
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2019-06-18

 Bildningsnämnden

Tid Plats
08:30 Förskolan Äppellunden, Nytorgsgatan 29, 

Hallsberg  

Övriga

Fredrik Nordvall (Förvaltningschef)
Jenny Andersson (Sekreterare)
Kjell Gunnarsson (Administrativ samordare)
Daniel Jämsä (Ekonom)
Jessica Bengtsson (Förskolechef) §81

Protokollet innehåller paragraferna §§66-81

Ordförande _________________________________________________________________
Siw Lunander

Justerare _________________________________________________________________
Andreas Zakrisson

Sekreterare _________________________________________________________________
Jenny Andersson

Ej tjänstgörande ersättare

Linus Andersson (S) §§66-76

Beslutande ledamöter

Siw Lunander (S) (ordförande)
Theres Andersson (S) (vice ordförande) §§66-76
Rikard Arveden (M) (2:e vice ordförande) §§66-
69
Christel Forsberg (S)
Börje Andersson (S)
Lars-Ove Nilsson (SD)
Aminatu Bello (S)  ersätter Joakim Hedelind (S)
Linus Andersson (S) §§77-81 ersätter Theres 
Andersson (S) (vice ordförande)
Andreas Zakrisson (C)  ersätter Laura Hedlund 
(C)
Sawpon Reza (M)  ersätter Emelie Mc Quillan 
(M)
Lotta Öhlund (MP)  ersätter Martin Pettersson 
(KD)
Jussi Rinne (SD)  ersätter Oscar Lundqvist (SD)
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HALLSBERGS KOMMUN ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Styrelse/Nämnd Bildningsnämnden
Sammanträdesdatum 2019-06-18
Protokollet innehåller 
paragraferna §§

Datum för överklagan till och med

Förvaringsplats för protokollet Bildningsnämndens förvaltningskontor
Underskrift/anslaget av

________________________
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2019-06-18

Bildningsnämnden 

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

Ärendelista
§ 66 Sammanträdets inledning
§ 67 Lägesredovisning och ekonomisk uppföljning för bildningsnämndens verksamheter 

2019
§ 68 Aktuellt läge inför budgetarbete 2020 med flerårsplan -21 och -22
§ 69 Gymnasiebehörighet, slutbetyg vårterminen 2019
§ 70 Platssituationen i förskoleverksamheten höstterminen 2019
§ 71 Närvarostatistik förskola och fritidshem 2019
§ 72 Samordning av förskoleverksamhet och fritidshem under sommaren 2019
§ 73 Verksamhetsbesök 2019
§ 74 Verksamhetsrapport 2019:02
§ 75 Verksamhetsrapport 2019:03
§ 76 Verksamhetsrapport 2019:04
§ 77 Redovisning av delegeringsbeslut
§ 78 Sammanfattning av beslut enligt delegationsordningen punkt 2.15 - 2.17
§ 79 Rapporter
§ 80 Inkommande/utgående skrivelser
§ 81 Övriga frågor
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2019-06-18

Bildningsnämnden 

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

§ 66- Sammanträdets inledning

Ärendebeskrivning

1. Ordförande Siw Lunander (S) förklarar mötet öppnat

2. Tjänstgörande ersättare

Aminatu Bello (S) ersätter Joakim Hedelind (S)
Sawpon Reza (M) ersätter Emelie McQuillan (M)
Andreas Zakrisson (C) ersätter Laura Hedlund (C)
Lotta Öhlund (MP) ersätter Martin Pettersson (KD)
Jussi Rinne ersätter Oscar Lundqvist (SD)
Linus Andersson (S) ersätter Theres Andersson (S) §§ 77 - 81

3. Dagordningen godkänns av bildningsnämnden

4. Ingen anmälan om jäv

5. Bildningsnämnden väljer jämte ordförande Andreas Zakrisson (C) till justerare

Paragrafen är justerad
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2019-06-18

Bildningsnämnden 

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

§ 67 - Lägesredovisning och ekonomisk uppföljning för 
bildningsnämndens verksamheter 2019 
(19/BIN/52)

Ärendebeskrivning

Bildningsförvaltningen lämnar lägesredovisning och ekonomisk uppföljning för 
bildningsnämndens verksamheter maj 2019 enligt bilaga.

Beredningsutskottets behandling av ärendet (BU § 66 2019)

Daniel Jämsä föredrar den ekonomiska uppföljningen. Handlingen läggs på bordet på 
sammanträdet. Beredningsutskottet ser också över lägesredovisningen för maj månad.

I beredningsutskottet yrkar ordförande bifall till förslaget.

Bildningsnämndens behandling av ärendet

Daniel Jämsä föredrar den ekonomiska uppföljningen. Bildningsförvaltningen presenterar en 
budget i balans, även på investeringssidan. Fredrik Nordvall föredrar lägesredovisningen. Det 
kommer att vara mycket barn i verksamheterna till hösten. Nämnden ser över sjukfrånvaron 
för personal. De följer också upp skolfrånvaron för elever och föreslår att representanter 
från nämnden och förvaltningen håller ett möte och bjuder in föräldrar under hösten.

Bildningsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att se över rutiner för hög frånvaro och när 
eleven ska få en individuell prövning om att få gå om en årskurs samt utreda vilka dokument 
som ska finnas vid beslut att en elev ska gå om en årskurs. Ärendet ska återrapporteras i 
oktober.

Ordförande föreslår nämnden besluta att lägesredovisning och ekonomisk uppföljning för 
bildningsnämndens verksamheter maj 2019 enligt bilaga läggs till handlingarna samt att 
förvaltningen ges i uppdrag att se över rutiner för hög frånvaro och när eleven ska få en 
individuell prövning om att få gå om en årskurs samt utreda vilka dokument som ska finnas 
vid beslut att en elev ska gå om en årskurs. Ärendet ska återrapporteras i oktober.

Beslut

Bildningsnämnden beslutar att lägesredovisning och ekonomisk uppföljning för 
bildningsnämndens verksamheter maj 2019 enligt bilaga läggs till handlingarna samt att 
förvaltningen ges i uppdrag att se över rutiner för hög frånvaro och när eleven ska få en 
individuell prövning om att få gå om en årskurs samt utreda vilka dokument som ska finnas 
vid beslut att en elev ska gå om en årskurs. Ärendet ska återrapporteras i oktober.
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Sammanträdesdatum 2019-06-18

Bildningsnämnden 

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

Beslutsunderlag

 Ekonomisk uppföljning maj
 Lägesredovisning maj

Paragrafen är justerad
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2019-06-18

Bildningsnämnden 

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

§ 68 - Aktuellt läge inför budgetarbete 2020 med flerårsplan -21 och -
22 
(19/BIN/54)

Ärendebeskrivning

Bildningsnämnden har på årets tidigare nämndsammanträden fått information angående 
förutsättningar, nuvarande och kommande ekonomiska behov.  Målet med denna process är 
att nämndens politiker får ett bra beslutsunderlag inför beslut angående nästa års 
budgetramar, samt flerårsplan för de två därpå följande åren. Bildningsförvaltningen 
redovisar det aktuella läget och förutsättningar inför arbetet med budgetramar för 2020 (-21 
och -22), samt var i processen vi är idag.

Beredningsutskottets behandling av ärendet (BU § 67 2019)

Daniel Jämsä samt ordförande informerar om ärendet. Budgetramar för bildningsnämnden 
fattas beslut om på kommunfullmäktige den 10 juni. Detta beslut ligger till grund för 
informationen på bildningsnämndens sammanträde den 18 juni.

Beredningsutskottets förslag överensstämmer med bildningsnämndens beslut.

Bildningsnämndens behandling av ärendet

Kommunfullmäktige har nu fattat beslut om ramar för bildningsnämnden. 
Förvaltningschefen föredrar ärendet och visar på rambehoven för 2020. Förvaltningschef 
och ordförande informerar också om presidiets träff med revisorerna.

I beredningsutskottet yrkar ordförande bifall till förslaget.

Beslut

Bildningsnämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna.

Beslutsunderlag

 Tjänsteskrivelse - Aktuellt läge maj inför budgetarbete 2020 med flerårsplan -21 och -22

Paragrafen är justerad
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2019-06-18

Bildningsnämnden 

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

§ 69 - Gymnasiebehörighet, slutbetyg vårterminen 2019 
(19/BIN/14)

Ärendebeskrivning

Bildningsförvaltningen redovisar den sammanställning av gymnasiebehörighet vårterminen 
2019 som förvaltningen har gjort. Det finns ännu ingen officiell statistik eller några 
jämförelser. De presenteras först i höst.

Beredningsutskottets behandling av ärendet (BU § 68 2019)

Ärendet behandlas direkt på nämndens sammanträde den 18 juni.

Bildningsnämndens behandling av ärendet. 

Förvaltningschefen föredrar ärendet och redovisar gymnasiebehörigheten för årskurs 9 
vårterminen 2019.

Ordförande föreslår bildningsnämnden besluta att lägga informationen till handlingarna.

Beslut

Bildningsnämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna.

Beslutsunderlag

 Tjänsteskrivelse - Gymnasiebehörighet, slutbetyg vårterminen 2019

Paragrafen är justerad
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2019-06-18

Bildningsnämnden 

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

§ 70 - Platssituationen i förskoleverksamheten höstterminen 2019 
(19/BIN/193)

Ärendebeskrivning

Förvaltningen redovisar läget vad gäller förskoleplatser på de olika orterna inför hösten 
2019.

Beredningsutskottets behandling av ärendet (BU § 69 2019)

Ordförande föredrar ärendet. Beredningsutskottet ser över hur platssituationen i förskolan 
inför hösten. Hösten brukar i regel vara lugnare än vårterminen varje år. Det ser emellertid 
ut som om det är mycket barn redan till höstterminens start.

Beredningsutskottets förslag överensstämmer med bildningsnämndens beslut.

Bildningsnämndens behandling av ärendet

Kjell Gunnarsson föredrar ärendet. Det kommer att vara mycket barn i verksamheterna 
redan vid höstterminens start. Förskolan Äppellunden öppnar till hösten i centrala Hallsberg, 
vilket underlättar något. I Pålsboda och Vretstorp är också mycket barn. Kristallkyrkan 
kommer även nästa läsår att inhysa förskola. Ärendet återkommer under hösten.

I bildningsnämnden yrkar ordförande bifall till förslaget.

Beslut

Bildningsnämnden beslutar att redovisningen läggs till handlingarna.

Beslutsunderlag

 Tjänsteskrivelse - Platssituationen i förskoleverksamheten Ht 2019
 Lägesredovisning som visar inrättade platser och behov av platser enligt de ansökningar som 

kommit in till och med 2019-05-24

Paragrafen är justerad
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2019-06-18

Bildningsnämnden 

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

§ 71 - Närvarostatistik förskola och fritidshem 2019 
(19/BIN/197)

Ärendebeskrivning

Bildningsförvaltningen presenterar statistik (faktisk närvaro i förhållande till planerad tid) 
från samtliga förskoleavdelningar och fritidshem vecka 19 och 20.

Beredningsutskottets behandling av ärendet (BU § 70 2019)

Ordförande föredrar ärendet. Beredningsutskottet tar del av statistik om närvaron i förskola 
och på fritidshemmet, den faktiska närvaron kontra den planerade.

Beredningsutskottets förslag överensstämmer med bildningsnämndens beslut.

Bildningsnämndens behandling av ärendet

Förvaltningschefen informerar om närvaron i förskola/fritidshem. Nämnden tar del av 
statistiken, antal placeringar, antal schemalagda barn och antal närvarande barn på varje 
avdelning. Nämnden påpekar att det är viktigt att även all personal lägger in sitt schema i 
systemet och att det från och med höstterminen 2019 förutsätts att så sker.

I bildningsnämnden yrkar ordförande bifall till förslaget.

Beslut

Bildningsnämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna.

Beslutsunderlag

 Tjänsteskrivelse - Närvarostatistik förskola och fritidshem

Paragrafen är justerad
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2019-06-18

Bildningsnämnden 

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

§ 72 - Samordning av förskoleverksamhet och fritidshem under 
sommaren 2019 
(19/BIN/196)

Ärendebeskrivning

Bildningsförvaltningen informerar om samordningen av förskoleverksamheten och 
fritidshemmet under sommaren 2019, då verksamheternas öppethållande reduceras.

Beredningsutskottets behandling av ärendet (BU § 71 2019)

Ordförande föredrar ärendet. Efter sommaren 2018 fick bildningsförvaltningen ett uppdrag 
att utreda sommarverksamheten, vilken presenterades på nämndens sammanträde i 
december. Ärendet är en information hur det ser ut 2019. En språklig justering görs i 
tjänsteskrivelsen, vecka 30-31 erbjuds verksamhet i Sköllersta för barn och elever på förskola 
och fritidshem i Sköllersta och Pålsboda.

Beredningsutskottets förslag överensstämmer med bildningsnämndens beslut.

Bildningsnämndens behandling av ärendet

Förvaltningschefen föredrar ärendet. Det ser så gott som helt och hållet ut som förra året. 
Bildningsförvaltningen kommer under hösten att börja arbetet med hur det ska se ut 2020.

I bildningsnämnden yrkar ordförande bifall till förslaget.

Beslut

Bildningsnämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna.

Beslutsunderlag

 Tjänsteskrivelse - Samordning av förskoleverksamhet och fritidshem under sommaren 2019

Paragrafen är justerad
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Sammanträdesdatum 2019-06-18

Bildningsnämnden 

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

§ 73 - Verksamhetsbesök 2019 
(18/BIN/629)

Ärendebeskrivning

På bildningsnämndens sammanträde den 18 december 2018 beslutades var 
bildningsnämndens fyra verksamhetsbesök under våren 2019 skulle äga rum. Nämnden 
besökte biblioteket och Bergööska huset inklusive modelljärnvägen i februari, 
förskolan Tranängen i mars och Långängskolan samt Alléområdet inklusive Allébadet i maj.

Tid och plats för verksamhetsbesök hösten 2019 behöver nu fastställas.

Beredningsutskottets behandling av ärendet (BU § 72 2019)

Ordförande föredrar ärendet som därefter diskuteras av beredningsutskottet. Efter 
diskussion föreslår utskottet att verksamhetsbesök hösten 2019 sker på förskolorna 
Treudden, Folkasbo, Tallbacken och Äppellunden.

Beredningsutskottets förslag överensstämmer med bildningsnämndens beslut.

Bildningsnämndens behandling av ärendet

I bildningsnämnden yrkar ordförande bifall till förslaget.

Beslut

Bildningsnämnden beslutar att verksamhetsbesök hösten 2019 sker på förskolorna 
Treudden, Folkasbo, Tallbacken och Äppellunden.

Expedieras till 

Förskolechef Treudden
Förskolechef Folkasbo
Förskolechef Tallbacken
Förskolecheferna Äppellunden

Paragrafen är justerad
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Bildningsnämnden 

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

§ 74 - Verksamhetsrapport 2019:02 
(19/BIN/214)

Ärendebeskrivning

Verksamhetsbesök har genomförts på förskolan Tranängen i Hallsberg. En rapport från 
besöket har utarbetats av utvecklingssamordnare Carina M Koutakis enligt bilaga.

Förslag till beslut

Bildningsförvaltningen föreslår bildningsnämnden besluta att rapporten enligt bilaga 
godkänns och läggs till handlingarna.

Bildningsnämndens behandling av ärendet

I bildningsnämnden yrkar ordförande bifall till förslaget.

Beslut

Bildningsnämnden beslutar att rapporten enligt bilaga godkänns och läggs till handlingarna.

Beslutsunderlag

 Verksamhetsrapport 2019:02, förskolan Tranängen

Expedieras till 

Förskolechef Tranängen

Paragrafen är justerad
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Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

§ 75 - Verksamhetsrapport 2019:03 
(19/BIN/215)

Ärendebeskrivning

Verksamhetsbesök har genomförts på Långängskolan i Hallsberg. En rapport från besöket 
har utarbetats av nämndsekreterare Jenny Andersson enligt bilaga.

Förslag till beslut

Bildningsförvaltningen föreslår bildningsnämnden besluta att rapporten enligt bilaga 
godkänns och läggs till handlingarna.

Bildningsnämndens behandling av ärendet

I bildningsnämnden yrkar ordförande bifall till förslaget.

Beslut

Bildningsnämnden beslutar att rapporten enligt bilaga godkänns och läggs till handlingarna.

Beslutsunderlag

 Verksamhetsrapport 2019:03, Långängskolan

Expedieras till 

Rektor Långängskolan

Paragrafen är justerad
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Bildningsnämnden 

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

§ 76 - Verksamhetsrapport 2019:04 
(19/BIN/216)

Ärendebeskrivning

Verksamhetsbesök har genomförts på Alléområdet i Hallsberg. En rapport från besöket har 
utarbetats av utvecklingssamordnare Carina M Koutakis enligt bilaga.

Förslag till beslut

Bildningsförvaltningen föreslår bildningsnämnden besluta att rapporten enligt bilaga 
godkänns och läggs till handlingarna.

Bildningsnämndens behandling av ärendet

I bildningsnämnden yrkar ordförande bifall till förslaget.

Beslut

Bildningsnämnden beslutar att rapporten enligt bilaga godkänns och läggs till handlingarna.

Beslutsunderlag

 Borttagen på grund av personuppgifter.

Expedieras till 

Fritidschefen

Paragrafen är justerad
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2019-06-18

Bildningsnämnden 

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

§ 77- Redovisning av delegeringsbeslut

Ärendebeskrivning

Delegationsbeslut under perioden 2019-05-14 - 2019-06-17 presenteras på nämndens 
sammanträde den 18 juni.

Bildningsnämndens behandling av ärendet

Bildningsnämnden tar del av de delegationsbeslut som inkommit under perioden 2019-05-14 
- 2019-06-17.

I bildningsnämnden föreslår ordförande att redovisningen av delegationsbeslut läggs till 
handlingarna.

Beslut

Bildningsnämnden beslutar att delegationsbeslut fattade under perioden 2019-05-14 - 2019-
06-17 till handlingarna.

Delegeringsbeslut

 19/BIN/2-86  Delegationsbeslut Fk org 95/2019, anmälan till huvudman - 
Stocksätterskolan

 19/BIN/2-87  Delegationsbeslut Fk org 96/2019, anmälan till huvudman - förskolan 
Tallbacken

 19/BIN/2-88  Delegationsbeslut Fk org 97/2019, anmälan till huvudman - förskolan 
Tallbacken

 19/BIN/178-1  Delegationsbeslut OKS 011/2019, fritidshem Position 7.11
 19/BIN/178-2  Delegationsbeslut OKS 012/2019, fritidshem, Position 7.3
 19/BIN/179-1  Delegationsbeslut OKS 013/2019, Skola, Position 3.11
 19/BIN/179-2  Delegationsbeslut OKS 014/2019, skola, Position 3.11
 19/BIN/187-1  Delegationsbeslut Fk 2/2019 Ekonomi, Hallsbergs kommuns 

ersättningsbidrag för barn och elever som är inskriven hos Dibber Valpebo förskola under 
2019

 19/BIN/2-89  Delegationsbeslut Fk org 98/2019, anmälan till huvudman - Östansjö 
skola

 18/BIN/610-8  Delegationsbeslut Fk allm 008/2019, redovisning av åtgärder
 19/BIN/177-2  Delegationsbeslut Fk 021/2019 Skolskjutsar, beslut om skolskjuts
 19/BIN/2-91  Delegationsbeslut Fk org 99/2019, anmälan till huvudman - Sköllersta 

skola
 19/BIN/2-92  Delegationsbeslut Fk org 100/2019, anmälan till huvudman - Sköllersta 

skola
 19/BIN/2-93  Delegationsbeslut Fk org 101/2019, anmälan till huvudman - 

Långängskolan
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2019-06-18

Bildningsnämnden 

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

 19/BIN/2-94  Delegationsbeslut Fk org 102/2019, anmälan till huvudman - 
Transtenskolan

 19/BIN/2-95  Delegationsbeslut Fk org 103/2019, anmälan till huvudman - 
Stocksätterskolan

 19/BIN/2-98  Delegationsbeslut Fk org 105/2019, anmälan till huvudman - 
Långängskolan

 19/BIN/2-99  Delegationsbeslut Fk org 106/2019, anmälan till huvudman - 
Långängskolan

 19/BIN/2-100  Delegationsbeslut Fk org 107/2019, anmälan till huvudman - 
Långängskolan

 19/BIN/2-101  Delegationsbeslut Fk org 105/2019, anmälan till huvudman -
Långängskolan

 19/BIN/2-102  Delegationsbeslut Fk org 107/2019, anmälan till huvudman - 
Långängskolan

 19/BIN/194-2  Delegationsbeslut Fk 022/2019 Skolskjutsar, beslut om skolskjuts
 19/BIN/195-2  Delegationsbeslut Fk 023/2019 Skolskjutsar, beslut om skolskjuts

Paragrafen är justerad
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2019-06-18

Bildningsnämnden 

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

§ 78 - Sammanfattning av beslut enligt delegationsordningen punkt 
2.15 - 2.17 
(19/BIN/2)

Ärendebeskrivning

På bildningsnämndens sammanträde 18 juni redovisas inkomna anmälningar om kränkande 
behandling till huvudman mellan perioden 2019-05-14 - 2019-06-17.

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

Beredningsutskottets behandling av ärendet (BU § 74 2019)

Det har inkommit 6 anmälningar till huvudman enligt sammanfattningen nedan.

Beredningsutskottet lägger informationen till handlingarna.

Sammanfattning

Det har inkommit sammanlagt 6 anmälningar till bildningsnämnden mellan perioden 2019-
05-14 – 2019-05-28.

Förskolan Tallbacken 2 st
Östansjö skola 1 st
Stocksätterskolan 1 st
Sköllersta skola 2 st

Anmälningarna avser inte en kränkning utförd av personal eller annan vuxen.

Bildningsnämndens behandling av ärendet

Det har inkommit sammanlagt 13 anmälningar till bildningsnämnden mellan perioden 2019-
05-14 – 2019-06-17.

Förskolan Tallbacken 2 st
Östansjö skola 1 st
Transtenskolan 1 st
Stocksätterskolan 2 st
Sköllersta skola 3 st
Långängskolan 4 st

Anmälningarna avser inte en kränkning utförd av personal eller annan vuxen.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2019-06-18

Bildningsnämnden 

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

En av anmälningarna som inkommit handlar om ett barn som vid upprepade tillfällen blir 
fysiskt kränkt av ett annat barn. Personal finns på plats och möter upp båda barnen, samtal 
har förts med barnen. Vårdnadshavare är informerade. Ärendet är utrett och avslutat.

En anmälan handlar om en elev som blivit fysiskt kränkt på fritiden av en annan elev 
samtidigt som en tredje elev hejade på, vilket resulterat i att eleven känner sig rädd för de 
två andra eleverna. De två eleverna ska också verbalt ha kränkt elev ett vid ett flertal 
tillfällen, både i skolan och på fritiden. Samtliga vårdnadshavare är informerade. Ärendet 
pågår och är ännu inte avslutat.

En anmälan handlar om en elev som hittade två lappar med hotfullt innehåll i sin låda i 
klassrummet. Lapparna var skrivna av två olika personer. Samtal har förts med eleven och 
vårdnadshavare. Ärendet är utrett och avslutat.

En av anmälningarna handlar om en elev som känner sig kränkt och utstött av fem andra 
elever i klassen under en tid. Skolan fick kännedom om ärendet genom vårdnadshavare. 
Skolans Må-bra team är inkopplat i ärendet. Samtliga vårdnadshavare är informerade. 
Ärendet är utrett och avslutat.

En av anmälningarna som inkommit handlar om ett barn som vid två tillfällen blir verbalt 
kränkt av ett annat barn. Personal finns på plats och möter upp båda barnen, samtal har 
förts med barnen. Vårdnadshavare är informerade. Ärendet är utrett och avslutat.

En av anmälningarna handlar om två elever som hamnar i konflikt med varandra. En av 
eleverna tillrättavisar den andra eleven. Eleverna hamnar då i fysisk konflikt. Samtliga 
vårdnadshavare är informerade. Ärendet är utrett och avslutat.  

Två anmälningar handlar om en elev som blir utsatt för fysiska kränkningar av en annan elev. 
Detta har hänt vid upprepade tillfällen och vid vissa tillfällen har det också förekommit 
verbala kränkningar. Skolans trygghetsteam samt elevhälsa är inkopplat i ärendet. 
Vårdnadshavare är informerade. Ärendet pågår och är ännu inte avslutat.

En av anmälningarna handlar om tre elever som hamnar i konflikt med varandra. Eleverna 
blev osams, vilket resulterade i att en elev slog och en elev hotade den tredje eleven. Samtal 
har förts med eleverna, som kommit överens om hur de ska lösa konflikten. Vårdnadshavare 
är informerade. Ärendet pågår och är ännu inte avslutat.

En anmälan handlar om en elev som blir utsatt för både fysiska och verbala kränkningar av 
en annan elev. Det är något som pågått en längre tid. Skolan arbetar medvetet för att trygga 
upp i skolan. Ärendet är lyft till skolans trygghetsteam för utredning och uppföljning. 
Vårdnadshavare är informerade. Ärendet pågår och är ännu inte avslutat.

En av anmälningarna handlar om en elev som under höstterminen blivit utsatt för fysiska och 
verbala kränkningar av en annan elev. Åtgärder har satts in för att förhindra kränkningarna, 
såsom ett kontinuerligt arbete med värdegrund samt att personal finns på plats och möter 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2019-06-18

Bildningsnämnden 

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

upp eleverna i anslutning till raster. Uppföljning av ärendet har skett under hela 
vårterminen. Vårdnadshavare är informerade. Ärendet är utrett och avslutat.

En anmälan handlar om en elev som upplever sig kränkt, då eleven blir utestängd från leken. 
Ibland får eleven vara med och leka, ibland inte och ibland bara en stund. Detta är något 
som pågått ett tag och skolan informerades av den utsatte elevens vårdnadshavare. Skolans 
trygghetstema är inkopplat i ärendet. Vårdnadshavare är informerade. Ärendet pågår och är 
ännu inte avslutat.

En av anmälningarna handlar om en elev som blir fysiskt kränkt av en annan elev under en 
idrottslektion. Skolans trygghetsteam är inkopplat och samtal har förts med eleverna. 
Vårdnadshavare är informerade. Ärendet är utrett och avslutat.

Nämndsekreterare Jenny Andersson redovisar muntligt inkomna anmälningar till huvudman.

Bildningsnämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna.

Beslut

Bildningsnämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna.

Paragrafen är justerad
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2019-06-18

Bildningsnämnden 

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

§ 79- Rapporter

Ärendebeskrivning

Beredningsutskottets behandling av ärendet (BU § 75 2019)

Kulturavdelningen/fritidsavdelningen
Kultur- och fritidsutskottet hade sammanträde den 29 maj. Där beslutades bland annat om 
priser på årets sommarkort på Allébadet. Årets pris kommer att inkludera armband med 
chip. Utskottet fick också information om besöksstatistik på Alléhallens gym.

Lokalplanering

IT

Information från förvaltningen
Det har inkommit ett beslut om avstängning av elev till förvaltningen.

Beredningsutskottet lägger informationen till handlingarna.

Bildningsnämndens behandling av ärendet

Kulturavdelningen/fritidsavdelningen
- Fritidsavdelningen håller möte om lokaler 18 juni.

- Sommarutställningen "Tocken Carl" invigdes 17 juni. Utställningen håller öppet till och med 
11 augusti.

- Program med sommarlovsaktiviteter för barn och ungdomar finns ute nu.

Lokalplanering
- Stocksätterskolan
Tredje delen ska renoveras när förskolan Stocksätter flyttar ut efter sommaren. 
Förskoleklass kommer under tiden för renoveringen att ha sin verksamhet i 
förskolan Hässlebergs lokaler.

- Besiktning av etapp 4 på Långängskolan den 14 augusti.

- Förskolan Norrgården ska renoveras. Den har redan startat och kommer att ske i 3-4 
etapper.

IT

Information från förvaltningen
- Bildningsnämnden informeras om den inkomna avstängningen av en elev.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2019-06-18

Bildningsnämnden 

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

- Förändringar på ledningssidan
Catharina Lindvall-Scharmer har fått ny tjänst i annan kommun
Anvar Jusufbegovic har fått ny tjänst i annan kommun
Marie Rundberg går i pension efter sommaren
Inger Andersson har gått i pension under vårterminen
Cecilia Lindskog avslutar sin tjänst i Hallsbergs kommun

Ny rektor på Stocksätterskolan – Peter Malmström Jonsson
Ny förskolechef Östansjö/Vretstorp – Ann-Christine Soting
Ny rektor Östansjö/Vretstorp – Anna Gustafsson
Ny rektor Långängskolan – Minnia Truedsson

Rekrytering pågår till rektor Transtenskolan och biträdande skolchef.

Bildningsnämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna.

Beslut

Bildningsnämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna.

Paragrafen är justerad
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2019-06-18

Bildningsnämnden 

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

§ 80- Inkommande/utgående skrivelser

Ärendebeskrivning

Inkommande skrivelser

Elevrådsprotokoll
Folkasboskolan F-3, Stocksätterskolan, Fredriksbergskolan april och maj, Elevrådsdag 
Fredriksbergskolan, Folkasboskolan 4-6
Löpnr BIN/1913837, BIN/1913842 , BIN/1913844, BIN/1913846, BIN/1913848, BIN/1913849

Migrationsverket
Information om nyanlända asylsökande barn och ungdomar i Hallsbergs kommun
Löpnr BIN/1913570, BIN/1913851

Skolverket
Beslut om statsbidrag för personalförstärkning i skolbibliotek för 2019, Beslut om statsbidrag 
för omsorg under tid då förskola eller fritidshem inte erbjuds för 2019, Beslut om statsbidrag 
till skolhuvudmän som inrättar karriärsteg för lärare för 2018/2019, Beslut om statsbidrag 
för höjda löner till lärare och vissa andra personalkategorier för 2018/2019, Beslut om 
statsbidrag för stärkt likvärdighet och kunskapsutveckling 2020
Dnr 19/BIN/1

Kulturrådet
Beslut om statsbidrag för Skapande skola 2019/2020
Dnr 19/BIN/69

Förvaltningsrätten i Karlstad
Dom i mål nr 6333-18, 6334-18 och 6335-18
Dnr 18/BIN/535, 18/BIN/536 och 18/BIN/537

Skolinspektionen
Beslut med anledning av anmälan mot Hallsbergs kommun
Dnr 19/BIN/199

Skolinspektionen
Beslut
Dnr 19/BIN/81

Skolinspektionen
Kommunicering
Dnr 19/BIN/138
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2019-06-18

Bildningsnämnden 

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

Skolinspektionen
Uppföljning av beslut
Dnr 18/BIN/610

Utgående skrivelser

Skolinspektionen
Redovisning av åtgärder
Dnr 18/BIN/610

Skolinspektionen
Huvudmannens redovisning
Dnr 18/BIN/381

Nämndsekreterare Jenny Andersson redovisar muntligt inkommande/utgående skrivelser.

Bildningsnämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna.

Beslut

Bildningsnämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna.

Paragrafen är justerad
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2019-06-18

Bildningsnämnden 

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

§ 81- Övriga frågor

Ärendebeskrivning

Beredningsutskottets behandling av ärendet (BU § 77 2019)

- 15 juni kl 12.00, invigning av löparbanorna på Hallsbergs IP. Invigningen sker under 
pågående Närkespelen.

- 17 juni kl 17.00, invigning av sommarutställningen "Tocken Carl" i Bergööska huset.

Beredningsutskottet lägger informationen till handlingarna.

Bildningsnämndens behandling av ärendet

- Närkespelen och invigningen av löparbanorna fick ställas in grund av att löparbanorna inte 
var klara att tävla på.

- Lars-Ove Nilsson (SD) föreslår att nämndsammanträdena startar kl 10.00 respektive kl 
14.00 på grund av restid.
Ordförande svarar att kl 8.30 är en överenskommen tid, på grund av lunchtid med mera.

- Jessica Bengtsson presenterar arbetet på förskolan Äppellunden och ger sedan en 
rundvandring på nya förskolan.

Bildningsnämnden lägger informationen till handlingarna.

 

Paragrafen är justerad
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LÄGESREDOVISNING 1(2)

Statistikdatum: 2019-05-24 Statistikdatum är den 15:e i aktuell månad

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

Förskolor område 1, Hallsberg 1) 149

Förskolor område 2, Hallsberg 2) 150

Förskolor område 3, Hallsberg 3) 191

Pedagogisk omsorg, Hallsberg 28

Förskolor och pedagogisk omsorg, Hallsberg 

Förskolan, Hjortkvarn 21

Förskolor, Pålsboda 142

Förskolor, Sköllersta 93

Förskolor, Vretstorp 116

Förskolan, Östansjö 63

Fritidshem Långängskolan, Hallsberg 210

Fritidshem Stocksätterskolan, Hallsberg 103

Fritidshem, Hjortkvarn 8

Fritidshem Folkasboskolan, Pålsboda 74

Fritidshem Sköllersta skola, Sköllersta 74

Fritidshem Fredriksbergskolan, Vretstorp 78

Fritidshem Östansjö skola, Östansjö 52

1) Förskolor område 1, Hallsberg: Förskolan Hässleberg, Förskolan Stocksätter, Förskolan Tranängen
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

135

144

180

25

68

18

144

99

108

63

233

152

11

107

90

88



Antal inskrivna elever samt frånvaro 2(2)
Antal elever med oanmäld frånvaro som är mer

än 10% ackumulerat innevarande termin

Folkasboskolan, åk f-6 2 st < 15% < 0 st < 50% < 1 st

Folkasboskolan, åk 7-9 5 st < 15% < 8 st < 50% < 4 st

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

Långängskolan 1 st < 15% < 0 st < 50% < 0 st

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

Stocksätterskolan 0 st < 15% < 1st < 50% < 0st

Transtenskolan 8 st < 15% < 39 st < 50% < 3 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 19 Jan 5,80%
Antal barn i fritidshem 22 Feb 6,93%
Antal elever i förskoleklass/grundskola 45 Mar 6,96%
Antal elever i grundsärskola 17 Apr 4,89%

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 20451
Filialbiblioteket i Hjortkvarn 944
Filialbiblioteket i Pålsboda 1146

15 st < 15% < 3 st < 50% < 0 st

22 st < 15% < 6 st < 50% < 0 st

56 st < 15% < 61 st < 50% < 0 st

10 st < 15% < 13 st < 50% < 1 st

41 st < 15% < 42 st < 50% < 1 st

53 st < 15% < 107 st < 50% < 18 st

Sjukfrånvaro, personal BIF

Antal elever med total frånvaro som är mer
än 10% ackumulerat innevarande termin

32 st < 15% < 26 st < 50% < 3 st

23 st < 15% < 38 st < 50% < 10 st

6

Antal inskrivna elever

245

138

154

424

139

326

360

96

Fristående skola/verksamhet

6

209

6
81
0

Från annan kommun

12
13
45
-

Antal utlån, redovisningsmånad

3836
238



Tjänsteskrivelse Sida 1 av 1
Datum: 2019-05-24 Dnr: 19/BIN/52

Version 1.3

Aktuellt läge inför budgetarbete 2020 med flerårsplan -21 och -22

Ärendebeskrivning
Bildningsnämnden har på årets tidigare nämndsammanträden fått information angående 
förutsättningar, nuvarande och kommande ekonomiska behov.  Målet med denna process är att 
nämndens politiker får ett bra beslutsunderlag inför beslut angående nästa års budgetramar, samt 
flerårsplan för de två därpå följande åren. Bildningsförvaltningen redovisar det aktuella läget och 
förutsättningar inför arbetet med budgetramar för 2020 (-21 och -22), samt var i processen vi är idag. 

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 
naturligtvis 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 2020 (-21 
och -22). Nämnden informeras även om den fortsatta processen och planeringen med att ta fram 
budgetramar för 2020.

Bildningsförvaltningen

Fredrik Nordvall Daniel Jämsä

Förvaltningschef Ekonom



Tjänsteskrivelse 1 (1)

                                                  
2019-05-27 2019-05-24 Dnr: 19/BIN/14 

Version 1.2

Gymnasiebehörighet, slutbetyg vårterminen 2019

Ärendebeskrivning
Bildningsförvaltningen redovisar den sammanställning av gymnasiebehörighet 
vårterminen 2019 som förvaltningen har gjort. Det finns ännu ingen officiell statistik 
eller några jämförelser. De presenteras först i höst.

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

Ärendet
Bildningsförvaltningen har tidigare redovisat en sammanställning av terminsbetygen 
som sattes i kommunens skolor höstterminen 2018. Under våren har man också följt 
upp och redovisat för nämnden arbetet som pågått/pågår, vilka åtgärder som 
vidtagits, med att få fler elever att bli gymnasiebehöriga till vårterminen 2019. 
Gymnasiebehörigheten är en av de viktigaste frågorna för bildningsnämnden och 
bildningsförvaltningen.   

Bildningsförvaltningen redovisar den sammanställning av gymnasiebehörighet 
vårterminen 2019 som förvaltningen har gjort. Det finns ännu ingen officiell statistik 
eller några jämförelser. De presenteras först i höst. 

Bildningsförvaltningen

Fredrik Nordvall Jenny Andersson

Förvaltningschef Administrativ enhetschef



Tjänsteskrivelse 1 (1)

                                                  
2019-05-22 2019-05-22 Dnr:  19/BIN/193 

Version 1.2

Platssituationen i förskoleverksamheten höstterminen 
2019

Ärendebeskrivning
Förvaltningen redovisar läget vad gäller förskoleplatser på de olika orterna inför 
hösten 2019.

Förslag till beslut
Bildningsförvaltningen föreslår bildningsnämnden besluta att redovisningen läggs till 
handlingarna.

Ärendet
Förvaltningen redovisar läget vad gäller förskoleplatser på de olika orterna inför 
hösten 2019 för att ge ett underlag till nämnden så en beredskap finns för eventuellt 
beslut om förändringar av organisationen i syfte att kunna bereda plats för de barn 
som det ansöks om plats för.

Bildningsförvaltningen

Fredrik Nordvall Kjell Gunnarsson 

Förvaltningschef Administrativ samordnare

Bilagor
Lägesredovisning som visar inrättade platser och behov av platser enligt de 
ansökningar som kommit in till och med 2019-05-24



Beläggning förskolan Ht 2019
placeringar tom 191231 kö det som är inkommet 190523

Förskola
Budgeterade 
platser

Placerade 
Ht 2019

Platser 
kvar

Lediga 
platser  i 
område

Kö i om-
rådet

Platser 
kvar eller 
fattas

Förskolan Björkängen 63 62 1
Förskolan Kompassen 126 126 0
Förskolan Tranängen 36 36 0
Förskolan Vibytorp 54 54 0
DBV 15 16 -1
Södra Hallsberg 0 10 -10 5 st av ansökningarna gäller januari 20
Nattis 30 32 -2 Ev kan behov av personalförstärkning bli nödvändig.

Förskolan Norrgården 72 67 5
Förskolan Äppellunden 126 111 15 Förskolan Äppellunden finns lokal för 144 men budget saknas för 1 avd.
DBV 10 10 0
Norra Hallsberg 20 5 15 1 st ansökning gäller plats i januari 20

Förskolan Sagobacken 54 50 4 Förskolan Sagobacken finns lokal för 63 men budget saknas för ½ avd
Förskolan Tallbacken 54 43 11
Vretstorp 15 13 2 3 st av ansökningarna gäller tidigt vt 20
Förskolan Östansjö 63 56 7
Östansjö 7 0 7

Förskolan Hjorten 18 20 -2
Hjortkvarn -2 1 -3 
Förskolan Folkasbo 36 35 1
Förskolan Gläntan 36 33 3
Förskolan Gullvian 72 57 15
Pålsboda 125 19 28 -9 2 st ansökningarna gäller tidigt på vt 20

Förskolan Ekhagen 45 42 3
Förskolan Treudden 54 45 9
Sköllersta 12 1 11



Tjänsteskrivelse 1 (1)

                                                  
2019-05-27 2019-05-22 Dnr:  19/BIN/197

Version 1.2

Närvarostatistik förskola och fritidshem

Ärendebeskrivning
Bildningsförvaltningen presenterar statistik (faktisk närvaro i förhållande till planerad 
tid) från samtliga förskoleavdelningar och fritidshem vecka 19 och 20. 

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

Ärendet
Hallsbergs kommun använder sig idag av systemet ”Lifecare” för att hantera 
närvarorapportering och planering på förskolor och fritidshem. I Lifecare kan man 
också ta fram statistik för att se antal barn enligt schema kontra faktiskt antal 
närvarande barn, vid olika tider på dagen. Förskolechefer och rektorer använder 
statistiken bland annat för att se mönster och utifrån dem på bästa sätt disponera 
befintliga personalresurser.

Bildningsförvaltningen presenterar statistik (faktisk närvaro i förhållande till planerad 
tid) från samtliga förskoleavdelningar och fritidshem vecka 19 och 20. 

Bildningsförvaltningen

Fredrik Nordvall Jenny Andersson

Förvaltningschef Administrativ enhetschef



Tjänsteskrivelse 1 (2)

                                                  
2019-06-05 2019-06-05 Dnr:  19/BIN/196

Version 1.2

Samordning av förskoleverksamhet och fritidshem under 
sommaren 2019

Ärendebeskrivning
Bildningsförvaltningen informerar om samordningen av förskoleverksamheten och 
fritidshemmet under sommaren 2019, då verksamheternas öppethållande reduceras.  

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

Ärendet
Bildningsförvaltningen informerar om samordningen av förskoleverksamheten och 
fritidshemmet under sommaren 2019, då verksamheternas öppethållande reduceras.

Fyra veckor under sommaren, vecka 28-31, kommer förskoleverksamhetens och 
fritidshemmens öppethållande att reduceras och verksamhet enbart erbjudas på 
vissa av kommunens förskolor och skolor. Man får en anvisad plats på närmaste 
öppna förskola eller skola i kommunen. Förra året framfördes viss kritik från 
vårdnadshavare, då denne inte var nöjd med sammanslagningen. Samtidigt har 
frågan väckts om att ha öppet på fler orter i kommunen under sommaren. Det 
resulterade i en utredning angående sommarverksamheten under hösten 2018. I 
utredningen fastslås att det är nödvändigt att under sommaren samordna och slå 
samman verksamheter både utifrån ekonomiska och organisatoriska aspekter. 
Bildningsnämnden beslutade på sitt sammanträde i december 2018 att 
organisationen 2019 kommer att se ut som tidigare år, men att från och med 2020 
ska man se över möjligheten att erbjuda förskola både på norra och södra sidan i 
Hallsbergs tätort, information ska bli tydligare i fråga om när sammanslagningar sker 
och då vilken förskola/fritidshem som håller öppet samt att ge i uppdrag till 
förvaltningen att utreda möjligheten till föräldrainflytande när det gäller 
semesterstängning av förskolan från och med 2020. 

Information om vilka veckor som verksamheterna slår samman sina verksamheter 
och var det är öppet publicerades på kommunens hemsida i februari. Verksamhet 
kommer mellan 8 juli och 2 augusti 2019 att erbjudas enligt följande

Vretstorp, Östansjö och Hallsberg
Förskolorna har sin verksamhet på förskolan Kompassen under hela perioden
Fritidshemmet har sin verksamhet Långängskolan under hela perioden

Sköllersta, Pålsboda och Hjortkvarn
8 juli – 19 juli (vecka 28-29)
Förskolorna har sin verksamhet på en förskola i Pålsboda 
Fritidshemmet har sin verksamhet på Folkasboskolan i Pålsboda
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22 juli – 2 augusti (vecka 30-31)
Förskolorna i Sköllersta och Pålsboda har sin verksamhet på en förskola i Sköllersta. 
Förskolan i Hjortkvarn är öppen
Fritidshemmen i Sköllersta och Pålsboda har sin verksamhet på Sköllersta skola. 
Fritidshemmet i Hjortkvarn är öppet

Bildningsförvaltningen

Fredrik Nordvall Jenny Andersson

Förvaltningschef Administrativ enhetschef
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Verksamhetsbesök förskolan Tranängen i 
Hallsberg 19 mars 2019 

Syfte med verksamhetsbesöken 
Det huvudsakliga syftet med ett verksamhetsbesök är att granska ett eller flera, 
för nämndens verksamhet, viktiga områden. Verksamhetsbesöken är ett av flera 
sätt för nämndens politiker att få en inblick i verksamheterna nämnden ansvarar 
för liksom att det också utgör ett tillfälle för de som på olika sätt är knutna till 
dessa verksamheter att få möta några av nämndens politiker. 
Verksamhetsbesöket sammanfattas i en rapport som grundar sig på vad som 
framkommer i samtalet. Man ska dock komma ihåg att möjlighet till förberedelser 
inför mötet har sett lite olika ut. 

 

Verksamhetsbesök har gjorts i kommunens förskolor och skolor sedan år 2000. 
Vid de första besöken granskade nämnden hur man arbetat med miljö-, hälso- och 
internationaliseringsfrågor och under senare år har tyngdpunkten legat på 
områden som utveckling och lärande samt barn och ungas inflytande. Under åren 
2007 och 2008 var nämndens utvalda granskningsområden ”inflytande, 
delaktighet och ansvar ur elev-, vårdnadshavar- och personalperspektiv för ökad 
måluppfyllelse”, och under 2009/2010 har fokus dels varit på Skolinspektionens 
besök samt granskningsområdena ”måluppfyllelse av kunskapsmålen”, 
”likabehandling och kränkande behandling” samt ”elevernas delaktighet och 
inflytande i vardagen”. 2014 gjorde Skolinspektionen en ny tillsyn av Hallsbergs 
kommuns grundskolor och förskolor, vilket är anledningen att bildningsnämnden 
återigen besöker grundskolorna utifrån den rapport som Skolinspektionen 
avlämnar efter varje tillsynsbesök. Nämnden besökte också under hösten 2014 
två nyöppnade förskolor i Hallsbergs kommun, som tidigare inte haft besök av 
nämnden, för att se verksamheten där. 
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Under hösten 2015 började nämnden att besöka fritidshemmen i kommunen. De 
besökte fritidshemmen på Långängskolan, Sköllersta skola, Stocksätterskolan och 
Fredriksbergskolan. Våren 2016 besökte nämnden de kvarvarande tre 
fritidshemmen samt ungdomshuset KUBEN. Under hösten 2016 besöktes 
Transtenskolan, Stocksätterskolan och Folkasboskolan. Ett besök på 
Familjecentralen var planerat men sköts på till våren 2017. Då besöktes också 
Östansjö förskola och Folkasboskolan. Under hösten 2017 gjordes besök på 
Sagobackens förskola, Långängskolan, Transtenskolan och Stocksätters förskola 
och under 2018 besöktes Ekhagens förskola, Hässlebergs förskola, Vibytorps 
förskola, Gullvivans förskola respektive Alléområdet, Fredriksbergsskolan och 
Björkhagens förskola. Ett besök i Sköllersta skola var planerat men fick ställas in.  

 
 
I samband med att den nya nämnden börjar sitt arbete planeras besök för våren 
2019 vid:  

• Biblioteket och Bergööska huset, kulturavdelningen 

• Tranängens förskola, förskola 

• Alléområdet, fritidsavdelningen 

• En grundskola f-6, inkl. fritidshemmet 
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Besökare 
 
Siw Lunander, ordförande, bildningsnämnden 
Theres Andersson, vice ordförande, bildningsnämnden 
Rikard Arvheden, andre vice ordförande, bildningsnämnden 
Oscar Lundqvist, ledamot, bildningsnämnden  
Thomas Wetterberg, ersättare, bildningsnämnden 
Fredrik Nordvall, förvaltningschef, bildningsförvaltningen 
Carina M Koutakis, utvecklingssamordnare, bildningsförvaltningen 
 

Förskolechefen berättar kort om förskolan Tranängen 
Helena Finnman är förskolechef, på denna enhet, sedan ett och ett halvt år. Hon 
berättar om förskolans verksamhet, lokalerna och gården. Gården ska rustas upp 
med bl a hinderbanor, målning mm. Dungen vill man ha kvar. Verksamheten har 
återhämtat sig bra sedan översvämningen.  

Tranängen är en mindre förskola med två avdelningar, 36 barn i dagsläget. Barnen 
har hög vistelsetid, få barn med 15-timmar.  Ibland är det trixigt med schemat, för 
att täcka behoven. Jobbar med Björkängens förskola under loven, då man är i 
Björkängens lokaler. Det kom färre småbarn än beräknat detta år vilket gör att de 
fått tänka om, bl a med lokaler. Ett resultat av detta är att det nu är en ateljé där 
de äldre barnen kommer in. På KUT-dagen i juni kom man fram till att man ville 
arbeta med ett projekt om sagor. Helena visar upp boken Monster, spöken och 
kanelbullar, av Alexander Jansson. Utifrån boken har man byggt stor del av 
verksamheten och hämtar in läroplanens mål.  

Verksamheten har 5,9 tjänster, varav 3,95 är förskollärare.   

Reflektionstid under måndagarna för alla pedagoger, som en del i det 
systematiska kvalitetsarbetet.   

De arbetar med digitala verktyg, t ex dans på en projicerad scen ur filmen Frost. 
Barnen får vara med och skapa egna filmer och böcker. Ipads används för lek och 
skapande. Bluebots och microägg används flitigt.  

Förskolan har ingen uttalad pedagogisk riktning, och många i personalen 
uppskattar att kunna variera arbetssätt utifrån läroplanen.  

 
 

Möte med personalrepresentanter  
Marita Brolin Lundmarck, förskollärare 

Åsa Werner, förskollärare och processledare 

De berättar att de jobbar på ett nytt sätt detta år. De har delat upp barnen efter 
ålder nu, yngre respektive äldre. Tidigare var det åldersblandade grupper. De 
förhåller sig flexibelt till vilka barn de har, år från år, och prövar sig fram. Efter 
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ombyggnationen har de bättre möjligheter att arbete med tillfälliga grupper, som 
består av färre barn. Vaktmästarna lyfts särskilt som uppskattade för sitt sätt att 
lösa både små och lite större önskningar om förändringar och snickerier.  

Att arbeta på en liten förskola, två avdelningar, har både för- och nackdelar. När 
många barn är på förskolan många timmar varje dag, kan det vara svårt att få till 
schemat. Däremot är de nära relationerna mellan personal och vårdnadshavare 
en fördel. Vårdnadshavare har ett stort inflytande på verksamheten, vilket 
upplevs som positivt då det visar på ett engagemang.  

De har hört om cyklarna som förskolan Björkängen har. De skulle gärna låna dem 
och pröva om det kan vara något för dem att köpa in.  

En dag/vecka är det utedag för de yngre barnen. Då är man i närheten av 
förskolan. De äldre barnen utmanas mer av den nya parken. Vatten, broar och 
fåglar finns i Svensson hage.  

Sådant som förändrar sig i verksamheten, och som man får planera för, är 
barnantalet och antal timmar/dag. När båda ökar ställer det krav på pedagogerna 
att möta barnen. De upplever att det är för få tjänster för att täcka antal 
barntimmar, se över relationen öppettider – arbetstider. De upplever också att 
det är många s k kringuppgifter som tar tid från det pedagogiska arbetet.  

När det gäller barnscheman säger pedagogerna att de alltid noterar i en pärm, vid 
sidan av skärmen. Dels lägger inte alla vårdnadshavare in allt och sedan kan de 
inte lita på att wifi fungerar. I personalens arbetsrum är wifi mycket undermåligt, 
trots viss utbyggnad av accesspunkter.  

Dock fungerar de digitala enheterna och wifi bra i lokalerna där barnen är. Det är 
barnens lust och intresse som styr vad pedagogerna fångar upp och spinner vidare 
på. Den digitala tekniken är ett ytterligare lager av fördjupning och nyttjas efter 
behov. Man börjar alltid i det barnen ser, upptäcker och intresserar sig för. 
Kopplingen till fantasi är tydlig i läroplanen, varför den också är viktig att främja i 
vardagen. Pedagogerna berättar om figurerna Ebba och August, från boken 
Monster… som finns som dockor. De blir med i olika experiment, teater, dans och 
musik och ger barnen perspektiv och möjlighet att fullfölja tankar och fantasier. 

Den pedagogiska dokumentationen lyfter pedagogerna som en central del i sitt 
arbete för att utveckla verksamheten. De visar hur de använder verktyget Book 
Creator, en app i plattan. Den blir till en fotologg som man utgår ifrån vid 
reflektionen och analysen, och som även kan användas vid utvecklingssamtalen. 
De använder också Instagram för att kommunicera med vårdnadshavare så att de 
kan knyta an till vad barnen upplevt under dagen på förskolan.  

En fråga om hur det blir med möjligheten för barnskötare att fortbilda sig till 
förskollärare kommer upp och beskedet är att det fortfarande jobbas på en 
lösning, framförallt riktad mot Karlstad universitet. Då övriga kommuner i 
regionen ser annorlunda på vikten av att ha hög andel behöriga förskollärare i 
verksamheten är det något som Hallsberg nu driver på egen hand.  
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Sammanfattning med förskolechefen 
Siw summerar: Pedagogerna är nöjda med lokalernas möjligheter till flexibel 
planering. Den snedfördelning i antal mellan yngre och äldre, som man inte räknat 
med, har varit en utmaning att möta.  Vaktmästarna har varit viktiga i detta läge. 
Personalantalet täcker ej barntimmarna, vilka ökat med åren samtidigt som fler 
barn är fler timmar/dag. De s k kringuppgifterna vill de gärna minska eller slippa 
helt. Frågan om fortbildning för barnskötare arbetas det vidare med, i form av en 
uppdragsutbildning. Intresse finns av att ha cykel som kan skjutsa barnen.  

 

Carina M Koutakis,  

utvecklingssamordnare, 
Bildningsförvaltningen 
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Verksamhetsbesök Långängskolan i 
Hallsberg 14 maj 2019 

Syfte med verksamhetsbesöken 
Det huvudsakliga syftet med ett verksamhetsbesök är att granska ett eller flera, 
för nämndens verksamhet, viktiga områden. Verksamhetsbesöken är ett av flera 
sätt för nämndens politiker att få en inblick i verksamheterna nämnden ansvarar 
för liksom att det också utgör ett tillfälle för de som på olika sätt är knutna till 
dessa verksamheter att få möta några av nämndens politiker. 
Verksamhetsbesöket sammanfattas i en rapport som grundar sig på vad som 
framkommer i samtalet. Man ska dock komma ihåg att möjlighet till förberedelser 
inför mötet har sett lite olika ut. 

 

Verksamhetsbesök har gjorts i kommunens förskolor och skolor sedan år 2000. 
Vid de första besöken granskade nämnden hur man arbetat med miljö-, hälso- och 
internationaliseringsfrågor och under senare år har tyngdpunkten legat på 
områden som utveckling och lärande samt barn och ungas inflytande. Under åren 
2007 och 2008 var nämndens utvalda granskningsområden ”inflytande, 
delaktighet och ansvar ur elev-, vårdnadshavar- och personalperspektiv för ökad 
måluppfyllelse”, och under 2009/2010 har fokus dels varit på Skolinspektionens 
besök samt granskningsområdena ”måluppfyllelse av kunskapsmålen”, 
”likabehandling och kränkande behandling” samt ”elevernas delaktighet och 
inflytande i vardagen”. 2014 gjorde Skolinspektionen en ny tillsyn av Hallsbergs 
kommuns grundskolor och förskolor, vilket är anledningen att bildningsnämnden 
återigen besöker grundskolorna utifrån den rapport som Skolinspektionen 
avlämnar efter varje tillsynsbesök. Nämnden besökte också under hösten 2014 
två nyöppnade förskolor i Hallsbergs kommun, som tidigare inte haft besök av 
nämnden, för att se verksamheten där. 
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Under hösten 2015 började nämnden att besöka fritidshemmen i kommunen. De 
besökte fritidshemmen på Långängskolan, Sköllersta skola, Stocksätterskolan och 
Fredriksbergskolan. Våren 2016 besökte nämnden de kvarvarande tre 
fritidshemmen samt ungdomshuset KUBEN. Under hösten 2016 besöktes 
Transtenskolan, Stocksätterskolan och Folkasboskolan. Ett besök på 
Familjecentralen var planerat men sköts på till våren 2017. Då besöktes också 
Östansjö förskola och Folkasboskolan. Under hösten 2017 gjordes besök på 
Sagobackens förskola, Långängskolan, Transtenskolan och Stocksätters förskola 
och under 2018 besöktes Ekhagens förskola, Hässlebergs förskola, Vibytorps 
förskola, Gullvivans förskola respektive Alléområdet, Fredriksbergsskolan och 
Björkhagens förskola. Ett besök i Sköllersta skola var planerat men fick ställas in.  

 
 
I samband med att den nya nämnden börjar sitt arbete planeras besök för våren 
2019 vid:  

• Biblioteket och Bergööska huset, kulturavdelningen 

• Tranängens förskola, förskola 

• Alléområdet, fritidsavdelningen 

• Långängskolan, inkl. fritidshemmet 
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Besökare 
 
Siw Lunander, ordförande, bildningsnämnden 
Theres Andersson, vice ordförande, bildningsnämnden 
Rikard Arveden, andre vice ordförande, bildningsnämnden 
Christel Forsberg, ledamot, bildningsnämnden  
Emelie McQuillan, ledamot, bildningsnämnden 
Fredrik Nordvall, förvaltningschef, bildningsförvaltningen 
Jenny Andersson, nämndsekreterare, bildningsförvaltningen 
 
 

Rektor berättar kort om Långängskolan 
 
Minnia Truedsson arbetar som tillförordnad rektor på skolan under vårterminen 
2019. Tidigare har Minnia arbetat som skolpsykolog i kommunen i två år.  
 
Långängskolan är en F-6 skola och för närvarande går här 423 elever. Skolan har 
under de senaste två åren byggts om, men nu börjar man se slutet på den. Ofta 
under den här tiden har personalen fått lösa situationer temporärt och de har fått 
skriva många riskanalyser när det uppstått händelser som inte varit planerade. 
Eleverna med störst behov har varit mest påverkade av ombyggnationen. 
 
Lokalerna täcker nuvarande behov, men det är inte mycket mer. Skolan ökar i 
antal och nu är det tre parallella klasser i alla årskurser. Klasstorleken kommer till 
hösten att bli ungefär 20 elever i varje grupp.  
 
Hur arbetar man på skolan med måluppfyllelsen i årskurs 3 och 6? 
Organisationen behöver få en större samsyn i vilka behov som finns, vad som 
behöver göras och hur det ser ut. Det har varit svårt under ombyggnationen med 
skolan på två olika skolor. Man kommer under nästföljande KUT-dagar att göra 
utvärdering och inventering hur det ser ut med stödbehov, frånvaro med mera. 
Detta för att kunna identifiera tidiga indikationer på stödbehov – tidig upptäckt.  
 
Hur ser deltagande och resultat ut på de nationella proven? De är ett led i arbetet 
att skolan ger eleverna de verktyg de behöver för att klara sina studier, det finns 
en direkt koppling till arbetet med tidig upptäckt. Skolan tänker lägga mycket 
resurser i förskoleklass och årskurs 1, för att tidigt sätta in rätt insatser så att 
eleverna klarar målen. Finns det en handlingsplan om man ser att det finns behov 
tidigt? Skolan ska arbeta mycket med att ska skapa en samstämmighet så att alla 
vet sina roller och sitt ansvar, dokumentation och rutiner.  
 
Rektor är nöjd med att ha en fullständig elevhälsa på plats, sånär som 
specialpedagog som kommer 27 maj. Rektor känner att hon har mycket resurser 
att tillgå. De är knutna till skolan och förstår skolan. Det som däremot saknas 
något är rutiner och tydlighet i organisationen. Det är ett utvecklingsområde.  
 
I årskurs F-2 har de klasslärare. I årskurs 3 börjar man arbeta mer ämnesinriktat. I 
årskurs 4-6 har man ämneslärarsystemet. Alla lärare årskurs F-3 som undervisar i 
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matematik kommer att delta i det nya matematikprojektet som Hallsbergs 
kommun är med i.  
 
Hur ser det ut med beläggningen till hösten. Det är relativt många personal som 
lämnat skolan under läsåret. Många av de som lämnat har varit obehörig 
personal. Rektor har sett över vilka kompetenser som behövs inför hösten och 
söker nu behörig personal till de tjänsterna. Det är svårt att få tag i behörig 
personal till fritidshemmet.  
 
Har ni elevråd på skolan? Elevrådet har de senaste två åren varit decimerade till 
att enbart innehålla elever från förskoleklass upp till och med årskurs 4, då 
eleverna i årskurs 5 och 6 haft sin undervisning i Transtenskolans lokaler.  
 
Rektor har en tanke på en elevledningsgrupp. Att väcka barnens idéer att de har 
möjlighet att påverka. Det är viktigt att lyssna på eleverna och möta deras tankar. 
 
 
 
Träff med eleverna 
 
Närvarande: 
Tre elever från årskurs 3 
Tre elever från årskurs 4 
Två elever från årskurs 5 
Två elever från årskurs 6 
 
 
Innan frågestunden startar inleder Siw Lunander mötet med att berätta 
anledningen till verksamhetsbesöket. Eleverna har också skrivit ner frågor till 
politikerna. 
 
Eleverna tycker att skolgården är lite tråkig. De har önskemål om konstgräs och 
lekmaterial, brant rutschkana, sittplatser (eleverna skulle vilja arbeta ute på 
sommaren) och tandemcyklar. Saker behöver lagas. Cykelställen är för smala och 
kingrutorna skulle behöva målas om. De skulle gärna se att det spolades is på 
vintern. Eleverna informeras om att det är vårdnadshavarna i Vretstorp och 
Sköllersta som ordnar isrink vid skolan varje år.  
 
Hur ser det ut med staketet runt om skolan? Det behövs inget staket, det som 
finns är för att man ska se var gränsen går, men det vet eleverna. Eleverna går inte 
utanför skolgården.  
 
Eleverna önskar att de hade egna skåp, åtminstone från åk 3 och uppåt. Då kan 
man också hänga in sina kläder där. Ingen kan ta ens kläder och inga andra saker 
kan försvinna. Två elever delar på en hylla som det ser ut idag, vilket de upplever 
är trångt. De önskar också nya hörlurar till läsplattorna. De som finns hackar. (Bra 
att ta upp på elevråd så det kommer upp till ansvariga, elevrådet kan ta det med 
skolans IT-ansvariga personal). Skolan ska få en present vid nyinvigningen, en 
present som alla elever ska kunna ta del av. Önskemål från eleverna är nya 
fotbollsmål, sjumanna. De som finns är trasiga och sneda. Eller också en 
basketkorg till så att man kan spela match. Idag finns bara en korg.  
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Under sommaren kommer det att ske förbättringsarbeten i idrottshallen. 
Duschrummen kommer att renoveras och en del övrigt kommer att 
iordningställas. Allt vara klart till hösten.  
 
Hur är det i skolan, trivs ni? Det är bra i skolan svarar samtliga närvarande elever. 
Det är lagom med prov och eleverna har kännedom om kunskapskraven. 
 
Trivs eleverna i årskurs 5 och 6 på Transtenskolan? Samtliga närvarande elever 
svarar ja på den frågan. De elever som ska börja årskurs 6 till hösten ser ändå fram 
emot att få komma tillbaka till Långängskolan.  
 
I Hallsbergs kommun har man satsat på digitala verktyg, används de i 
undervisningen? Lärplattorna används hela tiden i undervisningen. Alla elever är 
dock inte så rädda om sina plattor. Eleverna berättar att de kör mattespel och 
svenskaspel. De skriver också mycket texter på lärplattan. Eleverna i årskurs 5 och 
6 använder lärplattorna på de flesta lektionerna, men inte under 
matematiklektionerna. Det saknas ofta laddare bara menar eleverna. Det 
försvinner lätt laddare, så det är inte alltid det är möjligt att ladda alla plattor till 
skoldagens början.  
 
Får telefonerna användas i undervisningen? Eleverna lämnar ifrån sig sin telefon 
varje morgon och får tillbaka den när skolan är slut. Pedagogerna låser in dem i 
iPad-skåpet.  
 
Eleverna avslutar med att berätta att de inte tycker att toaletterna är fräscha. 
 
 

Möte med personalrepresentanter  
Tomas Yngström, årskurs 5 och 6 samt utvecklingsledare 
Lina Berg, årskurs 3 
Johan Balder, musik 
Lena Olafsdottir, årskurs 2 
 
 
Tankar om skolan och ombyggnationen? Årskurs 5 och 6 haft det bra under 
ombyggnationen. Det har fungerat bra att vara på Transtenskolan. Första året var 
bättre än det andra. Övriga haft fått slita lite mer. Man har haft temporära 
klassrum och det har varit svårt ibland att bedriva den undervisning man vill. 
Mycket ljud överallt. Bygget har ändå oftast kunnat anpassa ljudnivån, men för att 
hinna med tidsplanen har de inte längre den möjligheten. Musikundervisningen 
var förlagd på KUBEN under första ombyggnadsåret för årskurs 4-6. Förskoleklass 
till och med årskurs 3 hade undervisning i klassrummet. Det fungerade bra, 
förutom transport av eleverna. Nu är musiksalen klar och den är 
akustikbehandlad. Pedagogerna har under den här tiden fått vara mycket 
lösningsfokuserade.  
 
Personalen menar att det inte är långt tills det är trångt igen. Skolan är emellertid 
bättre planerad nu. Den är uppbyggt mer kring arbetslagen och arbetsrummen är i 
anslutning till klassrummen. Det finns fler grupprum. Något som man inte haft 
tidigare. Kapprummen försvann, så det blir lite mer kläder högt och lågt. Fritids 
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håller till i samma lokaler, så personalen upplever att det är lite mer rörigt nu.  
 
Matsalen renoveras för närvarande, vilket gör att en del elever äter på Kullängen. 
Det kräver mer personal att frakta eleverna över vägen. Utbudet av exempelvis 
sallad är inte lika stort och där finns heller inte lika många sittplatser. Så har det 
varit sedan påsklovet, men matsalen ska vara klar till efter sommarlovet så det är 
för en begränsad tid. Även idrottshallen är stängd nu för renovering.  
 
Arbetar man som ämneslärare eller klasslärare? På skolan arbetar de just nu på 
ett sätt i arbetslagen. Till hösten kommer det att förändras när ombyggnationen 
är klar och alla är på plats där de ska vara. Från och med höstterminen kommer de 
att arbeta i mindre arbetslag på skolan, årskurs för årskurs, men också ha större 
arbetslag som man gör idag. Pedagogerna i årskurs två har redan idag ett tätt 
samarbete. Alla lärare planerar och utvärderar tillsammans, men har sin egen 
klass i alla ämnen. De kan blanda eleverna vid behov. Lärarna i årskurs 4-6 arbetar 
som ämneslärare. Lärarna har 2-3 ämnen var. Det liknar arbetssättet man har på 
högstadiet. Det blir många personer för eleverna att hålla reda på. Alla är inte helt 
positivt inställda till det systemet. Det är svårare att skapa kontakt med eleverna.  
 
Lena Olafsdottir berättar att pedagogerna i F-3 som undervisar i matematik 
kommer att vara med i kommunens nya matematikprojekt. De kommer att få 
mycket styrda lektionsplaneringar att rätta sig efter. Projektet känns spännande.  
 
Musikläraren, Johan Balder, har alla skolans elever i musik. Det gör det svårare 
med relationsbiten. Han går gärna ut på rasterna och träffar eleverna, går in i 
klassrummen och träffar eleverna. Allt för att arbeta med relationerna. Som 
musiklärare träffar man inte eleverna annars många minuter i veckan. 
 
Har man tvålärarsystem på skolan? Det har man inte. Många gånger känner 
personalen att de inte räcker till, när de står själv med hela klassen. De har 
tidigare haft tvålärarsystem på skolan och upplever det som ett mindre sårbart 
system. Det är lättare att täcka upp om det uppstår situationer, eller någon är 
sjuk. Som det är nu är det sårbart när någon är sjuk. Det är svårt att få in vikarier.  
Resursfördelningsmodellen känns inte modern. Känns inte som är gjort för en stor 
skola. Förvaltningschefen menar att de stora skolorna är vinnare i den modellen.  
Flera i personalgruppen på skolan är inte utbildade lärare, vilket försvårar 
situationen. Musikläraren berättar att han har tillsammans med musikläraren på 
Stocksätterskolan styrt upp ett nätverk för att kunna få pedagogiskt utbyte inom 
ämnet.  
 
Frånvarosiffrorna för personal ser inte så höga ut på skolan. Personalen menar att 
de inte känner att de kan vara hemma och vara sjuk, för man vet att det inte finns 
någon som kan ta klassen om man är hemma.  
 
Eleverna tog bland annat upp de ofräscha toaletterna och att saker försvinner, till 
exempel laddare till iPad. Lärarna menar att de behöver ett gemensamt 
förhållningssätt, att eleverna vet vad som gäller. Det finns gemensamma regler på 
skolan, sedan bestämmer läraren reglerna i egna klassrummet. Viktigt att man 
som personal orkar vidhålla reglerna. Det är också viktigt att de bygger upp en 
sammanhållning på skolan igen. Något som blir lättare nu när årskurs 5 och 6 
kommer tillbaka. Man behöver skapa tillhörighet och ha rastaktiviteter som 
eleverna också kan hålla i. Fritids önskar mer egna lokaler som de kan hålla till i. 
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Är det skillnad när man ser eleverna som börjar årskurs 7 när man är på plats eller 
när man är på Långängskolan? Det är bara de första 2-3 veckorna som det märks 
att eleverna är lite oroliga. Sedan släpper det. Eleverna på Långängskolan har 
hemkunskap, slöjd och idrott på Transtenskolan. I det långa loppet spelar det inte 
så stor roll att de slussats in på Transtenskolan. De kommer fort in i verksamheten 
på högstadiet.  
 
Pedagogerna får frågan om de vill skicka med något speciellt? De önskar en 
utbildning i hur man använder Smartboards. Så att man kan använda dem fullt ut. 
Här kan kommunens förstelärare vara till hjälp. De vill också skicka med frånvaron 
av rektor. Nuvarande rektor är tillförordnad under vårterminen. De önskar få en 
stabil ledning, en långvarig lösning för att sätta ramar och rutiner på ett annat sätt 
än vad man gör idag. Kollegiet ser fram emot hösten, ser positivt på det.  
 
 
 

Sammanfattning med rektor 
 
 
Siw Lunander inleder återkopplingen med att informera vad som kommit fram 
under samtalen med elever och personal. 
 
Eleverna hade mest önskemål om skolgården, många av dem är inte möjliga att 
genomföra. De pratade också om att de tyckte att toaletterna var ofräscha, att det 
sprakade i hörlurarna de har och att de hade för få laddare till iPads.  
 
Politiken tog upp staketet med eleverna. Eleverna själva tycker inte att det behövs 
staket. Eleverna går inte utanför skolgården. Det som är trasigt borde tas. Rektor 
menar att pedagogerna som arbetar i förskoleklass lär eleverna eget ansvar. Var 
gränserna går, vad man får gå och inte gå. Siw Lunander berättar att hon får flera 
mail från personal på skolan om staketet. Att det är trasigt och att det borde 
sättas upp nytt.  
 
Eleverna upplevde att det var bättre mat på nu när de åt på Kullängen, vilket inte 
lärarna höll med om. De tyckte att det är för lite grönsaker.  
 
Lärarna sa att det inte är långt tills det är trångt igen på skolan. De önskade mer 
lärarresurser så man kunde ha tvålärarsystem på skolan. Att man på skolan satsar 
mer på lärarkategorin för att öka lärartätheten. Lärarna tyckte också att det har 
varit jobbigt under ombyggnationen, främst de lärare som arbetat på 
Långängskolan under tiden, men de såg alla framåt nu. Rektor menar att det inte 
bara är att plocka in behörig personal. Hon uppmuntrar och försöker möjliggöra 
för personal att vidareutbilda sig. Det finns distansutbildningar. VAL1 är kopplat 
till Linköpings och Karlstads universitet. Övriga utbildningar erbjuds på olika 
lärosäten runt om i landet.  
 
Rektor berättar att fler och fler barn går på fritids och de har också längre dagar. 

                                                           
1 VAL – Vidareutbildning av lärare 
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Fritids gynnar deras utveckling, men det är en utmaning som det är nu med den 
fritidsverksamhet som är. Den allmänna uppfattningen om fritids tycks vara att 
vem som helst kan lösa det.  
 
Siw Lunander avslutar med att lärarna tog upp att de haft många rektorsbyten de 
senaste åren. Det är inte något politiken kan påverka. Lärarna ser fram emot den 
nya organisationen, ser fram emot hösten och nytänkande. 
 
 
 
 
 

Jenny Andersson,  

Nämndsekreterare, 
Bildningsförvaltningen 
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