68 50 00 vx 

 

 
Bankgiro 
577-3338 

 

 

Datum Underskrift Namnförtydligande och befattning 

Hallsberg den 24 apr 2020  Minnia Truedsson, rektor 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2020-05-19

Bildningsnämnden 

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

§ 66 - Information om kommunens särskilda undervisningsgrupper 
(20/BIN/113)

Ärendebeskrivning 

I Hallsbergs kommun finns två kommungemensamma särskilda undervisningsgrupper. En 
särskild undervisningsgrupp för elever som tillhör mellanstadiet, Studio 4-6 och en för elever 
som tillhör högstadiet, Punkten. Bildningsförvaltningen informerar om det aktuella läget när 
det gäller kommunens särskilda undervisningsgrupper.

Beredningsutskottets behandling av ärendet (BU § 66 2020) 

Ärendet behandlas på nämndens sammanträde 19 maj.

Bildningsnämndens behandling av ärendet 

Förvaltningschef Fredrik Nordvall föredrar ärendet. I Hallsbergs kommun finns en grupp för 
elever skolår 4-6, som heter Studio 4-6. Den kommer från och med läsåret 2020/2021 att 
flyttas från Långängskolan till Stocksätterskolan. Det finns också en grupp för elever skolår 7-
9, vilken är förlagd på Transtenskolan och heter Punkten.

Ordförande föreslår bildningsnämnden besluta att lägga informationen till handlingarna.

Nämnde beslutar enligt förslag.

Beslut 

Bildningsnämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna.

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse Information kommunens särskilda undervisningsgrupper

Paragrafen är justerad

Page 53 of 69



Tjänsteskrivelse Sida 1 av 1
Datum 2020-04-30 Dnr 20/BIN/113

Information om kommunens särskilda undervisningsgrupper

Ärendebeskrivning 
I Hallsbergs kommun finns två kommungemensamma särskilda undervisningsgrupper. En särskild 
undervisningsgrupp för elever som tillhör mellanstadiet, Studio 4-6 och en för elever som tillhör 
högstadiet, Punkten. Bildningsförvaltningen informerar om det aktuella läget när det gäller 
kommunens särskilda undervisningsgrupper.

Förslag till beslut 
Bildningsförvaltningen föreslår bildningsnämnden besluta att lägga informationen till handlingarna.

Ärendet 
Rektorn får besluta att en elev ska undervisas i en annan undervisningsgrupp än den som eleven 
normalt tillhör om det finns särskilda skäl. Detta kallas för särskild undervisningsgrupp. Det är rektorn 
som beslutar om särskild undervisningsgrupp och beslutet ska fattas inom ramen för ett 
åtgärdsprogram. Rektorn får inte delegera beslutet.

Särskild undervisningsgrupp kan vara att en elev får undervisning i en annan grupp inom skolan. Det 
kan också vara undervisning i andra lokaler med annan personal i en kommungemensam grupp, 
ibland i så kallade skoldaghem eller resursskolor. Skälet till att en elev placeras i en särskild 
undervisningsgrupp kan förutom inlärningsproblematik vara social problematik eller olika 
funktionsnedsättningar.

Det är viktigt att skolan först prövar alternativet att låta eleven gå kvar i den ordinarie gruppen med 
särskilt stöd, om man bedömer att detta fungerar för eleven.

I Hallsbergs kommun finns två kommungemensamma särskilda undervisningsgrupper. En för elever 
som tillhör mellanstadiet, Studio 4-6 och en för elever som tillhör högstadiet, Punkten. 
Bildningsförvaltningen informerar om det aktuella läget när det gäller kommunens särskilda 
undervisningsgrupper. 

Detta ärende är ett informationsärende, en barnkonsekvensanalys är därför inte aktuell.

☐Barnkonsekvensanalys är utförd och redovisas i tjänsteskrivelsen eller i bilaga

☐Vid prövning av barnets bästa är bedömningen att ärendet som ska beslutas inte rör barn.

Bildningsförvaltningen

Fredrik Nordvall

Förvaltningschef
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2020-05-19

Bildningsnämnden 

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

§ 67 - Skolinspektionens regelbundna tillsyn 2020 
(19/BIN/461)

Ärendebeskrivning 

Skolinspektionen granskar regelbundet all skolverksamhet i hela landet, för att se att den 
följer de lagar, regler och läroplaner som finns för verksamheten. Målet är att bidra till alla 
barns och elevers lika rätt till god utbildning i en trygg miljö, där alla når minst godkänt i alla 
ämnen. Det är huvudmannen, alltså den kommun, utbildningsföretag eller annan 
organisation som driver verksamheten, som har ansvar för att verksamheterna uppfyller de 
krav som ställs i bestämmelserna. Huvudmannen har också ett ansvar för uppföljning, 
utvärdering och utveckling av sina verksamheter. Skolinspektionen besöker varje huvudman 
var tredje år. Skolinspektionen har genomfört en kvalitetsgranskning på Östansjö skola och 
Stocksätterskolan. På Långängskolan har Skolinspektionen genomfört en regelbunden tillsyn. 
På huvudmannanivå har regelbunden tillsyn genomförts av grundskola och förskoleklass, 
förskola, fritidshem och grundsärskola. Kommunen kommer att få sju beslut. 
Bildningsförvaltningen redogör för var man är i processen och presenterar de beslut som 
Skolinspektionen har fattat.

Beredningsutskottets behandling av ärendet (BU § 50 2020) 

Ärendet behandlas direkt på nämndens sammanträde 28 april.

Bildningsnämndens behandling av ärendet (BIN § 50 2020) 

Ärendet bordläggs till nästkommande sammanträde den 19 maj på grund av tidsbrist.

Bildningsnämndens behandling av ärendet 

Förvaltningschef Fredrik Nordvall föredrar ärendet. Två beslut har hittills kommit till 
bildningsförvaltningen, beslutet gällande Stocksätterskolan och det gällande Östansjö skola. 
Förvaltningen väntar på ytterligare fem beslut. 

Ordförande föreslår bildningsnämnden besluta att lägga informationen till handlingarna.

Nämnden beslutar enligt förslag.

Beslut 

Bildningsnämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna.

Beslutsunderlag 
 Skolinspektionens regelbundna tillsyn 2020
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Bildningsnämnden 

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

Paragrafen är justerad
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Skolinspektionens regelbundna tillsyn 2020

Ärendebeskrivning 
Skolinspektionen granskar regelbundet all skolverksamhet i hela landet, för att se att den följer de 
lagar, regler och läroplaner som finns för verksamheten. Målet är att bidra till alla barns och elevers 
lika rätt till god utbildning i en trygg miljö, där alla når minst godkänt i alla ämnen. Det är 
huvudmannen, alltså den kommun, utbildningsföretag eller annan organisation som driver 
verksamheten, som har ansvar för att verksamheterna uppfyller de krav som ställs i bestämmelserna. 
Huvudmannen har också ett ansvar för uppföljning, utvärdering och utveckling av sina verksamheter. 
Skolinspektionen besöker varje huvudman var tredje år. Skolinspektionen har genomfört en 
kvalitetsgranskning på Östansjö skola och Stocksätterskolan. På Långängskolan har Skolinspektionen 
genomfört en regelbunden tillsyn. På huvudmannanivå har regelbunden tillsyn genomförts av 
grundskola och förskoleklass, förskola, fritidshem och grundsärskola. Kommunen kommer att få sju 
beslut. Bildningsförvaltningen redogör för var man är i processen och presenterar de beslut som 
Skolinspektionen har fattat. 

Förslag till beslut 
Bildningsförvaltningen föreslår bildningsnämnden besluta att lägga informationen till handlingarna.

Ärendet 
Skolinspektionen granskar alla huvudmän, alltså alla kommuner, utbildningsföretag och andra 
organisationer som driver skolverksamhet. Tillsynen görs vart tredje år. All skolverksamhet som en 
viss huvudman ansvarar för ingår i tillsynen. Det handlar bland annat om förskola, förskoleklass, 
grundskola, gymnasieskola, grund- och gymnasiesärskola, vuxenutbildning, fritidshem och annan 
pedagogisk verksamhet. Alla skolor ingår i tillsynen, men Skolinspektionen anpassar tillsynen efter 
situationen på varje skola. Myndigheten prioriterar att besöka de skolor där en hög andel elever 
riskerar att inte få den utbildning de har rätt till. Skolinspektionen bedömer om, och i sådana fall på 
vilket sätt, den granskade verksamheten inte uppfyller de regler som gäller. Myndighetens 
granskning utgår bland annat från skollagen, förordningar och läroplaner. Bestämmelser som 
verksamheterna är skyldiga att följa. När Skolinspektionen har tagit in tillräcklig information gör 
myndigheten en bedömning av om verksamheten lever upp till de lagar och regler som finns för 
verksamheten. Alla huvudmän får ett tillsynsbeslut för de verksamheter som huvudmannen ansvarar 
för. Dessutom får de skolor där Skolinspektionen fördjupat tillsynen och gjort tillsynsbesök ett eget 
beslut, som bara handlar om den skolan. Skolinspektionen har genomfört en kvalitetsgranskning på 
Östansjö skola och Stocksätterskolan. På Långängskolan har Skolinspektionen genomfört en 
regelbunden tillsyn. På huvudmannanivå har regelbunden tillsyn genomförts av grundskola och 
förskoleklass, förskola, fritidshem och grundsärskola. Kommunen kommer att få sju beslut. 
Bildningsförvaltningen redogör för var man är i processen och presenterar de beslut som 
skolinspektionen har fattat.   
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☐Barnkonsekvensanalys är utförd och redovisas i tjänsteskrivelsen eller i bilaga

☒Barnkonsekvensanalys är inte tillämpbar

Bildningsförvaltningen

Fredrik Nordvall

Förvaltningschef
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Bildningsnämnden 

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

§ 69- Redovisning av delegeringsbeslut

Ärendebeskrivning

Delegationsbeslut under perioden 2020-04-28 - 2020-05-18 presenteras på nämndens 
sammanträde 19 maj. 

Bildningsnämndens behandling av ärendet 

Bildningsnämnden tar del av de delegationsbeslut som inkommit under perioden 2020-04-28 
- 2020-05-18.

Ordförande föreslår bildningsnämnden besluta att redovisningen av delegationsbeslut läggs 
till handlingarna.

Nämnden beslutar enligt förslag.

Beslut

Bildningsnämnden beslutar att redovisningen av delegationsbeslut läggs till handlingarna.

Delegeringsbeslut 
 20/BIN/13-88  Delegationsbeslut Fk org 84/2020, anmälan till huvudman - 

Långängskolan
 20/BIN/13-90  Delegationsbeslut Fk org 86/2020, anmälan till huvudman - 

Långängskolan
 19/BIN/48-21  Delegationsbeslut Fa007/2020 Utbetalning anläggningsbidrag 

idrottsföreningar
 20/BIN/13-93  Delegationsbeslut Fk org 88/2020, anmälan till huvudman - Sköllersta 

skola
 20/BIN/13-94  Delegationsbeslut Fk org 89/2020, anmälan till huvudman - förskolan 

Tallbacken
 20/BIN/77-2  Delegationsbeslut Fk 011/2020 Skolskjutsar, beslut om skolskjuts
 20/BIN/97-2  Delegationsbeslut FK 012/2020 Skolskjutsar, beslut om skolskjuts
 20/BIN/98-2  Delegationsbeslut Fk 013/2020 Skolskjutsar, beslut om skolskjuts
 20/BIN/116-2  Delegationsbeslut Fk 014/2020 Skolskjutsar, beslut om skolskjuts
 20/BIN/13-96  Delegationsbeslut Fk org 90/2020, anmälan till huvudman - 

Långängskolan
 20/BIN/13-97  Delegationsbeslut Fk org 91/2020, anmälan till huvudman - 

Långängskolan
 20/BIN/13-98  Delegationsbeslut Fk org 92/2020, anmälan till huvudman - 

Långängskolan
 20/BIN/13-99  Delegationsbeslut Fk org 93/2020, anmälan till huvudman - 

Långängskolan
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Bildningsnämnden 
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 20/BIN/13-100  Delegationsbeslut Fk org 94/2020, anmälan till huvudman - 
Folkasboskolan

 20/BIN/13-101  Delegationsbeslut Fk org 95/2020, anmälan till huvudman - 
Transtenskolan

 20/BIN/123-2  Delegationsbeslut Fk 015/2020 Skolskjutsar, beslut om skolskjuts
 20/BIN/124-2  Delegationsbeslut Fk 016/2020 Skolskjutsar, beslut om skolskjuts
 19/BIN/5-20  Utbetalning Projektbidrag för 2020 Hk Sim. Delegationsbeslut 

Fa008/2020.
 20/BIN/13-102  Delegationsbeslut Fk org 96/2020, anmälan till huvuman - 

Långängskolan
 20/BIN/13-103  Delegationsbeslut Fk org 97/2020, anmälan till huvudman - 

Långängskolan
 20/BIN/13-105  Delegationsbeslut Fk org 99/2020, anmälan till huvudman - 

Långängskolan
 20/BIN/13-106  Delegationsbeslut Fk org 100/2020, anmälan till huvudman - 

Långängskolan
 20/BIN/13-104  Delegationsbeslut Fk org 98/2020, anmälan till huvudman - 

Långängskolan
 20/BIN/13-89  Delegationsbeslut Fk org 85/2020, anmälan till huvudman - 

Långängskolan
 20/BIN/13-91  Delegationsbeslut Fk org 87/2020, anmälan till huvudman - 

Långängskolan

Paragrafen är justerad
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Bildningsnämnden 

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

§ 70 - Redovisning av beslut enligt delegationsordningen position 2.15 
– 2.17 
(20/BIN/13)

Ärendebeskrivning 

På bildningsnämndens sammanträde den 19 maj redovisas inkomna anmälningar om 
kränkande behandling till huvudman perioden 2020-04-28 – 2020-05-18.

På beredningsutskottets sammanträde redovisas också hittills inkomna anmälningar till 
huvudman om kränkande behandling.

Beredningsutskottets behandling av ärendet (BU § 68 2020) 

Beredningsutskottets förslag överensstämmer med bildningsnämndens beslut.

Bildningsnämndens behandling av ärendet 

I bildningsnämnden yrkar ordförande bifall till förslaget.

Beslut 

Bildningsnämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna.

Beslutsunderlag 
 Redovisning av beslut enligt delegationsordningen position 2.15 - 2.17

Paragrafen är justerad
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Redovisning av beslut enligt delegationsordningen position  
2.15 – 2.17

Ärendebeskrivning 
På bildningsnämndens sammanträde den 19 maj redovisas inkomna anmälningar om kränkande
behandling till huvudman perioden 2020-04-28 – 2020-05-18.

På beredningsutskottets sammanträde redovisas också hittills inkomna anmälningar till huvudman
om kränkande behandling.

Förslag till beslut 
Bildningsförvaltningen föreslår bildningsnämnden besluta att lägga informationen till handlingarna.

Ärendet 
Det har inkommit sammanlagt 17 anmälningar till bildningsnämnden perioden 2020-04-28 –
2020-05-18.

Långängskolan 13 st
Sköllersta skola 1 st
Förskolan Tallbacken 1 st
Folkasboskolan 1 st
Transtenskolan 1 st

Ingen av anmälningarna avser en kränkning utförd av personal eller annan vuxen.

Fyra av anmälningarna handlar om elever som hamnade i konflikt på fotbollsplanen under en rast. 
Det mynnade ut i att en elev fysiskt kränkte fyra av eleverna som var med och spelade fotboll. 
Vårdnadshavare kontaktade skolan om händelsen. Skolan har vidtagit åtgärder för att förhindra att 
det händer igen. Utredningen är avslutad.

En av anmälningarna handlar om en elev som upplever sig kränkt av en annan elev. Den andra eleven 
säger ofta kränkande saker. Samtal har förts med de inblandade eleverna och vårdnadshavare är 
informerade. Skolans trygghetsteam är inkopplat och uppföljningssamtal är inplanerade. 
Utredningen är avslutad. 

En av anmälningarna handlar om ett barn som en dag blir helt utfryst av två andra barn. Barnet får 
inte vara med att leka vare sig inomhus eller senare när barnen går ut på gården. Vårdnadshavare är 
informerade. Utredningen är avslutad.  

En av anmälningarna handlar om en elev som blir fysiskt kränkt av en annan elev. Den andra eleven 
frågade om denne fick vara med och leka. Svaret blev nekande, då kränkte den andra eleven den 
utsatte eleven. Skolan har vidtagit åtgärder för att förhindra att det händer igen. Utredningen är 
avslutad.

En av anmälningarna handlar om att en vårdnadshavare kontaktar skolan då dennes barn känner sig 
utanför. Vid flertalet tillfällen har andra elever verbalt kränkt den utsatte eleven. Samtal har förts 
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med den utsatte eleven. Skolans trygghetsteam är inkopplat. Utredningen pågår. 

Två av anmälningarna handlar om en konflikt mellan två elever. Eleverna har vid upprepade tillfällen 
kallat varandra kränkande saker. Meddelanden har skickats via sociala medier där hot förekommit. 
Samtal har förts med de inblandade eleverna. Skolans trygghetsteam är inkopplat. Vårdnadshavare 
är informerade. Utredningen pågår.

En av anmälningarna handlar om två elever som har en pågående konflikt. Vid ett tillfälle blir en elev 
verbalt kränkt av den andra eleven. Mång av kränkningarna mellan eleverna sker på sociala medier. 
Samtal har förts med alla inblandade elever och vårdnadshavare. Skolans trygghetsteam är 
inkopplats. Utredningen pågår. 

En av anmälningarna handlar om en elev som under en håltimme blir både verbalt och fysiskt kränkt 
av två andra elever på skolan. Samtal har förts med de inblandade eleverna och vårdnadshavare är 
informerade. Utredningen pågår. 

En av anmälningarna handlar om en elev som på fotbollsplanen blir fysiskt kränkt av en annan elev. 
Samtal har förts med eleverna och möte med vårdnadshavarna. En vuxen stärker upp kring 
fotbollsplanen fortsättningsvis. Utredningen pågår. 

En av anmälningarna handlar om en elev som på skolgården blir utsatt för fysiska kränkningar av en 
annan elev för att den ena eleven inte ville göra som den andra eleven sa. Vårdnadshavare är 
informerade. Utredningen är avslutad. 

En av anmälningarna handlar om en elev som blir fysiskt kränkt av en annan elev för att den andra 
eleven upplevde det som att den ena eleven skrattade åt den andra eleven när denna ramlade. 
Samtal har förts med eleverna och vårdnadshavare är informerade. Möte med vårdnadshavare är 
också inbokat. Utredningen är avslutad. 

En av anmälningarna handlar om en elev som upplever sig verbalt kränkt av flera andra elever. De 
säger ofta kränkande saker och detta ska ha skett vid ett flertal tillfällen den sista tiden. Skolans 
trygghetsteam är inkopplat. Vårdnadshavare är informerade. Uppföljningssamtal är inbokade. 
Utredningen pågår. 

En av anmälningarna handlar om en elev som upplever sig verbalt kränkt av flera andra elever vid 
fotbollsplanen. Detta ska enligt vårdnadshavare ha skett vid ett flertal tillfällen. Samtal har förts med 
eleven. Klassens mentorer arbetar med gruppklimatet. n vuxen stärker upp kring fotbollsplanen 
fortsättningsvis. Vårdnadshavare är informerade. Utredningen pågår. 
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☐Barnkonsekvensanalys är utförd och redovisas i tjänsteskrivelsen eller i bilaga

☒Barnkonsekvensanalys är inte tillämpbar

Bildningsförvaltningen

Fredrik Nordvall Jenny Andersson

Förvaltningschef Nämndsekreterare
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Bildningsnämnden 

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

§ 71- Rapporter

Ärendebeskrivning

Kulturavdelningen/fritidsavdelningen
- Kultur- och fritidsutskott 12 maj. Protokoll finns att ta del av på Hallsbergs kommuns 
hemsida.

- Årets sommarutställning är på plats. Kulturavdelningen kommer att erbjuda skolvisningar 
innan vårterminen slutar.

- Bildningsförvaltningen kommer att få 100 tkr för sommarlovsaktiviteter. 

- Fritidsavdelningen planerar fortfarande för årets kollo. De kommer att ha begränsat antal 
deltagare.

- Evenemangstidningen kommer hösten 2020 att enbart publiceras digitalt, då det är svårt 
att planera aktiviteter.

Lokalplanering
Ordförande informerar att det uppkommit många synpunkter kring att det finns förslag var 
nya förskolan placeras.

IT
Inget att rapportera

Information från förvaltningen
- Ny rektor är anställd på Transtenskolan. Hon heter Helena Carlsén och börjar 1 augusti. 
Samtidigt har en ny biträdande rektor anställts till Transtenskolan. Han heter Jonas 
Wessberg. Även han börjar 1 augusti.

- Handlingsplanen i projektet Nyanländas lärande är klar och har skickats in till Skolverket.

- 2 beslut om avstängning har inkommit till bildningsförvaltningen.

Ordförande föreslår bildningsnämnden besluta att lägga rapporterna till handlingarna.

Nämnden beslutar enligt förslag.

Beslut

Bildningsnämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna.
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Bildningsnämnden 

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

Paragrafen är justerad
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Bildningsnämnden 

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

§ 72- Inkommande/utgående skrivelser

Ärendebeskrivning

Inkommande skrivelser

Elevrådsprotokoll
Folkasboskolan F-3, Folkasboskolan 4-6, Stocksätterskolan, Östansjö skola
Löpnr BIN/2018406, BIN/2018421, BIN/2018494, BIN/2018505

Skolverket
Beslut statsbidrag bidragsramar likvärdig skola 2021
Dnr 20/BIN/11

Hallsbergs revisorer
Rapport – Granskning av dokumenthantering
Dnr 20/BIN/115

The Art of Sweden
Skrivelse
Löpnr BIN/2018519

Skolinspektionen
Anmälan
Dnr 20/BIN/111

Skolinspektionen
Anmälan
Dnr 20/BIN/126

Utgående skrivelser

Skolverket
Rekvisition av statsbidrag för Lärarassistenter VT 2020, Rekvisition till statsbidrag för omsorg 
under kvällar, nätter och helger VT 2020, Rekvisition statsbidrag Lärarlönelyftet VT 
2019/2020
Dnr 20/BIN/11

Bildningsnämndens behandling av ärendet 

Nämndsekreterare Jenny Andersson redovisar muntligt inkommande/utgående skrivelser.

Ordförande föreslår bildningsnämnden besluta att lägga informationen till handlingarna.
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Bildningsnämnden 

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

Nämnden beslutar enligt förslag.

Beslut

Bildningsnämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna.

Paragrafen är justerad
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Bildningsnämnden 

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

§ 73- Övriga frågor

Ärendebeskrivning

Oscar Lundqvist (SD) ställer frågan om varför lapparna inför sommarlovet hanteras  i 
pappersform och inte i appen i förskolan? 
Det ser olika ut. Förskolan skickar ut lappar, vissa skolor sköter sin planering i appen. 
Förvaltningen ser över frågan. 

Christel Forsberg (S) ställer frågan om stuprör på förskolan Äppellunden och bygglov för 
förskolan i Vretstorp?
Förvaltningen har ingen ytterligare information om bygglov. Stuprör på förskolan 
Äppellunden ska enligt uppgift vara åtgärdat.

Förvaltningschef Fredrik Nordvall informerar nämnden om arbetsintegrerad utbildning 
på Karlstads universitet. Fem stycken från Hallsbergs kommun har sökt att gå den här 
utbildningen.

Paragrafen är justerad
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