
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2019-10-29

 Bildningsnämnden 

Tid Plats 
08:30-16:30 Kommunhuset Hallsberg, Sottern  

Övriga 
 

Fredrik Nordvall (Förvaltningschef)
Jenny Andersson (Sekreterare)
Kjell Gunnarsson (Administrativ samordare)
Madelene Wistrand  (Verksamhetschef ) §110, §121
Maria Lidberg (Enhetschef social- och arbetsmarknadsförvaltningen) §110
Jonas Bergman Wallin (Biträdande skolchef/rektor skola) §121
Caroline Schreiber (Rektor förskola/skola) §121
Jarmo Rajakangas (Rektor skola) §121
Emma Dahlberg (Rektor förskola) §121
Sofie Billström (Rektor förskola) §121
Minnia Truedsson (Rektor skola) §121
Peter Malmström Jonsson (Rektor skola) §121
Jessica Bengtsson (Rektor förskola) §121
Helena Finnman (Rektor förskola) §121
Ann-Christine Soting (Rektor förskola) §121
Anna Gustafsson (Rektor skola) §121

Ej tjänstgörande ersättare 
 

Per Anders Thor (S)
Jamal Bayazidi (S)

Beslutande ledamöter 
 

Siw Lunander (S) (ordförande)
Theres Andersson (S) (vice ordförande)
Christel Forsberg (S)
Joakim Hedelind (S)
Börje Andersson (S)
Emelie Mc Quillan (M)
Oscar Lundqvist (SD)
Lars-Ove Nilsson (SD)
Aminatu Bello (S)  ersätter Angelica Karlsson 
(KD)
Andreas Zakrisson (C)  ersätter Laura Hedlund 
(C)
Sawpon Reza (M)  ersätter Rikard Arveden (M) 
(2:e vice ordförande)

Page 1 of 22



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2019-10-29

Bildningsnämnden 

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

Protokollet innehåller paragraferna §§109-121

Ordförande _________________________________________________________________
Siw Lunander

Justerare _________________________________________________________________
Andreas Zakrisson

Sekreterare _________________________________________________________________
Jenny Andersson
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2019-10-29

Bildningsnämnden 

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

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

Styrelse/Nämnd Bildningsnämnden
Sammanträdesdatum 2019-10-29
Protokollet innehåller 
paragraferna §§

Datum för överklagan till och med

Förvaringsplats för protokollet Bildningsnämndens förvaltningskontor
Underskrift/anslaget av

________________________
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2019-10-29

Bildningsnämnden 

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

Ärendelista 
§ 109 Sammanträdets inledning
§ 110 Presentation av utvecklingsarbetet Tidiga Samordnade Insatser, TSI
§ 111 Budget 2020 samt flerårsplaner 2021 och 2022
§ 112 Information om resursfördelningsmodell, förskola och skola
§ 113 Lägesredovisning och ekonomisk uppföljning för bildningsnämndens verksamheter 

2019
§ 114 Kvalitetsredovisning läsåret 2018-2019 för bildningsförvaltningen
§ 115 Tema 1: Plan mot kränkningar och plan mot diskriminering samt sammanställning 

kränkningsärenden
§ 116 Sammanträdesdagar för bildningsnämnden 2020
§ 117 Redovisning av delegeringsbeslut
§ 118 Sammanfattning av beslut enligt delegationsordningen position 2.15 – 2.17
§ 119 Rapporter
§ 120 Inkommande/utgående skrivelser
§ 121 Övriga frågor
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2019-10-29

Bildningsnämnden 

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

§ 109- Sammanträdets inledning

Ärendebeskrivning

1. Ordförande Siw Lunander (S) förklarar mötet öppnat

2. Tjänstgörande ersättare

Sawpon Reza (M) ersätter Rikard Arveden (M)
Andreas Zakrisson (C) ersätter Laura Hedlund (C)
Aminatu Bello (S) ersätter Angelica Karlsson (KD)

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 2019-10-29

Bildningsnämnden 

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

§ 110 - Presentation av utvecklingsarbetet Tidiga Samordnade 
Insatser, TSI 
(19/BIN/334)

Ärendebeskrivning 

Presentation av Hallsbergs medverkan i TSI, Tidiga Samordnade insatser.

Beredningsutskottets behandling av ärendet (BU § 106 2019) 

Verksamhetschefen för elevhälsan kommer till nämndens sammanträde och föredrar 
ärendet. Beslut i ärendet fattas direkt på nämndens sammanträde 29 oktober.

Bildningsnämndens behandling av ärendet 

Madelene Wistrand, verksamhetschef elevhälsan, samt Maria Lidberg, enhetschef barn- och 
familjeenheten på social- och arbetsmarknadsförvaltningen, föredrar ärendet. Projektet TSI, 
Tidiga Samordnade insatser, är ett treårigt utvecklingsarbete som startade 2018, på initiativ 
av Skolverket och Socialstyrelsen. Syftet med TSI i Hallsberg är att stärka samverkan och 
sätta barnet/ungdomen i fokus, för att på sikt öka den psykiska hälsan hos barn i 
mellanstadiet.

Ordförande föreslår bildningsnämnden besluta att lägga informationen till handlingarna.

Nämnden beslutar enligt förslag.

Beslut 

Bildningsnämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna. 

Beslutsunderlag 
 Presentation av utvecklingsarbetet Tidiga Samordnade Insatser, TSI

Paragrafen är justerad
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2019-10-29

Bildningsnämnden 

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

§ 111 - Budget 2020 samt flerårsplaner 2021 och 2022 
(19/BIN/54)

Ärendebeskrivning 

På bildningsnämndens sammanträde den 29 oktober 2019 ska beslut fattas om hur 
förvaltningens behov ska prioriteras/inrymmas i den ram som nämnden tilldelats.

Förslaget till mål och budget 2020 och flerårsplan 2021 - 2022 för bildningsnämnden, förslag 
till ”Riktlinjer – Köregler – Avgifter för förskola och fritidshem” för 2019 samt förslag till 
kulturskolans avgifter för 2020, enligt bilaga.

Beslutsunderlag biläggs handlingarna senast på nämndens sammanträde den 29 oktober 
2019.

Beredningsutskottets behandling av ärendet (BU § 107 2019) 

Förvaltningschefen föredrar ärendet muntligt. Beslutsunderlag biläggs ärendet senast på 
nämndens sammanträde.

Beredningsutskottet lägger informationen till handlingarna. Beslut i ärendet fattas på 
nämndens sammanträde 29 oktober. 

Bildningsnämndens behandling av ärendet 

Förvaltningschefen informerar om förslag till nya mål för bildningsnämnden. Det finns inget 
beslutsunderlag till ärendet. 

Ordförande föreslår att ärendet återremitteras till nämndens sammanträde den 19 
november. 

Nämnden beslutar enligt förslag.

Beslut 

Bildningsnämnden beslutar att återremittera ärendet till nämndens sammanträde den 19 
november. 

Expedieras till  

Ekonomiavdelningen
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2019-10-29

Bildningsnämnden 

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

Paragrafen är justerad
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2019-10-29

Bildningsnämnden 

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

§ 112 - Information om resursfördelningsmodell, förskola och skola 
(19/BIN/336)

Ärendebeskrivning 

Hallsbergs kommun har en modell för hur den budgetram som politiken beslutat om, 
fördelas till respektive enhet, förskola och skola. Modellen bygger dels på antal barn/elever 
på respektive enhet och dels på den struktur som elevunderlaget utgör. 
Bildningsförvaltningen presenterar hur resursfördelningsmodellen är konstruerad samt vilka 
konsekvenser det får i praktiken.

Beredningsutskottets behandling av ärendet (BU § 108 2019) 

Förvaltningschefen föredrar ärendet kort muntligt. Mer information kommer på nämndens 
sammanträde. 

Beredningsutskottets förslag överensstämmer med bildningsnämndens beslut. 

Bildningsnämndens behandling av ärendet 

Kjell Gunnarsson föredrar ärendet. Modellen är ett resursberäkningssystem till förskola, 
pedagogisk omsorg, grundskola och fritidshem. Faktorer som påverkar beräkningarna är 
bland annat antal elever, lärarlöner, sociala faktorer och elever i behov av särskilt stöd.

I bildningsnämnden yrkar ordförande bifall till förslaget.

Beslut 

Bildningsnämnden beslutar att informationen läggs till handlingarna.

Beslutsunderlag 
 Resursfördelningsmodell förskola-skola

Paragrafen är justerad
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2019-10-29

Bildningsnämnden 

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

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

Ärendebeskrivning 

Bildningsförvaltningen lämnar lägesredovisning för bildningsnämndens verksamheter 
oktober 2019 enligt bilaga. 

Beredningsutskottets behandling av ärendet (BU § 109 2019) 

Förvaltningschefen föredrar ärendet. Lägesredovisning och bilaga om statistik val av skola 
biläggs handlingar till nämndens sammanträde.

I beredningsutskottet yrkar ordförande bifall till förslaget att lägga lägesredovisning och 
ekonomisk uppföljning för oktober månad 2019 till handlingarna. 

Bildningsnämndens behandling av ärendet 

Fredrik Nordvall föredrar ärendet. Bildningsnämnden ser över lägesredovisningen, främst 
elevernas frånvaro. De diskuterar också beslutsunderlaget om val av skola.

I bildningsnämnden yrkar ordförande bifall till förslaget.

Beslut 

Bildningsnämnden beslutar att lägesredovisning och ekonomisk 
uppföljning för bildningsnämndens verksamheter oktober 2019 enligt bilaga läggs till 
handlingarna.

Beslutsunderlag 
 Ekonomisk uppföljning september
 Lägesredovisning oktober
 Statistik Val av skola - oktober

Paragrafen är justerad
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2019-10-29

Bildningsnämnden 

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

§ 114 - Kvalitetsredovisning läsåret 2018-2019 för 
bildningsförvaltningen 
(19/BIN/332)

Ärendebeskrivning 

Huvudmannen har ett särskilt ansvar när det gäller att säkra kvaliteten i förskola och skola. 
Det systematiska kvalitetsarbetet utgör en struktur som omfattar hela styrkedjan från 
pedagogerna till politikerna. En viktig del av det systematiska kvalitetsarbetet är att följa upp 
verksamheternas resultat. Det sker kontinuerligt under året och sammanfattas sedan i en 
kvalitetsredovisning för varje enskild enhet. Kvalitetsredovisningarna från respektive förskola 
och skola bidrar även till den övergripande kvalitetsredovisningen för bildningsförvaltningen. 
Bildningsförvaltningen redovisar vad som framkommit i resultatredovisningar och 
kvalitetsredovisning för läsåret 2018-2019.

Beredningsutskottets behandling av ärendet (BU § 110 2019) 

Förvaltningschefen föredrar ärendet muntligt. Beslutsunderlag biläggs ärendet senast på 
nämndens sammanträde. 

Beredningsutskottet lägger informationen till handlingarna. Beslut i ärendet fattas på 
nämndens sammanträde 29 oktober.

Bildningsnämndens behandling av ärendet 

Förvaltningschefen föredrar ärendet. Beslutsunderlag har skickats ut till samtliga i nämnden 
innan sammanträdet. Kvalitetsredovisningen följer läroplanernas struktur och dess rubriker.

Redovisningen är en del av den resultatdialog tillsammans med rektorer förskola/skola och 
verksamhetschef elevhälsan under nämndens andra del denna dag. 

Ordförande föreslår bildningsnämnden besluta att kvalitetsredovisning läsåret 2018-2019 för 
bildningsförvaltningen, enligt bilaga, läggs till handlingarna.

Nämnden beslutar enligt förslag.

Beslut 

Bildningsnämnden beslutar att kvalitetsredovisning läsåret 2018-2019 för 
bildningsförvaltningen, enligt bilaga, läggs till handlingarna.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2019-10-29

Bildningsnämnden 

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

Beslutsunderlag 
 Kvalitetsredovisning läsåret 2018-2019 för bildningsförvaltningen
 Kvalitetsredovisning förskola, grundskola och fritidshem läsåret 2018-19

Expedieras till  

Rektorer förskola/skola
Biträdande skolchef

Paragrafen är justerad
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2019-10-29

Bildningsnämnden 

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

§ 115 - Tema 1: Plan mot kränkningar och plan mot diskriminering 
samt sammanställning kränkningsärenden 
(19/BIN/296)

Ärendebeskrivning 

Vid varje ordinarie nämndsammanträde rapporteras ekonomisk redovisning samt viss 
statistik. Fyra gånger om året sker också en mer omfattande redovisning av olika punkter av 
det systematiska kvalitetsarbetet som sker i verksamheterna.

Tema nummer ett handlar om förskolans och skolans plan för arbetet med lika rättigheter 
och möjligheter/plan mot kränkningar och plan mot diskriminering samt sammanställning av
kränkningsärenden. Varje rektor lämnar rapport kring sin/sina verksamheter, enligt bilaga.

Beredningsutskottets behandling av ärendet (BU § 111 2019) 

Beredningsutskottets förslag överensstämmer med bildningsnämndens beslut.

Bildningsnämndens behandling av ärendet 

Redovisningen är en del av den resultatdialog tillsammans med rektorer förskola/skola och 
verksamhetschef elevhälsan under nämndens andra del denna dag. 

I bildningsnämnden yrkar ordförande bifall till förslaget. 

Beslut 

Bildningsnämnden beslutar att rapporterna om tema 1 - plan motkränkningar och plan mot 
diskriminering samt sammanställning av kränkningsärenden för bildningsnämndens 
verksamheter, enligt bilaga, läggs till handlingarna.

Beslutsunderlag 
 Tema 1: Förskolorna Folkasbo, Gläntan, Gullvivan och Hjorten
 Tema 1: Förskolorna Stocksätter, Tranängen, Hässleberg/Mullvaden och Östansjö
 Tema 1: Förskolorna Norrgården och Björkängen
 Tema 1: Fredriksbergskolan
 Tema 1: Förskolorna Kompassen och Vibytorp samt dagbarnvårdarna
 Tema 1: Långängskolan
 Tema 1: Förskolan Ekhagen
 Tema 1: Sköllersta skola och fritidshem
 Tema 1: Förskolan Treudden
 Tema 1: Folkasboskolan
 Tema 1: Östansjö skola
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2019-10-29

Bildningsnämnden 

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

 Tema 1: Förskolorna Sagobacken och Tallbacken

Expedieras till  

Rektorer förskola/skola
Biträdande skolchef

Paragrafen är justerad
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2019-10-29

Bildningsnämnden 

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

§ 116 - Sammanträdesdagar för bildningsnämnden 2020 
(19/BIN/325)

Ärendebeskrivning 

Sammanträdesdagar för beredningsutskottet, kultur- och fritidsutskottet, bildningsnämnden 
samt verksamhetsbesök behöver fastställas för år 2020.

Beredningsutskottets behandling av ärendet (BU § 112 2019) 

Ordförande föreslår beredningsutskottet besluta enligt bilaga efter att nämndsammanträdet 
i februari flyttas från 18 februari till 25 februari samt att heldagen på höstterminen förläggs i 
november istället för oktober.

Beredningsutskottet beslutar enligt förslag.

Bildningsnämndens behandling av ärendet 

I bildningsnämnden yrkar ordförande bifall till förslaget. 

Beslut 

Bildningsnämnden beslutar att godkänna förslag på sammanträdesdagar för år 2020 enligt 
bilaga.

Beslutsunderlag 
 Sammanträdesdagar 2020 för beredningsutskottet, kultur- och fritidsutskottet, 

bildningsnämnden samt verksamhetsbesök

Paragrafen är justerad
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2019-10-29

Bildningsnämnden 

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

§ 117- Redovisning av delegeringsbeslut

Ärendebeskrivning

Delegationsbeslut under perioden 2019-10-01 - 2019-10-28 presenteras på nämndens 
sammanträde den 29 oktober.

Bildningsnämndens behandling av ärendet 

Bildningsnämnden tar del av de delegationsbeslut som inkommit under perioden 2019-10-01 
- 2019-10-28.

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

Bildningsnämnden beslutar enligt förslag.

Beslut

Bildningsnämnden beslutar att delegationsbeslut fattade under perioden 2019-10-01 - 2019-
10-28 läggs till handlingarna.

Delegeringsbeslut 
 19/BIN/2-128  Delegationsbeslut Fk org 130/2019, anmälan till huvudman - 

Transtenskolan
 19/BIN/2-129  Delegationsbeslut Fk org 131/2019, anmälan till huvudman - förskolan 

Treudden
 19/BIN/2-130  Delegationsbeslut Fk org 132/2019, anmälan till huvudman - 

Folkasboskolan
 19/BIN/2-131  Delegationsbeslut Fk org 133/2019, anmälan till huvudman - 

Folkasboskolan
 19/BIN/2-132  Delegationsbeslut Fk org 134/2019, anmälan till huvudman - 

Transtenskolan
 19/BIN/279-2  Delegationsbeslut Fk allm 018/2019, bildningsnämndens yttrande
 19/BIN/2-133  Delegationsbeslut Fk org 135/2019, anmälan till huvudman - Sköllersta 

skola
 19/BIN/2-134  Delegationsbeslut Fk org 136/2019, anmälan till huvudman - Sköllersta 

skola
 19/BIN/271-4  Delegationsbeslut Fk 4/2019 Enskilda, beslut om mottagande i 

grundsärskola
 19/BIN/271-5  Delegationsbeslut Fk 5/2019 Enskilda, beslut om mottagande i 

grundsärskola
 19/BIN/271-6  Delegationsbeslut Fk 6/2019 Enskilda, beslut om mottagande i 

grundsärskola
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2019-10-29

Bildningsnämnden 

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

 19/BIN/271-7  Delegationsbeslut Fk 7/2019 Enskilda, beslut om mottagande i 
grundsärskola

 19/BIN/2-139  Delegationsbeslut Fk org 137/2019, anmälan till huvudman - 
Fredriksbergskolan

 19/BIN/2-140  Delegationsbeslut Fk org 138/2019, anmälan till huvudman - 
Fredriksbergskolan

 19/BIN/2-141  Delegationsbeslut Fk org 139/2019, anmälan till huvudman - 
Fredriksbergskolan

 19/BIN/289-2  Delegationsbeslut Fk 061/2019 Skolskjutsar, beslut om skolskjuts
 19/BIN/297-2  Delegationsbeslut Fk 060/2019 Skolskjutsar, beslut om skolskjuts
 19/BIN/2-142  Delegationsbeslut Fk org 140/2019, anmälan till huvudman - förskolan 

Tallbacken
 19/BIN/2-143  Delegationsbeslut Fk org 141/2019, anmälan till huvudman - 

Folkasboskolan
 19/BIN/271-8  Delegationsbeslut Fk 8/2019 Enskilda, beslut om mottagande i 

grundsärskola
 19/BIN/335-2  Delegationsbeslut Fk 063/2019 Skolskjutsar, beslut om skolskjuts
 19/BIN/338-2  Delegationsbeslut Fk 064/2019 Skolskjutsar, beslut om skolskjuts
 19/BIN/2-145  Delegationsbeslut Fk org 143/2019, anmälan till huvudman - Sköllersta 

skola
 19/BIN/2-146  Delegationsbeslut Fk org 144/2019, anmälan till huvudman - Sköllersta 

skola
 19/BIN/333-2  Delegationsbeslut Fk 068/2019 Skolskjutsar, beslut om skolskjuts
 19/BIN/337-2  Delegationsbeslut Fk 067/2019 Skolskjutsar, beslut om skolskjuts
 19/BIN/318-2  Delegationsbeslut Fk 066/2019 Skolskjutsar, beslut om skolskjuts
 19/BIN/317-2  Delegationsbeslut Fk 065/2019 Skolskjutsar, beslut om skolskjuts
 19/BIN/298-2  Delegationsbeslut Fk 069/2019 Skolskjutsar, beslut om skolskjuts
 19/BIN/282-3  Delegationsbeslut Fk allm 019/2019, bildningsnämndens yttrande
 19/BIN/2-148  Delegationsbeslut Fk org 145/2019, anmälan till huvudman - 

Folkasboskolan
 19/BIN/2-149  Delegationsbeslut Fk org 146/2019, anmälan till huvudman - 

Folkasboskolan
 19/BIN/2-150  Delegationsbeslut Fk org 147/2019, anmälan till huvudman - 

Fredriksbergskolan
 19/BIN/2-151  Delegationsbeslut Fk org 148/2019, anmälan till huvudman - 

Transtenskolan
 19/BIN/2-144  Delegationsbeslut Fk org 142/2019, anmälan till huvudman - 

Transtenskolan

Paragrafen är justerad
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2019-10-29

Bildningsnämnden 

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

§ 118 - Sammanfattning av beslut enligt delegationsordningen 
position 2.15 – 2.17 
(19/BIN/2)

Ärendebeskrivning 

På bildningsnämndens sammanträde den 1 oktober redovisas inkomna anmälningar om 
kränkande 
behandling till huvudman perioden 2019-10-01 – 2019-10-28.

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

Beredningsutskottets behandling av ärendet (BU § 114 2019) 

Beredningsutskottets förslag överensstämmer med bildningsnämndens beslut.

Bildningsnämndens behandling av ärendet 

I bildningsnämnden yrkar ordförande bifall till förslaget. 

Beslut 

Bildningsnämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna.

Beslutsunderlag 
 Sammanfattning av beslut enligt delegationsordningen position 2.15 - 2.17

Paragrafen är justerad
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2019-10-29

Bildningsnämnden 

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

§ 119- Rapporter

Ärendebeskrivning

Kulturavdelningen/fritidsavdelningen
Inget att rapportera. 

Lokalplanering
Bildningsförvaltningen tittar på förslag till ytterligare en lokal för förskolan i Pålsboda. 

IT
Inget att rapportera.

Information från förvaltningen
- 3 incidentrapporter under perioden 27 augusti – 28 oktober (dnr 19/BIN/191). Ingen av 
dem är skickad till datainspektionen.

- 1 beslut om avstängning av elev har inkommit till förvaltningen.

- Förvaltningen har gjort en Lex Maria-anmälan.

Ordförande föreslår bildningsnämnden besluta att lägga rapporterna till handlingarna.

Beslut

Bildningsnämnden beslutar att lägga rapporterna till handlingarna.

Paragrafen är justerad
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2019-10-29

Bildningsnämnden 

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

§ 120- Inkommande/utgående skrivelser

Ärendebeskrivning

Inkommande skrivelser

Elevrådsprotokoll
Folkasboskolan 4-6, Folkasboskolan 7-9
Löpnr BIN/1915283, BIN/1915284

Migrationsverket
Information om nyanlända asylsökande barn och ungdomar i Hallsbergs kommun
Löpnr BIN/1915458

Barn- och elevombudet
Begäran om komplettering
Dnr 19/BIN/279

Skolverket
Beslut om statsbidrag för fortbildning för specialpedagogik för 2018, Beslut om statsbidrag 
för fortbildning av lärare när det gäller svenska som andraspråk och 
kommunalvuxenutbildning i svenska för invandrare 2019, Beslut om redovisning av 
statsbidrag för entreprenörskap i skolan 2018, Beslut om statsbidrag för barn som vistas i 
landet utan tillstånd för 2019
Dnr 19/BIN/1

Hallsbergs kommuns revisorer
Granskningsrapport - Granskning av styrning och utveckling av utbildningen
Dnr 19/BIN/361

Utgående skrivelser

Skolverket
Ansökan statsbidrag Fjärrundervisning 2019, Redovisning av statsbidrag för Elevhälsa 2018, 
Redovisning av statsbidrag Entreprenörskap i skolan 2018, Redovisning av statsbidrag 
Kvalitetssäkrande åtgärder 2019, Redovisning av statsbidrag för Mindre barngrupper 
2018/2019, Rekvisition av statsbidrag Omsorg under kvällar, nätter och helger HT 2019, 
Rekvisition av statsbidrag Lärarassistenter HT 2019
Dnr 19/BIN/1

Skolinspektionen
Svar
Dnr 19/BIN/324
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2019-10-29

Bildningsnämnden 

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

Barn- och elevombudet
Komplettering
Dnr 19/BIN/279

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 2019-10-29

Bildningsnämnden 

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

§ 121- Övriga frågor

Ärendebeskrivning

Resultatdialog
Del två av nämndsammanträdet är en resultatdialog tillsammans med rektorer 
förskola/skola och verksamhetschefen för elevhälsa.

Paragrafen är justerad
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Tjänsteskrivelse Sida 1 av 1
Datum: 2019-10-10 Dnr:19/BIN/334 

Presentation av utvecklingsarbetet Tidiga Samordnade Insatser, TSI

Ärendebeskrivning 
Presentation av Hallsbergs medverkan i TSI, Tidiga Samordnade insatser.  

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

Ärendet 
Regeringen har 2017 gett Statens skolverk och Socialstyrelsen i uppdrag att tillsammans genomföra 
ett treårigt utvecklingsarbete som ska syfta till att förbättra samverkan mellan elevhälsan, hälso- och 
sjukvården och socialtjänsten så att barn och unga får tidiga och samordnade insatser.

Skolverket och Socialstyrelsen ger stöd till 36 utvecklingsarbeten runt om i Sverige. Syftet med att 
stödja och följa dessa utvecklingsarbeten är att identifiera hinder och framgångsfaktorer för 
samverkan, och därmed få kunskap om vad som behövs för att etablera hållbara strukturer för Tidiga 
samordnade insatser i kommuner och regioner.

Hallsbergs kommun utgör tillsammans med Lekeberg, Askersund och Kumla kommun ett 
utvecklingsarbete med syfte att arbeta för att förbättra psykisk hälsa hos flickor i mellanstadiet.

Bildningsförvaltningen

Fredrik Nordvall Madelene Wistrand

Förvaltningschef Verksamhetschef elevhälsan
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Version 1.3

Information om resursfördelningsmodell, förskola och skola

Ärendebeskrivning 
Hallsbergs kommun har en modell för hur den budgetram som politiken beslutat om, fördelas till 
respektive enhet, förskola och skola. Modellen bygger dels på antal barn/elever på respektive enhet 
och dels på den struktur som elevunderlaget utgör. Bildningsförvaltningen presenterar hur 
resursfördelningsmodellen är konstruerad samt vilka konsekvenser det får i praktiken.

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

Ärendet 
Hallsbergs kommun har en modell för hur den budgetram som politiken beslutat om, fördelas till 
respektive enhet, förskola och skola. Modellen bygger dels på antal barn/elever på respektive enhet 
och dels på den struktur som elevunderlaget utgör. Bildningsförvaltningen presenterar hur 
resursfördelningsmodellen är konstruerad samt vilka konsekvenser det får i praktiken.

Bildningsförvaltningen

Fredrik Nordvall

Förvaltningschef







LÄGESREDOVISNING 1(2)

Statistikdatum: 2019-10-15 Statistikdatum är den 15:e i aktuell månad

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

Förskolor område 1, Hallsberg 1) 152

Förskolor område 2, Hallsberg 2) 126

Förskolor område 3, Hallsberg 3) 180

Pedagogisk omsorg, Hallsberg 26

Förskolor och pedagogisk omsorg, Hallsberg 

Förskolan, Hjortkvarn 19

Förskolor, Pålsboda 141

Förskolor, Sköllersta 86

Förskolor, Vretstorp 104

Förskolan, Östansjö 53

Fritidshem Långängskolan, Hallsberg 235

Fritidshem Stocksätterskolan, Hallsberg 130

Fritidshem, Hjortkvarn 6

Fritidshem Folkasboskolan, Pålsboda 84

Fritidshem Sköllersta skola, Sköllersta 79

Fritidshem Fredriksbergskolan, Vretstorp 91

Fritidshem Östansjö skola, Östansjö 59

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

63

18

144

99

108

63

220

138

10

89

84

93

Antal inrättade platser

162

135

180

25

Antal barn i aktiv kö

59

0

13

5

13

7



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

än 10% ackumulerat innevarande termin

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

Folkasboskolan, åk 7-9 7 st < 15% < 4 st < 50% < 0 st

Fredriksbergskolan 1 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% < 0 st < 50% < 0st

Transtenskolan 7 st < 15% < 24 st < 50% < 7 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 14 Jan 5,70%
Antal barn i fritidshem 18 Feb 6,96%
Antal elever i förskoleklass/grundskola 33 Mar 6,98%
Antal elever i grundsärskola 21 Apr 5,05%

Maj 4,87%
Antal barn/elever från annan kommun Jun 3,90%

Jul 3,64%
Antal barn i förskola/pedagogisk omsorg Aug 3,50%
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 39479
Filialbiblioteket i Hjortkvarn 1607
Filialbiblioteket i Pålsboda 2319251

10
92
0

Från annan kommun

11
16
35
-

Antal utlån, redovisningsmånad

4304
286

12

Antal inskrivna elever

231

147

156

430

123

318

374

97

Fristående skola/verksamhet

7

Sjukfrånvaro, personal BIF

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

22 st < 15% < 23 st < 50% < 0 st

14 st < 15% <34 st < 50% < 2 st

3 st < 15% < 6 st < 50% < 0 st

11 st < 15% < 5st < 50% < 0 st

28 st < 15% < 56 st < 50% < 1 st

12 st < 15% < 13 st < 50% < 0 st

11 st < 15% < 30 st < 50% < 0 st

36 st < 15% < 83 st < 50% < 20 st



Statistikdatum
2019-10-15

Förskoleklass och grundskola

Antal elever i fristående skola eller i annan kommun

Folkasbo-
skolan

f-6

Folkasbo-
skolan

7-9

Fredriksberg-
skolan

f-6

Långäng-
skolan

f-6

Sköllersta
skola

f-6

Stocksätter-
skolan

f-6

Transten-
skolan

7-9

Östansjö
skola

f-6

SUMMA

Grenadjärskolan 3 3 1 1 8
Int. Engelska skolan 1 4 3 2 1 3 14
Jensen grundskola 3  5 1 9
Karl Johans skola 1 2 4 1 1 1 10
Kunskapsskolan 1 17 2 1 5 7 33
Ljusfalls friskola 7 7
Nya Karlslundsskolan 1 1
Viktoriaskolan 1 2 2 5
Örebro Waldorfskola 1  2 1 1 5
Summa fristående skolor 15 31 10 4 11 2 17 2 92

Närlundaskolan 1 1
Sjöängsskolan  5 1 6
Snavlunda skola 1 1
Summa Askersunds kommun 1 1  5 1 8

Ekeby skola 1 1
Fylsta skola 2 1 3
Kumlaby grundskola 2 1  1  1 5
Skogstorpsskolan 1 1 1 3
Tallängens skola  3 1 4
Vialundskolan  1 1
Summa Kumla kommun 2 1 6 2 2 3 1 17

Centralskolan 1 1
Lindåsens skola 1 1
Summa Laxå kommun 1 1 2

Birgittaskolan 1 1 2
Summa specialskola 1 1 2

Almby skola 1 1 2
Navets skola 1   1
Änglandaskolan  1  1
Summa Örebro kommun 2 1 1 4

Fristående skolor 92

Kommunala skolor och specialskola 33

SUMMA 125



Statistikdatum
2019-10-15

Forts. förskoleklass och grundskola

Antal elever från annan kommun

Folkasbo-
skolan

f-6

Folkasbo-
skolan

7-9

Fredriksberg-
skolan

f-6

Långäng-
skolan

f-6

Sköllersta
skola

f-6

Stocksätter-
skolan

f-6

Transten-
skolan

7-9

Östansjö
skola

f-6

SUMMA

Askersunds kommun 1 3 2 6 2 14
Kumla kommun 1 1 2 2 2 2 10
Laxå kommun 1  1
Lekebergs kommun 1 1
Örebro kommun   1  2 1 2 6
Övriga kommuner 1 1   1 3
SUMMA 1 2 5 5 4 3 10 5 35

Förskola och pedagogisk omsorg

Antal barn i fristående verksamhet eller i annan kommun

Förskolan Fjärilen Guldvinge, Kumla

Askersunds kommun
Kumla kommun
Laxå kommun
Örebro kommun
Delsumma kommuner
SUMMA

Antal barn från annan kommun

Förskolan 
Björkängen

Förskolan
Kompassen

Förskolan
Treudden

Förskolan
Äppel-
lunden

SUMMA

Askersunds kommun 1 1
Kumla kommun 1 4 1 2 8
Laxå kommun 1 1
Örebro kommun 1 1
SUMMA 1 6 2 2 11

Grenadjärskolans förskola
I ur och skur Knoppen, Finspång
Valpebo förskola, Örebro
Waldorfförskolan Linden, Örebro
Waldorfförskolan Viljan, Örebro

1
1

4

2
2

26

12Delsumma fristående verksamheter

2
9
2
1

Antal barn

14

2



Tjänsteskrivelse Sida 1 av 1
Datum: 2019-10-11 Dnr:19/BIN/332 

Kvalitetsredovisning läsåret 2018-2019 för bildningsförvaltningen

Ärendebeskrivning 
Huvudmannen har ett särskilt ansvar när det gäller att säkra kvaliteten i förskola och skola. Det 
systematiska kvalitetsarbetet utgör en struktur som omfattar hela styrkedjan från pedagogerna till 
politikerna. En viktig del av det systematiska kvalitetsarbetet är att följa upp verksamheternas 
resultat. Det sker kontinuerligt under året och sammanfattas sedan i en kvalitetsredovisning för varje 
enskild enhet. Kvalitetsredovisningarna från respektive förskola och skola bidrar även till den 
övergripande kvalitetsredovisningen för bildningsförvaltningen. Bildningsförvaltningen redovisar vad 
som framkommit i resultatredovisningar och kvalitetsredovisning för läsåret 2018-2019.

Förslag till beslut 
Bildningsförvaltningen föreslår bildningsnämnden besluta att kvalitetsredovisning läsåret 2018-2019 
för bildningsförvaltningen, enligt bilaga, läggs till handlingarna.

Ärendet 
Huvudmannen har ett särskilt ansvar när det gäller att säkra kvaliteten i förskola och skola. Det 
systematiska kvalitetsarbetet utgör en struktur som omfattar hela styrkedjan från pedagogerna till 
politikerna. En viktig del av det systematiska kvalitetsarbetet är att följa upp verksamheternas 
resultat. Det sker kontinuerligt under året och sammanfattas sedan i en kvalitetsredovisning för varje 
enskild enhet. Kvalitetsredovisningarna från respektive förskola och skola bidrar även till den 
övergripande kvalitetsredovisningen för bildningsförvaltningen. Bildningsförvaltningen redovisar vad 
som framkommit i resultatredovisningar och kvalitetsredovisning för läsåret 2018-2019. Respektive 
kvalitetsredovisning finns på Hallsbergs kommuns hemsida. Bildningsnämndens politiker träffar även 
respektive rektor med ansvar för kommunens samtliga förskolor och skolor, för en resultatdialog. 

Bildningsförvaltningen

Fredrik Nordvall

Förvaltningschef

Bilagor
Kvalitetsredovisning läsåret 2018-2019 för bildningsförvaltningen
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1 Inledning
Denna rapport vill visa hur verksamheterna levt upp till skollagens, läroplanernas samt 
huvudmannens mål med utbildning och undervisning under läsåret 2018-2019.

Uppföljningen av läsåret 2017–2018, visade att följande områden borde prioriteras 
framöver:

 Värdegrund och kultur
 Styrning, ledning och systematiskt kvalitetsarbete
 Utveckling, lärande och kunskap
 Inkluderande lärmiljö
 Förskoleklass
 Fritidshem
 Digitalisering

Syftet med kvalitetsredovisningen är att skapa en gemensam bild av nuläge, resurser, 
behov (kort- och långsiktigt) för att sedan identifiera våra viktigaste gemensamma 
utvecklingsbehov inför vår kommande utvecklingsplan för 2019-2022.

Väsentliga händelser under läsåret 2018-2019

Under senare år har en av utmaningarna varit att antalet barn och elever konstant ökar 
i kommunens förskolor och skolor. Den nya förskolan, på norr i Hallsbergs centralort, 
kommer att lösa en del av problematiken i det korta perspektivet. Den tas i bruk från 
och med höstterminen 2019. Det gör att vi kan lämna en del tillfälliga lösningar 
samtidigt som utrymmen frigörs för skolverksamhet på Stocksätterskolan. I Pålsboda 
och Vretstorp börjar läget när det gäller förskoleplatser att vara allt mer kritiskt. I 
Vretstorp används Kristallkyrkans lokaler som en tillfällig förskolelokal och i Pålsboda 
har delar av fritidshemsverksamheten flyttat till Folkets hus för att ge plats åt 
förskolan. Under hösten 2019 beräknas läget för Pålsbodas förskolor att bli än mer 
problematiskt då antalet barn fortsätter att öka. Det finns dock en del förslag på 
enklare ombyggnationer som skulle kunna förbättra miljön för förskolans barn och 
personal i Pålsboda.

Hallsbergs kommun är en av fyra kommuner som ingår i en satsning för att utveckla 
matematikundervisningen i skolår f-3 och därmed förbättra måluppfyllelsen i 
matematik. Satsningen leds av SKL (Sveriges kommuner och landsting) med stöd av 
NCM (Nationellt centrum för matematikutbildning). Satsningen fokuserar på två 
områden, styrning och ledning och undervisningsdesign i matematik. Det upplägget 
innebär att alla nivåer deltar i satsningen; politiken, förvaltningen, rektorer och lärare. 
Till hösten 2019 kommer en helt ny undervisning i matematik införas för alla elever 
skolår f-3. Modellen omfattar såväl fortbildning för lärare som uppföljning av elevernas 
kunskapsutveckling. Under våren 2019 har modellen prövats och till hösten genomförs 
modellen i full skala för alla elever f-3 i Hallsbergs kommun.

Hallsbergs kommun tar en aktiv del i den nya lärarutbildningen som utformas på 
Örebro universitet. Samtliga skolenheter och samtliga förskoleenheter i kommunen är 
godkända övningsskolor. Det betyder att de kan och ska ta emot lärarstudenter från 
Örebro universitet för verksamhetsförlagd utbildning (VFU). Vi fortsätter att utbilda 
pedagoger inom VFU-handledarutbildning, 7,5 hp vid Örebro universitet. Särskilda 
uppmaningar ges till de enheter som ännu inte har utbildade handledare.
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I vår strävan att visa upp oss som en attraktiv arbetsgivare deltog vi vid Örebro 
universitets Campusmässa. Vi har ett särskilt behov av förskollärare och lärare inom 
grundskolans 7-9, särskilt i matematik och NO-ämnen. Bildningsförvaltningen arbetar 
även med att ta fram en kompetensförsörjningsplan. Arbetet sker i form av workshops 
med stöd från personalavdelningen.

Vi fortsätter att utveckla arbetet med digitalisering i undervisningen. Till SETT åkte 
därför 19 pedagoger och förskolechefer från förskolan, 29 pedagoger, inklusive 
förstelärare, och rektorer från grundskolan samt 4 personer med övergripande 
funktioner (studie- och yrkesvägledare, IKT-pedagog, IT-strateg och IT-tekniker).

En ny rekrytering till förstelärarteamet har skett och uppdraget börjar fr.o.m. 
höstterminen 2019.

I syfte att bland annat öka motivationen och förståelsen för vikten av att fullfölja sina 
studier har de första stegen i att stärka studie- och yrkesvägledningen tagits. Det 
innebär att en huvudmannaplan tas fram. Planen anger riktning och ramar för arbetet. 
Mål kommer att finnas för alla i styr-/stödkedjan och varje skola kommer att ta fram 
sin egen processplan. Det finns starkt stöd för att ett arbete med dessa aspekter av 
utbildning har en positiv inverkan på måluppfyllelsen.

Tyvärr ser vi att resultaten för skolår 9 är mycket låga. Endast 70 procent av eleverna 
klarar kraven för ett nationellt gymnasieprogram. Anledningen till detta är att allt för 
många elever inte klarar kunskapskraven i matematik. Många elever har höga 
meritvärden och har klarat kunskapskraven i alla andra ämnen, men klarar inte 
kunskapskraven och de nationella proven i matematik. Huvudmannen har följt detta 
noga och efterfrågat särskilda insatser. Insatserna har dock till stora delar uteblivit.

Förutom matematikresultaten är skolfrånvaron ett område där stora insatser måste 
göras på samtliga skolenheter. Både den anmälda skolfrånvaron och den icke anmälda 
är orimligt hög och det är sannolikt att det har en mycket negativ påverkan på 
skolresultaten.

Kvalitetsredovisningens underlag och konstruktion

Varje förskolas och grundskolas kvalitetsredovisning samt resultat i form av uppföljning 
av elevernas läsutveckling i skolår 1, betygsstatistik, nationella ämnesprov i skolår 3, 6 
och 9, måluppfyllelse i skolår 6 och 9, en brukarundersökning i relation till 
bildningsnämndens mål, förvaltningens prioriterade utvecklingsområden och de 
nationella målen, utgör underlag för denna redovisning.

Under avsnitten nedan presenteras erfarenheter och lärdomar från årets underlag, och 
pekar via analysen mot de prioriterade områden att arbeta mot och utveckla.

All syftestext samt läroplansmål som finns under rubrikerna förskola och grundskola är 
hämtade ur förskolans och skolans läroplaner.1

 

1 Läroplan för förskolan Lpfö 98, reviderad 2018 (förordning SKOLFS 1998:16) och Läroplan för 
grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011, reviderad 2017 (förordning SKOLFS 2010:37).
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1.1 Förutsättningar och resurser

Hallsbergs kommun hade läsåret 2018/19 den billigaste grundskolan av alla kommuner 
i hela Sverige, vilket syns i diagrammet nedan. I diagrammet visas den totala kostnaden 
per grundskoleelev i samtliga 290 kommuner.

Åren 2012, 2013 och 2014 gjordes stora effektiviseringar på bildningsförvaltningen. 
Anledningen var att kommunen i utgångsläget hade en grundskola som kostade 
betydligt mer än beräknad standardkostnad. Läsåret 2012-2013 kostade grundskolan i 
Hallsberg 13 procent mer än beräknad standardkostnad, 2018 kostade grundskolan i 
Hallsberg 13 procent mindre än beräknad standardkostnad. Förutom de 
effektiviseringar som genomfördes, så är en stor anledning att antalet elever har ökat 
kraftigt. Den resursfördelningsmodell som finns i kommunen gör att elevökningarna 
inte fullt ut eller med automatik kompenseras när skolenheterna får fler elever. Under 
flera år såg vi dock att resultaten ökade samtidigt som kostnaderna minskade. Inför 
framtiden behöver dock grundskolan prioriteras även i budgetarbetet.

1.2 Beskrivning av verksamheten och organisation

Kommunens verksamhet är indelad i elva ansvarsområden. Varje ansvarsområde leds 
av en förskolechef/rektor. Vi har utöver dessa områden en verksamhetsansvarig för 
särskolan och elevhälsan, en för modersmål och en för kulturskolan. Sedan läsåret 
2016-2017 finns Mottagningsenheten för nyanlända.
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1.3 Personaltäthet

Förändringarna när det gäller personaltäthet i förskolan är mycket små jämfört med 
föregående år. Hallsbergs kommun ligger över lag något högre än snittet för alla 
Sveriges kommuner. Diagrammen grundar sig på mätning gjord 15 oktober.

Diagrammet nedan visar, inskrivna barn per årsarbetare i förskolan, antal (värde).

Utifrån att prognosen sedan tidigare visat en ökning av förskolebarn har kommunen 
byggt en ny förskola. Inflyttning sker höstterminsstarten 2019. Förskolan ligger i norra 
Hallsberg och kommer att ha 8 avdelningar. Den stora ökningen av förskolebarn kräver 
mer personal för att hålla personaltätheten per barn, vilket är viktigt då vissa 
statsbidrag till förskolan har detta som ett villkor. Lokalerna har dock varit och är en 
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stor utmaning på flera av kommunens tätorter.

Diagrammet nedan visar, elever/lärare (årsarbetare) i grundskola åk 1-9, 
lägeskommun, antal (Värde).

För skolans del har vi gjort insatser med hjälp av statsbidrag för att öka lärartätheten i 
förhållande till antalet elever. Skolan har dock svårigheter med att rekrytera behöriga 
lärare. Rapporteringen till Skolverket har ändrats, så att lärare som ej undervisar i ett 
ämne exempelvis lärare som är resurs i en klass inte längre räknas som lärare i 
statistiken. I övrigt gör vår resursfördelningsmodell, vilken väger in föräldrarnas 
sammanvägda utbildningsnivå och utländsk bakgrund att det är skillnad mellan våra 
skolor gällande antal elever per lärare.

1.4 Personalens kompetens

För samtliga verksamheter har andelen personal med högskoleexamen ökat sedan 
förra året. Hallsbergs kommun ligger över genomsnittet för samtliga kommuner för 
förskola och lika med genomsnittet för samtliga kommuner på fritidshemmet. Sedan 
2009 tillsvidareanställs endast personal med relevant pedagogisk högskoleexamen i 
förskolan. Dessa siffror grundar sig på mätning gjord 15 oktober.

Diagrammet nedan visar, årsarbetare i förskolan med pedagogisk högskoleexamen, 
andel (%) (Värde)

Under läsåret 2018/2019 har det varit fortsatt svårt att rekrytera behörig personal. Det 
är särskilt svårt att behålla och rekrytera inom de specialpedagogiska kompetenserna, 
förskollärare och matematiklärare, liksom personal till fritidshemmet. 
Bildningsförvaltningen kartlägger kontinuerligt lärares legitimationer och behörigheter. 
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Det ger en överblick för att kunna planera kompetensförstärkande insatser. Under året 
har arbetet med att ta fram en kompetensförsörjningsplan pågått. Planen arbetas fram 
via ett antal workshops som leds av personalavdelningen.

Diagrammet nedan visar, lärare med pedagogisk högskoleexamen i grundskola åk 1-9, 
lägeskommun, (%) (Värde)

Lärare med tillsvidareanställning som undervisar i ämnen de saknar behörighet i 
erbjuds studier inom Lärarlyftet II. Hallsbergs kommun skapar förutsättningar för 
arbetstagare som studerar Lärarlyftet II genom ersättning för litteratur, resor och logi 
samt 5–10 dagar i tid beroende på studiernas omfattning. Under året har två lärare 
studerat inom ramen för Lärarlyftet II. Dessutom deltar förskolelärare och lärare i 
utbildningen Handledare i verksamhetsförlagd utbildning vid Örebro universitet. Två 
lärare vidareutbildar sig till specialpedagoger och en lärare deltar i vidareutbildning av 
lärare, VAL. En rektor deltar i den statliga rektorsutbildningen och under året har två 
rektorer, två biträdande rektorer och en förskolechef tagit examen.

Hallsbergs kommuns förskolor och grundskolor tar varje år emot ett stort antal 
studenter från Lärarutbildningen som genomför sin verksamhetsförlagda utbildning 
(VFU) på våra förskolor och skolor. Samtliga kommunens förskoleenheter och samtliga 
skolenheter är godkända och har avtal med Örebro universitet som övningsförskolor 
och övningsskolor. Det innebär att Hallsbergs kommun är en del av Örebro universitets 
lärarutbildning. Enligt upplägget genomförs seminarier där Örebro universitet och 
Hallsbergs kommuns VFU-handledare träffas i ett kollegialt lärande. Vår målsättning är 
också i fortsättningen att fler studenter genomför sin verksamhetsförlagda utbildning i 
kommunens förskolor och skolor och att vi lyckas visa vår verksamhet på ett sätt som 
gör att de väljer att arbeta hos oss efter sin examen. Vi tar också emot studenter via 
Örebro universitets Snabbspåret. Snabbspåret är för nyanlända personer med 
lärarexamen från hemlandet.

1.5 Barn och elevers bakgrund

I Hallsbergs kommun är utbildningsnivån lägre än snittet i riket. Det blir väldigt tydligt 
när man studerar föräldrars utbildningsbakgrund. Enligt forskning har föräldrars 
utbildningsbakgrund mycket stor påverkan på hur en elev klarar kunskapskraven i 
skolan. En annan faktor som är tydlig när man studerar skolstatistik är andelen elever 
som har utländsk bakgrund. Generellt ser man att elever med kort tid i Sverige har 
svårare att nå kunskapskraven i skolan.
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Diagrammet nedan visar, elever vars föräldrar har eftergymnasial utbildning, åk 1-9 i 
kommunal grundskola, lägeskommun, andel (%) (Värde)

Diagrammet nedan visar, utländsk bakgrund bland elever i åk 1-9, kommunala skolor, 
andel (%) (Värde)

Under den tid då Sverige tog emot ovanligt mycket flyktingar 2015 och 2016 så var 
Hallsberg inte en av de kommuner som tog emot ovanligt stora mängder barn på flykt. 
Under de två senaste åren har dock andelen elever med utländsk bakgrund ökat 
markant. Vi planerar för att vi även fortsättningsvis kommer att få fler nyanlända 
familjer med barn i förskole- och skolåldern, både med uppehållstillstånd och 
asylsökande. Med nyanländ avses den som har varit bosatt utomlands och som 
numera är bosatt här i landet och som har påbörjat sin utbildning i Sverige efter 
höstterminens start det kalenderår han/hon fyllt sju år. En nyanländ ska inte längre 
anses vara nyanländ efter fyra års skolgång. Med anledning av detta har flera 
kompetensutvecklingsinsatser genomförts inom området. Vår samordnare för 
nyanlända har inom Skolverkets satsning fullföljt arbetet med en handlingsplan, vilken 
processats fram bland annat inom vårt Nätverk för nyanlända. I nätverket, vilket leds 
av en av förstelärarna, behandlas många konkreta frågor inom området, vilket 
resulterat i Rutiner för mottagande och lärande för nyanlända. Rutinerna avser att ge 
stöd till rektorer, pedagoger och elevhälsopersonal, att öka kvaliteten och 
likvärdigheten i verksamheterna.
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2 Systematiskt kvalitets- och utvecklingsarbete

2.1 Systematiskt kvalitets- och utvecklingsarbete

Förskolornas och grundskolornas kvalitetsredovisningar, bildningsförvaltningens 
kvalitetsredovisning och främst förskolornas och skolornas utvecklingsplaner är i fokus 
vid resultatdialogen mellan rektor/förskolechef, förvaltningsledning och politiker som 
sker i oktober respektive februari. Utöver kvalitetsredovisningen redovisas fyra teman 
till nämnden enligt vårt årshjul för systematiskt kvalitetsarbete. Nämnden behandlar 
enheternas rapporter om frånvaro, kränkande behandling, elevutveckling, ekonomi 
och resursbehov vid årets samtliga nämndsammanträden, cirka 10–11 st.

Avstämning mot målen, särskilt nämndmålen, men även övriga mål, sker i form av 
resultatdialoger enligt Hallsbergs kommuns årshjul, både på enhets- och 
förvaltningsnivå. Resultatdialogerna kan leda till att mål och aktiviteter delvis revideras 
när/om de framstår som uppnådda/otillräckliga/ineffektiva.

Tema 1 Plan mot diskriminering och kränkande behandling samt sammanställning 
kränkningsärenden.

Tema 2 Frånvaro/närvaro.

Tema 3 Extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram.

Tema 4 Klagomålshantering.

Dessutom genomför nämnden besök i verksamheterna, cirka 4 per termin. Dessa 
dokumenteras och erfarenheterna kompletterar övriga underlag för utveckling. Under 
läsåret 2018-2019 har verksamhetsbesök gjorts här:

 Fredriksbergskolan
 Förskolan Björkängen
 Alléområdet
 Sköllersta skola (planerat men inställt)
 Biblioteket, Bergööska huset, modelljärnvägen
 Förskolan Tranängen
 Långängskolan
 Alléområdet inklusive Alléhallen

Alla förskolor och grundskolor i Hallsbergs kommun följer kontinuerligt upp sin 



Datum 2019-10-29 Sida
Bildningsförvaltningen 2019 13(54)

verksamhet vilket mynnar i en kvalitetsredovisning och en utvecklingsplan. De ska ses 
som två sidor av samma mynt som samspelar växelvis. Båda dokumenten syftar till ett 
uthålligt utvecklingsarbete för ökad kvalitet och måluppfyllelse, i ett helhetsperspektiv. 
De processas fram tillsammans med medarbetarna och blir därmed tydligt förankrade. 
Dessa årliga dokument har, tillsammans med övriga planer, rutiner och uppföljningar, 
en central roll i förskolan och grundskolans systematiska kvalitetsarbete.

Kvalitetsredovisningen syftar till att följa läroplanernas struktur för förskola och 
grundskola. Detsamma gäller utvecklingsplanen. Avsikten är att uppdragets innehåll 
och mål ska bli synligt, vilket utgör grund för det systematiska kvalitetsarbetet. 
Skolinspektionens senaste tillsyn visade på brister i huvudmannens systematiska 
kvalitetsarbete för förskoleklassen och fritidshemmet, vilket bidragit till att hela 
området setts över.

Utvecklingsplanen ska formulera den enskilda förskolans/grundskolans mål för året 
utifrån nämndmål, de nationella målen och förskolans/grundskolans prioriterade 
utvecklingsområden i relation till dels enhetens resultat från föregående läsår och dels 
satsningar och andra prioriteringar som respektive enhet gör. Detta sker i samverkan 
med den kommunövergripande utvecklingsplanen.

Under läsåret 2018-2019 har det systematiska utvecklingsarbetet, från ett 
förvaltningsövergripande perspektiv, pekat ut områdena Utveckling och lärande för 
förskolan respektive Kunskaper för grundskolan samt Styrning och ledning i hela 
styrkedjan som särskilt viktiga att arbeta vidare med.

Stödorganisationen med grupper/nätverk för skolledare, utvecklingsledare, 
processledare, förstelärare, fritidshem och förskoleklass syftar till att öka 
likvärdigheten genom sin kollegiala form och inspirerande och fördjupande innehåll. 
Dessa leds av förvaltningens utvecklingssamordnare och/eller förstelärare eller andra 
pedagoger med särskild områdeskompetens. Dessa träffar genomförs med 
regelbundenhet och skapar dessutom goda förutsättningar för kontinuitet och 
hållbarhet, ett helhetsperspektiv och en ökad likvärdighet. Genomgående i samtliga 
grupper är att forskning och annan omvärldsbevakning bildar grund för 
utvecklingsarbetet. I bakgrunden finns de formativa frågorna: Var är vi?, Vart ska vi?, 
Hur gör vi?, Hur blev det?
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Under året har följande grupper/nätverk varit aktiva:

 Ledningsgrupp förvaltning, LG (rektorer, förskolechefer, förvaltningschef samt 
övrig central förvaltningspersonal)

 Pedagogiskt-didaktiskt ledarskap, PDL (rektorer, förskolechefer och 
utvecklingssamordnare och IT-strateg)

 Utvecklingsledare Skola (rektorer, utvecklingsledare och 
utvecklingssamordnare)

 Processledare Förskola (förskolechefer, processledare och 
utvecklingssamordnare)

 Förstelärargrupp (förstelärare och utvecklingssamordnare)
 Nätverk för Nyanlända (pedagoger, rektorer, förstelärare)
 Nätverk för Språk och Matematik (pedagoger, rektorer, förstelärare)
 Ämnesnätverk åk 7–9 + gymnasiet (pedagoger, rektorer, förstelärare)
 Analysgrupp för Kultur och Frirum, förskolan (pedagoger, handledare och 

utvecklingssamordnare)
 Nätverk Förskoleklassen, paus under våren, återupptas till hösten, (pedagoger, 

rektorer, förstelärare)
 Nätverk Fritidshemmet, paus under våren, återupptas till hösten, (pedagoger, 

rektorer, förstelärare)
 Slöjdnätverk (pedagoger och förstelärare)
 IT-nätverk förskola (pedagoger och IT-strateg)
 IT-nätverk grundskola (pedagoger och IT-strateg)
 Kompetensgrupp (förskolechefer, rektorer, HR-strateg, fackliga representanter 

samt övrig central förvaltningspersonal)

 

Arbetet i dessa forum görs utifrån de gemensamt identifierade utvecklingsområdena, 
med egna syften och mål. De är planerade att synka med varandra i en ordning så att 
frågor kan beredas och behandlas logiskt och effektivt. Planeringen syns i årshjulet. 
Separata årshjul finns för arbetet med kunskapsuppföljning och genomförandet av de 
nationella proven.
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2.1.1 Analys

Generellt sett har Hallsbergs kommun en tydlig struktur för hur det systematiska 
kvalitetsarbetet ska bedrivas. Det är dock få enheter i såväl skola som förskola där man 
kan se att verksamheten lyft fram sina utvecklingsområden och analyserat dem på ett 
konstruktivt sätt. Även utvecklingsområden som är väl kända på alla nivåer utelämnas i 
många kvalitetsredovisningar. Vi har till exempel identifierat att skolfrånvaron är ett 
problem på samtliga våra skolenheter, vilket vi ser tydligt i statistiken. Trots det är det 
få skolenheter som lyfter denna problematik, analyserar och föreslår åtgärder. En 
annan central fråga är matematikresultaten som har identifierats som den viktigaste 
frågan för Hallsbergs kommuns skolor. Läsåret 2018-2019 var det endast 55 procent 
som deltog och klarade alla delprov i matematik, skolår 3. Trots det kan man inte läsa 
om hur respektive enhet reflekterar, analyserar och föreslår åtgärder för framtiden i 
denna mycket viktiga fråga. Kvalitetsredovisningarna för förskolan lider av samma 
svårighet att lyfta utvecklingsområden, analysera och föreslå åtgärder för framtiden. 
Bildningsförvaltningen har samtalat med rektorer och förskolechefer om varför man 
inte kritiskt granskar sin verksamhet och lyfter både styrkor och utvecklingsområden 
till analys, med åtgärdande arbete som följd. Både förskola och skola framför att 
kvalitetsredovisningen är ett offentligt dokument som läses av olika grupper, allt från 
föräldrar till pedagoger som söker nytt jobb. Kvalitetsredovisningen blir ett sätt att 
lyfta fram och marknadsföra sin förskola/skola. Nackdelen med detta är att de mest 
kritiska frågorna som identifieras på förvaltningsnivå och enhetsnivå riskerar att 
försvinna eller bli osynliga i det systematiska kvalitetsarbetet. Styrkedjan blir inte heller 
helt logisk då förvaltningen lyfter fram frågor som inte är synliga på enhetsnivå, allra 
närmast våra barn och elever. Åtgärder riskerar att utebli och förändring/förbättring 
handlar mer om slumpmässighet än strukturerat arbete som följs upp och utvärderas.

2.1.2 Utvecklingsområden

Tre områden för att utveckla det systematiska kvalitets- och utvecklingsarbetet följer 
här, dels för det gemensamma arbete som sker i de övergripande sammanhangen och 
dels det arbete som är verksamhetsspecifikt, dvs. för förskoleklassen respektive 
grundskolan, inklusive fritidshemmet.



Datum 2019-10-29 Sida
Bildningsförvaltningen 2019 16(54)

Övergripande mål

1. Likvärdigheten
2. Värdera och analysera för ökad precision i utvecklingsarbetet.
3. Ökad medvetenhet om roller och ansvar i styrkedjan.

Förskolan

1. Ökad medvetenhet om kvaliteter i undervisningen, som en faktor för barnens 
utveckling och lärande.

2. Stärka ledarskapet i processledarrollen.
3. Bidra till underlag att förstå och förändra kulturen.

Förskoleklassen

1. Ökad medvetenhet om kvaliteter i undervisningen, som en faktor för elevernas 
kunskapsutveckling.

2. Stärka ledarskapet i utvecklingsledarrollen.
3. Bidra till underlag att förstå och förändra kulturen.

Grundskola

1. Ökad medvetenhet om kvaliteter i undervisningen 1–9 inklusive fritidshemmet, 
som en faktor för elevernas kunskapsutveckling. Särskilt fokus på 
matematikundervisning och skolfrånvaro.

2. Stärka ledarskapet i utvecklingsledarrollen.
3. Bidra till underlag att förstå och förändra kulturen.

I förskoleklassen och grundskolan är Planen för kunskapsuppföljning viktig, vilken 
anger vilka bedömningsstöd som alla enheter ska använda samt i vilka årskurser och 
terminer. Planen spelar en särskild roll för likvärdighet. Förskoleklassen ska använda 
Skolverkets kartläggningsmaterial Hitta språket och Hitta matematiken. 
Bedömningarna bildar underlag för de kontinuerliga uppföljningarna på enhets- 
respektive förvaltningsnivå. Under året har ett arbete gjorts för att uppdatera och 
justera planen.

Utvecklingsledare/arbetslagsledare och rektorer träffas i kommunövergripande grupp 
för att genom kollegialt lärande utveckla området samt verka för likvärdighet. Därefter 
sker arbetet på varje enhet där alla pedagoger är delaktiga.

Den övergripande organisationen för arbetet med de nationella proven är en annan 
viktig struktur för ökad likvärdighet, liksom rättssäkerhet. Bedömningsgrupper för 
samtliga provämnen ansvarar för rättning, sambedömning och resultatanalys. Proven 
bedöms av annan lärare än genomförande lärare och sambedömning möjliggörs 
genom att lärarna organiseras i förvaltningsövergripande grupper som har 3–4 
heldagar avsatta för uppdraget. Återkoppling sker till lärare och rektor när alla 
provdelar är genomförda. Bedömningsgrupperna förbereder ett underlag utifrån 
resultaten och ämnesgemensamma förmågor. Detta är utgångspunkt vid 
resultatkonferensen, med formativ ansats, där alla lärare, i alla ämnen, och rektorer 
deltar. Pedagogerna och rektorerna analyserar och formulerar lärdomar som bör 
påverka den fortsatta undervisningen. Det är ett sätt att stärka kollegiet i det 
gemensamma läraruppdraget.

Alla skolenheter har sedan ett antal år tillbaka tagit fram ett underlag att arbeta vidare 
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med en förändrad kultur, genom en s k kulturanalys. Under ett antal månader 
genomfördes ett analysarbete utifrån alla pedagogers delaktighet, genom att de i brev 
beskrev hur de upplever sin arbetsvardag. Med utgångspunkt i den bilden fortsätter 
utvecklingsarbetet med att stärka kulturen att kunna hantera de förväntningar och 
krav som uppdraget formulerar via skollag och läroplan.

I år utökar vi skaran med en förstelärare genom en nyrekrytering. Hallsbergs kommun 
har möjlighet att utse nitton förstelärare, med ekonomiskt statligt stöd, och vi avser att 
fylla kvoten. De utses genom en särskild process och har ett tillsvidareuppdrag inom 
kommunens grundskolor. Uppdragen är bland annat inom specialpedagogiskt 
perspektiv, VFU-samordning, bedömning för lärande, digitalisering, engelska språket, 
matematik, språkutveckling, naturvetenskapliga arbetssätt och nyanländas lärande. 
Vår nyaste förstelärare kommer att ha uppdrag som samordnare av handledare för 
kommunens matematiksatsning.

2.2 Styrning och ledning: Matematik

Behovet av att förbättra och förändra matematikundervisningen är fortfarande ett av 
våra viktigaste utvecklingsområden. Bristande matematikundervisning och låg 
måluppfyllelse i matematikämnet är den enskilt största anledningen till att eleverna i 
Hallsbergs kommun inte blir behöriga till ett nationellt gymnasieprogram. Vi kan över 
tid se ett tydligt mönster av mycket svaga matematikresultat i skolår 3, betydligt bättre 
resultat i skolår 6 (såväl nationella prov som betyg). Stadieövergången till högstadiet 
och skolår 7 innebär att alla elever sänker sig med i genomsnitt två betygssteg. Mest 
dramatisk är sänkningen av betygen när eleverna börjar på Transtenskolan. I 
matematik var det endast 7,7 procent som inte klarat kunskapskraven i matematik när 
de avslutade skolår 6 på Fredriksbergsskolan, Östansjö skola, Stocksätterskolan och 
Långängskolan. En termin senare när de får sina första betyg på högstadiet är det hela 
35,4 procent som inte klarat kunskapskraven i matematik, skolår 7.

I tabellen nedan visas hur elevernas måluppfyllelse i matematik påverkas vid 
stadieövergången till högstadiet, Transtenskolan.

Totalt antal elever skolår 7 på 
Transtenskolan ht. 2018

Ej nått kunskapskraven i 
matematik vt. 2018 skolår 6

Ej nått kunskapskraven i 
matematik ht. 2018 skolår 7, 
Transtenskolan

116 elever 9 elever 41 elever

Eftersom måluppfyllelsen i matematik är en av Hallsbergs kommuns viktigaste 
utmaningar, så har huvudmannen beslutat att Hallsbergs kommun är en av fyra 
pilotkommuner i SKL:s matematiksatsning riktat mot skolår f-3. SKL (Sveriges 
kommuner och landsting) tillsammans med NCM (Nationellt centrum för 
matematikutbildning), genomför ett arbete med att ta fram och implementera en 
modell för kompetensutveckling, didaktik och ämneskunskaper i grundskolans tidiga 
år. Arbetet med att ta fram och implementera modellen påbörjades under 2018 och 
fortsätter under 2019. Modellen planeras ligga till grund för den undervisningsdesign 
och matematikundervisning som kommer att bedrivas i Hallsbergs kommun även 
fortsättningsvis.

Styrning och ledning matematik är en direkt fortsättning på SKL:s fyraåriga satsning 
Matematik PISA 2015, där hela 86 av landets 290 kommuner arbetade med att 
förbättra matematikresultaten i landets grundskolor. En av de stora slutsatserna var 
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här insikten om att ämneskunskaperna varierar kraftigt bland de behöriga lärarna som 
undervisar i årskurs 1–3, och så även kunskapen om hur lärande och undervisningen i 
matematik organiseras för de yngre eleverna.

Alla fyra ledningsnivåer i kommunen involveras i ett aktivt förbättringsarbete: politisk 
ledning, förvaltningsledning, rektorer och lärare. Deltagande kommuner samarbetar 
och lär av varandras utvecklingsarbeten.

Tabellen nedan visar måluppfyllelse på de nationella proven skolår 3.
 2015 2016 2017 2018 2019
Andel (%) som 
deltagit i alla 
delprov 
(nationella 
prov) och som 
klarat alla 
delprov 
ämnesprovet i 
matematik 
skolår 3

73 61 53 42 55

Andel (%) som 
deltagit i alla 
delprov 
(nationella 
prov) och som 
klarat alla 
delprov 
ämnesprovet i 
svenska och 
svenska som 
andra språk 
skolår 3

70 66 42 52 63

Tabellen nedan visar måluppfyllelse på de nationella proven skolår 6.
 2015 2016 2017 2018 2019
Andel (%) med 
lägst betyget E 
på de nationella 
proven i 
matematik 
skolår 6

93,5 92,4 86,5 84,7 87

Andel (%) med 
lägst betyget E 
på de nationella 
proven i 
svenska skolår 6

95 94,2 94 91,2 94

 

2.3 IT, digitalisering

Läroplanerna för förskolan och grundskolan influeras av den ökade grad av 
digitalisering som det omgivande samhället genomgår. Med hjälp av digital teknik ges 
lärare möjlighet att utveckla pedagogiken och fördjupa barnens och elevernas digitala 
kompetens. Det är även en förutsättning som verktyg för att förbereda våra barn och 
elever för det framtida samhället.

Hallsbergs kommun är en av de kommuner som är mest framgångsrika när det gäller 
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att digitalisera skolan. Sedan ett par år tillbaka har vi en enhet per elev från 
förskoleklass upp till årskurs 9 och en enhet per fem barn i förskolan. 
Undervisningslokalerna är utrustade med trådlöst nätverk och varje klassrum med 
projektor eller smartboard. Bildningsnämnden och bildningsförvaltningen har även 
drivit på för att få nya och mer stabila trådlösa nätverk då internetkapaciteten inte 
motsvarat förväntningarna och kraven som dagens användande kräver. Det har blivit 
bättre under året, men fortfarande är samarbetet med Sydnärkes IT mer förknippat 
med hinder än stöd och möjlighet. Det är naturligtvis viktigt att kommunens pedagoger 
och elever har goda förutsättningar. Än viktigare är den digitala kompetensen och 
förmågan hos pedagogerna att använda och utveckla sin undervisning med de nya 
verktygen. Det är också det som gör att Hallsberg betraktas som en kommun som 
ligger i framkant inom detta område. Ökat användande av verktygen har resulterat i 
nya undervisningsmetoder, en ökande dela-kultur, effektivare arbetssätt och ökade 
möjligheter till kontakt mellan förskola/skola-hem. Likt tidigare år har våra 
verksamheter varit nominerade i flera olika utmärkelser och tävlingar.  Även om 
Hallsberg har kommit långt inom detta område så är det fortfarande så att det finns 
stora skillnader mellan kommunens olika enheter och även stora skillnader inom en 
skolenhet eller förskoleenhet. Likvärdigheten är någonting som behöver tas i 
beaktande i framtiden.

Skolans och förskolans traditionella sätt att dokumentera och kommunicera med 
vårdnadshavare har fått konkurrens. Instagram, bland andra program och appar, 
används som ett sätt att dokumentera pedagogiken och barnens och elevernas 
lärande. Både bloggarna och Instagram fungerar väl också i dialogen med 
vårdnadshavare.

Digital kompetens finns med som en av EU-kommissionens åtta nyckelkompetenser. 
Begreppet innefattar kunskaper, färdigheter och attityder till digitala verktyg och 
informations- och kommunikationsteknik. Digital kompetens innebär bland annat 
förmågan till säker och kritisk användning av informationssamhällets teknik i såväl 
skola som arbetsliv och på fritiden. Den underbyggs av grundläggande digitala 
färdigheter, till exempel att kunna använda den digitala teknik som finns för att hämta, 
bedöma, lagra, producera, redovisa och utbyta information samt för att kommunicera 
via olika digitala kommunikationsverktyg. I Skolverkets nationella IT-strategi för skola 
och förskola tydliggörs vår verksamhets roll och riktning de kommande åren. Viktiga 
fokusområden är tillgång till digitala enheter för elever och personal, 
kompetensutveckling, tillgång till verksamhetsnära support samt infrastruktur. Den 
nationella IT-strategin har legat till grund för bildningsförvaltningens IT-plan som 
presenterades våren 2017. Utifrån denna har nya satsningar på alltifrån organisation 
till infrastruktur genomförts under läsåret.

Mål

 Alla lärare i förskola och skola uppger att de behärskar vanliga metoder för 
digital informationshantering, kommunikation, presentation, skapande och 
färdighetsträning.

I personalenkäten 2019 fanns ingen fråga som direkt kan användas för att få en inblick 
i hur vi ligger till i förhållande till detta mål och målet har inte heller följts upp på annat 
sätt.
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 Alla lärare uppger att de använder IKT regelbundet i sin undervisning.

I personalenkäten 2019 fanns ingen fråga som direkt kan användas för att få en inblick 
i hur vi ligger till i förhållande till detta mål. Närmast ligger fråga 18 och 19 som 
avhandlas senare i detta avsnitt. De handlar emellertid om skolplattformen och 
nyttjandet av vår skolplattform är långt ifrån all undervisning med IKT som verktyg som 
sker i Hallsberg.

 Alla barn och elever uppger att de får regelbundet använda IKT i sitt lärande.

I elevenkäten 2019 fanns ingen fråga som kan användas för att få en inblick i hur vi 
ligger till i förhållande till detta mål och målet har inte heller följts upp på annat sätt.

 Alla vårdnadshavare i skolan uppger att de kan följa det egna barnets 
utveckling och information med hjälp kommunens lärplattform.

I vårdnadshavarenkäten 2018-2019 finns tre frågor som är av intresse för att göra en 
analys av hur vi ligger till i förhållande till detta mål:

15. Jag har ett föräldrakonto i Edwise.

16. Jag får nödvändig information om skolans verksamhet genom Edwise.

17. Jag kan följa mitt barns kunskapsutveckling genom Edwise.

Svaren redovisas i tabellen nedan (inom parentes föregående år).

Fråga/Svar
Ingen 
uppfattning/vet 
ej

Stämmer inte 
alls/Nej

Stämmer 
ganska dåligt

Stämmer 
ganska bra

Stämmer helt 
och hållet/Ja

15 14% (10 %) 86% (90 %)
16 8% (8 %) 8% (8 %) 18% (17 %) 41% (42 % 25% (25 %)
17 12% (11 %) 9% (10 %) 19% (21 %) 38 (35 %) 22% (23 %)

Aktiviteter - processer

 Lärare använder sig av digitala verktyg för att utveckla undervisningen.
 Ansvar: Förskolechefer/rektorer ansvarar för enheterna med stöd av IT-strateg 

och IKT-pedagog.

Tillgång på verktyg

Hallsbergs kommun tillhandahåller en iPad och en bärbar dator till varje lärare. Varje 
elev har tillgång till en personlig iPad. Alla klassrummen är utrustade med projektor 
eller Smartboard. Tillgången på verktyg bedöms med detta som mycket god.

Digitala läromedel och lärmiljöer

Kommunövergripande fanns under läsåret avtal för flertalet resurser på nätet. Liber 
espresso, Pratstart, SLI och NE (uppslagsverk) går att använda i samtliga verksamheter.  
Bildningsförvaltningen har även under året tecknat en kommunlicens med Nomp, som 
är digitala diagnoser och övningar i matematik. Utöver det har förskolan ett avtal med 
Ugglo och skolan har ett avtal med Zcooly. Efterfrågan och viljan att använda digitala 
läromedel ses som god.

Organisation och spridning av kompetens

Möjligheten att sprida och ta till sig kunskap om användning är ytterligare en faktor 
bakom ökad användning och utvecklad undervisning. Bildningsförvaltningens centrala 
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organisation har en IT-tekniker som till största del hanterar verksamheternas enheter, 
en IT-strateg och en IT-pedagog som arbetar med kompetensutveckling mot skolor och 
förskolor. Utöver det har respektive skolledare utsett en IT-ansvarig per enhet som 
ansvarar för den lokala utvecklingen på skolan/förskolan och är agerar närvarande 
stöd åt kollegor. De IT-ansvariga ingår även i nätverk för utbyte mellan enheterna. Det 
finns ett IT-nätverk för grundskolans IT-ansvariga och ett för förskolans.

 Lärare i skolan använder sig av kommunens lärplattform för information, 
frånvarohantering, planering och dokumentation av elevernas 
kunskapsutveckling. Ansvar: Förskolechefer/rektorer ansvarar för enheterna 
med stöd av IT-strateg och IT-pedagog.

Information

Nyttjandet av kommunens lärplattform för information varierar fortsatt mellan 
kommunens skolor. Det är ganska små förändringar när det gäller användandet av 
Edwise, men generellt används lärplattformen i större utsträckning idag i fråga om 
information till hemmen. I sammanhanget bör man veta att Edwise är den officiella 
kontakten med föräldrar när det gäller att skriva omdömen och rapportera frånvaro. 
Det finns dock en rad andra kommunikationskanaler som gör föräldrar delaktiga i sina 
barns utbildning i förskola och skola, såsom bloggar och Instagram. I arbetet med 
elever har vi över tid sett motsatt trend. Sedan Office 365 infördes finns det enklare 
och mer effektiva sätt att samarbeta och dela uppgifter och arbeten i exempelvis 
Teams blir allt vanligare. I personalenkäten genomförd våren 2019 fanns två frågor av 
intresse för detta mål:

18. Jag använder Edwise för att ge vårdnadshavarna information.

19. Jag använder Edwise i mitt arbete tillsammans med eleverna.

Resultatet redovisas i tabellform.

Fråga 18 Jag använder Edwise för att ge vårdnadshavarna information

 
Ingen 
uppfattning/vet 
ej

Stämmer inte 
alls

Stämmer 
ganska dåligt

Stämmer 
ganska bra

Stämmer helt 
och hållet

Alla 18% (17 %) 12% (9 %) 10% (10 %) 15% (20 %) 51 % (44 %)

Fråga 19 Jag använder Edwise i mitt arbete tillsammans med eleverna

Skola/Svarsalternativ
Ingen 
uppfattning/vet 
ej

Stämmer inte 
alls

Stämmer 
ganska dåligt

Stämmer 
ganska bra

Stämmer helt 
och hållet

Alla 15% (19 %) 21% (23 %) 28% (26 %) 21% (15 %) 15% (17 %)

Det finns sannolikt flera orsaker till utvecklingen i frågorna. Gällande Edwise funktion 
som informationsförmedlare skola-hem ska lärplattformen vara det naturliga 
instrumentet. Vad som anses och tolkas som information kan dock variera beroende 
på vem man frågar och kan därför påverka hur man svarar. Information i form av 
veckobrev kan förekomma på flertalet olika sätt på skolorna medan 
elevdokumentation, som också är en typ av informationsförmedling, endast ska 
förekomma i Edwise. Detta är också något som rektorerna arbetat med att stärka på 
respektive skola under året, vilket också kan förklara den positiva utvecklingen. Att vi 
ser en negativ utveckling när det gäller Edwise som verktyg i undervisningen beror 
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sannolikt på att det finns flertalet andra digitala tjänster tillgängliga som kan vara 
bättre att använda med eleverna. Den ökade användningen av exempelvis Office 365 
och Teams kan konkurrera ut användningen av Edwise, vilket kan ha direkt positiv 
effekt på undervisningen som helhet. Frågan har absolut en roll i förhållande till målet, 
men som fristående i en personalenkät ger den utrymme för tolkning och det är därför 
inte förvånande att det inte är en majoritet som anger Edwise som första redskap i sitt 
arbete tillsammans med eleverna.

IKT-pedagogen och IT-strategen har under året kontinuerligt besökt olika 
verksamheter för att stötta utvecklingen. Vid enstaka tillfällen har externa utbildare 
använts, exempelvis SmartBoard och Liber Espresso har medverkat på 
kompetensutvecklingsdagar. Mest frekvent har emellertid utbildningarna om Teams, 
OneDrive, OneNote och andra tjänster kopplade till Office365 varit. Hallsbergs 
kommun har tidigare valt att åka med ett antal personer till London och BETT, en av 
världens största mässor på temat digitalisering av skolan. Våren 2019 valde vi att 
stanna i Sverige och besöka SETT. Till SETT åkte 19 pedagoger och förskolechefer från 
förskolan, 29 pedagoger, inklusive förstelärare, och rektorer från grundskolan samt 4 
personer med övergripande funktioner (studie- och yrkesvägledare, IKT-pedagog, IT-
strateg och IT-tekniker).

Via ny organisation med lokala IT-ansvariga har det även genomförts fler insatser lokalt 
på skolorna för att höja kompetensen. På flera enheter har man avsatt konferenstid för 
att hålla i utbildningar. I andra fall, främst inom förskolan, har man gått ihop flera 
enheter för att anordna så kallade pedagogiska caféer, för att utvecklas på olika appar 
och verktyg.

 Årlig IKT-konferens i syfte att sprida goda exempel.
 Ansvar: IT-strateg, IKT-pedagog och utvecklingssamordnare.

Under början av höstterminen hölls årets KUT-dag på temat IT i skolan. Vid denna 
medverkade all personal som arbetar i förskoleklass och/eller grundskola inklusive 
fritidshem. Vid KUT-dagen anordnades workshops på Transtenskolan av personal inom 
förvaltningen, läromedelsleverantörer och externa konsulter.

2.4 Studie- och yrkesvägledning

Uppdraget att arbeta med studie- och yrkesvägledning är hela skolans. Enligt skollagen 
ska elever i alla skolformer, utom förskolan och förskoleklassen, ha tillgång till personal 
med sådan kompetens som kan tillgodose elevernas behov av studie- och 
yrkesvägledning. Under sin skoltid behöver eleven utveckla kunskaper både om sig 
själv och om olika valalternativ. Eleven behöver också utveckla förmågan att väga 
samman personliga faktorer med valalternativen för att kunna göra väl underbyggda 
studie- och yrkesval.

Elevens behov av studie- och yrkesvägledning kan summeras som att eleven, utifrån 
sina förutsättningar, ska:

• bli medveten om sig själv

• bli medveten om olika valalternativ, såsom olika utbildningar och yrken

• bli medveten om relationen mellan sig själv och valalternativen
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• lära sig att fatta beslut

• lära sig att genomföra sina beslut.2

Det finns en studie- och yrkesvägledare anställd, som arbetar med samtliga 
skolenheter i Hallsberg, även om högstadieskolorna ofta tar merparten av tjänsten i 
anspråk.

Processen med att formulera en strategi för arbetet med studie- och yrkesvägledning i 
Hallsberg skolor har lett fram till att det nu finns en huvudmannaplan för studie- och 
yrkesvägledning som stöd för kommunens samlade arbete, både på kort och på lång 
sikt.

En digital resurs, hejsyv.se är ett uppskattat hjälpmedel för alla lärare som arbetar med 
studie- och yrkesvägledning. Den är till för skolhuvudmän och skolor f-9 att själva 
utveckla och arbeta med studie- och yrkesvägledning som hela skolans ansvar. Allt 
material är kopplat till läroplan och allmänna råd om studie- och yrkesvägledning och 
görs tillgänglig för alla pedagoger.

2.5 Grundsärskolan

Grundsärskolan är en skolform som är anpassad till elever med intellektuell 
funktionsnedsättning och som inte bedöms kunna uppnå grundskolans kunskapskrav.

Utbildningen omfattar årskurserna 1–9 och har två inriktningar; grundsärskola och 
träningsskola.

Hallsbergs kommun har ingen egen grundsärskola, utan köper platser främst av Kumla 
kommun. Uppföljning av kommunens elever sker genom regelbundna träffar på 
Kumlaby grundsärskola med lärare, rektor och vårdnadshavare och har så skett under 
året. Under de senaste två åren har man på Kumlaby särskola arbetat med 
digitalisering, med att inkludera elevhälsan och att höja kunskapsresultaten genom att 
arbeta med Bedömning för lärande.

Följande delmål har funnits under 2018-2019:

”1. Elevhälsans arbete är en naturlig del av undervisningen ute i de olika klasserna och 
på fritids. 

2. Vi inför digitalisering som en naturlig del i verksamheten genom 1-1-satsningen i 
kommunen (Kumla). 

3. Vi fortsätter att sätta undervisningen i centrum genom att fokusera på en 
gemensam förståelse när det gäller planering, genomförande och utvärdering av 
undervisningen under skoltid och på fritids. 

4. Rektor är mer synlig i verksamheten. 

5. Höja betygsnivån för eleverna på grundsärskolan åk 6-9. 

6. En hållbar och tydlig organisation skapas i syfte att skapa hållbara 
arbetsförhållanden för alla medarbetare oavsett profession.” 

(ur Kumlaby skolas verksamhetsplan 2018/2019, sid 22) 

2 Allmänna råd, Arbete med studie- och yrkesvägledning, Skolverket, 2013
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Aktiviteter under läsåret 

Hallsbergs kommun har under läsåret haft sjutton elever inskrivna i särskolan. Vid 
vårterminens slut fanns sexton elever placerade på särskolan på Kumlaby och en på 
särskola i Örebro. Utav dessa nio elever läste 9 elever efter grundsärskolans kursplan 
och 8 elever efter träningsskolans kursplan.

Under året har det framkommit på uppföljningsmöten på Kumlaby att man arbetar 
med betyg och bedömning i grundsärskolan och att arbetslagen arbetar för att 
implementera läroplan och timplan. Det framkommer även i avstämning med rektor 
att organisationen på skolan varit i fokus tidigare år, med rekrytering och behov av 
resurser, men att man nu har en stabil grund att arbeta vidare med.

I kommunen har vi arbetat med rutinerna vid mottagande. Vi ser en ökning av 
utredningar och diagnosticering av intellektuell funktionsnedsättning. Hallsbergs 
kommun har nu en aktiv referensgrupp med skolsköterska, specialpedagog, kurator 
och psykolog som granskar alla utredningar som ligger till grund för beslutet om 
mottagande i grundsärskolan. Referensgruppens arbete blir viktig då kvalitén på 
utredningarna varierar och vi behöver säkerställa ett rättssäkert mottagande.

Vid vårterminens slut avslutar en elev sin skolgång i grundsärskolan och börjar på̊ 
gymnasiesärskolan.

2.6 Barn- och elevhälsoarbetet

Elevhälsan i Hallsberg är sedan i hösten 2018 organiserad på följande sätt:

Kuratorer och specialpedagoger är anställda av respektive rektor och placerade på 
skolorna. Skolsköterskor, psykologer, tal- och språkpedagog samt IKT-pedagog är 
anställda centralt med en gemensam chef som även har ansvaret för att driva frågor av 
övergripande karaktär i hela kommunen.

Aktiviteter under läsåret

Under året har två frågor av större karaktär varit i fokus. Det första är dokumentation 
och systemet ProRenata som implementeras i kommunens elevhälsa. Fokus har först 
och främst legat på att dokumentera EHT-protokoll och professioners anteckningar i 
ProRenata samt att lära sig och bli van användare. Den andra större frågan är 
likvärdighet och gemensamt synsätt i kommunen. Som ett led i detta påbörjas arbetet 
med en övergripande elevhälsoplan under våren 2019. Sydnärkes folkhälsoteam finns 
med i processen med att ta fram planen och tanken är att den kommer att bli färdig 
under hösten 2019. Båda dessa områden berör flera prioriterade utvecklingsområden i 
den övergripande utvecklingsplanen för kommunen; styrning, ledning och systematiskt 
kvalitetsarbete; värdegrund och kultur.

Vi har under året haft omsättning av personal och tror därför att våra rutiner och 
arbetssätt behöver bli mer tydliga för att vi lättare ska kunna introducera nya 
medarbetare och klara utmaningarna som omsättning i personalgruppen innebär. Det 
finns en tydlig vilja att arbeta med det och att lära sig av varandra.

I följande punkter följer andra aktiviteter som elevhälsan genomfört under året.

 Gemensamma träffar med specialpedagog/kurator/psykolog och 
skolsköterskor, så kallad Stor elevhälsa. Vi har under året följt nämndens 



Datum 2019-10-29 Sida
Bildningsförvaltningen 2019 25(54)

temaområden.
 Arbete med att uppdatera och implementera rutinen för att främja skolnärvaro 

har inletts under våren.
 Uppdatering av rutin och arbetssätt kring extra anpassningar och särskilt stöd 

har påbörjats under våren.
 Träffar i yrkeskategorier med syfte att skapa samsyn och ge kollegialt stöd.
 Nätverk för att sprida kunskap om arbete med inkluderande lärmiljöer.
 Deltagande i projekt Tidiga Samordnade Insatser tillsammans med övriga 

kommuner i Sydnärke och folkhälsoteamet. Aktiviteter under året har främst 
handlat om möten och planering av aktiviteter för att främja samverkan. 
Projektet kommer att pågå till år 2020.

 Förtydligande av rutiner i elevhälsans medicinska insats, till exempel kring 
patientsäkerhet, e-recept och avtal med andra aktörer.

Dessa aktiviteter, och flera andra, har målet att skapa en elevhälsa med ett tydligt 
syfte; att arbeta för en högre måluppfyllelse hos våra elever genom att skapa goda 
förutsättningar; hos eleven själv och i lärmiljön i skolan.

2.7 Kompetensutveckling och kompetensförsörjning

Hallsbergs kommun har en god tillväxt och antalet invånare, barn och elever har stigit 
under flera år. Många av kommunens förskoleenheter och skolenheter växer. Fler barn 
och elever kräver mer personal, vilket gör att antalet medarbetare tydligt har ökat 
under de senaste åren. Genom en rad olika statsbidrag har även 
gruppstorlekar/pedagogtäthet gjort att fler pedagoger anställts hos landets olika 
skolhuvudmän. Hallsbergs kommun är inte heller den enda kommunen som växer, 
vilket gör att konkurrensen om pedagogerna har ökat. Särskilt svårt har det varit att 
hitta behöriga pedagoger i matematik och No med inriktning mot högstadiet. Även 
spanska har varit svårt att rekrytera. Bildningsförvaltningen har en 
kompetensförsörjningsgrupp som strategiskt planerar och arbetar med att vara en 
attraktiv arbetsgivare med målet att kunna rekrytera, fortbilda och utveckla 
förvaltningens personal.

Samarbetet med universitetet och lärarutbildningen är en central komponent i 
kommunens strategiska arbete. Vi har under många år varit en aktiv del i universitetets 
lärarutbildning. Många studenter genomför sin verksamhetsförlagda utbildning (VFU) 
på våra förskolor och skolor varje år. Vi utbildade ytterligare tre VFU-handledare under 
detta läsår. Universitetet/RUC (regionalt utvecklingscentrum) har även en central roll 
då det gäller att kontinuerligt arrangera didaktiska ämneslärarnätverk för regionens 
kommuner. RUC arrangerar även fortbildning för rektorer och förskolechefer, där vi 
har haft två deltagare med under året.

Vi fortsätter att utveckla arbetet med digitalisering i undervisningen. Hallsbergs 
kommun har tidigare valt att åka med ett antal personer till London och BETT, en av 
världens största mässor på temat digitalisering av skolan. Våren 2019 valde vi att 
stanna i Sverige och besöka SETT. 19 pedagoger och förskolechefer från förskolan, 29 
pedagoger, inklusive förstelärare, och rektorer från grundskolan samt 4 personer med 
övergripande funktioner (studie- och yrkesvägledare, IKT-pedagog, IT-strateg och IT-
tekniker) deltog i SETT. 
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Kontakten med Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) har utvecklats och 
fördjupats under åren. Vi har regelbundet möten för att uppdatera oss i vad som är 
aktuellt. Myndigheten genomför även olika uppdrag på de olika skolenheterna.

Antal anställda

Per den sista juni 2019 var totalt 508 (499) medarbetare anställd inom förvaltningen 
(tillsvidareanställda och visstidsanställda med månadslön) på kollektivavtalsområde 
AB, BEA och PAN. Av dessa var 411 (81 procent) kvinnor och 97 (19 procent) män.

Åldersfördelning månadsavlönade
2019-06-30 Totalt Heltid Deltid 2018-06-30 Totalt Heltid Deltid
20-29 84 70 14 78 67 11
30-39 111 93 18 119 99 20
40-49 153 134 19 147 130 17
50-59 111 90 21 107 80 27
60-67 49 39 10 48 38 10
Summa 508 426 82 499 414 85

Sysselsättningsgrad

Av förvaltningens månadsanställda hade 83,8 (82,9) procent en heltidstjänst. Antalet 
visstidsanställda var 93 (89) personer.

Sjukfrånvaro
Sjukfrånvaro 2019-06-30 2018-06-30 2017-06-30 2016-06-30
Total 
sjukfrånvaro/sammanlagd 
ordinarie arbetstid

5,60 5,55 7,14 6,15

Långtidssjukfrånvaro >60 
dagar (andel av de sjuka)

30,83 28,64 35,42 36,45

Total sjukfrånvaro 
kvinnor

6,26 6,24 8,21 6,58

Total sjukfrånvaro män 3,09 2,75 3,00 4,23
Total sjukfrånvaro -29 år 3,85 4,16 6,74 2,95
Total sjukfrånvaro 30-49 
år

4,80 4,83 6,36 5,62

Total sjukfrånvaro 50 år - 7,77 7,49 8,32 7,91

Sjukfrånvaron var totalt 5,60 procent vid halvårsskiftet. I stort sett oförändrat jämfört 
med tidigare år. Antalet långtidssjukskrivna har ökat något. Flera olika åtgärder sker 
löpande för att få ner all sjukfrånvaron, bland annat tydligare rutiner för sjukanmälan 
och uppföljning, flera olika arbetsmiljöutbildningar för chefer och arbetsplatsombud, 
ett tydligare samarbete med Försäkringskassan, Regionhälsan, vårdcentral och 
arbetsförmedling.

 Siffror inom parantes är från 2018-06-30.

Befolkningsutvecklingen och kommunens åldersstruktur är en utmaning för 
kommunens förskolor och skolor när det gäller att rekrytera kompetent och behörig 
personal.
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I diagrammet nedan visas, invånare folkbokförda i Hallsbergs kommun 0-5 år, antal 
(Värde).

I diagrammet nedan visas, invånare folkbokförda i Hallsbergs kommun 6-15 år, antal 
(Värde)
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3 Värdegrund och uppdrag

3.1 Förskolans värdegrund och uppdrag

”Förskolan vilar på demokratins grund. Skollagen (2010:800) slår fast att utbildningen i 
förskolan syftar till att barn ska inhämta och utveckla kunskaper och värden. Den ska 
främja alla barns utveckling och lärande samt en livslång lust att lära. En viktig uppgift 
för förskolan är att förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och 
de grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på. Var 
och en som verkar inom förskolan ska främja aktningen för varje människas egenvärde 
och respekten för vår gemensamma miljö.” (Lpfö 98 reviderad 2016)

3.1.1 Kommunens förskolor

Hallsbergs kommun hade läsåret 2018-2019 sexton kommunala förskolor. Förskolorna 
i kommunen har ett stort fokus på förskolans uppdrag utifrån förskolans 
styrdokument. Det bedrivs ett aktivt utvecklingsarbete som utgår från styrdokumenten 
och barnens behov och utveckling. Under senare år har utmaningen med en växande 
kommun med fler barn i behov av förskoleplats varit en utmaning i Hallsbergs tätort, 
Pålsboda och Vretstorp. Utmaningen består dels av att det krävs mer resurser, fler 
pedagoger måste anställas. Den andra och mer kritiska delen har handlat om bristen 
på lokaler. Flera förskolor har haft verksamheter i tillfälliga lokaler, vilket ibland kan 
vara en utmaning. Förskolorna i Hallsbergs kommun och förskolecheferna är mycket 
duktiga och vana att samarbeta. Det gäller såväl praktiskt och pedagogiskt 
utvecklingsarbete som ekonomisk fördelning. Under tidigare år har det framkommit 
att förskolan har en hög kvalitet generellt. Alla kommunens förskolor har en hög 
kvalitet. Likvärdigheten är ändå ett utvecklingsområde. Det finns kvalitetsskillnader 
mellan olika förskolor i kommunen, men även mellan avdelningar på samma förskola. 
Det kan gälla allt från bemötande och förhållningssätt till pedagogiskt 
utvecklingsarbete. En ytterligare utmaning är att allt fler förskolor har kontakt med 
barn och vårdnadshavare från andra kulturer, där förförståelse och språk kan 
uppfattas som ett hinder.

3.1.2 Analys

I kulturanalyserna framkommer att bemötande och förhållningssätt är ett gemensamt 
område, men kräver delvis olika insatser vid de olika enheterna. Kommunikationen 
identifieras också som en utmaning inom kollegiet, men även med barn och med 
vårdnadshavare. Vanligt är att de överenskommelser man gjort i personalgruppen inte 
upprätthålls i situationer där påfrestningar uppstår, till exempel sjukfrånvaro hos 
kollegor, nya kollegor eller chefer och mottagande av nya barn och elever med 
särskilda behov av olika slag. Man uttrycker att samarbetet i arbetslagen är skört i 
dessa sammanhang och att ett nära samarbete med elevhälsofunktionerna är mycket 
viktigt. Det kan också vara bra att samarbeta inom och mellan olika enheter för att få 
fler perspektiv och lära av varandras goda exempel. Ett tydligt exempel är hur vi 
gemensamt tar oss an en mer mångkulturell förskola.
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3.1.3 Utvecklingsområden

Att öka likvärdigheten sker enklast i mötet mellan förskolechefer och pedagoger som 
tillsammans utvecklar, prövar och analyserar. Samverkan inom förskolan och mellan 
olika förskolor rekommenderas därför som en strategi för ökad likvärdighet och ännu 
högre kvalitet i förskolan. Ett område där detta skett är förskolans förståelse för olika 
kulturer och språk. Det uttalades som ett utvecklingsbehov redan i föregående 
kvalitetsredovisning. Detta arbete bör dock fortsätta och ytterligare utvecklas.

Bemötande och lärmiljö utifrån förskolans reviderade läroplan är två andra områden 
som bör lyftas som gemensamma utvecklingsområden för alla förskolor i Hallsbergs 
kommun, i syfte att öka likvärdigheten. 

Bedömningen är att samtliga åtta prioriterade områden (Värdegrund och kultur, 
Styrning, ledning och systematiskt kvalitetsarbete, Utveckling, lärande och kunskap, 
Inkluderande lärmiljö, Nyanlända, Förskoleklass, Fritidshem och Digitalisering) berörs 
av detta.

3.2 Skolans värdegrund och uppdrag

”Skolväsendet vilar på demokratins grund. Skollagen (2010:800) slår fast att 
utbildningen inom skolväsendet syftar till att elever ska inhämta och utveckla 
kunskaper och värden. Den ska främja alla elevers utveckling och lärande samt en 
livslång lust att lära. Utbildningen ska förmedla och förankra respekt för de mänskliga 
rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingar som det svenska 
samhället vilar på. Var och en som verkar inom skolan ska också främja aktning för 
varje människas egenvärde och respekt för vår gemensamma miljö.” (s. 7)

”Skolans uppdrag är att främja lärande där individen stimuleras att inhämta och 
utveckla kunskaper och värden. Skolan ska i samarbete med hemmen främja elevers 
allsidiga personliga utveckling till aktiva, kreativa, kompetenta och ansvarskännande 
individer och medborgare. Skolan ska präglas av omsorg om individen, omtanke och 
generositet. Utbildning och fostran är i djupare mening en fråga om att överföra och 
utveckla ett kulturarv - värden, traditioner, språk, kunskaper - från en generation till 
nästa. Skolan ska vara ett stöd för familjerna i deras ansvar för barnens fostran och 
utveckling. Arbetet måste därför ske i samarbete med hemmen.” (s. 9) (Lgr 11, 
reviderad 2017)

3.2.1 Kommunens grundskolor

Hallsbergs kommun har sju grundskolor. De flesta skolorna har ökat när det gäller antal 
elever. Skolorna har generellt en bra undervisning och kommunens elever utvecklas på 
ett bra sätt. Inom vissa områden intar Hallsbergs kommun en särställning, såväl 
regionalt som nationellt. Ett sådant område är digitaliseringen av skolan. 
Resultatmässigt finns det många saker att glädjas åt när det gäller kommunens 
grundskolor. Tyvärr överskuggas en del av det positiva, av att gymnasiebehörigheten 
läsåret 2018 - 2019 är sämre än på mycket länge. 

Det är tydligt i respektive kvalitetsredovisning att skolenheterna skiljer sig ganska 
mycket åt både vad det gäller vilka utmaningar man har och hur väl man lyckas med 
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sitt uppdrag. Det finns dock en del gemensamma utmaningar som bör lyftas. 
Skolfrånvaron är ett problem som är allt för omfattande. Vi har en tradition av att titta 
på och följa den ”ogiltiga frånvaron”, det vill säga den oanmälda skolfrånvaron. Det är 
många elever som är frånvarande från skolan utan att det är anmält. Väljer man att 
endast titta på den oanmälda frånvaron handlar det nästan bara om elever från 
högstadiet, vilket ofta är det som betraktas som skolk. Under det gångna läsåret har 
huvudmannen även börjat följa den ”giltiga frånvaron”, eller mer korrekt den anmälda 
frånvaron. Det uppdagas då en bild där alla skolenheter har mer eller mindre stora 
problem med frånvarande elever. Detta är naturligtvis någonting som tydligt påverkar 
skolresultaten. 

Ett annat gemensamt område är matematikresultaten och matematikundervisningen. 
Matematiken sticker som enskilt ämne ut på ett negativt sätt när det gäller 
måluppfyllelse över tid. Redan i skolår 3 är det allt för många elever som inte klarar 
eller genomför de nationella proven i matematik (läsåret 2018-2019 endast 55 
procent). I skolår 6 är dock resultaten betydligt bättre (87 procent). Samma elever som 
klarar skolår 6, visar sig sedan ett halvår senare inte klara skolår 7. Trots att det bara 
finns kunskapskrav i skolår 6 och skolår 9. Stadieövergången till högstadiet är därför 
idag att betrakta som skadlig för våra elevers skolresultat. Trots att dessa tre områden 
är tydliga utmaningar för oss är det få skolenheter som fördjupar sig i analys och 
framtida åtgärder för att komma till rätta med dessa helt avgörande problem.

3.2.2 Analys

Hallsbergs kommuns grundskolor har generellt utvecklats på ett positivt sätt under 
många år. Det har skett med hjälp av ett tydligt och systematiskt kvalitetsarbete som 
utgått från tre områden; struktur, kultur och ledarskap. Tyvärr kan vi konstatera att de 
tre områden; skolfrånvaro, stadieövergången från mellan- till högstadiet samt 
matematik är återkommande utvecklingsområden över tid. För lite har gjorts inom 
dessa tre områden trots att det är de tre områdena som mest påverkar om eleverna 
klarar kunskapskraven i grundskolan och därmed är behöriga för studier på något av 
gymnasieskolans nationella program. Troligen har våra kvalitetsredovisningar och 
utvecklingsplaner varit allt för generella och haft ett allt för brett fokus. Hallsbergs 
kommun har goda förutsättningar med sin storlek och elevantal att ha en hög 
gymnasiebehörighet. Skolan har dock en viktig roll när det gäller att arbeta 
kompensatoriskt då många elever har vårdnadshavare utan akademisk utbildning och 
en allt högre andel av eleverna har utländsk bakgrund.  

3.2.3 Utvecklingsområden

Hallsbergs kommun måste skapa ett system där vi synliggör utvecklingsområden - 
analyserar dessa, planerar åtgärder - genomför dessa och följer upp resultaten - 
utvärderar åtgärderna. Kvalitetsredovisningar och utvecklingsplaner måste bli mer av 
konstruktiv handling/utveckling och mindre av allmänt dokument för marknadsföring 
av enheten. Fokusområdena måste bli färre och de specifika insatserna tydligare och 
mer precisa. Skolfrånvaro, matematikundervisning och stadieövergångar (främst från 
mellan- till högstadiet) måste prioriteras på samtliga skolenheter.
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4 Övergripande Mål och riktlinjer förskolan
Förskolan styrs av skollagen och läroplan. Förskolans läroplan har reviderats och den 
reviderade läroplanen kommer att börja gälla nästa läsår. Strukturen i denna 
redovisning är hämtad från läroplanen.

4.1 Normer och värden

”Förskolan ska aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att utveckla 
förståelse för vårt samhälles gemensamma demokratiska värderingar och efterhand 
omfatta dem.”

(Lpfö 98 reviderad 2016)

Bildningsnämndens mål Uppfyllt Delvis 
uppfyllt

Ej 
uppfyllt

Vi ska arbeta med värdegrundsfrågor och socialt förebyggande och 
hälsofrämjande.

X

4.1.1 Analys

Flera förskolor arbetar med olika material för att gynna barnens emotionella 
utveckling, till exempel med material som Stegvis, kompis-böcker med aktivitetskort, 
Värsta bästa vänner, Tripp trapp träd, Puffarna, Mulle, rollspel på olika sätt, känsloprat 
och dramatisering med Babblarna. Materialen är konkreta för att barnen ska kunna 
relatera till dem. De kan vara i form av ramsor, bilder och litteratur, film och digitala 
program eller appar på iPad. Pedagogerna ställer frågor kring normer och värden så att 
barnen får en mer empatisk förståelse. Detta har visat sig användbart vid 
konfliktlösning.

Genom att jobba med exempelvis böcker, film och djur i arbetet med frågor kring 
normer och värden får barnen en mer empatisk förståelse. Att använda konkret 
material som de kan relatera till har visat sig framgångsrikt. Pedagoger finns där för att 
vägleda och stötta barnen i lek, konflikthantering och sociala färdigheter, vilket har 
gett barnen verktyg för att utveckla större förståelse för varandras olikheter.

Det är också tydligt att användandet av digitala verktyg har gett barnen ytterligare 
dimensioner, till exempel bygga miljöer med hjälp av projektor, reflektera över tidigare 
erfarenheter, synliggöra sina egna lärprocesser i ett storskaligt perspektiv. Det skapar 
även fler mötesplatser, med hjälp av projektorn så ”startar” interaktion hos barnen lika 
väl som att den kan förlängas.

Samtliga förskolor har jobbat med Lågaffektivt bemötande enligt Bo Hejlskov. 
Kompetensutvecklingsdagar har ägnats åt detta. Flera förskolor uppger att det 
lågaffektiva bemötandet är framgångsrikt om man gör det på rätt sätt.

Flera förskolor uppger att ”Kartläggning som gjordes inom ramen för Plan för arbetet 
med lika rättigheter och möjligheter visade på risker, hinder, attityder, normer och 
strukturer i vår verksamhet kring ålder, kön, etnisk tillhörighet och annan kränkande 
behandling. Barnens berättelser och våra observationer utgjorde grunden för våra 
insatser.”
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Sammantaget ges bilden av att allt detta ger positiva effekter i form av ”förändrad 
attityd i barngruppen där barnen gärna hjälper varandra och nu i flera fall även kan ta 
emot hjälp.” Det är dock mycket tydligt att man kommit olika långt inom detta område 
och likvärdigheten är ett utvecklingsområde. Det kollegiala lärandet mellan förskolor 
och inom förskolor kan och bör stärkas. Att lyfta goda exempel och aktivt jobba med 
att sprida goda erfarenheter är en viktig slutsats

 

4.1.2 Utvecklingsområden

De allra flesta skriver fram utvecklingsområden inom det förbyggande och främjande 
arbetet. Flera förskolor avser att fortsätta jobba flexibelt med barngruppernas storlek, 
förbättra den pedagogiska dokumentationen samt utveckla lärmiljöerna. Några 
identifierar att Plan för arbetet med lika rättigheter och lika möjligheter behöver 
arbetas vidare med. Andra ser digitaliseringen som en väg att gå vidare med. 
Sammantaget ges bilden av att allt detta ger positiva effekter i form av ”förändrad 
attityd i barngruppen där barnen gärna hjälper varandra och nu i flera fall även kan ta 
emot hjälp.” Det är dock mycket tydligt att man kommit olika långt inom detta område 
och likvärdigheten är ett utvecklingsområde. Det kollegiala lärandet mellan förskolor 
och inom förskolor kan och bör stärkas. Att lyfta goda exempel och aktivt jobba med 
att sprida goda erfarenheter är viktigt att ta med i framtida planeringsarbete.

4.2 Utveckling och lärande

”Förskolans verksamhet ska präglas av en pedagogik där omvårdnad, omsorg, fostran 
och lärande bildar en helhet. Verksamheten ska genomföras så att den stimulerar och 
utmanar barnets utveckling och lärande. Miljön ska vara öppen, innehållsrik och 
inbjudande. Verksamheten ska främja leken, kreativiteten och det lustfyllda lärandet 
samt ta till vara och stärka barnets intresse för att lära och erövra nya erfarenheter, 
kunskaper och färdigheter.

Verksamheten ska bidra till att barnen utvecklar en förståelse för sig själva och sin 
omvärld. Utforskande, nyfikenhet och lust att lära ska utgöra grunden för förskolans 
verksamhet. Den ska utgå ifrån barnens erfarenheter, intressen, behov och åsikter. 
Flödet av barnens tankar och idéer ska tas till vara för att skapa mångfald i lärandet.”

(Lpfö 98 reviderad 2016)

Bildningsnämndens mål Uppfyllt Delvis 
uppfyllt

Ej 
uppfyllt

Alla elever ska kunna läsa i skolår 1. Tidigupptäckt – tidig insats

4.2.1 Analys

”Förskolans verksamhet ska präglas av en pedagogik där omvårdnad, omsorg, fostran 
och lärande bildar en helhet. Verksamheten ska genomföras så att den stimulerar och 
utmanar barnets utveckling och lärande. Miljön ska vara öppen, innehållsrik och 
inbjudande. Verksamheten ska främja leken, kreativiteten och det lustfyllda lärandet 
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samt ta till vara och stärka barnets intresse för att lära och erövra nya erfarenheter, 
kunskaper och färdigheter.

Verksamheten ska bidra till att barnen utvecklar en förståelse för sig själva och sin 
omvärld. Utforskande, nyfikenhet och lust att lära ska utgöra grunden för förskolans 
verksamhet. Den ska utgå ifrån barnens erfarenheter, intressen, behov och åsikter. 
Flödet av barnens tankar och idéer ska tas till vara för att skapa mångfald i lärandet.”

(Lpfö 98 reviderad 2016)

Förskolorna beskriver att de arbetar med att förbättra lärmiljöerna, stärka 
kommunikationen och utveckla de digitala läromedlen så att barnen lär genom att 
utforska och dela sina lärdomar genom att själva producera exempelvis foton och 
filmer. Måluppfyllelsen är överlag hög vad gäller språklig och matematisk förmåga. 
Kopplingen och övergången till förskoleklass behöver dock stärkas. Matematik är ett av 
de områden som huvudmannen ser som prioriterade för alla kommunens barn och 
elever. Det är därför aktuellt att ytterligare tydliggöra vad som görs och vad som 
ytterligare skulle kunna göras inom detta område. 

Under läsåret har man arbetat med förskolans reviderade läroplan som gäller från och 
med kommande läsår. Begreppet undervisning i förskolan är nytt och har skapat 
många givande och konstruktiva diskussioner. Samtliga förskolor i Hallsberg är väl 
förberedda inför att den nya läroplanen träder i kraft.

4.2.2 Utvecklingsområden

Likvärdigheten inom och mellan kommunens förskolor bör stärkas genom kollegialt 
lärande där goda exempel och modeller som vilar på forskning och beprövad 
erfarenhet lyfts. Huvudmannen behöver också fundera på hur man inom kommunen 
kan arbeta systematiskt för att skapa ”beprövad erfarenhet”. 

Matematik är ett av de områden som huvudmannen ser som prioriterade för alla 
kommunens barn och elever. Det är därför aktuellt att ytterligare tydliggöra vad som 
görs och vad som ytterligare skulle kunna göras inom detta område. Huvudmannen 
planerar att tillsammans med representanter från förskola och skola, ta fram en plan 
för god matematikundervisning. Planen ska omfatta förskola och grundskola. 
Bildningsförvaltningen kommer även att involvera NCM (Nationellt Centrum för 
matematikutbildning) i detta arbete. 

4.3 Barns inflytande

”I förskolan läggs grunden för att barnen ska förstå vad demokrati är. Barnens sociala 
utveckling förutsätter att de alltefter förmåga får ta ansvar för sina egna handlingar 
och för miljön i förskolan. De behov och intressen som barnen själva på olika sätt ger 
uttryck för bör ligga till grund för utformningen av miljön och planeringen av 
verksamheten.”

(Lpfö 98 reviderad 2016)
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4.3.1 Analys

Samtliga förskolor redovisar att pedagogernas nyfikna förhållningsätt och en tillåtande 
miljö där materialet är synligt och tillgängligt är förutsättningar för att barnen ska 
kunna och vilja ha inflytande. I förhållningssättet handlar det om att låta barnen själv 
uttrycka vad de tycker om och inte, vad de vill och inte vill, till exempel genom att 
fotografera situationer i vardagen som barnen sedan får värdera med hjälp av smileys. 
Någon förskola har också barnråd/stormöten. Pedagogerna ställer öppna frågor till 
barnen, ibland sker röstning, och man är lyhörd för svar och reaktioner. De 
demokratiska strukturerna finns på så vis med på ett naturligt sätt och det innebär att 
barnen ibland tycks ha lättare att acceptera beslut och respektera andras vilja. Barnen 
har lärt sig att deras åsikter och tankar är viktiga och tas tillvara. Det finns möjlighet att 
vara med i planeringen och utformandet av miljöerna.

Utifrån ”Plan för allas lika möjligheter och rättigheter” har kartläggningar gjorts för att i 
än högre utsträckning ta reda på vad barnen upplever och känner inför till exempel 
olika platser och händelser på förskolan. Detta utgör underlag för att förändra i 
verksamheterna, inte minst vad gäller en tillgänglig lärmiljö inne och ute.

Det är tydligt att alla förskolor har kommit långt inom detta område och generellt sett 
håller alla enheter en hög nivå. Det är trots det lika tydligt att vissa enheter har kommit 
längre. Det kollegiala lärandet och utbytet mellan och inom förskolenheter är viktigt 
att ta med i det fortsatta utvecklingsarbetet i syfte att ytterligare höja lägstanivån och 
öka likvärdigheten. 

4.3.2 Utvecklingsområden

Flera identifierar ett behov av att ytterligare tydliggöra innebörden av barns inflytande, 
för både barn och vårdnadshavare. Likaså är lärmiljöernas tillgänglighet ett gemensamt 
utvecklingsområde. De digitala verktygen kan vara till hjälp för både pedagoger, barn 
och vårdnadshavare att visa hur inflytande sker och på vilket sätt det kan stimuleras. 
Även inom detta område kan vi konstatera att det finns skillnader och möjligheter att 
lära av varandra för att höja lägsta nivån och öka likvärdigheten.

4.4 Förskolan och hem

” Vårdnadshavare har ansvaret för sina barns fostran och utveckling. Förskolan ska 
komplettera hemmet genom att skapa bästa möjliga förutsättningar för att varje barn 
ska kunna utvecklas rikt och mångsidigt. Förskolans arbete med barnen ska därför ske i 
ett nära och förtroendefullt samarbete med hemmen. Föräldrarna ska ha möjlighet att 
inom ramen för de nationella målen vara med och påverka verksamheten i förskolan. 
Att förskolan är tydlig i fråga om mål och innehåll är därför en förutsättning för 
barnens och föräldrarnas möjligheter till inflytande.”

(Lpfö 98 reviderad 2016)
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Bildningsnämndens mål Uppfyllt Delvis 
uppfyllt

Ej 
uppfyllt

Vårdnadshavare, barn och elever ska vara nöjda med våra förskolor och 
skolor.

X

Vi ska ha en förskola som tar hänsyn till våra medborgares behov av 
barnomsorg alla tider på dygnet.

X

4.4.1 Analys

Förändrade rutiner för introduktionen, så att vårdnadshavarna är mer delaktiga och 
närvarande har gjorts. Detta i kombination med den informationen som getts i förväg 
om introduktionen har varit en framgångsfaktor. Barnen får mer tid att tillsammans 
med vårdnadshavare lära känna förskolans verksamhet och upplevelsen är att detta 
gett barnen en ökad trygghet.

Flera förskolor har under året haft planerade familjeaktiviteter som kulturkväll, lucia, 
föräldramöte, arbetskväll med mera, vilket bidrar till att de får en tydligare inblick i den 
dagliga verksamheten. Bildspel i entrén är ett annat exempel på sätt att kommunicera 
med vårdnadshavare, särskilt med de som har annat modersmål än svenska, där 
alternativa sätt att kommunicera är viktiga. Att visa intresse för alla kulturer skapar 
förtroende och värdefulla relationer. För alla vårdnadshavare är det viktigt att få höra 
något litet vid det dagliga mötet med förskolan. Man får också vara uppmärksamma på 
vad vårdnadshavarna är intresserade av för information och hur den tas emot av 
vårdnadshavare. Flera av enheterna använder sociala medier som exempelvis 
Instagram för att kommunicera och göra föräldrar delaktiga i sina barns utveckling och 
lärande på förskolan.

4.4.2 Utvecklingsområden

För flera förskolor är det angeläget att ytterligare arbeta med bemötandet för att nå 
alla vårdnadshavare. Vi har allt fler familjer med annan kulturell bakgrund. Att möta 
alla vårdnadshavare och göra de delaktiga i sina barns utveckling är en viktig del för att 
förskolan ska lyckas. Kompetensen att möta människor från olika kulturer, olika sociala 
förutsättningar är en utmaning för förskolans personal. Det fortsatta arbetet bör ske 
från två håll. Dels behöver vi stärka föräldrarna och deras förståelse för förskolans 
uppdrag, dels behöver vi stärka förskolans personal i förståelse för vårdnadshavares 
olika förutsättningar, social och kulturell kompetens för att bättre kunna möta alla.

4.5 Övergång och samverkan

”Förskolan ska samverka på ett förtroendefullt sätt med förskoleklassen, skolan och 
fritidshemmet för att stödja barnens utveckling och lärande i ett långsiktigt perspektiv. 
Inför övergångar ska de berörda skolformerna och fritidshemmet utbyta kunskaper, 
erfarenheter och information om innehållet i utbildningen för att skapa sammanhang, 
kontinuitet och progression i barnens utveckling och lärande. Det ska även finnas 
samarbetsformer som syftar till att förbereda barnen och deras vårdnadshavare inför 
övergångar från förskolan till förskoleklassen, skolan och fritidshemmet.”

(Lpfö 98 reviderad 2016)
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4.5.1 Analys

Förskolorna rapporterar att årets övergångar från förskola till förskoleklass fungerat 
väl med några få undantag. Alla förskolor nämner inte övergång till fritidshemmet 
explicit, men det är rimligt att anta att det är inkluderat. 

Samtliga förskolor har planer för hur övergången ska ske, vilka tagits fram i samverkan 
med grundskolan. Dessa utgår från respektive samverkanssammanhangs 
förutsättningar och har justerats i vissa avseenden inför senaste övergångsperioden, 
maj – augusti.

4.5.2 Utvecklingsområden

Bedömningen är att man hela tiden måste jobba med att utveckla rutinerna och ta 
tillvara på det som fungerar bra. Vi har varje år ny personal i både förskola och 
förskoleklass. Man får aldrig ta någonting för givet utan måste jobba systematiskt och 
metodiskt utifrån den struktur, plan och de dokument som finns. Några ser redan nu 
att de bör utöka samarbetsformerna för övergången till förskoleklass. Andra enheter 
ser behov av att komma överens med fritidshemmet om hur besöket ska gå till så att 
barnen får vara mer aktiva och undersökande i mötet med det nya.

En annan tanke som förs fram är att undersöka om det skulle vara bättre att göra 
överlämningssamtalen i slutet på augusti då mottagande pedagog träffat barnet i dess 
nya miljö och det kan vara lättare att ta till sig information samt ha frågor. Vidare 
skulle vissa överlämningar kunna göras i två steg, ett i juni och ett i augusti/september. 
Någon förskola har prövat detta och ser tydliga fördelar.

4.6 Uppföljning, utvärdering och utveckling

” Förskolans kvalitet ska kontinuerligt och systematiskt dokumenteras, följas upp, 
utvärderas och utvecklas. För att utvärdera förskolans kvalitet och skapa goda villkor 
för lärande behöver barns utveckling och lärande följas, dokumenteras och analyseras. 
För att stödja och utmana barn i deras lärande behövs kunskap om varje barns 
erfarenheter, kunnande och delaktighet samt inflytande över och intresse för de olika 
målområdena. Det behövs också kunskap om hur barns utforskande, frågor, 
erfarenheter och engagemang tas till vara i verksamheten, hur deras kunnande 
förändras samt när de upplever verksamheten som intressant, rolig och meningsfull.

Syftet med utvärdering är att få kunskap om hur förskolans kvalitet, dvs. 
verksamhetens organisation, innehåll och genomförande kan utvecklas så att varje 
barn ges bästa möjliga förutsättningar för utveckling och lärande. Det handlar ytterst 
om att utveckla bättre arbetsprocesser, kunna bedöma om arbetet sker i enlighet med 
målen och undersöka vilka åtgärder som behöver vidtas för att förbättra 
förutsättningarna för barn att lära, utvecklas, känna sig trygga och ha roligt i förskolan. 
Det är analyserna av utvärderingens resultat som pekar ut väsentliga 
utvecklingsområden. All form av utvärdering ska utgå från ett tydligt barnperspektiv. 
Barn och föräldrar ska vara delaktiga i utvärdering och deras röster ska lyftas fram.”

(Lpfö 98 reviderad 2016)
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4.6.1 Analys

Över tid har många olika mallar skapats för det systematiska kvalitetsarbetet och det 
har utvecklat en större medvetenhet kring den pedagogiska dokumentationen. Att 
utvärdera enligt ett årshjul har varit avsikten, men andra verksamhetsärenden har 
ibland tagit tiden från detta. Planen för arbetet med lika rättigheter och lika 
möjligheter har implementerats på de flesta förskolor.

Utvärdering med föräldrarna har skett dels på utvecklingssamtal, föräldramöten samt i 
enkätform.

Ett reflekterande förhållningssätt i arbetet med både barn och pedagoger sker 
kontinuerligt. De formativa, didaktiska frågorna; Vad gör vi? Hur gör vi? Varför gör vi 
det? Hur går vi vidare? har varit till hjälp.

Genom flera olika arbetsprocesser i det systematiska kvalitetsarbetet bedöms om 
arbetet sker i enlighet med målen och utifrån dem kan man undersöka vilka åtgärder 
som behöver vidtas för att förbättra förutsättningarna för barn att lära, utvecklas, 
känna sig trygga och ha roligt i förskolan.

I de kontinuerliga avstämningarna tillsammans med processledarna identifieras vilka 
de gemensamma utvecklingsområdena är.

4.6.2 Utvecklingsområden

Även om alla enheter ser att arbetet med reflektion och pedagogisk dokumentation 
ger resultat, menar man att det går att komma längre. Flera betonar vikten av att hålla 
i arbetet, då det möjliggör för varje medarbetare att fokusera på sitt förhållningssätt 
och det direkta arbetet med barnen. En utvecklingsmöjlighet som nämns är att hitta 
nya vägar för hur dokumentationen tillsammans med barnen kan bli mer systematisk.

Under läsåret har man arbetat med förskolans reviderade läroplan som gäller från och 
med kommande läsår. Begreppet undervisning i förskolan är nytt och har skapat 
många givande och konstruktiva diskussioner. Samtliga förskolor i Hallsberg är väl 
förberedda inför att den nya läroplanen träder i kraft. Det är dock viktigt att fortsätta 
och följa upp arbetet för att se hur varje del praktiserar den reviderade läroplanen. 
Särskilt viktigt är det att fånga in nya medarbetare så att de blir delaktiga i det goda 
arbetet som byggts upp.
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5 Övergripande mål och riktlinjer för utbildningen, grundskola
Grundskolan styrs av skollag och läroplaner. Dessutom kommer påverkas skolan av en 
rad annan lagstiftning och styrdokument utifrån det uppdrag som skolan har. 
Strukturen i denna kvalitetsredovisning är hämtad från läroplanen.

5.1 Normer och värden

Om en vårdnadshavare misstänker att en skola eller förskola inte följer de lagar och 
regler som de ska kan hen göra en anmälan till Skolinspektionen. De flesta anmälningar 
handlar om att; barn och elever som inte får det särskilda stöd de behöver, mobbning 
och om elever som inte får den undervisning de har rätt till. Det kan även handla om 
att man inte får plats på förskola för sitt barn i rätt tid, att ens barn tagits emot i 
särskolan fast barnet inte behöver gå där, att ens barn måste betala avgifter i skolan 
eller att ingen passar barnet på skolgården. Man kan även anmäla andra saker, som 
inte finns med bland ovanstående exempel.

I tabellen nedan följer alla anmälningar som gjorts till Skolinspektionen under läsåret 
2018-2019 med koppling till Hallsbergs kommun, grundskola. Totalt gjordes sjutton 
anmälningar.

Anmälningar - Ansvarig myndighet: 
Skolinspektionen

Verksamhetsform
: Grundskolan
Besluts- eller registreringsår: Läsåret 2018/19 Anmälningar: 
Alla Lägeskommun: Hallsberg
Grund för 
utredning: Alla

Lägesk
ommu
n

Skola Diarie
nr

Verks
.form

Reg.d
atum

Besl.
datu
m

Stat
us

Grund för 
utredning

Beslutstyp Kri
tik

Bedömning

Hallsbe
rg

Folkasb
oskolan

2018:
9245

Gr 2018
-10-
22

2019-
04-03

Besl
utad

Stöd Extra 
anpassninga
r

Beslut 
efter 
prövning

N
ej

Följt 
bestämmels
erna

Hallsbe
rg

Folkasb
oskolan

2018:
9245

Gr 2018
-10-
22

2019-
04-03

Besl
utad

Övrigt Beslut 
efter 
prövning

Ja Föreläggand
e

Hallsbe
rg

Folkasb
oskolan

2018:
1094
1

Gr 2018
-11-
30

2019-
04-01

Besl
utad

Stöd Extra 
anpassninga
r

Beslut 
efter 
uppföljning

- HM har 
vidtagit 
tillräckliga 
åtgärder

Hallsbe
rg

Folkasb
oskolan

2018:
1094
3

Gr 2018
-11-
30

2019-
04-01

Besl
utad

Stöd Extra 
anpassninga
r

Beslut 
efter 
uppföljning

- HM har 
vidtagit 
tillräckliga 
åtgärder

Hallsbe
rg

Folkasb
oskolan

2018:
1094
5

Gr 2018
-11-
30

2019-
04-01

Besl
utad

Stöd Extra 
anpassninga
r

Beslut 
efter 
uppföljning

- HM har 
vidtagit 
tillräckliga 
åtgärder

Hallsbe
rg

Folkasb
oskolan

SI 
2019:
6691

Gr 2019
-08-
26

2019-
09-12

Besl
utad

Huvudmann
ens 
organisation 
och styrning

Beslut 
efter 
uppföljning

- HM har 
vidtagit 
tillräckliga 
åtgärder

Hallsbe
rg

Långän
gskolan

2018:
8255

Gr 2018
-09-
26

2019-
03-27

Besl
utad

KB Elev -
 Elev

Beslut 
efter 
prövning

N
ej

Inte visat 
att 
huvudmann
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Anmälningar - Ansvarig myndighet: 
Skolinspektionen

en brutit 
mot 
bestämmels
erna

Hallsbe
rg

Långän
gskolan

2018:
8255

Gr 2018
-09-
26

2019-
03-27

Besl
utad

Särskilt stöd Beslut 
efter 
prövning

N
ej

Inte visat 
att 
huvudmann
en brutit 
mot 
bestämmels
erna

Hallsbe
rg

Långän
gskolan

2018:
8255

Gr 2018
-09-
26

2019-
03-27

Besl
utad

Tillsynsansv
aret för 
barn/elev

Beslut 
efter 
prövning

N
ej

Inte visat 
att 
huvudmann
en brutit 
mot 
bestämmels
erna

Hallsbe
rg

Långän
gskolan

2018:
1009
7

Gr 2018
-11-
14

2019-
02-21

Besl
utad

KB Elev -
 Elev

Beslut 
efter 
prövning

Ja Föreläggand
e

Hallsbe
rg

Långän
gskolan

SI 
2019:
4661

Gr 2019
-05-
22

2019-
06-05

Besl
utad

KB Elev -
 Elev

Uppföljnin
g

N
ej

Huvudmann
en har 
vidtagit 
tillräckliga 
åtgärder

Hallsbe
rg

Långän
gskolan

SI 
2019:
4930

Gr 2019
-05-
29

2019-
06-19

Besl
utad

Skolplikt och 
rätt till 
utbildning

Överlämna
nde till 
klagomålsh
anteringen

- Till 
huvudmann
en för 
handläggnin
g/Eleven går 
kvar

Hallsbe
rg

Långän
gskolan

SI 
2019:
4930

Gr 2019
-05-
29

2019-
06-19

Besl
utad

Särskilt stöd Överlämna
nde till 
klagomålsh
anteringen

- Till 
huvudmann
en för 
handläggnin
g/Eleven går 
kvar

Hallsbe
rg

Långän
gskolan

SI 
2019:
6882

Gr 2019
-09-
02

2019-
09-11

Besl
utad

Särskilt stöd Beslut 
efter 
uppföljning

- HM har 
vidtagit 
tillräckliga 
åtgärder

Hallsbe
rg

Sköllers
ta skola

SI 
2019:
2155

Gr 2019
-03-
08

2019-
07-04

Besl
utad

Särskilt stöd Beslut 
efter 
prövning

N
ej

Inget 
ingripande

Hallsbe
rg

Sköllers
ta skola

SI 
2019:
2155

Gr 2019
-03-
08

2019-
07-04

Besl
utad

Särskilt stöd 
Särskild 
undervisnin
gsgrupp

Beslut 
efter 
prövning

N
ej

Inget 
ingripande

Hallsbe
rg

Transte
nskolan

SI 
2019:
6665

Gr 2019
-08-
23

Pågå
ende

KB Elev -
 Elev

-

Hallsbe
rg

Transte
nskolan

SI 
2019:
6670

Gr 2019
-08-
23

2019-
09-13

Besl
utad

Övrigt Överlämna
nde till 
klagomålsh
anteringen

- Till 
huvudmann
en för 
handläggnin
g/Generella 
uppgifter

Hallsbe
rg

Transte
nskolan

SI 
2019:
7694

Gr 2019
-09-
27

Pågå
ende

Skolplikt och 
rätt till 
utbildning

-
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Anmälningar - Ansvarig myndighet: 
Skolinspektionen
Hallsbe
rg

Transte
nskolan

SI 
2019:
7694

Gr 2019
-09-
27

Pågå
ende

Särskilt stöd -

Hallsbe
rg

Östansj
ö skola

2018:
1190
6

Gr 2018
-12-
27

2019-
02-20

Besl
utad

KB 
Anmälningss
kyldigheten

Beslut 
efter 
uppföljning

- HM har 
vidtagit 
tillräckliga 
åtgärder

Hallsbe
rg

Östansj
ö skola

2018:
1190
6

Gr 2018
-12-
27

2019-
02-20

Besl
utad

KB Elev -
 Elev

Beslut 
efter 
uppföljning

- HM har 
vidtagit 
tillräckliga 
åtgärder

Hallsbe
rg

Östansj
ö skola

SI 
2019:
749

Gr 2019
-01-
29

2019-
05-29

Besl
utad

KB Elev -
 Elev

Beslut 
efter 
prövning

Ja Föreläggand
e

Hallsbe
rg

Östansj
ö skola

SI 
2019:
6471

Gr 2019
-08-
19

2019-
09-12

Besl
utad

KB Elev -
 Elev

Uppföljnin
g

N
ej

Huvudmann
en har 
vidtagit 
tillräckliga 
åtgärder

Antal 
anmäln
ingar: 
17

Värdegrundsarbete och skolfrånvaro

Ett av de områden som nämnden valt som mål är att skolan ska arbeta med 
värdegrundsfrågor och socialt förebyggande och hälsofrämjande. Den ogiltiga 
frånvaron ska minska. Vi vet att en väl genomförd grundskola där eleverna når skolans 
olika mål och kunskapskrav är en av de största skyddsfaktorerna för barn och unga. 
Skolfrånvaro är en tydlig varningssignal att elever inte mår bra eller riskerar att hamna 
i negativa sociala sammanhang både i det korta och det längre perspektivet. 
Bildningsnämnden och bildningsförvaltningen följer noga skolfrånvaron på samtliga 
skolenheter. Från början följde man bara den oanmälda frånvaron. Sedan något år 
redovisas all frånvaro. Det har blivit mycket tydligt att allt för många elever har en allt 
för hög frånvaro i Hallsbergs kommun. Detta är troligen en orsak till brister i 
kunskapsresultaten. Bildningsnämnden har tillsammans med social- och 
arbetsmarknadsnämnden ansökt och beviljats medel för ett projekt med stöd från den 
sociala investeringsfonden. Projektets syfte är att minska skolfrånvaron i skolan. Två 
socialpedagoger har anställts från och med vårterminen 2019. De har under den första 
terminen arbetat med skolfrånvaron på Transtenskolan. Tyvärr har vi under det 
gångna läsåret inte kunnat se några resultat i form av minskad skolfrånvaro. Projektet 
sträcker sig över två år.

Bildningsnämndens mål Uppfyllt Delvis 
uppfyllt

Ej 
uppfyllt

Vi ska arbeta med värdegrundsfrågor och socialt förebyggande och 
hälsofrämjande. - Ogiltig frånvaro ska minska.

X
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5.1.1 Analys

Trots att vi de gångna åren lagt mycket fokus på att förbättra det förebyggande arbetet 
i syfte att öka närvaron och tryggheten ser vi inte de effekter vi önskar. Alla elever 
upplever inte att de är trygga fullt ut i skolan, vilket påverkar inlärningssituationen 
negativt. I flera fall har det visat sig att elever med hög frånvaro har vårdnadshavare 
som inte förmår att få sina barn till skolan. Många föräldrar som har barn som inte 
klarar skolan har även själv dåliga erfarenheter från sin egen skolgång. 

5.1.2 Utvecklingsområden

Vi behöver arbeta mer systematiskt med bemötande och förhållningssätt, god 
arbetsmiljö för eleverna och samverkan med hemmen, vilket har stöd i aktuell 
forskning. Ett nära samarbete med EHT är en nyckel. Rutinerna för detta måste 
fortsätta att utvecklas. Alla som jobbar med skola i Hallsbergs kommun, från rektor och 
elevhälsa till enskild pedagog och mentor måste veta och känna sig trygga med hur 
man ska agera när elever är frånvarande från skolan. Att ha en mentor eller annan 
vuxen i skolan som håller kontakten med både eleven och hemmet har visat sig 
framgångsrikt. Att tidigt upptäcka mönster i frånvaron, så tidigt som på förskolan kan 
vara ett sätt att motverka att frånvaro "ärvs" från föräldrar till barn. Det finns exempel 
på lyckosamma insatser i andra kommuner som vi kan lära oss av. 
Kompetensutveckling för både rektorer och pedagoger behövs, liksom för EHT.

Bildningsnämnden har tillsammans med social- och arbetsmarknadsnämnden sökt och 
beviljats medel från den sociala investeringsfonden. Två personer har anställts på 
social- och arbetsmarknadsförvaltningen. De samarbetar med Transtenskolan med 
målet att drastiskt minska skolfrånvaron. Arbetet omfattar stöd till både elev och 
vårdnadshavare. Projektet kommer att pågå i två år och startade i början av 2019.

5.2 Kunskaper

Bildningsnämndens mål Uppfyllt Delvis 
uppfyllt

Ej 
uppfyllt

Alla elever ska kunna läsa i skolår 1. Tidig upptäckt – tidig insats X
Andelen elever som når ämnesbetyget A i åk 6 och 9 ska årligen öka X

5.2.1 Analys

Det politiska målet att alla ska kunna läsa i skolår 1 är en viktig indikator.  Två 
skolenheter har klarat målet. Tre skolenheter har delvis klarat målet och en skolenhet 
har inte klarat målet. Det är naturligtvis mycket viktigt att våra elever kan läsa. Det är 
dock ännu viktigare att vi upptäcker elever som inte kan läsa än. De eleverna måste 
erbjudas extra anpassningar och särskilt stöd. Tidig upptäckt och tidiga insatser är en 
viktig faktor för framgångsrikt skolarbete.

Läsåret 2018-2019 sjönk gymnasiebehörigheten ordentligt och endast 69,9 procent av 
eleverna var behöriga till ett nationellt gymnasieprogram. Även meritvärdet sjönk 
jämfört med tidigare år. I tabellen nedan redovisas gymnasiebehörigheten för samtliga 
kommuner i Örebro län. Under flera år har Hallsbergs kommun varit en av de 
kommuner som har bäst skolresultat i länet. Läsåret 2018-2019 placerar sig Hallsberg i 
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botten av länets kommuner. Örebro län är dessutom ett av de län som har sämst 
skolresultat i Sverige. När man ytterligare analyserar resultaten blir bilden väldigt 
tydlig. I många ämnen har de elever som slutade skolår 9 detta läsår, presterat bättre 
eller lika bra som de gjort de senaste åren. Anledningen till att de inte är behöriga 
beror i väldigt hög utsträckning på att de inte klarat kunskapskraven i matematik. Av 
de 166 elever som slutade skolår 9 var det 25 elever som endast saknade 
matematikbetyg för att vara behöriga till ett nationellt gymnasieprogram. Det vill säga 
15 procent av alla elever som avslutade grundskolan i Hallsbergs kommun föll med ett 
ämne, matematik. Hade de elever som endast missade matematiken blivit godkända i 
matematik hade Hallsbergs kommun varit den kommun som haft störst andel 
gymnasiebehöriga i länet och även haft en bättre gymnasiebehörighet än genomsnittet 
i riket. En sak som är mycket tydlig detta år är att de nationella proven i matematik 
nästan helt stämmer överens med elevernas betyg. Skolverket har sagt att de 
nationella proven ska ha ett större inflytande och samstämmigheten bör bli större. 
Detta har troligen påverkat resultaten i stor utsträckning. 

Tabellen nedan visar gymnasiebehörigheten för alla kommuner i Örebro län läsåret 
2018-2019.

Grundskolan - Behörighet till gymnasieskolan

Inför nya gymnasieskolan 2011 skärptes kraven för behörighet att söka till gymnasiet. Det innebär för att en elev 
ska vara behörig till
gymnasieskolans nationella program krävs 8 godkända betyg för yrkesprogram och 12 godkända betyg för 
högskoleförberedande program.
Det finns dessutom 3 olika behörighetskrav beroende på vilket högskoleförberedande program.

Läsåret 2018/19 Visar uppgifter för: Örebro län (geografiskt område)

Andel (%) elever behöriga till Andel (%)
Högskoleförberedande program elever ej

Antal Yrkes- Estetiskt Ekonomi-, Naturveten- behöriga
elever program program humanistiska och skapligt och
i åk 9 samhällsvetenskaps- tekniskt 

program
program

Örebro län, 
samtl. elever, 
samtliga 
huvudmän

3 324 77,8 76,7 75,7 73,3 22,2

Örebro län, 
samtl. elever, 
kommunal 
huvudman

2 897 75,7 74,5 73,4 70,8 24,3

Örebro län, 
samtl. elever, 
enskild 
huvudman

427 92,5 91,6 91,3 90,2 7,5

Askersund, 
samtl. elever

117 80,3 77,8 77,8 72,6 19,7

Degerfors, 
samtl. elever

109 79,8 78,9 77,1 62,4 20,2

Hallsberg, 
samtl. elever

166 69,9 69,9 69,9 65,1 30,1

Hällefors, 
samtl. elever

62 85,5 85,5 85,5 74,2 ..

Karlskoga, 
samtl. elever

357 69,5 67,5 67,2 64,7 30,5
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Grundskolan - Behörighet till gymnasieskolan
Kumla, 
samtl. elever

238 76,9 75,2 73,5 73,1 23,1

Laxå, samtl. 
elever

54 75,9 75,9 75,9 64,8 24,1

Lekeberg, 
samtl. elever

91 80,2 78,0 75,8 74,7 19,8

Lindesberg, 
samtl. elever

266 69,9 69,2 68,8 65,4 30,1

Ljusnarsberg, 
samtl. elever

49 69,4 61,2 59,2 57,1 30,6

Nora, samtl. 
elever

116 77,6 76,7 75,9 70,7 22,4

Örebro, 
samtl. elever

1 699 81,3 80,6 79,2 78,8 18,7

Vi konstaterar att undervisningen i synnerhet och verksamheten i sin helhet, inte 
lyckas möta alla elever. Trots riktade kompetensutvecklingsinsatser vad gäller 
bemötande generellt, lågaffektivt bemötande, formativ bedömning, entreprenöriellt 
lärande med mera, lyckas vi inte med alla elevers lärande. Under året har steg tagits i 
att utveckla avstämningsträffarna med skolans ledningsgrupper, EHT och 
utvecklingssamordnare. Lärdomarna därifrån är flera, bland annat att det är viktigt att 
gå från beskrivning av elevernas kunskapslägen och behov till genomförande av 
insatser och förändringar. Stöd från förvaltningen kommer att ges i form av förenklat 
system för dokumentation, vilket gör att det löpande arbetet med uppföljning blir 
enklare. En annan insikt är att fokus ofta riktas mot eleven, brister och behov hos 
individen, snarare än undervisningen och lärmiljön. Det finns ett nätverk för 
inkluderande lärmiljöer, vilket leds av två skolpsykologer.

Det är anmärkningsvärt att så många elever tillåts att inte nå kunskapskraven utan att 
några tydliga åtgärder vidtas på grupp- och eller individnivå. Nästan inga elever tvingas 
att gå om oavsett om de inte klarar kunskapskraven eller har mycket hög frånvaro. 
Extra anpassningar och särskilt stöd används inte heller på ett sätt som ger märkbara 
resultat för elevernas måluppfyllelse. Däremot ägnas en del energi åt att förklara 
varför eleverna inte når målen. Förklaringarna handlar då allt för ofta om faktorer som 
inte har med skolan, lärarna eller undervisningen att göra.

5.2.2 Utvecklingsområden

Behovet av att förbättra och förändra matematikundervisningen är fortfarande ett av 
våra viktigaste utvecklingsområden. Bristande matematikundervisning och låg 
måluppfyllelse i matematikämnet är den enskilt största anledningen till att eleverna i 
Hallsbergs kommun inte blir behöriga till ett nationellt gymnasieprogram. Vi kan över 
tid se ett tydligt mönster av mycket svaga matematikresultat i skolår 3, betydligt bättre 
resultat i skolår 6 (såväl nationella prov som betyg). Stadieövergången till högstadiet 
och skolår 7 innebär att eleverna sänker sina betyg, med i genomsnitt två betygssteg. 
Mest dramatisk är sänkningen av betygen när eleverna börjar på Transtenskolan. I 
matematik var det endast 7,7 procent som inte klarat kunskapskraven i matematik när 
de avslutade skolår 6 på Fredriksbergsskolan, Östansjö skola, Stocksätterskolan och 
Långängskolan. En termin senare när de får sina första betyg på högstadiet är det hela 
35,4 procent som inte klarat kunskapskraven i matematik, skolår 7.

I tabellen nedan visas hur elevernas måluppfyllelse i matematik påverkas vid 
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stadieövergången till högstadiet, Transtenskolan

Totalt antal elever skolår 7 på 
Transtenskolan ht. 2018

Ej nått kunskapskraven i 
matematik vt. 2018 skolår 6

Ej nått kunskapskraven i 
matematik ht. 2018 skolår 7, 
Transtenskolan

116 elever 9 elever 41 elever

Eftersom måluppfyllelsen i matematik är en av Hallsbergs kommuns viktigaste 
utmaningar, så har huvudmannen beslutat att Hallsbergs kommun är en av fyra 
pilotkommuner i SKL:s pilotprojekt. SKL (Sveriges kommuner och Landsting), 
tillsammans med NCM (Nationellt centrum för matematikutbildning), genomför ett 
arbete med att ta fram och implementera en modul för kompetensutveckling, didaktik 
och ämneskunskaper i grundskolans tidiga år. Arbetet med att ta fram och 
implementera modulen beräknas pågå under 2018 och 2019, men planeras ligga till 
grund för den undervisningsdesign och matematikundervisning som kommer att 
bedrivas i Hallsbergs kommun även fortsättningsvis.

Styrning och ledning matematik är en direkt fortsättning på SKL:s fyraåriga satsning 
”Matematik PISA 2015”, där hela 86 av landets 290 kommuner arbetade med att 
förbättra matematikresultaten i landets grundskolor. En av de stora slutsatserna var 
här insikten om att ämneskunskaperna varierar kraftigt bland de behöriga lärarna som 
undervisar i skolår 1–3, och så även kunskapen om hur lärande och undervisningen i 
matematik organiseras för de yngre eleverna.

Alla fyra ledningsnivåer i kommunen involveras i ett aktivt förbättringsarbete: politisk 
ledning, förvaltningsledning, rektorer och lärare samt att deltagande kommuner ska 
samarbeta och lära av varandras utvecklingsarbeten.

Tabellen nedan visar måluppfyllelse på de nationella proven skolår 3.
 2015 2016 2017 2018 2019
Andel (%) som 
deltagit i alla 
delprov 
(nationella 
prov) som klarat 
alla delprov fpr 
ämnesprovet i 
matematik 
skolår 3

73 61 53 42 55

Andel (%) som 
deltagit i alla 
delprov 
(nationella 
prov) som klarat 
alla delprov fpr 
ämnesprovet i 
svenska och 
svenska som 
andra språk 
skolår 3

70 66 42 52 63
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Tabellen nedan visar måluppfyllelse på de nationella proven skolår 6.
 2015 2016 2017 2018 2019
Andel (%) med 
lägst betyget E 
på de nationella 
proven i 
matematik 
skolår 6

93,5 92,4 86,5 84,7 87

Andel (%) med 
lägst betyget E 
på de nationella 
proven i 
svenska skolår 6

95 94,2 94 91,2 94

Bestämmelser för hur man ska arbeta med anpassningar och särskilt stöd i alla delar av 
undervisningen är en viktig fråga. En del av detta är vilket stöd och vilka anpassningar 
som ska erbjudas i anslutning till provsituationer till exempel de nationella proven, 
behöver förankras hos alla lärare och därefter följas.

Det finns flera andra exempel på vad som är gynnsamt för att stärka och stödja 
lärandet, både i den egna kommunen och i andra, liksom forskning, som vi behöver 
undersöka och ta till oss. Detta sker genom generella och riktade 
kompetensutvecklingsinsatser för rektorer, utvecklingsledare, pedagoger samt 
personal i EHT. Ytterligare ett steg i att skapa ett sammanhang som riktar fokus på 
verksamhetens potential att utveckla undervisningen är de ämnesnätverk som finns i 
kommunen. De finns för svenska, matematik och engelska och leds av förstelärare, i 
ett team, för att hålla gemensam riktning, men också verka för att bryggor mellan både 
ämnen och åldrar skapas och stärks. I dessa nätverk får de nationella proven sin plats, 
liksom bedömningsstöden, planen för kunskapsuppföljning och formativ bedömning. I 
dessa forum kommer också behov av kompetensutveckling att identifieras. Detta 
syftar till att öka likvärdigheten och stärka professionen, via kollegialt lärande. 

Skolfrånvaron såväl den anmälda som den oanmälda är omfattande och påverkar 
sannolikt skolresultaten mycket negativt. Skolfrånvaron måste utredas och rektor 
måste prioritera insatser och åtgärder för att minska skolfrånvaron. Huvudmannen och 
rektorerna behöver ta en mer aktiv roll i att följa upp skolfrånvaro och 
matematikresultat för att fler elever ska bli behöriga till gymnasiet när de avslutat 
grundskolan i Hallsbergs kommun. Stadieövergången från mellan- till högstadiet har en 
orimligt negativ påverkan på elevernas betyg, vilket inte kan accepteras. Skolan måste 
jobba mer med det gemensamma ansvaret och samarbetet och vara mindre 
individualister. Detta är särskilt tydligt på högstadieskolorna där arbetslagets roll måste 
stärkas och ämneslagens roll minskas. Arbetet måste mer utgå från de elever vi 
ansvarar för tillsammans och mindre från oss själva och de strukturer som vi är vana 
vid och trygga med.



Datum 2019-10-29 Sida
Bildningsförvaltningen 2019 46(54)

5.3 Elevernas ansvar och inflytande

Bildningsnämndens mål Uppfyllt Delvis 
uppfyllt

Ej 
uppfyllt

Elevens upplevelse av inflytande i undervisningen ska årligen öka X

5.3.1 Analys

Då vi fortfarande inte når målet behöver vi fortsätta att arbeta med området 
inflytande. Formativ undervisning har i forskning visat sig vara en bra väg att gå och 
därför har vi åter aktualiserat bedömningspolicyn från 2013.

Det finns stor samlad erfarenhet av vad som fungerar som behöver spridas mellan, och 
inom, enheterna. Det finns en stor medvetenhet om att det är viktigt att verksamheten 
ständigt visar hur eleverna förväntas ta ansvar och i vilka frågor de kan ha inflytande. 
Undervisningens upplägg, med överblick, målsättningar, självskattning och repetition 
beskrivs som avgörande.

Det är även viktigt att man tillåts att misslyckas och att skolan jobbar för att stärka 
eleverna i sin självständighet och förmåga att ta ansvar. För att detta ska vara möjligt 
måste vi som arbetar med eleverna ständigt ha strategier för att stärka elevernas 
självkänsla och självförtroende. Det hela underlättas av goda relationer mellan elever 
och vuxna. En annan framgångsfaktor är elever som trivs. Arbetsglädje för elever och 
personal har också positiva effekter. Tyvärr ser vi att arbetsglädjen avtar ju äldre 
eleverna blir.

5.3.2 Utvecklingsområden

Arbetet med att skapa strukturer som blir kända och givande för eleverna, för 
utvecklingssamtal, klassråd och elevråd behöver intensifieras. Lärmiljöerna behöver 
utformas för att stödja upplevelsen av ett demokratiskt klimat och arbetssätt. Det nära 
ledarskapet och samarbetet i arbetslagen behöver utvecklas i syfte att förändra 
undervisningen i detta avseende. Fritidshemmet är viktigt för de elever som deltar i 
den verksamheten.

Stödet till rektorer och utvecklingsledare behöver ökas och bli ännu mer riktat. 
Rektorer behöver leda arbetet med pedagogerna så att detta blir självklart innehåll i 
den kontinuerliga planeringen och uppföljningen. Under året kommer 
Bedömningspolicyn att bearbetas för att öka förståelsen för hur elevens inflytande är 
viktigt för en ökad måluppfyllelse.

5.4 Skola och hem

Bildningsnämndens mål Uppfyllt Delvis 
uppfyllt

Ej 
uppfyllt

Vårdnadshavare och elever ska vara nöjda med våra skolor          X

5.4.1 Analys

De flesta enheter arbetar aktivt och riktat med att upprätthålla och förbättra 
kontakten med hemmet, men säger att de ändå inte når ända fram med alla. De 
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konstaterar att det är viktigt att det som tas upp på till exempel föräldramöten är av 
stor angelägenhet för föräldrarna. Veckobrev och mailutskick ska vara enkla, men 
innehållsrika, och bjuda in till delaktighet. I vissa fall behöver föräldrar också få stöd i 
att de är viktiga för sina barns skolgång. Vi ser att kontakten och det nära samarbetet 
med hemmet tenderar att minska med elevernas ålder, vilket troligen har negativa 
effekter på måluppfyllelse och skolfrånvaro.

Skolfrånvaron är ett av de områden där skolan och hemmet måste ha ett nära 
samarbete för att minska skolfrånvaron. I vissa fall när vi ser att vårdnadshavare inte 
förmår att få sina barn till skolan, kan det vara nödvändigt med stöd och samarbete 
med social- och arbetsmarknadsförvaltningen. Problemen med skolfrånvaro är 
omfattande, vilket inte är acceptabelt.

5.4.2 Utvecklingsområden

På skolorna vill man utveckla rutiner och handlingsplaner för samverkan med hemmen. 
Där ingår att skapa engagerande möten där alla känner sig delaktiga och välkomna. En 
viktig aspekt är att utveckla tillgängligheten i all skriftlig och muntlig information, så att 
alla kan ta till sig information på sitt eget modersmål. Det stödet bör utvecklas för 
samtliga skolor via förvaltningen. Skolan måste bli tydligare när det gäller 
förväntningar på vårdnadshavare och barn. I de fall när skolan ser brister måste man 
agera skyndsamt. Skolan bör även arbeta för att skapa forum där föräldrar kan stärka 
varandra i föräldrarollen. Tematiska föräldramöten kan vara en metod där föräldrar 
kan utbyta kontaktinformation, komma överens om gemensamma "regler" och 
förhållningssätt i olika frågor.

Samarbetet med social- och arbetsmarknadsförvaltningen bör också stärkas i syfte att 
arbeta med tidiga och samordnade insatser.

5.5 Övergång och samverkan

Skolorna uppger att övergångarna fungerar väl. Ibland fallerar kommunikationen med 
vårdnadshavare, vilket uppfattas som allvarligt. Många nämner att överskolningarnas 
samtliga delar behöver en lång tidsperiod för att hinnas med så att samverkan kan ske 
med kvalitet. Det är viktigt för alla elever, men poängteras som särskilt viktigt för de 
elever som har särskilda behov. Övergången från skolår 6 till skolår 7 är den övergång 
som innebär störst förändring, då de flesta byter skola, lärare och klasskamrater, lika 
så från åk 9 till gymnasiet. Där byter eleverna ibland också ort. Edwise är en viktig 
kanal, som är avgörande att den fungerar.

5.5.1 Analys

Även om många skolor uppger att de arbetar med övergångarna på ett bra sätt och att 
man utvecklat och förfinat rutinerna för stadieövergångar, så kan vi se i elevernas 
resultat att stadieövergångarna är mycket kritiska för våra elever. Den mest kritiska 
övergången är från mellanstadiet till högstadiet. På bara en termin försämras 
elevernas betyg i snitt två betygssteg mellan skolår 6 och skolår 7. Vi ser även att 
många elever har svårt att hantera den frihet och det ansvar som man plötsligt får när 
man börjar högstadiet. Frånvaron är en annan faktor som för några elever blir 
omfattande då de börjar på högstadiet.
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5.5.2 Utvecklingsområden

Det är nödvändigt att ytterligare förtydliga hur dokumentationen ska ske i Edwise, 
särskilt vid nyrekryteringar. Några skolor kommer att förbättra rutinerna för att ta 
emot elever och vårdnadshavare efter att överskolningen från förskolorna är avslutad 
(vem gör vad; rektor, mentor, specialpedagog, fritidspersonal, skolsköterska med 
flera).  Vid överlämnanden från skolår 6 till skolår 7 behöver gången förbättras i vissa 
delar så att det blir en mjuk övergång. Även i övergången från åk 9 till gymnasiet finns 
behov av förbättringar, bland annat vad gäller den skriftliga dokumentationen.

Huvudmannen måste arbeta med att jobba för att övergången till högstadiet inte får 
de effekter som vi kan se idag och som vi sett under många år. Rektorerna på 
högstadieskolorna måste styra verksamheten så att eleverna känner att de kan 
fortsätta att utvecklas från den nivå där de befinner sig, behålla motivation och 
självförtroende. Alla som arbetar på högstadiet måste tänka att det är de som ska 
möta eleverna och leda de den sista delen för att alla ska klara grundskolans mål. Att 
hitta anledningar, orsaker och förklaringar till varför elever inte klarar kunskapskraven, 
är bara relevant om de kopplas till undervisningen och förbättringar som man kan göra 
på skolan.

5.6 Skolan och omvärlden

Under det gångna läsåret har studie- och yrkesvägledningen fått en tydligare struktur 
med en gemensam plan för hela kommunen. Det har även utbildats inom området och 
kommunen har köpt ett digitalt stöd "Hej syv".

Flera skolor har ett gott samarbete med det civila samhället exempelvis föreningslivet 
och alla skolor har ett nära samarbete med kulturavdelningen, som jobbar med att alla 
elever ska få en kulturell upplevelse varje termin. Skapande skola är en del där skolan 
samverkar med lokala konstnärer och kulturarbetare för att genomföra gemensamma 
projekt mellan skola och kulturutövare.

5.6.1 Analys

Studie- och yrkesvägledning och kultur och fritid är de delar som blir mest tydliga när 
det gäller skola och omvärld. Detta område har stor utvecklingspotential och har inte 
fått samma fokus då kunskapsresultaten i skolans olika ämnen har varit prioriterade.

5.6.2 Utvecklingsområden

För elevers motivation för skolarbetet och möjligheten att kunna se sig själva i framtida 
studier och arbetsliv är det mycket viktigt att ha med denna aspekt i övrig undervisning 
framöver.

Förvaltningen stödjer arbetet via ett verktyg som heter hejsyv.se, vilket ger inspiration 
och handfasta upplägg för hur detta kan ske. I det omedelbara kommer former för 
prao i skolår 8 och 9 att arbetas fram tillsammans med studie- och yrkesvägledaren. 
Området kommer att införlivas i det övriga kvalitets- och utvecklingsarbetet. Den 
huvudmannaplan för arbetet med studie- och yrkesvägledning, som tagits fram måste 
implementeras. Samverkan med det lokala näringslivet och andra aktörer kan även 
utvecklas.
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5.7 Betyg och bedömning

5.7.1 Analys

Den bedömningspolicy som arbetades fram 2013, behöver återupplivas och bearbetas 
för att vara aktuell och relevant som stöd för pedagogerna. I vissa fall följer 
bedömningarna inte innehållet i kursplanerna och eleverna förstår inte alltid 
grunderna för bedömning. De förlorar då sin möjlighet att ta det egna ansvaret för sitt 
lärande samt bygga strategier som fungerar över tid och i andra sammanhang. 
Pedagoger är ensamma i att göra sina bedömningar, vilket i förlängningen kan 
innebära mindre rättssäkra betyg. Lärarlag och arbetslag är viktiga forum för detta och 
utvecklingsledare, tillsammans med rektorer, är de som tydligare ska leda detta 
arbete.

5.7.2 Utvecklingsområden

Framöver kommer bedömningspolicyn att bearbetas för att stödja:

 formativ bedömning så att eleverna blir medvetna om processen samt tydligare 
ser på utvecklingen i sina egna arbeten,  

 användandet av de fem nyckelstrategierna systematiskt i undervisningen,
 utvecklingen av pedagogers bedömarkompetens och
 ett stärkt ledarskap i klassrummet.

På skolan behöver såväl gemensam planering som bedömning och betygsättning, till 
exempel ämnesövergripande arbetssätt, utökas. Medvetenheten om hur extra 
anpassningar och särskilt stöd bidrar till elevers lärande måste också öka. Vidare är det 
viktigt att skapa lektionsstrukturer med vad som krävs för att nå de olika betygsstegen 
och även visa elevexempel med olika kvaliteter. Bygga fysiska och psykiska lärmiljöer 
som är tillgängliga för alla.

Dessutom behöver utvecklingsledarnas kompetens att leda det systematiska 
kvalitetsarbetet fortsatt stöd. Både revideringen av bedömningspolicyn och det 
systematiska kvalitetsarbetet kommer att stödjas i de förvaltningsövergripande 
forumen.
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6 Förskoleklassen

6.1 Analys

I skolornas egna kvalitetsredovisningar framkommer en delvis varierad bild av hur 
förskoleklassens funktion och verksamhet har varit tydlig, prioriterad och följts upp, 
och därmed är likvärdigheten inte garanterad. Vanligast är att förskoleklassen 
organisatoriskt är en del av övriga skolan, till exempel arbetslag med f-3. Det leder till 
det positiva att vara en självklar del i lärande, men kan också innebära att det unika i 
förskoleklassens syfte blir osynligt och därmed inte utvecklas. Eftersom förskoleklassen 
antas bli en obligatorisk del av grundskolan, bör vi organisera för det så snart som 
möjligt. Det gäller även hur vi bemannar förskoleklassen. Några enheter har lärare mot 
de tidiga skolåren som följer eleverna i fyra år från förskoleklass till skolår 3. Andra 
enheter har valt att ha förskoleklassen som ett mellanår, bemannat med förskollärare. 
Den senare är ovanlig i Hallsbergs kommun och bör inte finnas i framtida planering.

6.2 Utvecklingsområden

På den övergripande nivån behöver ett förtydligat och förbättrat stöd för 
förskoleklassens ökade kvalitet och likvärdighet ges, tillsammans med rektorer och 
pedagoger. I Planen för kunskapsuppföljning har gemensamt bedömningsmaterial 
använts inom matematik, Att förstå och använda tal. Det ersätts av Skolverkets 
material Hitta språket och Hitta matematiken, vilket började användas detta läsår 
2018 - 2019 (blir obligatoriska att använda från den 1 juli 2019), för att kartlägga 
elevers kunskaper i matematiskt tänkande och språklig medvetenhet i förskoleklass. På 
många skolor behöver rektor ge ett tydligare stöd till lärarna i hur undervisningen i 
förskoleklass ska planeras, genomföras och följas upp samt skapa förutsättningar för 
planering, uppföljning, utvärdering och reflektion. Det finns alltså en 
utvecklingspotential avseende hur elevernas utveckling och lärande följs upp utifrån 
mål för verksamheten och framför allt på klass- och skolnivå för att utveckla 
verksamheten mot de nationella målen för utbildningen. Även att tydliggöra syftet 
med arbetspass och aktiviteter behöver bli en självklar del i undervisningen samt att 
utveckla undervisningen avseende anpassningar efter elevernas individuella behov för 
att skapa utmaningar på rätt nivå.

Pedagoger arbetar uthålligt med att:

 tydliggöra, för eleverna, syftet med arbetspass och aktiviteter för att bli en 
självklar del i undervisningen och

 utveckla undervisningen avseende anpassningar efter elevernas individuella 
behov för att skapa utmaningar på rätt nivå.

Rektor ger ett tydligare stöd till lärarna i:

 hur undervisningen i förskoleklass ska planeras, genomföras och följas upp,
 att skapa förutsättningar för planering, uppföljning, utvärdering och reflektion 

och
 att ha forum för utveckling, till exempel arbetslaget.

Förvaltningen stödjer genom:

 en tydlig struktur i det systematiska kvalitetsarbetet, kopplat till läroplanen,
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 att tillhandahålla verktyg för uppföljning,
 att ha forum för utveckling och
 att skapa förutsättningar för kompetensutveckling.

Detta sker via till exempel självskattningar, enkät, pedagogisk dokumentation och 
uppföljning, vilka återkommer med viss regelbundenhet över året.
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7 Fritidshemmet

7.1 Analys

I skolenheternas egna kvalitetsredovisningar syns att arbetet med fritidshemmets 
uppdrag har genomförts på olika vis och därmed är likvärdigheten inte garanterad. Hos 
många har fokus varit på värdegrundsfrågor som ansvar, inflytande och respekt och 
mindre på den delen som handlar om läroplanens samtliga förmågor genom att 
komplettera förskoleklassen och skolan. Den fria leken får stort utrymme samtidigt 
som pedagogerna tar ett stort ansvar för dagens rastaktiviteter för att skapa en positiv 
dag i sin helhet för de elever som deltar i fritidsverksamheten, till exempel att hitta 
balans mellan aktivitet och vila.

Flera enheter uttrycker ett behov av att bli bättre på samverkan mellan fritidshemmet 
och skolan, stärka bryggan liksom att utveckla en systematik för planering, 
genomförande och uppföljning. De flesta har börjat använda sig av så kallade frippar, 
fritidshemmets pedagogiska planeringar, och ser fortsatt behov av att utveckla dem.

7.2 Utvecklingsområden

På den övergripande nivån behöver ett förtydligat och förbättrat stöd för detta 
utarbetas, tillsammans med rektorer och pedagoger. Undervisningskvaliteten behöver 
kartläggas och höjas. Arbetet med tydliga planeringar och utvärderingar, så kallade 
frippar, behöver stödjas. Dessa är viktiga inslag i det systematiska kvalitetsarbetet 
också på den egna enheten. De utgör underlag för analys av vad som fungerar och 
varför, för att på så sätt identifiera nya utvecklingsområden. Rektorer behöver 
organisera för ökad samverkan mellan fritidshemmet och skolan, bland annat genom 
gemensam planeringstid. Kopplingen mellan lärtillfällen på fritidshemmen och den 
pågående undervisningen i skolan behöver stärkas och stimuleras. Undervisningen bör 
fokusera på kvaliteten i aktiviteterna, för att kunna arbeta systematiskt och hålla 
processen levande i den utsträckning som är önskvärd.

Pedagoger arbetar uthålligt med att:

 tydliggöra, för eleverna, syftet med arbetspass och aktiviteter för att bli en 
självklar del i utbildningen och

 utveckla utbildningen avseende anpassningar efter elevernas individuella 
behov för att skapa utmaningar på rätt nivå och stärka elevens egna 
lärstrategier samt självkänslan.

Rektor ger ett tydligare stöd till pedagogerna i:

 hur utbildningen i fritidshemmet ska planeras, genomföras och följas upp, för 
att stärka kopplingen mellan lärtillfällen på fritidshemmen och den pågående 
undervisningen i skolan, till exempel via så kallade ”frippar”,

 att skapa förutsättningar för planering, uppföljning, utvärdering och reflektion,
 att organisera för ökad samverkan mellan fritidshemmet och skolan, bland 

annat genom gemensam planeringstid och
 att ha forum för utveckling, till exempel arbetslaget.
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Förvaltningen stödjer genom:

 en tydlig struktur i det systematiska kvalitetsarbetet, kopplat till läroplanen,
 att tillhandahålla verktyg för uppföljning,
 att ha forum för utveckling och
 att skapa förutsättningar för kompetensutveckling.

Detta sker via till exempel självskattningar, enkät, pedagogisk dokumentation och 
uppföljning, vilka återkommer med viss regelbundenhet över året.
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8 Slutsatser och nya mål
Våra förskolor och skolor står för bra verksamheter i de allra flesta avseenden. De 
flesta vårdnadshavare är nöjda och trygga. Eleverna, de flesta, möts i förskolan och 
skolan av pedagoger som respekterar dem och utmanar dem att lära och utvecklas. 
Pedagogerna planerar och genomför, överlag, den undervisning som uppdraget 
påbjuder. Förskolechefer och rektorer leder och organiserar sina medarbetare med 
intentionen att allt ska få sin plats och alla kunna komma till sin rätt. Förvaltningen och 
nämnden stödjer och ger resurser.

Trots det är inte måluppfyllelsen så god som behövs för att alla elever ska vara redo för 
gymnasiestudier. Trots det finns det både vårdnadshavare och barn och elever som 
inte känner sig trygga. Undervisningen lyckas inte möta alla barn och elever. 
Förskolechefernas och rektorernas intentioner når inte ända fram och det stöd och de 
resurser som ges träffar inte 100 % rätt. Våra verksamheter har inte, fullt ut, den 
kvalitet som krävs. Likvärdigheten är inte garanterad.

Att år efter år konstatera att läget är ungefär som förra året och tidigare år, visar att 
åtgärderna som våra barn och elever så väl behöver inte är verkningsfulla eller uteblir. 
I princip alla skolenheter har allt för många elever med allt för hög frånvaro. 
Matematikresultaten är under all kritik på de nationella proven i framför allt skolår 3 
och skolår 9. Nästan alla elever sänker sina betyg markant mellan skolår 6 och skolår 7. 
Gymnasiebehörigheten är till stor del kopplat till om eleverna klarar kunskapskraven i 
matematik, skolår 9.

Vi har de senare åren arbetat med rutiner för uppföljning och analys, för att få syn på 
just vad som behöver göras annorlunda. Vi har sagt ”vi är bra på analyser”. Vi har sett 
och uttalat behoven. Därefter har vi letat lösningar. Det är här svaret finns på vilka 
förändringar som behöver göras.

Svaret är att verka för en samsyn om hur undervisning sker. Det är gemensamma 
överenskommelser och rutiner som skapar stabilitet och hållbarhet. Det är att 
tillsammans prioritera var kraften ska riktas. Svaret är att stöd och prioriteringar måste 
ge utrymme för det unika för varje enhet. Det är att nyttja forskningsrön och studier 
genom att noga överväga om det passar just här. Det är att systematiskt genomföra 
och dokumentera förändringar och dess konsekvenser, för att sedan dela lärdomar. 
Det är alltså inte att alla ska ha samma eller lika. Det är inte det som är kvalitet och 
likvärdighet. För att det unika ska få sitt utrymme behöver organisationens 
självförtroende stärkas, professionen tydliggöras och skiljas från personen samt alla 
ledarskap utforska och finna sitt så kallade frirum. Kompetens och förmåga verkar 
växelvis med förtroende och tillit. Vi eftersträvar självklart en uppåtgående, positiv 
spiral – för allas bästa.

Inför kommande läsår har vi en ny organisation och flera nya skolledare i våra förskolor 
och skolor. Vi har även en helt ny förskoleenhet och en biträdande skolchef. Låt oss för 
den delen inte missa att ta med oss lärdomarna från detta läsår och tidigare läsår. Vi 
ska ge barnen och eleverna i Hallsbergs kommun den bästa tänkbara förskola, skola 
och fritidshem.

Fredrik Nordvall, Förvaltningschef

Bildningsförvaltningen, Hallsbergs kommun
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Bildningsförvaltningen 

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

Bildningsförvaltningen
0582-68 53 45
bildningsforvaltningen@edu.hallsberg.se

Sammanträdesdagar 2020 för beredningsutskottet, kultur- och 
fritidsutskottet, bildningsnämnden samt verksamhetsbesök

Beredningsutskottet 

14 januari kl 15.00
4 februari kl 15.00
10 mars kl 15.00
14 april kl 15.00
5 maj kl 15.00
2 juni kl 15.00
11 augusti kl 15.00
15 september kl 15.00
13 oktober kl 15.00
3 november kl 15.00
1 december kl 15.00

Kultur- och fritidsutskott 

11 februari kl 09.00
12 maj kl 09.00
8 september kl 09.00
10 november kl 09.00

Bildningsnämnden

28 januari kl 08.30
25 februari kl 08.30
24 mars kl 08.30, heldag
28 april kl 08.30
19 maj kl 08.30
16 juni kl 08.30
25 augusti kl 08.30
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Bildningsförvaltningen 

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

30 september kl 08.30, onsdag
27 oktober kl 08.30 
17 november kl 08.30, heldag
15 december kl 08.30

Verksamhetsbesök

11 februari eftermiddag
17 mars
12 maj eftermiddag
26 maj
15 september förmiddag
20 oktober
10 november eftermiddag
8 december
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Sammanfattning av beslut enligt delegationsordningen position
2.15 – 2.17

Ärendebeskrivning 
På bildningsnämndens sammanträde den 1 oktober redovisas inkomna anmälningar om kränkande
behandling till huvudman perioden 2019-10-01 – 2019-10-28.

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

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

Ärendet 
Det har inkommit sammanlagt 19 anmälningar till bildningsnämnden perioden 2019-10-01 – 
2019-10-28.

Folkasboskolan 5 st
Transtenskolan 4 st
Sköllersta skola 4 st
Förskolan Treudden 1 st
Fredriksbergskolan 4 st
Förskolan Tallbacken 1 st

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

En av anmälningarna handlar om en elev som blir verbalt kränkt av en annan elev. Eleven blir ledsen, 
när den andre eleven ser det upphör kränkningarna. Samtal har förts med de inblandade eleverna 
och vårdnadshavare är informerade. Utredningen är avslutad. 

En av anmälningarna handlar om en elev som fått ett olämpligt mms av en annan elev. Skolans 
elevhälsa är inkopplat i ärendet. Samtal har förts med inblandade elever och vårdnadshavare är 
informerade. Det framkommer att eleven som fått ett olämpligt mms också skickat ett likadant till 
den andra eleven. I utredningen konstaterar skolan att ingen kränkning skett. Utredningen är 
avslutad. 

En anmälan handlar om två barn som handlar i en konflikt, vilket resulterar i att det ena barnet slår 
det andra barnet med en pinne. Personalen kommer att vara mer närvarande kring barnen och 
hjälpa dem hantera konflikter när de uppstår. De kommer också ha en fortlöpande kontakt med 
vårdnadshavare. Ärendet pågår och utredningen fortsätter.

En anmälan handlar om flera elever som hamnar i konflikt med varandra. En elev blir verbalt kränkt 
av två andra elever. Då har eleven svarat tillbaka med att slå dem. Konflikten fortsätter och fler 
elever blandar sig i. Eleven som blivit verbalt kränkt blir nu också fysiskt kränkt. Samtal har förts med 
samtliga inblandade elever och deras vårdnadshavare. Skolans trygghetsteam är inkopplat. 
Uppföljning kommer att ske för att säkerställa att konflikten inte fortsätter och att kränkningarna 
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upphör. 

En av anmälningarna handlar om en elev som upplever sig kränkt av en händelse på skolgården. 
Eleven berättar att en annan elev sparkat eleven ett flertal gånger. Ingen anledning finns angiven. 
Den andre eleven har en annan berättelse om händelseförloppet. Samtal har förts med alla 
inblandade elever. Skolans trygghetsteam har kopplats in. Vårdnadshavare är informerade. 
Utredningen är avslutad. 

En av anmälningarna handlar om en elev som blir fysiskt kränkt av en annan elev. Tumult uppstår på 
skolgården på lunchrasten, över en fotboll. Det resulterar i att eleven blir sparkad av den andra 
eleven. Eleven som blir sparkad springer och gömmer sig, medan den andra eleven går och letar och 
hotar att slå den ena eleven. Vårdnadshavare är informerade. Ärendet pågår och utredningen 
fortsätter. 

En av anmälningarna handlar om att det kommer till skolans kännedom att en elev under 
höstterminen har blivit verbalt kränkt av andra elever på fritiden vid ett flertal tillfällen. Skolans 
elevhälsa kopplats in i ärendet. Vårdnadshavare är informerade. Utredningen är avslutad. 

En av anmälningarna handlar om en elev som upplever sig kränkt av en händelse på skolgården. 
Några elever har lekt på rasten, när en annan elev blandade sig i och konflikt uppstod. Den eleven 
som blandade sig i har en annan berättelse om händelseförloppet. Samtal har förts med alla 
inblandade elever. Skolans trygghetsteam har kopplats in. Vårdnadshavare är informerade. 
Utredningen är avslutad.

En anmälan handlar om ett barn som blir instängt i ett trångt utrymme av ett annat barn. Det barnet 
som blir instängt blir rädd. Vårdnadshavare är informerade. Personalen vidtar åtgärder för att 
minimera risken att det händer igen. Utredningen är avslutad. 

En av anmälningarna handlar om en elev som blir fysiskt kränkt av en annan elev. Detta på grund av 
att den ene eleven kränkt ytterligare en elev fysiskt. Det var flera händelser under en och samma 
dag. Samtal har förts med inblandade elever. Vårdnadshavare är informerade. Personal kommer att 
stärka upp ute i korridoren för att trygga eleverna. Ärendet pågår och utredningen fortsätter. 

En av anmälningarna handlar om en elev som blir fysiskt kränkt av en annan elev. Den utsatte eleven 
hade enligt anmälan provocerat den andra eleven, vilket resulterade i att den andra eleven sparkade 
tillbaka. Samtal har förts med inblandade elever och vårdnadshavare har blivit informerade. 
Uppföljning har skett. Utredningen är avslutad. 

En av anmälningarna handlar om en elev som blir verbalt kränkt av en annan elev. Eleven som blir 
kränkt uppger sedan att det har hänt vid ett flertal tillfällen innan. Samtal har förts med de 
inblandade eleverna och vårdnadshavare är informerade. Uppföljning har skett och då har eleven 
talat om att kränkningarna upphört. Utredningen är avslutad. 

En av anmälningarna handlar om en elev som blir utfryst och verbalt kränkt av andra elever. Eleverna 
har enligt anmälan ljugit och talat illa om eleven för andra elever. Mentor och kurator är inkopplade i 
ärendet. Samtal har förts med inblandade elever och deras vårdnadshavare är informerade. Ärendet 
kommer att följas upp. Fortsätter det kopplas skolans trygghetsteam in. 
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En anmälan handlar om en elev som hittar sin ena sko genomblöt. Innan dess ska eleven ha hittat en 
lapp med en text på. Det är oklart vem som utfört handlingen. Skolan följer upp händelsen. 
Vårdnadshavare är informerade. Utredningen är avslutad.

En anmälan handlar om en elev som hittar sin ena stövel genomblöt. En stund senare hittar eleven 
sin ena sandal blöt även den. Det är oklart vem som utfört handlingen. Skolan följer upp händelsen. 
Vårdnadshavare är informerade. Utredningen är avslutad.

En av anmälningarna handlar om en elev som får ett slag i nacken av en annan elev. Samtal har förts 
med inblandade elever och deras vårdnadshavare. Utredningen är avslutad.

En av anmälningarna handlar om en elev som blir kränkt av en annan elev. Detta föranleddes av att 
den utsatte eleven hade motat ut den andre eleven ur ett grupprum där den utsatte eleven 
tillsammans med några andra satt och studerade. Samtal har förts med inblandade elever och deras 
vårdnadshavare. Utredningen är avslutad.

En av anmälningarna handlar om en elev som blir fysiskt kränkt av den annan elev. Den andre eleven 
gick själv till pedagogerna och berättade vad som hänt. Samtal har förts med de inblandade eleverna 
och vårdnadshavare är informerade. Utredningen är avslutad. 

En anmälan handlar om en elev som berättar att eleven blir fysiskt och verbalt kränkt av flera andra 
elever. Detta är något som pågått till och från. Just när anmälan görs har eleven blivit puttad och 
andra elever skrikit otrevliga ord. Samtal har förts med de inblandade eleverna och vårdnadshavare 
är informerade. Uppföljning sker för att säkerställa att kränkningarna upphör. Fortsätter de kopplas 
skolans trygghetsteam in.

Bildningsförvaltningen

Fredrik Nordvall Jenny Andersson

Förvaltningschef Nämndsekreterare
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