
KALLELSE
Sammanträdesdatum  2022-11-22  

  Bildningsnämnden 
Tid Plats
 08:30 Kommunhuset Hallsberg, Sottern

Övriga 
 

Catharina Lindvall-Scharmer, Förvaltningschef
Jenny Andersson, Sekreterare
Kjell Gunnarsson, Administrativ samordare
Ines Hadziosmanovic, Ekonom
Simon Björhed, Ekonom

Ej tjänstgörande ersättare 
 

Aminatu Bello (S)
Per Anders Thor (S)
Jamal Bayazidi (S)
Linus Andersson (S)
Göril Thyresson (V)
Karl Fröberg (C)
Sawpon Reza (M)
Helén Svensson (MP)
Gert Öhlin (L)
Jimmy Olsson (SD)
Viktoria Svanberg (SD)

Beslutande ledamöter 
 

Siw Lunander (S)
Theres Andersson (S), vice ordförande
Ulrika Björklund (M), 2:e vice ordförande
Christel Forsberg (S)
Joakim Hedelind (S)
Jessica Erichsen (S)
Laura Hedlund (C)
Emelie Mc Quillan (M)
Martin Pettersson (KD)
Oscar Lundqvist (SD)
Ebba Leandersson (SD)
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KALLELSE
Sammanträdesdatum  2022-11-22  

1 – Sammanträdets inledning Föredragande Ordförande 

Ärendebeskrivning 
1. Mötets öppnande
2. Tjänstgörande ersättare
3. Godkännande av dagordning
4. Anmälan om jäv
5. Val av justerare
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KALLELSE
Sammanträdesdatum  2022-11-22  

2 - Lägesredovisning och ekonomisk 
uppföljning för bildningsnämndens 
verksamheter 2022 (22/BIN/31)

Föredragande Catharina Lindvall-
Scharmer, Ines Hadziosmanovic 

Ärendebeskrivning
Bildningsförvaltningen lämnar lägesredovisning och ekonomisk uppföljning för 
bildningsnämndens verksamheter november 2022 enligt bilaga.
Beredningsutskottets behandling av ärendet (BU § 134 2022) 
Ines Hadziosmanovic föredrar den ekonomiska uppföljningen. Lägesredovisningen biläggs 
handlingarna till nämnd. Simon Björhed har börjat som ny ekonom för bildningsförvaltningen. 
I beredningsutskottet yrkar ordförande bifall till förslaget. 
Förslag till beslut
Bildningsnämnden föreslås lägga lägesredovisning och ekonomisk uppföljning för 
bildningsnämndens verksamheter november 2022 till handlingarna.
Beslutsunderlag 

 Ekonomisk uppföljning november
 Lägesredovisning november
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KALLELSE
Sammanträdesdatum  2022-11-22  

3 - Tema 2 förskolan (22/BIN/246) Föredragande Catharina Lindvall-
Scharmer 

Ärendebeskrivning
En del av bildningsnämndens systematiska kvalitetsarbete är att nämnden har beslutat om fyra 
teman (två per termin). Till varje tema rapporterar rektorerna i förskola och skola från respektive 
enhet. Tema 2 och 4 för förskolan omfattar arbetet med individuella handlingsplaner kopplat till 
åtgärder och anpassningar.
Beredningsutskottets behandling av ärendet (BU § 135 2022) 
Catharina Lindvall-Scharmer föredrar ärendet. Redovisningarna från förskolorna i Sköllersta saknas.
Ordförande föreslår utskottet föreslå bildningsnämnden besluta att lägga redovisningarna till 
handlingarna. 
Förslag till beslut
Bildningsnämnden föreslås lägga redovisningarna till handlingarna. 
Beslutsunderlag 

 Tema 2 förskolan
 Tema 2 förskolorna Gläntan, Gullvivan, Folkasbo och Hjorten
 Tema 2 förskolorna Sagobacken, Tallbacken och Östansjö
 Tema 2 förskolorna Kompassen och Vibytorp samt dagbarnvårdarna
 Tema 2 förskolorna Tranängen och Äppellunden
 Tema 2 förskolorna Björkängen och Norrgården
 Tema 2 förskolan Ekhagen
 Tema 2 förskolan Treudden
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KALLELSE
Sammanträdesdatum  2022-11-22  

4 - Tema 2 grundskolan (22/BIN/247) Föredragande Catharina Lindvall-
Scharmer 

Ärendebeskrivning
En del av bildningsnämndens systematiska kvalitetsarbete är att nämnden har beslutat om fyra 
teman (två per termin). Till varje tema rapporterar rektorerna i förskola och skola från respektive 
enhet. Tema 2 och 4 för grundskolan fokuserar på resultat och måluppfyllelse.
Beredningsutskottets behandling av ärendet (BU § 136 2022) 
Catharina Lindvall-Scharmer föredrar ärendet. Redovisning från Sköllersta skola, Östansjö skola, 
Fredriksbergskolan och Stocksätterskolan saknas. 
I beredningsutskottet yrkar ordförande bifall till förslaget. 
Förslag till beslut
Bildningsnämnden föreslås lägga redovisningarna till handlingarna. 
Beslutsunderlag 

 Tema 2 grundskolan
 Tema 2 Transtenskolan
 Tema 2 Långängskolan
 Tema 2 Folkasboskolan
 Tema 2 Fredriksbergskolan
 Tema 2 Östansjö skola
 Tema 2 Stocksätterskolan
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KALLELSE
Sammanträdesdatum  2022-11-22  

5 - Uppmärksammade behov i verksamheten 
(22/BIN/248)

Föredragande Catharina Lindvall-
Scharmer 

Ärendebeskrivning
Bildningsnämndens verksamheter har under många år expanderat utifrån att kommunens 
invånarantal har ökat. Detta innebär bland annat fler barn och elever i kommunens förskolor och 
skolor. Nya lagändringar har fattats beslut om vilket fått konsekvenser för förvaltningens 
verksamheter på olika sätt och i olika omfattning. Förvaltningen ser ett ökat behov av 
ungdomsverksamhet både inom kultur och fritidsverksamheten i alla kommunens orter. 
Bildningsnämnden får en muntlig presentation av uppmärksammade nutida och framtida behov på 
sammanträdet den 22/11-22.
Beredningsutskottets behandling av ärendet (BU § 137 2022) 
Beredningsutskottet lämnar ärendet vidare till bildningsnämnden.
Förslag till beslut
Beredningsutskottet lämnar ärendet vidare till bildningsnämnden.
Beslutsunderlag 

 Uppmärksammade behov i verskamheten
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KALLELSE
Sammanträdesdatum  2022-11-22  

6 - Sjukfrånvaro kvartal 3, 2022 (22/BIN/94) Föredragande Johanna Strömsten 

Ärendebeskrivning
HR-konsult föredrar bildningsförvaltningens sjukfrånvaro för kvartal 3, 2022.
Beredningsutskottets behandling av ärendet (BU § 138 2022) 
Ärendet föredras av Johanna Strömsten på nämndens sammanträde 22 november.
Beredningsutskottet lämnar ärendet vidare till bildningsnämnden.
Förslag till beslut
Beredningsutskottet lämnar ärendet vidare till bildningsnämnden. 
Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse Sjukfrånvaro kvartal 3
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KALLELSE
Sammanträdesdatum  2022-11-22  

7 - Sammanträdesdagar för 
bildningsnämnden 2023 (22/BIN/250)

Föredragande  

Ärendebeskrivning
Sammanträdesdagar för bildningsnämnden behöver fastställas för år 2023. 
Beredningsutskottets behandling av ärendet (BU § 139 2022) 
Ordförande föredrar ärendet. Kultur- och fritidsutskottets sammanträde är förlagt till 21 februari, 
vecka 8, och föreslås därför flyttas till 7 mars. 
Ordförande föreslår utskottet besluta att flytta kultur- och fritidsutskottets sammanträde från 21 
februari till 7 mars samt föreslå bildningsnämnden godkänna förslag på sammanträdesdatum för 
bildningsnämnden år 2023. 
Förslag till beslut
Bildningsnämnden föreslås godkänna förslag på sammanträdesdatum för bildningsnämnden år 
2023. 
Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse Sammanträdesdagar 2023
 Sammanträdesdagar 2023 för beredningsutskottet, bildningsnämnden samt kultur- och 

fritidsutskottet
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KALLELSE
Sammanträdesdatum  2022-11-22  

8 - Stipendiater 2022 (22/BIN/249) Föredragande  

Ärendebeskrivning
Nomineringar till 2022 års årets eldsjäl, årets idrottsutövare och årets kulturstipendium har kommit 
in till bildningsförvaltningen. På bildningsnämndens sammanträde 22 november fattas beslut om 
vem/vilka som erhåller stipendier i de tre olika kategorierna 2022 utifrån inkomna nomineringar. 
Beredningsutskottets behandling av ärendet (BU § 140 2022) 
Beredningsutskottet lämnar ärendet vidare till bildningsnämnden.
Förslag till beslut
Beredningsutskottet lämnar ärendet vidare till bildningsnämnden. 
Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse Stipendiater 2022
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KALLELSE
Sammanträdesdatum  2022-11-22  

9 – Redovisning av delegeringsbeslut Föredragande  

Ärendet i korthet
Delegationsbeslut under perioden 2022-10-25 - 2022-11-21 presenteras på nämndens 
sammanträde 22 november. 
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KALLELSE
Sammanträdesdatum  2022-11-22  

10 - Redovisning av beslut enligt 
delegationsordningen position 2.15 – 2.17 
(22/BIN/8)

Föredragande  

Ärendebeskrivning
På bildningsnämndens sammanträde 22 november redovisas inkomna anmälningar om befarad 
kränkande behandling enligt skollagen 6 kap 10 § till huvudman perioden 2022-10-25 – 2022-11-21. 
På beredningsutskottets sammanträde 8 november sker en delredovisning till huvudman. 
Beredningsutskottets behandling av ärendet (BU § 142 2022) 
I beredningsutskottet yrkar ordförande bifall till förslaget. 
Förslag till beslut
Bildningsnämnden föreslås lägga redovisningarna till handlingarna. 
Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse 2.15 - 2.17 november
 6 kap 10 § grundskolan 22-10-25-22-11-15
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KALLELSE
Sammanträdesdatum  2022-11-22  

11 – Rapporter Föredragande  

Ärendebeskrivning 
Beredningsutskottets behandling av ärendet (BU § 143 2022) 
Kulturavdelningen/fritidsavdelningen
Lokalplanering
IT
Information från förvaltningen
- Det är klart med ny rektor på Långängskolan. Anna-Karin Goddard som varit tillförordnad rektor 
sedan läsåret 2021/2022 blir tillsvidare rektor på skolan. Hennes tjänst startar 1 november.
Beredningsutskottet lägger rapporten till handlingarna. 
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KALLELSE
Sammanträdesdatum  2022-11-22  

12 – Meddelanden Föredragande  

Ärendet i korthet 
Meddelanden till bildningsnämnden under perioden 2022-10-25 - 2022-11-21.
Anmälningar 

 /BIN/2229588 /BIN/2229588    Elevrådsprotokoll Folkasboskolan 4-6
 /BIN/2229591 /BIN/2229591    Elevrådsprotokoll 26 Okt Folkasboskolan F-3
 /BIN/2229618 /BIN/2229618    Elevrådsprotokoll Folkasboskolan 4-6
 /BIN/2229645 22/BIN/16-64    Beslut om statsbidrag för undervisning under skollov 

för 2022
 /BIN/2229728 22/BIN/251-1.1    VB: Sydnärkes ungdomars tankar om deras liv och 

hälsa (Elevriksdagen 2022) (2/5)
 /BIN/2229970 /BIN/2229970    Elevråd 20221108 Fredriksbergskolan
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KALLELSE
Sammanträdesdatum  2022-11-22  

13 – Övriga meddelanden Föredragande  

Ärendebeskrivning 
Bildningsnämnden får en muntlig föredragning av övriga meddelanden under perioden 2022-10-25 
- 2022-11-22.
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KALLELSE
Sammanträdesdatum  2022-11-22  

14 – Övriga frågor Föredragande  

Ärendebeskrivning 
Beredningsutskottets behandling av ärendet (BU § 146 2022) 
- Beredningsutskottet besökte innan sammanträdet klass 7F på Transtenskolan utifrån deras brev 
om arbetsmiljö. 
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KALLELSE
Sammanträdesdatum  2022-11-22  

15 – Sammanträdets avslutning Föredragande Ordförande 
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Lägesredovisning och ekonomisk uppföljning 
för bildningsnämndens verksamheter 2022

2
22/BIN/31
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2022-10-31 Utfall Budget Prognos Avvikelse 
Drift -317 830 -390 635 -392 890 -2 255
Investering -2 525 -3 408 -3 408 0

DRIFT
Ansvarig Utfall Budget Prognos Avvikelse 
Förvaltningschef -22 338 -42 109 -41 114 995
Modersmålsavdelningen -5 110 -4 904 -4 904 0
Administrativ samordnare -64 815 -77 911 -77 911 0
Ansvarig Elevhälsan -6 780 -8 420 -8 270 150
Rektor Vretstorp/Östansjö grundskola -17 188 -18 067 -20 217 -2 150
Rektor Vretstorp/Östansjö förskola -13 835 -17 949 -16 849 1 100
Rektor Stocksätterskolan -19 658 -22 465 -23 465 -1 000
Rektor Transtenskolan -22 363 -23 925 -26 425 -2 500
Rektor Långängskolan -23 249 -26 635 -27 885 -1 250
Rektor förskoleomr 1 Hallsberg -16 430 -19 905 -19 605 300
Rektor förskoleomr 2 Hallsberg -13 826 -17 975 -16 675 1 300
Rektor förskoleomr 3 Hallsberg -16 217 -19 734 -19 734 0
Rektor Pålsboda/Hjortkvarn förskola -12 329 -16 227 -15 227 1 000
Rektor Folkasboskolan -18 832 -22 385 -22 385 0
Rektor Sköllersta grundskola/förskola -15 549 -17 903 -18 503 -600
Kulturchef -3 844 -4 668 -4 518 150
Bibliotekschef -5 114 -6 468 -5 918 550
Ansvarig Fritidsgårdar -2 013 -2 933 -2 933 0
Rektor Kulturskolan -2 562 -3 581 -3 331 250
Fritidschef -9 622 -10 944 -11 344 -400
Ansvarig Allébadet -6 160 -5 526 -5 676 -150
Totalt BIN -317 830 -390 635 -392 890 -2 255

Verksamhet Utfall Budget Prognos Avvikelse 
Nämnd -164 -294 -244 50
Kultur & förening -2 286 -2 817 -2 667 150
Bibliotek -4 168 -5 301 -4 751 550
Kulturskola -2 534 -3 555 -3 305 250
Fritidsgårdar -2 056 -2 952 -2 952 0
Fritid -15 801 -16 451 -17 001 -550
Förskola/Öppna förskolan -89 881 -113 755 -109 805 3 950
Nattis -1 359 -1 228 -1 478 -250
Förskoleklass/Grundskola/Fritidshem -150 588 -179 170 -185 675 -6 505
Ledning & administration -25 220 -29 678 -29 378 300
Skolskjutsar -8 330 -14 074 -14 074 0
Elevstöd -8 691 -12 133 -11 983 150
Särskilda insatser personal -1 554 -909 -1 609 -700
Modersmål -5 198 -4 892 -4 892 0
Ej fördelad budget 0 -3 425 -3 075 350

Totalt BIN -317 830 -390 635 -392 890 -2 255

HALLSBERGS KOMMUN
Bildningsförvaltningen
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HALLSBERGS KOMMUN
Bildningsförvaltningen

Orsaker till avvikelse:
Prognosen för driftredovisningen är osäker men pekar på ett underskott, - 2 255 tkr i avvikelse mot budget.

Utifrån beslut 22/KS/154 - Delårsrapport 2022 Hallsbergs kommun, har bildningsnämnden för år 2022 fått en 
kompensation, 6,5 mnkr, som avser ökade kostnader för skolskjutsar och interkommunala kostnader. Därav en 
förändrad budgetram.

De flesta skolenheterna prognosticerar negativa avvikelser på grund av ökad bemanning för att delvis kunna 
möta elevers behov. Rektorerna påtalar att det är fler barn/elever som är i behov av särskilt/omfattande stöd 
som verksamheterna har svårigheter att möta i den ordinarie organisationen. Detta har på senare år ökat.

Många förskolor prognosticerar positiva avvikelser vilket beror på flera faktorer. Förskolorna inom samma 
geografiska område har ett bra samarbete där de vid behov stämmer av och hjälper varandra kring bemanning 
samt att det har varit, och är fortfarande, svårt att rekrytera behöriga pedagoger till alla tjänster.

Personalkostnaderna inom fritidsavdelningen avviker från budget och det beror på ökning av timavlönad 
personal, övertid/fyllnadstid samt OB-ersättning. 

Under året har ett arbete påbörjats för att öka kunskapen och förståelsen för vad budgetansvar innebär och 
hur processer, rutiner och mallar för ekonomisk uppföljning kan användas och utvecklas ytterligare.

För att minska resterande underskott och nå en balanserad kostnadsnivå inför år 2023 pågår ett intensivt 
arbete. Detta genom att bland annat inte återbesätta vissa vakanta tjänster, begränsa vikarieanvändandet och 
se över användandet av extra resurser i grundskolan.

Intäkterna från bad- och gymverksamheten bedöms inte komma upp i de nivåer som var före pandemin. Det 
lägre antalet besökande bedöms bero på eftereffekter av pandemin. Besöksstatistiken visar dock på en 
vändning efter sommaren. Intäkterna får följas under resterande del av året och eventuella underskott i 
intäkterna beräknas kunna hanteras i bokslut i enlighet med föregående år.

Förändringar inom våra verksamheter kan komma att göras med kort varsel och det är något vi aldrig kan 
förutse. 
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HALLSBERGS KOMMUN
Bildningsförvaltningen

INVESTERING
Projekt Utfall Budget Prognos Avvikelse 
70000 Inventarier -1 081 -1 365 -1 318 47
70008 Idrottsanläggningar -670 -1 273 -1 273 0
70009 Inventarier Långängskolan -407 -450 -450 0
70011 Inventarier Paviljong förskola -367 -320 -367 -47
Totalt BIN -2 525 -3 408 -3 408 0

Orsaker till avvikelse:

Catharina Lindvall Scharmer, Förvaltningschef Ines Hadziosmanovic, Ekonom

Beslutad investeringsbudget för år 2022 är 3 408 tkr.

1 800 tkr avser årets investeringsbudget.
838 tkr avser kvarstående medel från år 2021.
450 tkr extra investeringsbudget år 2022 för inventarier till paviljongen vid Långängsskolan.
320 tkr extra investeringsbudget år 2022 för inventarier till paviljongen vid Tranängen förskola.

Bedömningen är att medel för skola och förskola kommer användas under året men det finns osäkerheter 
kring årets investeringar på fritidsavdelningen pga situationen i omvärlden som kan innebära en del 
materialbrist och förseningar.
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LÄGESREDOVISNING 1(2)

Statistikdatum: 2022-11-15 Statistikdatum är den 15:e i aktuell månad

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

Förskolor område 1, Hallsberg 1) 207

Förskolor område 2, Hallsberg 2) 131

Förskolor område 3, Hallsberg 3) 158

Pedagogisk omsorg, Hallsberg 18

Förskolor och pedagogisk omsorg, Hallsberg 

Förskolan, Hjortkvarn 11

Förskolor, Pålsboda 125

Förskolor, Sköllersta 77

Förskolor, Vretstorp 96

Förskolan, Östansjö 56

Fritidshem Långängskolan, Hallsberg 210

Fritidshem Stocksätterskolan, Hallsberg 144

Fritidshem, Hjortkvarn 11

Fritidshem Folkasboskolan, Pålsboda 93

Fritidshem Sköllersta skola, Sköllersta 74

Fritidshem Fredriksbergskolan, Vretstorp 85

Fritidshem Östansjö skola, Östansjö 59

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

1) Förskolor område 1, Hallsberg: Förskolan Tranängen, Förskolan Äppellunden

Antal barn i aktiv kö

56

1

14

10

8

12

Antal inrättade platser

243

135

162

20

60

18

144

90

108

72

210

133

11

93

75

88
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Antal inskrivna elever samt frånvaro Frånvaro 220818-221014 Frånvaro 220818-221014 2(2)
Antal elever med oanmäld frånvaro som är 5% 

eller mer under höstterminen 2022
10-nov 14-okt

Folkasboskolan, åk f-6 1 st < 14% < 0 st < 29% < 0 st 27% 26%
Folkasboskolan, åk 7-9 7 st < 14% < 7 st < 29% < 2 st 36% 40%
Fredriksbergskolan 1 st < 14% < 1 st < 29% < 0 st 22% 24%
Långängskolan 0 st < 14% < 0 st < 29% < 0 st 20% 23%
Sköllersta skola 0 st < 14% < 0 st < 29% < 0 st 12% 17%
Stocksätterskolan 2 st < 14% < 1 st < 29% < 0 st 14% 20%
Transtenskolan 36 st < 14% < 10 st < 29% < 10 st 36% 41%
Mottagningsenheten

Östansjö skola 0 st < 14% < 0 st < 29% < 0 st 18% 18%

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

2021

Antal barn i förskola/pedagogisk omsorg 19  Jan 12,16% 5,91%

Antal barn i fritidshem 28 Feb 10,48% 6,67%

Antal elever i förskoleklass/grundskola 51 Mar 7,37% 9,31%

Antal elever i grundsärskola 17 Apr 7,04% 9,93%

Maj 6,35% 7,31%

Antal barn/elever från annan kommun Jun 4,83% 5,48%

Jul 2,67% 3,14%

Antal barn i förskola/pedagogisk omsorg Aug 4,76% 4,33%

Antal barn i fritidshem Sep 6,81% 8,99%

Antal elever i förskoleklass/grundskola Okt 8,07%

Antal elever i grundsärskola Nov 9,60%

Dec 10,69%

Biblioteken
Antal utlån, ackumulerat under året

Huvudbiblioteket i Hallsberg 40 619   
Filialbiblioteket i Hjortkvarn 1 632
Filialbiblioteket i Pålsboda 2 437

19 st < 29% < 0 st < 49% < 0 st

26 st < 29% < 7 st < 49% < 2 st

72 st < 29% < 11 st < 49% < 2 st

12 st < 29% < 4 st < 49% < 0 st

36 st < 29% < 8 st < 49% < 3 st

95 st < 29% < 26 st < 49% < 24 st

Sjukfrånvaro, personal BIF 2022

Antal elever med total frånvaro som är 15% eller 
mer under höstterminen 2022

55 st < 29% < 5 st < 49% < 3 st

21 st < 29% < 13 st < 49% < 10 st

20

Antal inskrivna elever

232

123

159

418

132

336

400

107

Fristående skola/verksamhet

0

256

10
108
0

Från annan kommun

18
8

21
-

Antal utlån, redovisningsmånad

4 510
174
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Tema 2 förskolan
3

22/BIN/246
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Tjänsteskrivelse Sida 1 av 1
Datum: 2022-11-02 Dnr:22/BIN/246 

Tema 2 förskolan

Ärendebeskrivning 
En del av bildningsnämndens systematiska kvalitetsarbete är att nämnden har beslutat om fyra 
teman (två per termin). Till varje tema rapporterar rektorerna i förskola och skola från respektive 
enhet. Tema 2 och 4 för förskolan omfattar arbetet med individuella handlingsplaner kopplat till 
åtgärder och anpassningar.

Förslag till beslut 
Bildningsförvaltningen föreslås lägga redovisningarna till handlingarna. 

Ärendet 
En del av bildningsnämndens systematiska kvalitetsarbete är att nämnden har beslutat om fyra 
teman (två per termin). Till varje tema rapporterar rektorerna i förskola och skola från respektive 
enhet. Tema 2 och 4 för förskolan omfattar arbetet med individuella handlingsplaner kopplat 
åtgärder och anpassningar.  I redovisningen finns även beskrivet behovet av kompetensutveckling på 
förskolorna kopplat till detta arbete.

Barnets bästa – redovisningarna är av administrativ karaktär och bedöms inte ha några särskilda 
konsekvenser för barn.

☒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

Catharina Lindvall-Scharmer

Förvaltningschef

Bilagor
Tema 2 – förskolorna Gläntan, Gullvivan, Folkasbo och Hjorten
Tema 2 – förskolorna Sagobacken, Tallbacken och Östansjö
Tema 2 – förskolorna Kompassen och Vibytorp samt dagbarnvårdarna
Tema 2 – förskolorna Tranängen och Äppellunden
Tema 2 – förskolorna Björkängen och Norrgården
Tema 2 – förskolan Ekhagen
Tema 2 – förskolan Treudden
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LÄGESREDOVISNING 
 

           Max 2 sidor  

 

  

   
 

Tema 2: Antal individuella handlingsplaner för barn inom  
förskolan med anpassningar och åtgärder, november 2022 

 
Förskola 

Förskolorna Folkasbo, Gullvivan, Gläntan och Hjorten. 

Kortfattad beskrivning av arbetsgången vid upprättandet av en handlingsplan: 
1 Arbetslaget uppmärksammar att ett barn är i behov av stöd eller känner oro över ett barns utveckling. 
2 En pedagogisk kartläggning görs i syfte att förändra/förbättra situationen för barnet på organisationsnivå, gruppnivå och individnivå. 
3 En handlingsplan upprättas och innehåller de behov av anpassningar som barnet har.  
4 Det ska ske en kontinuerlig uppföljning och utvärdering av handlingsplanen, ungefär var tredje månad. 
 

Antal barn som har en individuell handlingsplan 

8 

Beskriv kortfattat anpassningar som görs på förskolan 

Pedagogerna förändrar och anpassar utbildningen utifrån barngruppens och individernas olika behov och intressen. 
De utvecklar kontinuerligt arbetet kring att erbjuda en varierad undervisning för att möta alla barn. Pedagogerna 
arbetar utifrån ett medvetet förhållningsätt, de reflekterar över och förändrar sitt eget bemötande för att möta alla 
individer. De ser över så att lärmiljön är tillgänglig för alla barn. De reflekterar kring och gör förändringar i den 
fysiska, sociala och pedagogiska miljön för att skapa förutsättningar för barnen att lära. Pedagogerna arbetar med 
ett lågaffektivt bemötande. Förskolorna arbetar med Tydliggörande pedagogik. Flertalet insatser riktar sig mot 
gruppen. Exempel på delar i Tydliggörande pedagogik är bla bildstöd, TAKK (tecken som stöd), ritprat och sociala 
berättelser. Avdelningarna delar ofta barngruppen i mindre grupper.  
 
Specialpedagogernas kompetens och funktion är en viktig del av organisationen. På området arbetar vi främjande 
och förebyggande. Genom att öka pedagogernas kompetens kan de möta barnens olika behov på ett likvärdigt sätt. 
Specialpedagogerna och rektor arbetar också med handledning till pedagogerna i flertalet arbetslag. Stödet kan se 
ut på många olika sätt, på ett par avdelningar har vi fått förstärka upp med ytterligare en pedagog.  
 
Alla pedagoger har en utbildning i Traumamedveten omsorg (TMO). Pedagogerna har blivit stärkta i att bemöta barn 
och familjer som upplevt/upplever trauma. Utbildningen är en del i kommunens satsning kring Nyanländas lärande, 
utbildningen genomfördes tillsammans med Rädda barnen. Det kan handla om olika trauma, tex ett barn som varit 
med om krig eller ett barn som befinner sig mitt i en skilsmässa. För att det ska fortsätta vara ett levande arbetssätt 
håller TMO-ambassadörerna en gång per termin ett pass kring någon del av TMO på APT. TMO-ambassadörerna 
finns även tillgängliga för att stötta i arbetet som fortlöpande sker i de olika arbetslagen.  
 
Handlingsplanerna stöttar och vägleder i arbetet med gruppen/barnet. På olika nivåer beskrivs insatser som ska 
leda till att gruppen/barnet ges förutsättningar för att lära och utvecklas. Barnen ska må bra och känna att de lyckas.  
Specialpedagogerna är med och stöttar pedagogerna i arbetet med handlingsplaner. Handlingsplanerna utvärderas 
fortlöpande.  

 
Behov av kompetensutveckling för pedagoger 

Förskolan Folkasbo genomför det här läsåret en omfattande satsning från SPSM som heter "Specialpedagogik för 
lärande". Genom den kompetensutvecklingen ökar och breddar vi den specialpedagogiska kompetensen hos alla 
pedagoger. Vi ser tydligt att det leder till en utveckling av utbildningen. Framåt är tankarna att söka statsbidrag för 
övriga förskolor på området, så att de kan genomföra samma kompetensutveckling de närmsta läsåren framöver.  
 
Under förra läsåret började vi utbilda hela arbetslag i TAKK. Det arbetet pågår nu och vi ser ett behov av att det 
arbetet ska fortgå tills alla arbetslag på området har gått en TAKK-utbildning. Pedagogerna får lära sig tecken som 
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är användbara i vardagssituationer på förskolan, tecken som förtydligar vid t.ex. måltider, påklädning i hallen och 
toalettbesök. De får även lära tecken som är kopplat till det aktuella projektarbetet på avdelningen. Vi ser att det får 
genomslagskraft och används kontinuerligt när hela arbetslag utbildas samtidigt. Det är en av specialpedagogerna 
på området som genomför utbildningarna. 
 
Specialpedagogerna genomförde föregående läsår flera föreläsningar kring barn som väcker funderingar, bla om 
Autism för pedagogerna på området. Vi ser ett behov av att fortsätta bygga på de kunskaperna, t.ex kring barn som 
är tysta.  
 
Framåt ser vi ett behov av att fortsätta arbeta med ledning och stimulans, så att en variation av stödinsatser alltid är 
ett naturligt inslag i utbildningen. När bla. bildstöd, TAKK och ritprat inte tas med i en handlingsplan har vi kommit 
långt med ledning och stimulans. 

        
Rektor 

Namn, telefonnummer 

Emma Dahlberg, 0582-686043 
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Tema 2: Antal individuella handlingsplaner för barn inom  
förskolan med anpassningar och åtgärder, november 2022 

 
Förskola 

Förskolorna Sagobacken, Tallbacken och Östansjö 

Kortfattad beskrivning av arbetsgången vid upprättandet av en handlingsplan: 
1 Arbetslaget uppmärksammar att ett barn är i behov av stöd eller känner oro över ett barns utveckling. 
2 En pedagogisk kartläggning görs i syfte att förändra/förbättra situationen för barnet på organisationsnivå, gruppnivå och individnivå. 
3 En handlingsplan upprättas och innehåller de behov av anpassningar som barnet har.  
4 Det ska ske en kontinuerlig uppföljning och utvärdering av handlingsplanen, ungefär var tredje månad. 
 

Antal barn som har en individuell handlingsplan 

Totalt 6 handlingsplaner varav på Sagobacken 1 pojke, Tallbacken 3 pojkar, Östansjö 1 pojke 
och 1 flicka. 
Beskriv kortfattat anpassningar som görs på förskolan 

På våra förskolor i Hallsbergs kommun arbetar vi aktivt och kontinuerligt med anpassningar och tydliggörande 
pedagogik som både gynnar enskilda barn, och samtidigt hela gruppen. Detta kan t.ex. vara bildstöd, TAKK 
(=tecken som alternativ och kompletterande kommunikation), att organisera i mindre grupper, förändra i miljön 
(tillföra, plocka bort) samt kontinuerlig handledning av specialpedagog. Vi arbetar hela tiden med att ha ett medvetet 
bemötande och förhållningssätt utifrån bade gruppen och enskilda barns behov, såsom t.ex. lågaffektivt bemötande.  
 
Personalens kompetens är en viktig faktor och har bäring på hur man möter barn med särskilda behov och 
rättigheter. För att stärka kompetensen ytterligare har alla medarbetare fått utbildning i TMO (Traumamedveten 
omsorg). Specialpedagogen deltar regelbundet och handleder i varje arbetslags reflektioner två gånger/termin, samt 
närvarar i det dagliga arbetet direkt med barngruppen, också det minst två tillfällen per termin. Utöver detta har 
specialpedagogen deltagit på APT-tid vid fyra tillfällen och utbildat pedagogerna så att de fått ökad kunskap i NPF 
(neuropsykiatriska funktionsnedsättningar). I november kommer pedagogerna att få en  fortsättning på den TAKK 
utbildning som genomfördes 2020 - 2021. Dessutom har vi innevarande läsår lek- och lärmiljöerna som ett 
prioriterat mål och utvecklingsområde, vilket kommer att gynna alla barn. 
 
Några av de barn som har handlingsplaner genomgår s.k. IBT (intensiv beteendeträning). Där få pedagogerna 
handledning via Habiliteringen. Detta tillsammans med själva träningen tar en hel del tid i anspråk, och för att det 
ska vara görbart finns på alla förskolorna viss extra resurstid avsatt. Sammanlagt utgör detta 1,5 tjänster under 
höstterminen 2022. 
 
Antalet handlingsplaner ligger kvar på samma nivå som föregående år, vilket vi anser vara relevant. Att antalet inte 
ökar förklaras genom att det främjande och förebyggande arbetet ger resultat. Genom att göra anpassningar på 
gruppnivå och  insatser i ett tidigt skede möter vi såväl enskilda barns behov som hela gruppen. Här har 
specialpedagogen haft en viktig roll i att handleda och finnas med både på avdelningens reflektioner, men även 
direkt i barngruppen. 

 
Behov av kompetensutveckling för pedagoger 

Klicka här för att ange text 

        
Rektor 

Namn, telefonnummer 
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Ann-Christine Soting 0582 - 68 62 00 
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fwl HALLSBERGS 
l_!JKOMMUN 

Bildningsförvaltningen 

LÄGESREDOVISNING 

Tema 2: Antal individuella handlingsplaner för barn inom 
förskolan med anpassningar och åtgärder, november 2022 

Förskola 

Förskoleområde 3 

Kortfattad beskrivning av arbetsgången vid upprättandet av en handlingsplan: 
1 Arbetslaget uppmärksammar att ett barn är i behov av stöd eller känner oro över ett barns utveckling. 
2 En pedagogisk kartläggning görs i syfte att förändra/förbättra situationen för barnet på organisationsnivå, gruppnivå och individnivå. 
3 En handlingsplan upprättas och innehåller de behov av anpassningar som barnet har. 
4 Det ska ske en kontinuerlig uppföljning och utvärdering av handlingsplanen, ungefär var tredje månad. 

Antal barn som har en individuell handlingsplan 

Förskolan Kompassen: 10, Vibytorp 1, Dagbarnvårdarna 0 

Beskriv kortfattat anpassningar som görs på förskolan 

Sid 1 av 
Max 2 si< 

Uppdelning i mindre grupper delar av dagen, använder oss av AKK* som bildstöd och tecken som stöd. Intensiv 
betetendeterapeutisk grund (IBT) i samarbete med habiliteringen. På Förskolan Kompassen erbjuds även lekarbete 
av utbildad pedagog. Vissa personalgrupper har behov av en extra fysisk person för att kunna arbeta med de extra 
anpassningarna. 
AKK* Alternativ och kompletterande kommunikation 
Behov av kompetensutveckling för pedagoger 

Fortsätta att ge pedagoger verktyget TAKK, tecken som stöd i kommunikation. 

Rektor 
Namn, telefonnummer 

Sofie Billström, 0582-685167 

Hallsbergs kommun 

Posladress 

694 80 Hallsberg 

Hemsida 

www.hallsbcrg.se 
BeSOksadress 

Västra Storgatan 14 

E-poSI 

bildningsforvaltningen@edu.hallsberg.sc 
Telefon 

0582-68 50 00 vx 
Banl..gjro 
577-3338 

Organisationsnr 

212000-1926 
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l_!JKOMMUN 

Bildningsförvaltningen 

LÄGES REDOVISNING 

Sid 1 av 2 

Max 2 sidor 

Tema 2: Antal individuella handlingsplaner för barn inom 
förskolan med anpassningar och åtgärder, november 2022 

Förskola 

Förskolorna Äppellunden och Tranängen 

Kortfattad beskrivning av arbetsgången vid upprättandet av en handlingsplan: 

1 Arbetslaget uppmärksammar all ett barn är i behov av stöd eller känner oro över ett barns utveckling. 
2 En pedagogisk kartläggning görs i syfte all förändra/förbättra situationen för barnet på organisationsnivå, gruppnivå och individnivå. 
3 En handlingsplan upprättas och innehåller de behov av anpassningar som barnet har. 
4 Det ska ske en kontinuerlig uppföljning och utvärdering av handlingsplanen, ungefär var tredje månad. 

Antal barn som har en individuell handlingsplan 

Äppellunden 20 st Tranängen 2 

Beskriv kortfattat anpassningar som görs på förskolan 

Flertalet av handlingsplanerna är skrivna utifrån barnets svårigheter kring samspel med andra samt sena i sin 
språkutveckling. 
Handlingsplanerna bygger på hur pedagogerna medvetet ska arbeta för att stärka individen vad det gäller att lyckas, i 
tex. samspel, delaktighet, språket/talet och lek samt hjälpa barnet med deras impulskontroll. 
Handlingsplanerna skrivs om kontinuerligt under året och ibland avslutas. 

Vi ser en fortsatt ökning av barn som behöver extra anpassningar samt en ökning av barn med diagnos autism. Flera 
av barnen som har fått diagnos autism går även IBT (intensivinlärning på beteendeterapeutisk grund). Denna 
behandling är' pedagog från förskolan delaktig i samt vårdnadshavarna. lnlärningsprogrammet är individanpassat 
och bygger på att vårdnadshavare, barn och pedagog träffas på habiliteringen varannan vecka där man får övningar 
som man sedan ska träna med barnet kontinuerligt. Förskolans medverkan är betydande för insatsernas utfall. Vi ser 
väldigt bra och tydliga resultat där barnet gått IBT. 

Pedagogerna individanpassar för enskilda barn och även i grupper. Att aktivt skapa förutsättningar för barnet/barnen
att utveckla sin sociala förmåga, känna samhörighet och delaktighet, bli sedda och lyssnade till. Det kan handla om att 
använda olika kommunikationsverktyg tex. TAKK (ett sätt att förstärka språket genom att kommunicera med 
händerna för att förstärka språket till hörande barn som har en försenad språkutveckling) och bildstöd. 
Att medvetet skapa bra gruppkonstellationer och även skapa mindre grupper samt att utforma miljöerna utifrån 
individ och grupp. Ibland tas även hjälp av specialpedagog och rektor. 
Pedagogerna har ett "fint" förhållningssätt och arbetar lågaffektivt. 
Genom Rädda barnen utbildning TMO (traumamedvetenomsorg), har vi ökat våra kunskaper och förståelse för barn 
som varit med om truma. Genom en modell (konsultationsmodellen) kan vi lättare se hur vi kan stötta och vägleda 
barnen till utveckling och lärande. 

Specialpedagog handleder och vägleder kontinuerligt pedagogerna i berörda arbetslag och idag är det 
förebyggande arbetet en stor del av specialpedagogens uppdrag mot pedagogerna. Vi har fortsatt utökning av

specialpedagog 2.4 tjänst i centrala Hallsberg, genom statsbidrag vilket vi hoppas kunna fortsätta med. 

Samverkan sker i barnhälsoteam mellan förskola, elevhälsa, BVC och socialtjänst, det här arbetet behöver 
utvecklas. 

Många barn på norr har anpassningar, flera av barnen har ett svagt språk samt att vi upplever att flera barn är 
avskärmade" i sin egen lilla värld". Dessa barn som är avskärmade är mer "lugna" alltså inte superaktiva. 

Hallsbergs kommun 

Postadress 

694 80 Hallsberg 

Hemsida 

www.hallsberg.se 

BesOksadress 

Västra Storgatan 14 

E-post 

bildningsforvalrningen@edu.hallsberg.se 

Telefon Bankgiro 

0582-68 50 00 vx 577-3338

Organisa1ionsnr 

212000-1926 
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Jag ser ständigt en utveckling bland pedagogerna gällande hur man ser på barn/individ. Barnet är en del i gruppen 
det är vårt ansvar skapa bästa förutsättningar för dem och ge dem "goa dagar" under deras förskole tid. 

Ordet resurs är idag inte förlikat med en person utan det kan tex. vara kompetensutveckling, hjälpmedel m.m 

Behov av kompetensutveckling för pedagoger 

Vi har under de senaste åren erbjudet olika former av kompetensutveckling kring anpassningar 
som TAKK, bildstöd, miljöernas påverkan, språkutveckling NPF (Neuropsykiatriska 
funktionsnedsättningar). NPF är något vi ser att pedagogerna behöver ha mer kunskap och stöd 
kring. 

Rektor 

Namn, telefonnummer 

Helena Finnman tel. 0582-605004 

Hallsbergs kommun 

Posladress 

694 80 Hallsberg 

Hemsida 

www.hallsberg.se 
Besöksadress 

Västra Storgatan 14 

E-post 

bildningsforvaltningen@edu.hallsberg.se 
Telefon Bankgiro 

0582-68 50 00 vx 577-3338

Organisationsnr 

212000-1926 
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Behov av kompetensutveckling för pedagoger 

Vi ser en ökning av barn med autismliknande symtom vilket vi behöver mer kunskap kring. 
Specialpedagogerna kompetensutvecklar oss kring NPF, neuropsykiatriska 
funktionsnedsättningar.Specialpedagogerna ser ett behov av att pedagogerna behöver mer 
kunskap kring hur man kan arbeta med bildstöd på olika sätt. 

Rektor 

Namn, telefonnummer 

Jessica Bengtsson, 0582-685344 

Hallsbergs kommun 

Postadress 

694 80 Hallsberg 

Hemsida 

www.hallsberg.sc 

Besöksadrcs.<. 
Västra Storgatan 14 

E-post 

bildningsforvaltningen@cdu.hallsbcrg.se 

Telefon Bankgiro 

0582-68 50 00 vx 577-3338 

Organisationsnr 

2 I 2000-1926 
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Tema 2: Antal individuella handlingsplaner för barn inom  
förskolan med anpassningar och åtgärder, november 2022 

 
Förskola 

Förskolan Ekhagen 

Kortfattad beskrivning av arbetsgången vid upprättandet av en handlingsplan: 
1 Arbetslaget uppmärksammar att ett barn är i behov av stöd eller känner oro över ett barns utveckling. 
2 En pedagogisk kartläggning görs i syfte att förändra/förbättra situationen för barnet på organisationsnivå, gruppnivå och individnivå. 
3 En handlingsplan upprättas och innehåller de behov av anpassningar som barnet har.  
4 Det ska ske en kontinuerlig uppföljning och utvärdering av handlingsplanen, ungefär var tredje månad. 
 

Antal barn som har en individuell handlingsplan 

1 

Beskriv kortfattat anpassningar som görs på förskolan 

Tydligare instruktioner på flera anpassade sätt för att öka förståelsen, bilder som stöd, tecken 
som stöd, ritprat för att förstå olika känslor  
Behov av kompetensutveckling för pedagoger 

Utbildning i Tecken som stöd 

        
Rektor 

Namn, telefonnummer 

Therese Bruhn 0582-686301 
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Tema 2: Antal individuella handlingsplaner för barn inom  
förskolan med anpassningar och åtgärder, november 2022 

 
Förskola 

Förskolan Treudden 

Kortfattad beskrivning av arbetsgången vid upprättandet av en handlingsplan: 
1 Arbetslaget uppmärksammar att ett barn är i behov av stöd eller känner oro över ett barns utveckling. 
2 En pedagogisk kartläggning görs i syfte att förändra/förbättra situationen för barnet på organisationsnivå, gruppnivå och individnivå. 
3 En handlingsplan upprättas och innehåller de behov av anpassningar som barnet har.  
4 Det ska ske en kontinuerlig uppföljning och utvärdering av handlingsplanen, ungefär var tredje månad. 
 

Antal barn som har en individuell handlingsplan 

2 

Beskriv kortfattat anpassningar som görs på förskolan 

Pedagogerna arbetar med ett lågaffektivt bemötande, bekräftar barnets känslor och uttryck. 
Anpassningar för förberedelse i form av bildstöd och tecken som stöd 
Behov av kompetensutveckling för pedagoger 

Återkommande utbildning inom NPF 

        
Rektor 

Namn, telefonnummer 

Therese Bruhn 0582-686301 
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Datum: 2022-11-02 Dnr:22/BIN/247 

Tema 2 grundskolan

Ärendebeskrivning 
En del av bildningsnämndens systematiska kvalitetsarbete är att nämnden har beslutat om fyra 
teman (två per termin). Till varje tema rapporterar rektorerna i förskola och skola från respektive 
enhet. Tema 2 och 4 för grundskolan fokuserar på resultat och måluppfyllelse.

Förslag till beslut 
Bildningsnämnden föreslås lägga redovisningarna till handlingarna. 

Ärendet 
En del av bildningsnämndens systematiska kvalitetsarbete är att nämnden har beslutat om fyra 
teman (två per termin). Till varje tema rapporterar rektorerna i förskola och skola från respektive 
enhet. Arbetet med elevernas måluppfyllelse och insatser för att varje elev ska ges de allra bästa 
förutsättningar att nå så långt som möjligt är centralt i det systematiska kvalitetsarbetet och tema 2 
för grundskolan fokuserar på resultat och måluppfyllelse.  Måluppfyllelsen i redovisningen fokuserar 
på kärnämnena svenska, svenska som andraspråk, matematik och engelska. 

Utöver måluppfyllelse i ovanstående ämnen redovisas även

 andel elever som är behöriga till yrkesprogram på gymnasiet
 andel elever som når kunskapskraven i alla ämnen
 andel elever med åtgärdsprogram
 andel elever med anpassad studiegång
 andel elever med prioriterad timplan
 andel elever med anpassad timplan
 andel elever med studiehandledning

En sammanfattning görs av respektive skola hur man arbetar med extra anpassningar för att eleverna 
ska nå målen. 

Barnets bästa – redovisningarna är av administrativ karaktär och bedöms inte ha några särskilda 
konsekvenser för barn.

☒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

Catharina Lindvall-Scharmer

Förvaltningschef
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Tjänsteskrivelse Sida 2 av 2
Datum: 2022-11-02 Dnr:22/BIN/247 

Bilagor
Tema 2 – Transtenskolan
Tema 2 – Långängskolan
Tema 2 – Folkasboskolan
Tema 2 – Fredriksbergskolan
Tema 2 – Östansjö skola
Tema 2 - Stocksätterskolan
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Sida 1 av 2 

Max 2 sidor 

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 

 

 

 

Bildningsförvaltningen 
 

 
LÄGESREDOVISNING 

           
 

 

   

   
 

Tema 2: Avstämning, resultat och måluppfyllelse i grundskolan, november 2022 

 
Skola 

Transtenskolan 

 
Åk Totalt antal 

elever som är 
inskrivna 

Andel (%) elever som når 
kunskapsmålen 

Andel (%) 
elever som är 
behöriga till 
gymnasiet 
(yrkespro-

gram) 

Andel (%) 
elever som når 

kunskaps- 
målen i alla 

ämnen 

Andel (%) 
elever med 

åtgärds- 
program 

Andel (%) 
elever med 
anpassad 
studiegång 

Andel (%) 
elever med 
prioriterad 

timplan 

Andel (%) 
elever med 
anpassad 
timplan 

Andel (%) 
elever med 

studie- 
handledning  i respektive 

årskurs 
 

SV 
 

SVA 
 

MA 
 

ENG 

1                                                                         

2                                                                         

3                                                                         

4                                                                         

5                                                                         

6                                                                         

7 141 85% 62,5% 65% 80% 58,5% 44% 2,8% 0% 0% 3,5% 10% 

8 128 92% 56% 50% 73% 49% 39% 5,4% 0,7% 0% 2,3% 6% 

9 130 84% 44% 72% 72% 62% 45% 6,9% 2,3% 0% 2,3% 12% 

Totalt 399 87% 54% 62% 75% 56,5% 42,5% 5% 1% 0% 2,7% 9% 
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Sida 2 av 2 

Max 2 sidor 

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 

 

 

 

Sammanfatta hur ni utifrån resultaten arbetar med extra anpassningar för att eleverna ska nå målen 

Arbetet med extra anpassningar har skett löpande, då undervisande lärare arbetat för att hitta vägar för enskilda elever genom tillämpning och revidering av dessa. Ansvaret 
för dokumentationen i Haldor har legat på mentorerna. I de fall det funnits anledning att intensifiera extra anpassningar, under en begränsad period, har detta kunnat ske 
inom ramen för skolans läxhjälp eller skolans flexverksamhet, Studiegården. 

 

Rektor 
Namn, telefonnummer 

Biträdande rektor David Gülger, 072-45 21 69 8, Rektor Kerstin Ekenberg, 0582-68 52 68  
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Sida 1 av 2 

Max 2 sidor 

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 

 

 

 

Bildningsförvaltningen 
 

 
LÄGESREDOVISNING 

           
 

 

   

   
 

Tema 2: Avstämning, resultat och måluppfyllelse i grundskolan, november 2022 

 
Skola 

Långängskolan 

 
Åk Totalt antal 

elever som är 
inskrivna 

Andel (%) elever som når 
kunskapsmålen 

Andel (%) 
elever som är 
behöriga till 
gymnasiet 
(yrkespro-

gram) 

Andel (%) 
elever som når 

kunskaps- 
målen i alla 

ämnen 

Andel (%) 
elever med 

åtgärds- 
program 

Andel (%) 
elever med 
anpassad 
studiegång 

Andel (%) 
elever med 
prioriterad 

timplan 

Andel (%) 
elever med 
anpassad 
timplan 

Andel (%) 
elever med 

studie- 
handledning  i respektive 

årskurs 
 

SV 
 

SVA 
 

MA 
 

ENG 

1        49 100% 100% 100% 100% - 100% 0% 0% 0% 0% 2% 

2 76 88,3% 93,8% 96,1% 97,4% - 88,2% 10,5% 0% 0% 0% 1,3% 

3 59 95,7% 72,7% 91,5% 93,2% - 89,8% 10,2% 3,4% 0% 0% 3,4% 

4 46 78,4% 77,8% 78,3% 76,1% - 64,7% 13% 2,2% 0% 0% 10,9% 

5 64 86,5 76,9% 92,2% 82,8% - 75% 20,3% 0% 0% 0% 7,8% 

6 68 90,3% 80% 85,3% 92,2% - 82,4% 8,8% 1,5% 0% 0% 1,5% 

7 -                         -                                     

8 -                         -                                     

9 -                         -                                     

Totalt 362 92,3% 58,2% 91,2% 90,6% - 84% 11,6% 1,1% 0% 0% 3,9% 
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Sida 2 av 2 

Max 2 sidor 

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 

 

 

 

Sammanfatta hur ni utifrån resultaten arbetar med extra anpassningar för att eleverna ska nå målen 

 
Vi arbetar med såväl genella som individuella anpassningar. I de fall då utvärderingar visar att anpassningarna inte ger tillräckligt resultat sätts särskilt stöd in. För de elever 
med annat modersmål kan studiehandledniing vara en anpassning som ger bättre förutsättningar för eleven att nå målen.  
Motivation är en viktig del för att få eleverna att lyckas så långt som möjligt. För att öka motivationen görs eleverna delaktiga i såväl lektionens upplägg som undervisningens 
mål och innehåll.  
Vi erbjuder i olika grad läxhjälp och studiestöd i form av extra fördighetsträning. Till de flesta grupper finns en resurspedagog eller ett resursstöd från Fritids för att göra 
undervisningen mer tillgänglig för samtliga elever i gruppen. För de elever som behöver extra intensivträning erbjuds tid med speciallärare enskilt eller i mindre grupp. 
Specialpedagog finns som stöd till de pedagoger som har elever med behov av anpassningar och särskilt stöd och är dessutom en drivande kraft i det främjande och 
förebyggande arbetet. 
För att lyckas med de anpassningar som vi genomför arbetar vi för en god undervisningsmiljö präglad av studiero, medvetna placeringar, trygghet och goda relationer. 
 
Generella anpassningar: 
I varje klassrum finns en tydlig bild av lektionens innehåll samt bildstöd för att skapa tydlighet, förståelse och motivation.  
Vi har olika stödstrukturer som t.ex. möbleringens utformning (för att underlätta elevinteraktion) 
Vi erbjuder tydliga ramar för uppgiften, renodlade instruktioner, hjälp att prioritera, begänsar valmöjligheten. 
 
Individuella anpassningar: 
Muntliga prov och redovisningar erbjuds vid behov och olika redovisningsformer används för att ge eleverna möjlighet att visa vad de kan.  
Vi anpassar material för att nå alla elever, materialet anpassas så att det blir förenklat eller utmanande för de elever som behöver det. 
Vi använder digitala hjälpmedel så som t.ex. polylino, talsyntes och skolstil. 
Samtliga elever erbjuds bildstöd över dagens schema och en del elever har dessutom ett eget schema med bildstöd.  
Vi har individuella genomgångar vid behov samt individuell förberedelse för att skapa trygghet och förförståelse. 
Vi använder oss av kompensatoriska hjälpmedel t.ex, timetimer, skärmar, hörselkåpor, stressbollar. 
 
Särskilt stöd: 
De elever som har behov av ett mindre sammanhang och tätare vuxenstöd där anpassningar inte räcker, erbjuds speciallundervisning över tid, tid i skolans Flexenhet eller 
den kommungemensamma Studion. 
 
Undervisningens kvalité: 
Tack vare SKUAsatsningen börjar fler pedagoger bli mer medvetna om den språk- och kunskapsutvecklande undervisningsmetodens betydelse och hur den tillgängliggör 
undervisningen för alla våra elever. Som en del i det arbetar pedagogerna än mer med begrepp, begreppskartor och tillhörande bildstöd.  
Vi strävar efter en differentierad undervisning som en generell anpassning. 
 
Sammanfattningsvis har vi fler individuella än generella anpassningar. Vi tror att fler generella anpassningar i kombination med att utveckla undervisningens kvalité kommer 
gynna elevernas måluppfyllelse.  

 

Rektor 
Namn, telefonnummer 

Anna-Karin Goddard 0582-685298 
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� HALLSBERGS
L!JKOMMUN 

Bildningsförvaltningen 

LÄGESREDOVISN ING 

Tema 2: Avstämning, resultat och måluppfyllelse i grundskolan, november 2022 

Folkasboskolan 
!Skola -

Åk Totalt antal 
elever som är 

inskrivna 
i respektive 

årskurs sv 

1 33 90 

2 25 76 

3 26 88 

4 34 76 

5 28 83 

6 42 84 

7 38 82 

8 43 71 

9 43 85 

Totalt 312 

Hallsbergs kommun 

Postadress 
694 80 Hallsberg 

Andel(%) elever som når 
kunskapsmålen 

SVA 

0 

0 

20 

40 

0 

0 

100 

67 

67 

MA ENG 

97 90 

80 100 

88 96 

88 62 

75 79 

76 88 

79 73 

67 77 

72 74 

Hemsida 
www .hallsberg.se 
lksöksadrL-ss 
Västra Storgatan 14 

Andel(%) 
elever som är 
behöriga till 
gymnasiet 

(yrkespro-
_gram_l 

-

-

-

-

-

76 

61 

63 

58 

Andel(%) Andel(%) Andel(%) 
elever som når elever med elever med 

kunskaps- åtgärds- anpassad 
målen i alla program studiegång 

ämnen 

85 0 0 

64 8 (2) 0 

73 3,84 (1) 0 

56 8,82%_(31 0 

54 3,57% (1) 0 

55 7,14% (3) 0 

39 0 0 

37 4,65% (2) 0 

30 9,3%_{4J 1 

5,12% (16) 

E-post 

bilclningsfo1valtningen@edu.hallsbcrg.se 
Telefon 
0582-68 50 00 vx 

Andel(%) Andel(%) 
elever med elever med 
prioriterad anpassad 

timplan timplan 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 

Bankgirn 
577-3338 

Andel(%) 

Sida 1 av 3 
Max 2 sidor 

elever med 
studie-

handledning 

12, 12 

8 

15,38 

12 

18 

5 

0 

4,5 

6,9 

Organisationsnr 

2 I 2000· I 926 
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!sammanfatta hur ni utifrån resultaten arbetar med extra anpassningar för att eleverna ska nå målen 

Sida 2 av 3 
Max 2 sidor 

Matematik - Eleverna på 7-9 arbetar i mindre grupper utifrån det behov de har. Mycket av undervisningen sker tillsammans dvs. i diskussioner, i mindre grupper, i par och
enskilt.Elever som är berättigade till studiehandledning har det men i för liten utsträckning. Det saknas även studiehandledare i vissa språk vilket gör att elever inte får den
studiehandledning på modersmålet som elever har rätt till. De elever som har en låg språklig förståelse har svårt att nå upp till kunskapskraven.
De områden F-6 ser att eleverna som ej når upp till kunskapskraven har svårast för, är problemlösning i flera steg, öppna utsagor och enkla algoritmer. Många elever
upplever att Singma och TRR-matematiken är svår och tar tid. Många elever upplever det svårt att även om man inte har fått med alla delar så ska man gå vidare och vara
trygg med att arbetsområdet kommer igen i framtiden. Pedagogerna ser att det är svårt att få en vikarie att genomföra dessa lektioner då det krävs tid för att sätta sig in i
materialet. Vi ska också ha i åtanke att vi har levt i en pandemi under 2 år som vi kommer se följder av under en lång tid.
Skolan har gjort insatser genom att satsa extra resurser till att kunna arbeta med mindre grupper. Vi genomför lovskola och läxhjälp till eleverna där man kan få extra stöd i
matematik. Under utvecklingssamtalen tillsammans med elev och vårdnadshavare uppmanas de elever som har behov att delta på läxhjälp och lovskola.

Svenska - Vi ser resultat av att åk 1-6 arbetar med en röd tråd utifrån valet av läromedel vilket har bidragit till ökad läsförståelse, ökat ordförråd, förmågan att läsa och ta till
sig instruktioner, ta sig an olika texttyper både skriftligt och genom läsning. Satsningen kring Bravkod (åk 1-2) och DLS (åk 4-9) som görs med alla elever årligen ger
pedagogerna en bra bild av elevernas utveckling samt vad man behöver göra för insatser på både individ och gruppnivå. Utifrån behov är viss undervisning i åk 9 i mindre
grupp.

Alla elever i åk 1 genomförde i våras Bravkod (screening) tillsammans med speciallärare för att se vart eleverna befann sig i läsningen. Dessa resultat bidrar till att
ipedagogerna kan planera sin undervisning på individnivå.

Sva - Eleverna som läser SVA ingår i "små" grupper vilket kommer att leda till att de får extra stöd inom den ordinarie undervisningen. SKUA-utbildningen som all personal
gått kommer att bidra till att pedagogerna får ännu fler verktyg för att anpassa inom den ordinarie undervisningen i undervisningsgruppen. Målet är att alla elevers
måluppfyllelse ökar utifrån den nivå som den enskilde eleven befinner sig på. Vi har en resurspedagog som arbetar mot eleverna med annat modersmål än svenska i
ämnena so, no och ma.för att arbeta med förförståelse, begrepp och repetition för att befästa kunskaperna.

IAII personal har gått SKUA-utbildning eller är i utbildning mot Karlstad universitet. Denna utbildning förväntar vi ska bidra till att lärmiljön för alla elever blir mer tillgänglig och
där allt fler enskilda anpassningar ska bli generella anpassningar som hela klassen kan ta del av och på så vis gynna deras inlärning.

Engelska - Mycket av undervisningen sker utifrån cirkelmodellen (SKUA) vilket leder till att eleverna arbetar mycket genom diskussioner i olika konstellationer.

!Anpassningar som genomförs på 1-9
Anpassat material/uppgifter 

1. Extra pedagogiskt stöd 
Speciallärarinsatser 
Special pedagogi nsatser 

Hallsbergs kommun 

Postadress 

694 80 Hallsberg 

Arbete i små elevgrupper eller enskilt 
Enskild genomgång 
Anpassade instruktioner 
Anpassningar av lärmiljö (placering i klassrum, skärm m.m) 
Studiehandledning på modersmål 
Hjälp till förförståelse 
Hörselkåpor 
Resurspedagog_ mot klass 

Hemsida 

www.hallsberg.se 
Besöks adress 

Västra Storgatan 14 

E-post 

bi ldningsforvaltningen@edu. hal Isberg.se 
Telefon 
0582-68 50 00 vx 

Bankgiro 

577-3338 

Organisationsnr 

212000-1926 
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Möjlighet till att få mer tid vid t.ex. prov 
Möjlighet att få visa sina kunskaper muntligt 

!Vidtagna åtgärder, särskilt stöd:

!Särskilt stöd som genomförs på 1-9

Rektor 

Lilla och stora flexen, liten undervisningsgrupp 
Individuellt schema 
Pedagogisk resurs mot enskilda elever och grupper i olika stor utsträckning 
Speciallärarstöd 
Specialpedagoginsatser 
Studiehandledning på modersmål 
Anpassad studiegång 

Namn, telefonnummer 

Jarmo Rajakangas, 0582-686003 

Hallsbergs kommun 

Pos1adrcss 

694 80 Hallsberg 

Hemsida 
www.hallsberg.se 
Besöksadress 
Västra Storgatan 14 

E-post 
bildningsforvaltningcn@edu.hallsbcrg.se
Telefon 

0582-68 50 00 vx 
Bankgiro 

577-3338 

Organisationsnr 

2 12000-1 926 

Sida 3 av 3 

Max 2 sidor 
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Sida 1 av 2 

Max 2 sidor 

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 

 

 

 

Bildningsförvaltningen 
 

 
LÄGESREDOVISNING 

           
 

 

   

   
 

Tema 2: Avstämning, resultat och måluppfyllelse i grundskolan, november 2022 

 
Skola 

Fredriksbergsskolan  

 
Åk Totalt antal 

elever som är 
inskrivna 

Andel (%) elever som når 
kunskapsmålen 

Andel (%) 
elever som är 
behöriga till 
gymnasiet 
(yrkespro-

gram) 

Andel (%) 
elever som når 

kunskaps- 
målen i alla 

ämnen 

Andel (%) 
elever med 

åtgärds- 
program 

Andel (%) 
elever med 
anpassad 
studiegång 

Andel (%) 
elever med 
prioriterad 

timplan 

Andel (%) 
elever med 
anpassad 
timplan 

Andel (%) 
elever med 

studie- 
handledning  i respektive 

årskurs 
 

SV 
 

SVA 
 

MA 
 

ENG 

1 21 100 0 100 100       100 0 0 0 0 5 

2 26 92 0 92 100       92 4 0 0 0 0 

3 26 96 96 96 96       92 0 0 0 0 4 

4 25 80 0 92 80       72 4 0 0 0 8 

5 15 85 100 87 87       73 13 7 0 0 13 

6 22 91 0 86 86       77 9 0 0 0 0 

7                                                                         

8                                                                         

9                                                                         

Totalt                                                                         
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Sida 2 av 2 

Max 2 sidor 

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 

 

 

 

Sammanfatta hur ni utifrån resultaten arbetar med extra anpassningar för att eleverna ska nå målen 

Avstämningar sker med trafikljus i samband med klasskonferenser två gånger per termin. Inför dessa konferenser har undervisande lärare gjort en nulägesanalys av 
elevernas kunskaper. De har färgkodat enligt trafikljus. Röd betyder att eleven fför närvarande inte når målen. Gul beräknas eleven nå målen med hjälp av extra 
anpassningar, det kan bero på olika anledningar de är markerade som gula,exempelvis frånvaro, sva -elever mm. Grön betyder att elevern beräknas nå målen. Blå elever 
visar mer än godtagbara kunskaper. I redovisningen ovan redogörs endast för de elever som är markerade som röda. Under konferenserna diskuteras de extra 
anpassningarna och uppdateras efter behov. Mentorer anmäler till rektor ett behov av extra stöd för de elever som vi ser har behov av mer stöd än extra anpassningar. 
Rektor lyfter dessa elever med elevhälsan och kommungemensamma rutinen följs. Speciallärare arbetar med elever med stödbehov i främst svenska och matematik. Skolan 
erbjuder studiestöd två dagar i veckan a 1 timma per pass. Skolan har som rutin att arbeta med skolnärvaro och det går vi igenom i varje arbetslag det första mötet varje 
månad. Detta går sedan vidare till nästkommande EHT-möte. 

Rektor 
Namn, telefonnummer 

Anna Gustafsson 0582-686400 
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Sida 1 av 2 

Max 2 sidor 

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 

 

 

 

Bildningsförvaltningen 
 

 
LÄGESREDOVISNING 

           
 

 

   

   
 

Tema 2: Avstämning, resultat och måluppfyllelse i grundskolan, november 2022 

 
Skola 

Östansjö skola 

 
Åk Totalt antal 

elever som är 
inskrivna 

Andel (%) elever som når 
kunskapsmålen 

Andel (%) 
elever som är 
behöriga till 
gymnasiet 
(yrkespro-

gram) 

Andel (%) 
elever som når 

kunskaps- 
målen i alla 

ämnen 

Andel (%) 
elever med 

åtgärds- 
program 

Andel (%) 
elever med 
anpassad 
studiegång 

Andel (%) 
elever med 
prioriterad 

timplan 

Andel (%) 
elever med 
anpassad 
timplan 

Andel (%) 
elever med 

studie- 
handledning  i respektive 

årskurs 
 

SV 
 

SVA 
 

MA 
 

ENG 

1 17 100 - 100 100       100 6 0 0 0 0 

2 11 90 - 90 100       90 0 0 0 0 0 

3 23 96 - 100 100       96 9 0 0 0 0 

4 17 88 - 100 100       88 0 0 0 0 0 

5 9 100 - 100 100       100 0 0 0 0 0 

6 16 100 - 94 100       94 0 0 0 0 0 

7                                                                         

8                                                                         

9                                                                         

Totalt                                                                         

 
 

Page 48 of 63



Sida 2 av 2 

Max 2 sidor 

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 

 

 

 

Sammanfatta hur ni utifrån resultaten arbetar med extra anpassningar för att eleverna ska nå målen 

Avstämningar sker med trafikljus i samband med klasskonferenser två gånger per termin. Inför dessa konferenser har undervisande lärare gjort en nulägesanalys av 
elevernas kunskaper. De har färgkodat enligt trafikljus. Röd betyder att eleven fför närvarande inte når målen. Gul beräknas eleven nå målen med hjälp av extra 
anpassningar, det kan bero på olika anledningar de är markerade som gula,exempelvis frånvaro, sva -elever mm. Grön betyder att elevern beräknas nå målen. Blå elever 
visar mer än godtagbara kunskaper. I redovisningen ovan redogörs endast för de elever som är markerade som röda. Under konferenserna diskuteras de extra 
anpassningarna och uppdateras efter behov. Mentorer anmäler till rektor ett behov av extra stöd för de elever som vi ser har behov av mer stöd än extra anpassningar. 
Rektor lyfter dessa elever med elevhälsan och kommungemensamma rutinen följs. Speciallärare arbetar med elever med stödbehov i främst svenska och matematik. Skolan 
erbjuder studiestöd två dagar i veckan a 1 timma per pass. Skolan har som rutin att arbeta med skolnärvaro och det går vi igenom i varje arbetslag det första mötet varje 
månad. Detta går sedan vidare till nästkommande EHT-möte. 

Rektor 
Namn, telefonnummer 

Anna Gustafsson 0582-686400 
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� HALLSBERGS 
l_!JKOMMUN 

Bildningsförvaltningen 

LÄGESREDOVISNING 

Tema 2: Avstämning, resultat och måluppfyllelse i grundskolan, november 2022 

I

Skola 

Stocksätterskola n 

Äk Totalt antal 
elever som är 

inskrivna 
i respektive 

årskurs 

1 45 

2 39 

3 43 

4 49 

5 57 

6 42 

7 

8 

9 

Totalt 275 

Hallsbergs kommun 

Postadress 

694 80 Hallsberg 

sv 

70 

80 

78 

76 

73 

86 

Andel(%) elever som når 
kunskapsmålen 

SVA 

62 

50 

39 

33 

59 

29 

MA ENG 

75 93 

77 92 

70 70 

59 61 

58 70 

57 55 

Hemsida 

www.hallsberg.se 

Besöksadress 

Västra Storgatan 14 

Andel(%) 
elever som är 
behöriga till 
gymnasiet 
(yrkespro-

gram) 

-

-

-

-

-

-

Andel(%) Andel(%) Andel(%) 
elever som når elever med elever med 

kunskaps- åtgärds- anpassad 
målen i alla program studiegång 

ämnen 

69 0 0 

59 0 0 

51 3 0 

43 6 0 

33 3 0 

40 5 0 

17 

E-post 

bildningsforvaltningcn@edu.hallsberg.se 

Telefon 

0582-68 50 00 vx 

Andel(%) Andel(%) 
elever med elever med 
prioriterad anpassad 

timplan timplan 

0 0 

0 0 

0 0 

6 0 

3 0 

0 0 

9 

Bankgiro 

577-3338 

Andel(%) 

Sida 1 av 2 
Max 2 sidor 

elever med 
studie-

handledning 

A1/c 

1-�� t?

ll¼ 

ll
c

lc 

33j, 

Organisationsnr 

212000-1 926 
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Sammanfatta hur ni utifrån resultaten arbetar med extra anpassningar för att eleverna ska nå målen 

Sida 2 av 2 
Max 2 sidor 

Alla elever som inte når målen har extra anpassningar inskrivna i Haldor. På klasskonferenser lyfts dessa till diskussion med specialpedagog 
samt speciallärare. Insatser görs utifrån enskild elevs behov samt gruppnivå och utvärderas regelbundet. Specialpedagog har handledning vid 
behov samt aör uppföljande lektionsbesök. 

Rektor 

Namn, telefonnummer 

Namn, telnr 

Hallsbergs kommun 

Postadress 

694 80 Hallsberg 

Hemsida 

www.hallsberg.se 

Besöksadress 

Västra Storgatan 14 

E-pos1 

bildningsforvaltningen@edu.hallsberg.se 

Telefon 

0582-68 50 00 vx 

Organisationsnr 

212000-1926 
Bankgiro 

577-3338 Page 51 of 63



Uppmärksammade behov i verksamheten
5

22/BIN/248
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Tjänsteskrivelse Sida 1 av 1
Datum: 2022-11-02 Dnr:22/BIN/248 

Uppmärksammade behov i verksamheten

Ärendebeskrivning 
Bildningsnämndens verksamheter har under många år expanderat utifrån att kommunens 
invånarantal har ökat. Detta innebär bland annat fler barn och elever i kommunens förskolor och 
skolor. Nya lagändringar har fattats beslut om vilket fått konsekvenser för förvaltningens 
verksamheter på olika sätt och i olika omfattning. Förvaltningen ser ett ökat behov av 
ungdomsverksamhet både inom kultur och fritidsverksamheten i alla kommunens orter. 
Bildningsnämnden får en muntlig presentation av uppmärksammade nutida och framtida behov på 
sammanträdet den 22/11-22.

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

Ärendet 
Bildningsnämndens verksamheter har under många år expanderat utifrån att kommunens 
invånarantal har ökat. Detta innebär bland annat fler barn och elever i kommunens förskolor och 
skolor. Nya lagändringar har fattats beslut om vilket fått konsekvenser för förvaltningens 
verksamheter på olika sätt och i olika omfattning. Förvaltningen ser ett ökat behov av 
ungdomsverksamhet både inom kultur och fritidsverksamheten i alla kommunens orter. 
Bildningsnämnden får en muntlig presentation av uppmärksammade nutida och framtida behov på 
sammanträdet den 22/11-22.

Ärendet betraktas om ett informationsärende vilket innebär att det inte görs någon 
barnkonsekvensanalys.

Bildningsförvaltningen

Catharina Lindvall-Scharmer

Förvaltningschef
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Sjukfrånvaro kvartal 3, 2022
6

22/BIN/94
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Tjänsteskrivelse Sida 1 av 1
Datum: 2022-11-02 Dnr:22/BIN/94

Sjukfrånvaro kvartal 3, 2022

Ärendebeskrivning 
HR-konsult föredrar bildningsförvaltningens sjukfrånvaro för kvartal 3, 2022.

Förslag till beslut 
Bildningsnämnden föreslås lägga informationen till handlingarna. 

Ärendet 
Ärendet är ett informationsärende som rör sjukfrånvaron i förvaltningen under kvartal 3, 2022. 
Sjukfrånvaron föredras utifrån verksamhet, kön och ålder. Även arbetsskador och tillbud föredras.

Ärendet betraktas som ett informationsärende och en barnkonsekvensanalys görs endast vid 
beslutsärenden.

Bildningsförvaltningen

Catharina Lindvall-Scharmer Johanna Strömsten

Förvaltningschef HR-konsult
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Sammanträdesdagar för bildningsnämnden 
2023

7
22/BIN/250
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Tjänsteskrivelse Sida 1 av 1
Datum: 2022-11-02 Dnr:22/BIN/250 

Sammanträdesdagar för bildningsnämnden 2023

Ärendebeskrivning 
Sammanträdesdagar för bildningsnämnden behöver fastställas för år 2023. 

Förslag till beslut 
Bildningsnämnden föreslås godkänna förslag på sammanträdesdatum för bildningsnämnden år 2023. 

Ärendet 
Sammanträdesdagar för beredningsutskottet, bildningsnämnden samt kultur- och fritidsutskottet 
behöver fastställas för år 2023. Datum för verksamhetsbesök fastställs samtidigt som platser för 
verksamhetsbesöken vårterminen 2023 beslutas. 

Barnets bästa – Ärendet är av administrativ karaktär och bedöms inte ha några särskilda 
konsekvenser för barn. 

☒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

Catharina Lindvall-Scharmer Jenny Andersson

Förvaltningschef Enhetschef administration

Bilagor
Sammanträdesdagar 2023 för beredningsutskottet, bildningsnämnden samt kultur- och 
fritidsutskottet
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Datum2022-11-09 1 (1)

Bildningsförvaltningen  Dnr 22/BIN/250 

Hemsida E-post Organisationsnummer
Hallsbergs kommun www.hallsberg.se bildningsförvaltningen@hallsberg.se 212000-1926
Postadress Besöksadress Telefon Fax Bankgiro
694 80 Hallsberg Västra Storgatan 14 0582-68 50 00 vx 0582-68 53 46 577-3338

Bilaga

Sammanträdesdagar 2023 för beredningsutskottet, bildningsnämnden 
samt kultur- och fritidsutskottet

Månad Typ av sammanträde
Beredningsutskott

kl 15.00 – 16.30
Nämndsammanträde

kl 08.30 – 12.15
Nämndsammanträde 

med resultatdialog
kl 08.30 – 16.30

Kultur- och 
fritidsutskott

kl 14.30 – 16.00

Januari 17 31
Februari 14 28
Mars 14 28 7
April 25
Maj 30 9 16
Juni 13

Augusti 15 29
September 19 12
Oktober 10 3 och 24
November 7 21 14
December 5 19
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Stipendiater 2022
8

22/BIN/249
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Tjänsteskrivelse Sida 1 av 1
Datum: 2022-11-02 Dnr:22/BIN/249 

Stipendiater 2022

Ärendebeskrivning 
Nomineringar till 2022 års årets eldsjäl, årets idrottsutövare och årets kulturstipendium har kommit 
in till bildningsförvaltningen. På bildningsnämndens sammanträde 22 november fattas beslut om 
vem/vilka som erhåller stipendier i de tre olika kategorierna 2022 utifrån inkomna nomineringar. 

Förslag till beslut 
Bildningsförvaltningen föreslår beredningsutskottet utarbeta förslag på stipendiater 2022 till årets 
eldsjäl, årets idrottsutövare och årets kulturstipendium. 

Ärendet 
Varje år utses årets eldsjäl, årets idrottsutövare och årets kulturstipendiat av bildningsnämnden. 
Årets miljöstipendiat utses av kommunstyrelsen. Reglerna säger att stipendiaterna utses utifrån de 
inkomna nomineringarna, men nämnden har också möjlighet att välja en annan stipendiat. Om det 
inte inkommer några lämpliga kandidater i någon kategori kan nämnden besluta att inte utse någon 
stipendiat i den kategorin. Flera personer kan få dela på ett stipendium. Utdelningen av stipendierna 
sker på kommunfullmäktiges sammanträde i december. 

Barnets bästa – Ärendet är av administrativ karaktär och bedöms inte ha några särskilda 
konsekvenser för barn. 

☒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

Catharina Lindvall-Scharmer Jenny Andersson

Förvaltningschef Enhetschef administration
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Redovisning av beslut enligt 
delegationsordningen position 2.15 – 2.17

10
22/BIN/8
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Tjänsteskrivelse Sida 1 av 1
Datum: 2022-11-02 Dnr:22/BIN/8 

Redovisning av beslut enligt delegationsordningen position  
2.15 – 2.17

Ärendebeskrivning 
På bildningsnämndens sammanträde 22 november redovisas inkomna anmälningar om befarad 
kränkande behandling enligt skollagen 6 kap 10 § till huvudman perioden 2022-10-25 – 2022-11-21. 
På beredningsutskottets sammanträde 8 november sker en delredovisning till huvudman. 

Förslag till beslut 
Bildningsnämnden föreslås lägga redovisningarna till handlingarna. 

Ärendet 
Enligt skollagen 6 kap 10 § är en lärare, förskollärare eller annan personal som får kännedom om att 
ett barn eller en elev anser sig ha blivit utsatt för kränkande behandling i samband med 
verksamheten skyldig att anmäla detta till rektor. En rektor som får kännedom om att ett barn eller 
en elev anser sig ha blivit utsatt för kränkande behandling i samband med verksamheten är skyldig 
att anmäla detta till huvudmannen. Huvudmannen är skyldig att skyndsamt utreda 
omständigheterna kring de uppgivna kränkningarna och i förekommande fall vidta de åtgärder som 
skäligen kan krävas för att förhindra kränkande behandling i framtiden. Att skyndsamt utreda 
omständigheterna kring uppgivna kränkningar är enligt delegationsordningen för bildningsnämnden, 
position 2.15 – 2.17, delegerat till olika funktioner såsom rektor eller verksamhetschef förskola/skola. 

Ärendet betraktas som ett informationsärende och en barnkonsekvensanalys görs endast vid 
beslutsärenden. 

Bildningsförvaltningen

Catharina Lindvall-Scharmer Jenny Andersson

Förvaltningschef Enhetschef administration

Bilagor
<Ange eventuella bilagor>
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2022-11-15 11:59 Kränkande Behandling Incident Hallsbergs Kommun

https://inloggad.draftit.se/Customer/h/hallsbergs-kommun/kb-process-hallsbergs-kommun/Statistics/ 1/1

Hallsbergs Kommun Grundskolor
Statistik

Filter 2022-10-25 - 2022-11-15

Ej påbörjade = Antal ärenden med status "Anmälan inskickad" sista datumet i perioden. 
Påbörjade = Antal ärenden med status "Utredning pågår", "Åtgärdar" eller "Uppföljning" sista datumet i perioden. 
Avslutade = Antal ärenden som blivit godkända av enhet- och organisationsansvarig under vald period. 

Ärenden som begärts raderade, eller som är raderade räknas inte med i statistiken. 
Tänk på! Ej påbörjade, påbörjade och avslutade ärenden kan omfatta ärenden inskickade innan vald tidsperiod. 

96 ärenden
23
73

Nya:
Från tidigare:

24Ej påbörjade 46Påbörjade 26Avslutade

Avslutade ärenden
Ej kränkning
Antal avslutade ärenden: 26

Ej kränkning 3.85% 1

Kränkning 96.15% 25

Snabbutredning
Antal avslutade ärenden: 26

Snabbutredning 26.92% 7

Utredning 73.08% 19

Kön
Siffrorna avser pågående och avslutade ärenden

Utsatt
Hon 46.48% 33

Han 53.52% 38

Utsättare
Hon 10.26% 8

Han 89.74% 70

Hur och var
Siffrorna avser pågående och avslutade ärenden

Kategorier

Fysisk 32.58% 29

Psykosocial 12.36% 11

Sexuella trakasserier 13.48% 12

Verbal 24.72% 22

Trakasserier 1.12% 1

Text/bild 1.12% 1

Diskriminering 1.12% 1

Ej angivet 13.48% 12

Skolor

18.31% 13

9.86% 7

22.54% 16

15.49% 11

22.54% 16

8.45% 6

2.82% 2
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