
KALLELSE
Sammanträdesdatum  2021-10-26  

  Bildningsnämnden 

Tid Plats
 08:30 Kommunhuset Hallsberg, Sottern

Övriga 
 

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

Ej tjänstgörande ersättare 
 

Aminatu Bello (S)
Per Anders Thor (S)
Jamal Bayazidi (S)
Linus Andersson (S)
Tomas Wetterberg (V)
Andreas Zakrisson (C)
Sawpon Reza (M)
Helén Svensson (MP)
Gert Öhlin (L)
Jimmy Olsson (SD)
Vakant . (SD)

Beslutande ledamöter 
 

Siw Lunander (S)
Theres Andersson (S), vice ordförande
Ulrika Björklund (M), 2:e vice ordförande
Christel Forsberg (S)
Joakim Hedelind (S)
Jessica Erichsen (S)
Laura Hedlund (C)
Emelie Mc Quillan (M)
Martin Pettersson (KD)
Oscar Lundqvist (SD)
Lars-Ove Nilsson (SD)
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KALLELSE
Sammanträdesdatum  2021-10-26  

1 – Sammanträdets inledning Föredragande Ordförande 

Ärendebeskrivning 
1. Mötets öppnande
2. Tjänstgörande ersättare
3. Godkännande av dagordning
4. Anmälan om jäv
5. Val av justerare
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KALLELSE
Sammanträdesdatum  2021-10-26  

2 – Presentation av ny medarbetare Föredragande  

Ärendebeskrivning 
Presentation av vikarierande fritidschef Anders Wiiand på nämndens sammanträde 26 oktober.
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KALLELSE
Sammanträdesdatum  2021-10-26  

3 - Lägesredovisning och ekonomisk 
uppföljning för bildningsnämndens 
verksamheter 2021 (21/BIN/109)

Föredragande Ines Hadziosmanovic, 
Catharina Lindvall-Scharmer 

Ärendebeskrivning
Bildningsförvaltningen lämnar lägesredovisning och ekonomisk uppföljning för bildningsnämndens 
verksamheter oktober 2021 enligt bilaga.

Beredningsutskottets behandling av ärendet (BU § 112 2021) 
Ines Hadziosmanovic informerar utskottet om den ekonomiska uppföljningen. Lägesredovisningen 
biläggs handlingarna till nämndens sammanträde, då statistikdatum är
 15 oktober.
Ordförande föreslår beredningsutskottet föreslå bildningsnämnden besluta att 
ekonomisk uppföljning för bildningsnämndens verksamheter oktober 2021 läggs till handlingarna. 
Lägesredovisningen behandlas direkt på nämndens sammanträde 26 oktober.
Förslag till beslut
Beredningsutskottet föreslår bildningsnämnden besluta att ekonomisk uppföljning för 
bildningsnämndens verksamheter oktober 2021 läggs till handlingarna. Lägesredovisningen 
behandlas direkt på nämndens sammanträde 26 oktober.
Beslutsunderlag 

 Ekonomisk uppföljning september
 Lägesredovisning oktober
 Val av skola, statistik 15 oktober
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KALLELSE
Sammanträdesdatum  2021-10-26  

4 - Bildningsnämndens mål och budget 2022 
samt flerårsplan 2023-2024 (21/BIN/193)

Föredragande Ines Hadziosmanovic, 
Catharina Lindvall-Scharmer 

Ärendebeskrivning
På bildningsnämndens sammanträde 21 september 2021 skulle beslut fattas om 
bildningsförvaltningens mål och budget 2022 samt flerårsplan 2023-2024. Ärendet 
återremitterades då för att återkomma på nästkommande nämndsammanträde 26 oktober på 
grund av att det saknades en barnkonsekvensanalys.

 En barnkonsekvensanalys är nu gjord och redovisas i bilaga.

Beredningsutskottets behandling av ärendet (BU § 113 2021) 
I beredningsutskottet yrkar ordförande bifall till förslaget.
Förslag till beslut
Beredningsutskottet föreslår bildningsnämnden besluta att
1. Mål och budget 2022 samt flerårsplan 2023-2024 godkänns.
2. Mål och budget 2022 samt flerårsplan 2023-2024 överlämnas till ekonomiavdelningen.
Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse Mål och budget 2022-2024
 Barnkonsekvensanalys Mål och budget 2022
 Mål och budget 2022 samt flerårsplan 2023 och 2024 för bildningsnämndens verksamheter

Expedieras till
Ekonomiavdelningen
 Chefer i bildningsförvaltningen
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KALLELSE
Sammanträdesdatum  2021-10-26  

5 - Sammanträdesdagar för 
bildningsnämnden 2022 (21/BIN/311)

Föredragande  

Ärendebeskrivning
Sammanträdesdagar för bildningsnämnden behöver fastställas för år 2022.

Beredningsutskottets behandling av ärendet (BU § 114 2021) 
Ordförande presenterar förslag på sammanträdesdagar och datum för verksamhetsbesök 2022.
Jenny Andersson informerar om verksamhetsbesöken hösten 2021. Besöket 2 november flyttas till 
18 november klockan 08.30.
I beredningsutskottet yrkar ordförande bifall till förslaget.
Förslag till beslut
Beredningsutskottet föreslår bildningsnämnden besluta att godkänna förslag på 
sammanträdesdagar för år 2022.
Beslutsunderlag 

 Sammanträdesdagar 2022
 Sammanträdesdagar 2022 för beredningsutskottet, bildningsnämnden, kultur- och 

fritidsutskottet samt verksamhetsbesök

Page 6 of 84



KALLELSE
Sammanträdesdatum  2021-10-26  

6 - Bildningsförvaltningens 
kvalitetsredovisning för förskola och skola 
läsåret 20/21 (21/BIN/230)

Föredragande Catharina Lindvall-
Scharmer, Jenny Stenmark 

Ärendebeskrivning
Den förvaltningsövergripande kvalitetsredovisningen har sammanställts utifrån förskolornas och 
skolornas kvalitetsredovisningar, resultat från grundskolan i form av uppföljning av betygsstatistik, 
nationella ämnesprov i årskurs 3 och kommungemensamma enkäter i relation till 
bildningsnämndens och nationella mål.

Beredningsutskottets behandling av ärendet (BU § 115 2021) 
Catharina Lindvall-Scharmer presenterar muntligt förvaltningens kvalitetsredovisning 
för förskola/skola läsåret 2021/2022.
I beredningsutskottet yrkar ordförande bifall till förslaget.
Förslag till beslut
Beredningsutskottet föreslår bildningsnämnden besluta att lägga informationen till handlingarna. 
Beslutsunderlag 

 Bildningsförvaltningens kvalitetsredovisning  för förskola och skola läsåret 20/21
 Kvalitetsredovisning 20 21 Bildningsförvaltningen

Expedieras till
Rektorer förskola/skola
 Verksamhetschef elevhälsan
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KALLELSE
Sammanträdesdatum  2021-10-26  

7 - Återrapportering kring insatser inom 
Nyanländas lärande (20/BIN/432)

Föredragande Jenny Stenmark 

Ärendebeskrivning
Samarbetet med Skolverket kring att höja kvaliteten i undervisningen och förbättra 
förutsättningarna för ökad måluppfyllelse hos nyanlända och flerspråkiga barn och elever pågår 
under perioden 2020-2022. Under läsåret har de större kompetensutvecklingsinsatserna såsom 
traumamedveten omsorg, språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt och pedagogisk 
rastverksamhet startas upp, vilket innebär att personal inom samtliga verksamhetsformer berörs. 
Bildningsförvaltningen ger en muntlig återkoppling kring pågående insatser inom Nyanländas 
lärande.

Beredningsutskottets behandling (BU § 116 2021) 
Ärendet behandlas på nämndens sammanträde 26 oktober.
Förslag till beslut
Ärendet behandlas på nämndens sammanträde 26 oktober.
Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse Nyanländas lärande
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KALLELSE
Sammanträdesdatum  2021-10-26  

8 – Redovisning av delegeringsbeslut Föredragande  

Ärendet i korthet
Delegationsbeslut under perioden 2021-09-21 - 2021-10-25 presenteras på nämndens 
sammanträde 26 oktober.
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KALLELSE
Sammanträdesdatum  2021-10-26  

9 - Redovisning av beslut enligt 
delegationsordningen position 2.15 – 2.17 
(21/BIN/48)

Föredragande  

Ärendebeskrivning
På bildningsnämndens sammanträde 18 maj redovisas ärenden om kränkande behandling enligt 
skollagen 6 kap 10 § skollagen till huvudman perioden 2021-09-21 – 2021-10-25.

På beredningsutskottets sammanträde 12 oktober sker en delredovisning till huvudman.

Beredningsutskottets behandling av ärendet (BU § 118 2021) 
I beredningsutskottet yrkar ordförande bifall till förslaget.
Förslag till beslut
Beredningsutskottet föreslår bildningsnämnden besluta att lägga informationen till handlingarna.
Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse Redovisning av beslut enligt delegationsordningen position 2.15 – 2.17
 6 kap 10 § grundskolan 21-09-21 - 2021-10-19
 6 kap 10 § förskolan 21-09-21 - 2021-10-19
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KALLELSE
Sammanträdesdatum  2021-10-26  

10 – Rapporter Föredragande  

Ärendebeskrivning 

Beredningsutskottets behandling av ärendet (BU § 119 2021) 
Kulturavdelningen/fritidsavdelningen
Lokalplanering
 Ulrika Björklund (M) informerar beredningsutskottet att kommunstyrelsens arbetsutskott haft ett 
extra sammanträde tisdagen 12 oktober angående ny förskola i södra delen av 
 Hallsbergs tätort.
IT
Information från förvaltningen
 Två anmälningar till huvudman när en elev har omfattande frånvaro har inkommit till 
bildningsförvaltningen.
Beredningsutskottet lägger informationen till handlingarna.
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KALLELSE
Sammanträdesdatum  2021-10-26  

11 – Meddelanden Föredragande  

Ärendet i korthet 
Meddelanden till bildningsnämnden under perioden 2021-09-21 - 2021-10-25.
Anmälningar 

 /BIN/2125200 /BIN/2125200    210922 Protokoll från elevrådsmöte på Östansjö 
skola

 /BIN/2125284 /BIN/2125284    Elevråd Stocksätterskolan september 2021
 /BIN/2125390 21/BIN/35-52    Redovisning av uppgifter för statsbidrag Elevhälsa 

2020
 /BIN/2125407 21/BIN/35-53    Redovisning av uppgifter till statsbidrag Mindre 

barngrupper 2020/2021
 /BIN/2125421 /BIN/2125421    211006 Protokoll från elevråd på Östansjö skola_
 /BIN/2125519 20/BIN/40-6    Redovisning av bidrag till Skapande skola 20/21
 /BIN/2125533 21/BIN/35-58    Beslut om statsbidrag för fortbildning av lärare när 

det gäller svenska som andraspråk och kommunal vuxenutbildning i svenska för 
invandrare för 2021
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KALLELSE
Sammanträdesdatum  2021-10-26  

12 – Övriga meddelanden Föredragande  

Ärendebeskrivning 
Bildningsnämnden får en muntlig föredragning av övriga inkomna och utgående meddelanden 
under perioden 2021-09-21 - 2021-10-25.
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KALLELSE
Sammanträdesdatum  2021-10-26  

13 – Övriga frågor Föredragande  

Ärendebeskrivning 

Beredningsutskottets behandling av ärendet (BU § 122 2021) 
- Ulrika Björklund (M) ställer frågan om en kartläggning över förskolans barnantal, hur 
ser prognoserna ut innan nya förskolan i Hallsberg beräknas öppna 2023? 
 Bildningsförvaltningen kommer att besvara frågan på nämndens sammanträde 26 oktober.
- Ordförande informerar utskottet att presidiet fått kallelse till träff med revisorerna 26 oktober.
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KALLELSE
Sammanträdesdatum  2021-10-26  

14 – Sammanträdets avslutning Föredragande  
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Lägesredovisning och ekonomisk uppföljning 
för bildningsnämndens verksamheter 2021

3

21/BIN/109
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2021-09-30 Utfall Budget Prognos Avvikelse 

Drift -267 401 -364 014 -364 014 0
Investering -1 190 -2 500 -2 500 0

DRIFT
Ansvarig Utfall Budget Prognos Avvikelse 

Förvaltningschef -16 875 -31 860 -25 160 6 700
Administrativ samordnare -56 029 -74 351 -74 351 0
Ansvarig Elevhälsan -5 434 -8 714 -8 414 300
Rektor Vretstorp/Östansjö grundskola -13 708 -17 704 -18 804 -1 100
Rektor Vretstorp/Östansjö förskola -10 883 -16 335 -15 335 1 000
Rektor Stocksätterskolan -16 281 -26 868 -27 968 -1 100
Rektor Transtenskolan -18 093 -21 116 -23 716 -2 600
Rektor Långängskolan -20 849 -24 989 -28 189 -3 200
Rektor förskoleomr 1 Hallsberg -13 068 -18 430 -17 630 800
Rektor förskoleomr 2 Hallsberg -11 995 -16 742 -16 442 300
Rektor förskoleomr 3 Hallsberg -14 508 -19 155 -19 755 -600
Rektor Pålsboda/Hjortkvarn förskola -10 676 -16 522 -15 222 1 300
Rektor Folkasboskolan -16 969 -20 810 -22 810 -2 000
Rektor Sköllersta grundskola/förskola -13 036 -17 430 -17 830 -400
Kulturchef -3 039 -4 602 -4 402 200
Bibliotekschef -4 094 -6 291 -5 891 400
Ansvarig Fritidsgårdar -1 538 -2 439 -2 439 0
Rektor Kulturskolan -2 558 -3 462 -3 462 0
Fritidschef -10 357 -11 238 -11 238 0
Ansvarig Allébadet -7 413 -4 955 -4 955 0

Totalt BIN -267 401 -364 014 -364 014 0

Verksamhet Utfall Budget Prognos Avvikelse 

Nämnd -178 -326 -326 0
Kultur & förening -1 766 -2 726 -2 526 200
Bibliotek -3 386 -5 161 -4 761 400
Kulturskola -2 535 -3 439 -3 439 0
Fritidsgårdar -1 540 -2 458 -2 458 0
Fritid -17 776 -16 174 -16 174 0
Förskola/Öppna förskolan -73 981 -104 481 -102 801 1 680
Nattis -1 192 -1 208 -1 408 -200
Förskoleklass/Grundskola/Fritidshem -131 179 -169 263 -176 667 -7 404
Ledning & administration -20 414 -28 487 -22 463 6 024
Skolskjutsar -7 273 -9 842 -9 642 200
Elevstöd -6 182 -11 760 -11 460 300
Särskilt stöd personal 0 -1 409 -1 109 300
Modersmål 0 -4 254 -5 754 -1 500
Ej fördelad budget 0 -3 025 -3 025 0

Totalt BIN -267 401 -364 014 -364 014 0

HALLSBERGS KOMMUN
Bildningsförvaltningen
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HALLSBERGS KOMMUN
Bildningsförvaltningen

Orsaker till avvikelse:

Prognosen för driftredovisningen per september är fortfarande osäker men pekar på en budget i balans. 

Prognosen är en budget i balans under förutsättning att förvaltningen blir kompenserade för de minskade 
intäkterna vi har haft i fritidsanläggningarna till följd av pandemin, 3 mnkr. 

En osäkerhetsfaktor i prognosen för 2021 är bedömningen av konsekvenserna till följd av Covid-19, både vad 
gäller intäkter och kostnader. Pandemin pågår fortfarande och påverkar våra verksamheter olika mycket och på 
olika sätt.

Vi har enheter med negativa avvikelser som behöver hanteras. Orsakerna beror främst på behov av extra 
resurser och detta leder i många fall till att måluppfyllelsen på våra enheter sjunker. Rektorerna har anställt 
personal som är utöver tjänstefördelningen för att delvis kunna möta elevernas behov.

Modersmålsavdelningen prognosticerar ett underskott. Det är en avdelning som har stora behov men resurserna 
inte räcker till samtidigt som ersättningen från Social- och arbetsmarknadförvaltningen har sjunkit. Ett 
utredningsuppdrag har påbörjats gällande gemensam organisation för Sydnärke. 

Fritidsavdelningens verksamheter har under året varit hårt påverkat av Covid-19 och påverkats av restriktionerna 
som pandemin medfört. Alléhallens bad, gym, ishall & kommunens idrottshallar har under året hållit stängt med 
undantag för viss verksamhet men har nu öppet för fler besökare. 

Kulturavdelningen inkl. bibliotek & kulturskolan anpassar sina verksamheter utifrån rådande läge.

Förvaltningen har blivit kompenserade med 2.585 tkr för sjuklönekostnader avseende perioden april-aug. Vi 
avvaktar fortfarande besked om kompensation för september.

Förvaltningen har blivit kompenserade med 1.131 tkr för engångsbeloppet som betalades ut till pedagoger under 
sommaren. 

Förvaltningen har blivit kompenserade med 500 tkr pga att lönerevisionens utfall blev högre än budgeterat, 
därav en förändrad budgetram från 363 514 tkr till 364 014 tkr.

Bildningsförvaltningen äskar budgetökning, 213 tkr, för lokalhyror - Äppelundens kök och ventilation på 
Folkasboskolan ( halvårseffekt 2021 och helårseffekt 2022) som vi inte har blivit kompenserade för.

Bildningsförvaltningen äskar ersättning från Kommunstyrelsen, 3 mnkr för minskade intäkter på 
fritidsavdelningen till följd av pandemin.

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

INVESTERING
Projekt Utfall Budget Prognos Avvikelse 

70000 Inventarier -951 -1 600 -1 600 0
70002 Datainvesteringar och tillbehör 0 0 0 0
70008 Idrottsanläggningar -372 -900 -845 55
70010 Fordon -55 0 -55 -55
Ej fördelad budget 0 0 0 0

Totalt BIN -1 378 -2 500 -2 500 0

Orsaker till avvikelse:

Catharina Lindvall Scharmer, Förvaltningschef Ines Hadziosmanovic, Ekonom

Beslutad investeringsbudget för 2021 är 2,5 mnkr.

Projekt 70000 - Inventarier
99 tkr - Tillfälliga förskolelokalen i Pålsboda, Falkvägen - inköp av möbler och inredning.
54 tkr - Fredriksbergsskolan - installerat centralsuganläggning till träslöjden.
9 tkr - Vibytorp förskola - inköp av bord.
431 tkr - Transtenskolan - inköp av elevskåp,elevbord samt bänkskivor och stolar till arbetsplatser för 
pedagoger. 
131 tkr - Förskola Norrgården - inköp av möbler och inredning.
43 tkr - Förskola Kompassen - inköp av tält samt möbler.
54 tkr - Förskola Östansjö - inköp av möbler.
18 tkr - Förskola Folkasbo - inköp av möbler.
24 tkr - Förskola Björkängen - inköp till köket.
89 tkr - Folkasboskolan - inköp till pedagogernas arbetsplatser.

Projekt 70008 - Idrottsanläggningar
22 tkr - Fotbollsmål till IP Hallsberg. 
24 tkr - Rastplatsmöbel (bänkbord). 
57 tkr - Renovering Svennevads badplats.
114 tkr - Gallabergssjön badplats, brygga, hopptorn etc.
155 tkr - Elljusspår Stocksätter - nytt underlag.

Projekt 70010 - Fordon
55 tkr - Inköp av bil från Sydnärkes utbildningsförbund.
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LÄGESREDOVISNING 1(2)

Statistikdatum: 2021-10-15 Statistikdatum är den 15:e i aktuell månad

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

Förskolor område 1, Hallsberg 1) 185

Förskolor område 2, Hallsberg 2) 117

Förskolor område 3, Hallsberg 3) 168

Pedagogisk omsorg, Hallsberg 19

Förskolor och pedagogisk omsorg, Hallsberg 

Förskolan, Hjortkvarn 7

Förskolor, Pålsboda 133

Förskolor, Sköllersta 82

Förskolor, Vretstorp 100

Förskolan, Östansjö 64

Fritidshem Långängskolan, Hallsberg 185

Fritidshem Stocksätterskolan, Hallsberg 124

Fritidshem, Hjortkvarn 9

Fritidshem Folkasboskolan, Pålsboda 79

Fritidshem Sköllersta skola, Sköllersta 76

Fritidshem Fredriksbergskolan, Vretstorp 90

Fritidshem Östansjö skola, Östansjö 59

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

62

18

153

90

108

63

234

123

12

88

80

87

Antal inrättade platser

207

135

171

20

Antal barn i aktiv kö

52

1

18

3

13

5

1) Förskolor område 1, Hallsberg: Förskolan Tranängen, Förskolan Äppellunden
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Antal inskrivna elever samt frånvaro 2(2)
Antal elever med oanmäld frånvaro som är mer

än 10% under vårterminen 2021

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

Folkasboskolan, åk 7-9 4 st < 15% < 11 st < 50% < 3 st

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

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

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

Stocksätterskolan 2 st < 15% < 2 st < 50% < 0 st

Transtenskolan 4 st < 15% < 17 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

2020

Antal barn i förskola/pedagogisk omsorg 19  Jan 5,91% 4,91%

Antal barn i fritidshem 21 Feb 6,67% 6,42%

Antal elever i förskoleklass/grundskola 45 Mar 9,31% 11,49%

Antal elever i grundsärskola 17 Apr 9,93% 10,00%

Maj 7,31% 7,36%

Antal barn/elever från annan kommun Jun 5,48% 4,76%

Jul 3,14% 1,91%

Antal barn i förskola/pedagogisk omsorg Aug 4,20% 4,03%

Antal barn i fritidshem Sep 9,34%

Antal elever i förskoleklass/grundskola Okt 7,22%

Antal elever i grundsärskola Nov 9,74%

Dec 7,38%

Biblioteken
Antal utlån, ackumulerat under året

Huvudbiblioteket i Hallsberg 28 894   
Filialbiblioteket i Hjortkvarn 1 291
Filialbiblioteket i Pålsboda 1 812214

7
113

0

Från annan kommun

19
10
31
-

Antal utlån, redovisningsmånad

3 917
217

11

Antal inskrivna elever

215

142

155

425

127

327

400

103

Fristående skola/verksamhet

1

Sjukfrånvaro, personal BIF 2021

Antal elever med total frånvaro som är mer
än 10% under vårterminen 2021

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

20 st < 15% < 62 st < 50% < 11 st

16 st < 15% < 20 st < 50% < 0 st

21 st < 15% < 23 st < 50% < 0 st

90 st < 15% < 93 st < 50% < 2 st

20 st < 15% < 35 st < 50% < 2 st

45 st < 15% < 50 st < 50% < 2 st

59 st < 15% < 118 st < 50% < 35 st
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Statistikdatum
2021-10-15

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 2 3 3 8
Hannaskolan 2 1 3
Int. Engelska skolan  3 2 1  7 2 15
Jensen grundskola 2 1 1 9 13
Kunskapsskolan 18 2 1 5 12 38
Ljusfalls friskola 8 8
Pops Academy Karl Johan 1 2 3 2 6 14
Viktoriaskolan 1 3 2 2 8
Örebro Waldorfskola 3 1 1 5
Övriga 1 1
Summa fristående skolor 15 32 9 6 10 3 35 3 113

Närlundaskolan 1 1
Rönneshytta skola 1 1
Sjöängsskolan 3 3
Åsbro skola 2 1 3
Summa Askersunds kommun 1 2 1 3 1 8

Ekeby skola 2 2
Fylsta skola 1 1
Hagaskolan 1 1
Kumlaby grundskola 1 2 2 3 8
Lillhedens skola 4 4
Skogstorpsskolan 1 1 2
Tallängens skola 2 4  6
Vialundskolan 1 1
Summa Kumla kommun 2 1 11 4 1 5 1 25

Centralskolan 1 1
Lindåsens skola 1 1
Saltängsskolan 1 1
Summa Laxå kommun 2 1 3

Birgittaskolan 1 2 2 5
Summa specialskola 1 2 2 5

Navets skola 1 1 2
Änglandaskolan 1 1
Summa Örebro kommun 1 1 1 3

Övriga kommuner 1 1

Fristående skolor 113

Kommunala skolor och specialskola 45

SUMMA 158

Page 22 of 84



Statistikdatum
2021-10-15

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 8 9
Kumla kommun 1 4 4 2 1 12
Laxå kommun 1 1
Lekebergs kommun 1 1
Örebro kommun 2   2 1 5
Övriga kommuner 2 1 3
SUMMA 2 2 4 6 4 12 1 31

Förskola och pedagogisk omsorg

Antal barn i fristående verksamhet eller i annan kommun

Al-Azhar förskola, Örebro
Förskolan Fjärilen Guldvinge, Kumla
Förskolan Änglunda, Vintrosa

Kumla kommun
Laxå kommun
Motala kommun
Örebro kommun
Delsumma kommuner
SUMMA

Antal barn från annan kommun

Askersunds
kommun

Kumla
kommun

Lekebergs
kommun

Örebro
kommun

Övriga
kommuner

SUMMA

Pedagogisk omsorg 1 1
Förskolan Folkasbo 1 1
Förskolan Hjorten 1 1
Förskolan Kompassen 4 4
Förskolan Norrgården 1 1
Förskolan Sagobacken 2 2
Förskolan Tallbacken 1 1
Förskolan Tranängen 1 1
Förskolan Treudden 1 1
Förskolan Äppellunden  3 1 4
Förskolan Östansjö 1 1 2
SUMMA 11 3 3 2 19

Antal barn

19

2

1
3

4
1

1

Waldorfförskolan Linden, Örebro
Waldorfförskolan Viljan, Örebro

30

11Delsumma fristående verksamheter

14
1

3
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Tjänsteskrivelse Sida 1 av 1
Datum: 2021-10-06 Dnr:21/BIN/193 

Bildningsnämndens mål och budget 2022 samt flerårsplan 2023-2024

Ärendebeskrivning 
På bildningsnämndens sammanträde 21 september 2021 skulle beslut fattas om 
bildningsförvaltningens mål och budget 2022 samt flerårsplan 2023-2024. Ärendet återremitterades 
då för att återkomma på nästkommande nämndsammanträde 26 oktober på grund av att det 
saknades en barnkonsekvensanalys. 

En barnkonsekvensanalys är nu gjord och redovisas i bilaga. 

Förslag till beslut 
Bildningsförvaltningen föreslår bildningsnämnden besluta att
1. Mål och budget 2022 samt flerårsplan 2023-2024 godkänns.
2. Mål och budget 2022 samt flerårsplan 2023-2024 överlämnas till ekonomiavdelningen.

Ärendet 
Utifrån gemensamma planeringsförutsättningar (GPF 2022-2024) och de ekonomiska ramarna som 
kommunfullmäktige fastställde i juni 2021 har nämnderna i uppdrag att ta fram ett mål- och 
budgetdokument under hösten. Nämnderna kan inte själva ändra de av kommunfullmäktige 
fastställda ekonomiska ramarna. Bildningsnämnden blev i juni tilldelad en ekonomisk ram på 
375 323 tkr. Dit tillfördes medel för ökat barn- och elevantal på totalt 8 400 tkr. Tidigare tillfälligt 
budgetutrymme för högre kostnader modersmål utökas med 500 tkr för år 2022. Inför år 2022 tillförs 
även 1 000 kr per elev i skolår F-9 i nivåhöjning av elevpengen, vilket totalt blir 2 070 tkr. Medel för 
hyra ny förskola finns från år 2023. Övriga kostnader för ny förskola täcks av de medel 
bildningsnämnden får för ökat barnantal.

☒Barnkonsekvensanalys är utförd och redovisas i tjänsteskrivelsen eller i bilaga

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

Bildningsförvaltningen

Catharina Lindvall-Scharmer Ines Hadziosmanovic

Förvaltningschef Ekonom

Bilagor
Barnkonsekvensanalys
Mål och budget 2022 samt flerårsplan 2023-2024
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Barnkonsekvensanalys
för barn 0-18 år

 
Dnr 21/BIN/193 Diarienummer:

 

Berörd verksamhet
Verksamhet/arbetsplats

Bildningsförvaltningen

Planerad åtgärd/beslut
Ange planerad åtgärd/beslut

Beslut om bildningsnämndens mål och budget 2022 samt flerårsplan 2023-2024.

Vilket/vilka åtgärder/beslut ska fattas?

Beslut om bildningsnämndens mål och budget 2022 samt flerårsplan 2023-2024.

Vilka barn berörs?

Alla barn och elever i bildningsförvaltningens och andra kommunala/fristående verksamheter, från förskola till 
årskurs 9 berörs av beslutet. Även barn och elever inom kommunens kultur- och fritidsverksamheter. 

Beskriv hur barn berörs av det beslut som ska fattas

Mål och budget 2022 samt flerårsplan 2023-2024 är ett dokument för kommande budgetarbete med 
detaljbudgetar och anslagsbildning. Bildningsnämndens ekonomiska ramar är antagna i och med antagandet av de 
gemensamma planeringsförutsättningarna (GPF) för åren 2022-2024 i kommunfullmäktige i juni 2021. 
Bildningsnämndens mål fattades beslut om i november 2019 och gäller fram till 2022 då de kommer att ses över 
och eventuellt revideras.

Bildningsnämnden har fått ökad tilldelning utifrån ökat elevantal samt en ökad elevpeng och ett tillskott till 
modersmålsorganisationen vilket gynnar alla våra barn och elever. 

Inför förslaget på beslut har barnkonventionens intentioner beaktats på följande sätt

Utifrån barnets bästa och artikel 3, första stycket, så gynnar en ökad ramtilldelningen samtliga barn och elever i 
förvaltningens verksamheter vilket överensstämmer med barnkonventionens intentioner. 
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Vägledning till blankett
Barnkonsekvensanalys ska göras i vitt skilda ärenden, vilket innebär att denna vägledning är 
allmänt hållen och ger förslag på innehåll i en barnkonsekvensanalys

Sedan den 1 januari 2020 är FN:s konvention om barnets rättigheter svensk lag. Detta innebär 
bland annat att barnets rättigheter ska beaktas vid avvägningar och bedömningar som görs i 
beslutsprocesser i ärenden som rör barn. Varje människa som är under 18 år räknas som barn, 
såvida inte nationell lagstiftning innebär att barn blir myndig vid lägre ålder. Barnkonventionen 
använder ordet barn genomgående i texten, konventionen beskriver inte äldre barn som 
ungdom. Alltså, alla människor som är under 18 år är barn, enligt barnkonventionen.

Barnkonventionens syfte är att ge barn, oavsett bakgrund, rätten att behandlas med respekt och 
att få komma till tals. Barnkonventionen består av 54 artiklar. Fyra av artiklarna (2, 3, 6 och 12) 
kallas för de fyra grundprinciperna, dessa är vägledande för hur hela barnkonventionen ska 
tolkas. Dock är det viktigt att ta del av alla artiklar då de anses vara lika viktiga. Nedan återges 
kortfattat innehållet i de fyra artiklarna.

Artikel 2: Alla barns lika värde och de rättigheter som barn har. Ingen får diskrimineras.
Artikel 3: I alla åtgärder som rör barn ska det i första hand beaktas vad som bedöms vara 
barnets bästa.
Artikel 6: Varje barns rätt till liv, överlevnad och utveckling.
Artikel 12: Barnets rätt att bilda och uttrycka sina åsikter och få dem beaktade i alla frågor som 
rör barnet. Barnets åsikter ska beaktas med hänsyn till barnets ålder och mognad.

Mer information kring barnkonventionen hittar du på:
Läs lagen i sin helhet på Riksdagens webbplats: https://www.riksdagen.se/sv/dokument-
lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-20181197-om-forenta-nationernas-
konvention_sfs-2018-1197 

Barnombudsmannens webbplats 
https://www.barnombudsmannen.se/barnombudsmannen/barnkonventionen/ 

Sveriges Kommuner och Regioners webbplats: 
https://skr.se/demokratiledningstyrning/manskligarattigheterjamstalldhet/barnetsrattigheter/barnkonsekvensanal
ys.878.html
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1 Bildningsnämnden 2022 

Bildningsnämnden har fått en utökad budget mot föregående år, ökningen går 
framförallt till att bibehålla den verksamhet vi har utifrån att vi fått många fler 
barn i kommunen. Det har dessutom avsatts medel till satsningar för att lyfta 
språkkunskaperna hos våra ungdomar för att ge alla möjlighet att klara 
kunskapskraven i samtliga ämnen. 

I nämnden har vi ett tydligt fokus på systematiskt kvalitetsarbete. Nämnden har 
sett att kunskapsresultaten i skolan fortsatt är alldeles för låga. Vi kommer under 
nästa år fortsätta att prioritera några områden, närvaro, matematikundervisning 
och läsförståelse samt att elever och barn ska känna sig trygga. För att förbättra 
elevers möjligheter fortsätter vi matematikundervisning enligt Tänka, Resonera, 
Räkna i årskurserna F-3. Det är en nationell satsning för att höja matematik-
kunskaperna med inriktning på metoder för att lära ut matematik. På 
mellanstadiet fortsätter matematiksatsningen enligt Singaporemodellen. På de 
utvärderingar som gjorts ser metoderna ut att fungera riktigt bra för att ge ökad 
matematikförståelse. 

Vi genomför också en långsiktig satsning tillsammans med skolverket när det 
gäller nyanländas lärande, ett undervisningssätt som skall gynna inlärningen hos 
alla våra barn och ungdomar. Detta ska implementeras från förskolan och genom 
hela skoltiden upp genom alla stadier i grundskolan. Det är ännu ett arbete för att 
ge eleverna bättre förutsättningar att klara målen och ge eleverna en bra grund när 
de går vidare till gymnasiet. Vi arbetar också med ökat elevinflytande. 

Nämnden arbetar för att stärka det nära ledarskapet, rektorerna har en utsatt 
position med mycket administration. Rektorerna ska föra ut och förankra beslut 
och dessutom ska de fungera som pedagogiska ledare. 

Nämnden ser att antal elever i grundskolan ökar vilket gör att vi måste planera för 
ytterligare behov av skollokaler. Vi vill satsa på elever och lärares arbetsmiljö för 
att på så sätt öka förutsättningarna för bättre skolresultat. I flera av våra tätorter 
har vi tillskapat flera nya förskoleavdelningar och vi ser att vi måste fortsätta 
utöka, då det tillkommer många nya barn. Vi planerar för att bygga en ny förskola 
på söder. 

Ungdomens hus, Kuben, kulturskolan och fritidsgården i centrala Hallsberg har 
haft svårt att bedriva verksamhet under pandemin. Fritidsgården Kuben har haft 
viss aktivitet digitalt, kulturskolan arbetar med mindre grupper där det går och de 
har också arbetat digitalt. Inför framtiden arbetar fritidsavdelningen med att 
kunna erbjuda aktiviteter i våra mindre tätorter, just nu arbetar de intensivt med 
att starta någon fritidsverksamhet i Pålsboda. När det gäller kulturupplevelser vill 
vi även i fortsättningen erbjuda minst en upplevelse varje termin för våra barn och 
ungdomar i skolan. Biblioteket arbetar vidare med att stärka skolbiblioteken. I 
Bergöökvarteret kommer det bli en sommarutställning samt återinvigning av vår 
permanenta järnvägsutställning. 

Hallsberg har fantastiskt fina möjligheter när det gäller fritidsaktiviteter och idrott. 
Tyvärr har vårt gym i Alléhallen och badet varit stängt under stora delar av 
föregående år på grund av pandemin. Nu har det öppnats upp succesivt. 

Siw Lunander 

Ordförande bildningsnämnden, Hallsbergs kommun 

Page 30 of 84



 Datum 2021-09-17 Sida 

Bildningsförvaltningen  4(12) 

 

2 Verksamhet och uppdrag 

Bildningsnämnden med tillhörande kultur- och fritidsutskott ansvarar för; 
förskola, pedagogisk omsorg, skolbarnomsorg, förskoleklass, grundskola, särskola, 
kulturskola, ungdomsgårdar, biblioteksverksamhet, fritidsverksamhet med 
tillhörande föreningar och anläggningar samt medverkan i Hallsbergs 
familjecentral. 

Inom kommunen finns 15 förskoleenheter och sju skolenheter. Det finns även 
dagbarnvårdare i Hallsberg. 

Hallsbergs familjecentral är ett samarbete mellan bildningsförvaltningen, 
socialförvaltningen och Region Örebro län. Bildningsförvaltningen ansvarar för 
den öppna förskolan. Familjecentralen är lokaliserad på Västra skolan. 

Kulturavdelningen har ansvar för bibliotek, kulturskola, kulturföreningarna, 
verksamheten i Bergöökvarteret, evenemang samt andra aktiviteter som kan 
kopplas till kultur. Fritidsavdelningen ansvarar för fritidsgårdar, idrottsföreningar, 
idrottsanläggningar inklusive bad och gym samt uthyrning av kommunala lokaler. 

Uppdraget för nämndens verksamheter finns uttryckta i skollag, skolförordning, 
läroplaner, bibliotekslag, lotterilag samt kommunala mål och uppdrag. 

Hallsbergs förskolor och skolor har under de senaste åren haft en tydlig ökning av 
antalet barn och elever, vilket medfört ett ökat behov av lokaler och personal. 
Arbetet med att systematisera planering, uppföljning och utvärdering i syfte för att 
öka kvaliteten och måluppfyllelsen fortsätter. Att ta hand om de egna 
erfarenheterna och lärandet och koppla ihop med ny forskning stärker 
professionerna, vilket är viktigt för både de redan verksamma och för de framtida 
medarbetarna. 

Samverkan med Örebro universitet och Regionalt utvecklingscentrum (RUC) är 
central i detta sammanhang. Kommunens satsning på digitala verktyg i förskola 
och skola är nu helt utbyggd, vilket gör att energin än mer kan fokuseras till hur 
pedagogiken kan utvecklas med hjälp av de digitala verktygen. Ett stort fokus 
ligger på att kunna möta ALLA barn och elever. Det gäller både bemötandet och 
didaktiken. Mottagandet av nyanlända i kommunen och kompetens att möta deras 
behov är en utmaning som vi antagit med större kraft och ökade resurser under 
det senaste åren och som fortsätter. Utöver detta är samverkan mellan fritidshem 
och skola en stor potential för ökad måluppfyllelse, vilket gjort att vi nu riktar 
kompetensutvecklingsinsatser mot detta område, både interna och externa. Vidare 
kommer skolans uppdrag med studie och yrkesvägledning att vara en nyckel för 
elevernas motivation och skolframgång framöver. 

75% procent av alla elever som slutade skolår 9 var behöriga till ett nationellt 
gymnasieprogram. Skolfrånvaron påverkar elevernas möjlighet att öka 
måluppfyllelse och vi behöver fortsätta arbetet med att främja närvaro och 
förebygga frånvaro. 

Tre områden har lyfts fram de senaste åren som avgörande för skolresultaten i 
Hallsbergs kommun; skolfrånvaron, stadieövergångarna och 
matematikundervisningen. Dessa fortsätter vi att arbeta med. För att förbättra 
matematikundervisningen från förskoleklass till skolår 3 fortsätter arbetet med att 
undervisa enligt modellen Tänka, Resonera och Räkna som utarbetats tillsammans 
med SKR och NCM. På mellanstadiet undervisas sedan två år tillbaka eleverna 
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enligt Singaporemodellen. Förvaltningen har valt att starta med en årskurs i taget 
vilket innebär att nästa läsår kommer hela mellanstadiet att undervisas enligt den 
modellen. Det finns matematikutvecklare på samtliga stadier som har som 
uppdrag att utveckla matematikundervisningen. 

Under 2022 kommer insatserna kring "nyanlända och flerspråkiga elevers 
lärande" att fortsätta och berör all verksamhet från förskolan till skolår 9. 

Förvaltningen har idag tillsatt 13 av 24 förstelärare. Deras insatser är viktiga. De 
verkar i form av uppdrag från rektorer, som ledare för olika nätverk liksom 
seminarieledare vid våra egna kompetensutvecklingsdagar. Deras insatser handlar 
om att öka likvärdigheten i kommunen genom att vara stöd i det kollegiala 
lärandet, vara forskningsförankrade och mål- och behovsinriktade. 

Ekonomi- och verksamhetsstyrning 

Bildningsförvaltningen har att, inom givna ekonomiska ramar, genomföra och 
utveckla verksamheten utifrån nationella och kommunala styrdokument. 

Verksamheten måste alltid anpassas till den ekonomiska ramen, men även till 
statens krav på målstyrning och en likvärdig skola. Förvaltningschefen/skolchefen 
har ansvaret för att verksamheten bedrivs i enlighet med kommunens mål och vad 
som fastställts beträffande verksamhet och budget. 

Modell för resursfördelning 

Den modell för resursfördelning som används i nämnden utgår från antal barn 
samt barns/elevers behov. Resurser fördelas i form av ramar till respektive 
ansvarsområde. Hänsyn tas till föräldrars utbildningsbakgrund och elever med 
utländsk bakgrund. Dessutom kan resurser tillföras barn/elever med behov av 
särskilt stöd. Det sker efter individuell prövning. 

Uppföljning och utvärdering 

Förutom delårsrapporten görs varje månad en ekonomisk avstämning och 
lägesredovisning utifrån varje rektors/förskolechefs ansvarsområde, biblioteket, 
kulturavdelningen, fritidsavdelning samt av de gemensamma resurserna. 

Förskolor, skolor och skolhälsovården upprättar kvalitetsredovisningar efter varje 
läsår där årets arbete redovisas utifrån uppsatta mål. Analys, måluppfyllelse och 
behov av fortsatt utvecklingsarbete under det kommande läsåret presenteras. 

En sammanfattande kvalitetsredovisning på förvaltningsnivå presenteras på 
bildningsnämndens resultatdialog varje höst i enlighet med det så kallade 
”kvalitetshjulet” som nämnden fastställt. Samtliga kvalitetsredovisningar finns 
publicerade på kommunens hemsida. 

Taxor och avgifter 

Taxan för kulturskolan för 2022 föreslås oförändrad. 
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3 Utmaningar, aktiviteter och prioriteringar 

Bildningsnämnden har fått en utökad budget mot föregående år. Budgeten har 
tagit hänsyn till ökat barn- och elevantal i våra egna verksamheter, nya löner och 
ökade interna kostnader. En utmaning är att antalet elever i skolan och barn i 
förskolan fortsätter att öka. 
 
En annan utmaning är att barn/elever väljer förskola/ skola i annan kommun eller 
hos fristående aktör. Antalet elever som tillhör särskolan ser ut att öka, vilket 
innebär stora kostnader då vi köper enskilda platser från Kumla. Detta är ett 
område som bildningsnämnden måste följa och vara observant på om kostnaderna 
fortsätter att öka. 

I statistiken ser vi att Hallsbergs kommun har haft en av den billigaste 
grundskolorna per elev av alla Sveriges 290 kommuner senaste åren. 

Det är glädjande att Hallsbergs kommun har renoverat, byggt ut och byggt nytt när 
det gäller verksamhetslokaler för förskola och skola. Många pedagoger, barn och 
elever har en helt annan arbetsmiljö idag jämfört med för några år sedan. 
Skillnaderna mellan de enheter där det inte gjorts någonting på många år blir dock 
mycket tydlig. I flera av våra tätorter har vi tillskapat flera nya förskoleavdelningar 
och vi ser att vi måste fortsätta utöka antalet platser, då det tillkommer många nya 
barn. Det finns fortsatt brist på lokaler även om stora insatser görs för att hitta de 
bästa lösningar. Kommunstyrelsen har initierat en utredning som skall visa på hur 
skolorna i Hallsbergs kommun föreslås organiseras i framtiden. 

Under de senaste åren har bildningsnämnden behövt utökade ramar för att kunna 
bibehålla pedagogtätheten i förskola och skola. Många av dagens statsbidrag är 
konstruerade så att antal pedagoger i förhållande till antal barn inte får sjunka, 
statsbidragen ska leda till utveckling och inte täcka kommunens tillväxt. Vi ser att 
det har blivit allt svårare att göra prognoser över hur antalet barn och elever 
kommer att utvecklas under kommande år. Konkurrensen om de medarbetare som 
vi behöver i våra förskolor och skolor har ökat. Det är en fråga som måste hanteras 
för att säkra kompetensförsörjningen. 

Samarbetet internt och externt blir avgörande både för kvalitet och ekonomi. För 
en långsiktig och hållbar lösning behöver samarbetet internt utvecklas. Kvaliteten 
på vår IT-service, måltidsfrågor och lokalförsörjning behöver säkras utan att få 
kostnader som skenar. Vi behöver tillsammans arbeta med att se kommunen som 
ett och inte var förvaltning för sig både för kvalitet och ekonomi. 

Förvaltningens viktigaste uppgift är att öka måluppfyllelsen i förskola och skola, 
det vill säga ge barn och elever de kunskaper och färdigheter och förmågor som 
krävs för att fungera som medborgare i ett demokratiskt samhälle samt förbereda 
dem för vidare utbildning och arbetsliv. Stora ansträngningar görs i våra 
verksamheter men fortfarande är det allt för många elever som efter nio år i våra 
grundskolor inte klarar de nationella kunskapskraven i alla ämnen. Tyvärr så är 
inte heller alla elever behöriga till ett nationellt gymnasieprogram. Ju högre 
närvaro eleverna har desto större möjligheter har de till ökad måluppfyllelse vilket 
innebär att vi måste arbeta aktivt med att främja närvaro och förebygga frånvaro. 
Ytterligare en del i att öka måluppfyllelsen är förvaltningens och verksamheternas 
arbete med att utveckla det systematiska kvalitetsarbetet för att förbättra 
undervisningens kvalitet och därigenom öka elevernas måluppfyllelse. 
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Under tre år, totalt sex terminer, samarbetar vi med Skolverket för att stärka 
utbildningens kvalitet för barn och elever som är nyanlända eller har annat 
modersmål än svenska. Insatsen har påbörjats och kommer att utvidgas under 
kommande två år. Utöver denna satsning har extra medel tillskjutits 
bildningsförvaltningen de kommande två läsåren för att ytterligare stärka arbetet 
med nyanlända och flerspråkiga elevers måluppfyllelse. 

En viktig förutsättning för att förvaltningen ska lyckas är att kunna rekrytera och 
behålla personal med rätt kompetens för uppdraget. Det har blivit svårare under 
de senaste åren och svårigheterna förväntas öka även de kommande åren. Det är 
en utmaning som måste hanteras och arbetas med för att säkra 
kompetensförsörjningen framöver. För att höja behörigheten inom våra 
verksamheter och bidra till goda möjligheter att studera så har 
bildningsförvaltningen inlett ett samarbete med Karlstads universitet gällande 
arbetsintegrerad utbildning. 

Bildningsförvaltningen arbetar vidare med följande övergripande 
utvecklingsområden som särskilt prioriterade; skolfrånvaro, stadieövergångar, 
matematikundervisning, förskoleklassens undervisning, fritidshemmets 
undervisning, likvärdigheten och undervisningen i förskolan. 

I takt med ökat antal kommuninvånare behöver vi se över beläggningen i våra 
idrottsanläggningar så att behovet av tillgång till anläggningar stämmer överens 
med våra lokaler. Det kan bli nödvändigt med utökat stöd till föreningslivet då 
deras medlemsantal och stödbehov antas öka. Fritidsgårdsverksamheten i 
ungdomshuset Kuben är redan idag trångbodd och med större årskullar bland 
ungdomar har vi en utmaning i att organisera verksamheten med en fortsatt hög 
kvalitet i befintliga lokaler. 

Framtidens behov av kulturutbud, bibliotek, kulturskola, kulturella/sociala 
mötesplatser samt lokaler för civilsamhället i Hallsbergs kommun påverkas av 
antalet invånare. 

Redan idag har kommunen lång kö till flertalet aktiviteter på kulturskolan, och den 
ökar i takt med ett ökat antal invånare. Framförallt kommer större krav ställas på 
tillgång till lokaler för att kunna ta emot fler elever och kunna erbjuda flera olika 
ämnen. 

I kommunen saknas en mötesplats både för civilsamhället och för kommunalt 
anordnade kulturaktiviteter. Det är en stor utmaning för de som arrangerar 
kulturaktiviteter att hitta mötesplatser så invånarna i Hallsbergs kommun kan 
erbjudas varierande kulturella upplevelser med hög kvalitet. 

  

Page 34 of 84



 Datum 2021-09-17 Sida 

Bildningsförvaltningen  8(12) 

 

4 Mål 

4.1 HÅLLBAR KOMMUN 

4.1.1 Strategiskt mål: Hallsbergs kommun ska vara ett ekonomiskt, 

socialt och miljömässigt hållbart samhälle, där människors 

livskvalitet ökar. 

Nämndmål Indikatorer 

Skolfrånvaron ska minska. Ingen elev ska ha en frånvaro som överstiger 10 % 
Socialpedagogernas arbete med skolfrånvaro på 
kommunens högstadieskolor ska resultera i att 
minst 30 elever sänker sin skolfrånvaro under varje 
läsår. 

Öka tryggheten i förskola och skola. Eleverna känner sig trygga i skolan 
Andelen vårdnadshavare som känner sig trygga när 
deras barn är i skolan ska årligen öka för att 2022 
vara minst 98 % 
Andelen vårdnadshavare som anser att deras barn 
känner sig tryggt i barngruppen ska årligen öka för 
att 2022 vara minst 98 % 
Andelen vårdnadshavare som känner sig trygga när 
deras barn är i förskolan eller hos dagbarnvårdare 
ska årligen öka för att 2022 vara minst 98 % 

4.2 LIVSLÅNGT LÄRANDE 

4.2.1 Strategiskt mål: Allas lika rätt till en bra utbildning är en 

förutsättning för ett samhälle där alla ges möjligheten till ett 

gott liv. Kommunen ska verka för ett lärande genom hela 

livet. 

Nämndmål Indikatorer 

Kunskapsresultaten i grundskolan ska årligen öka. Andelen elever som är behöriga till nationellt 
gymnasieprogram ska årligen öka för att 2022 vara 
bland de 50 procent bästa i landet. 
Andelen elever i skolår 9, som nått kunskapskraven 
i alla ämnen ska årligen öka 
Meritpoängen i skolår 9 ska årligen öka. 
Meritpoängen i skolår 6 ska årligen öka. 
Andelen elever i skolår 6, som nått kunskapskraven 
i alla ämnen ska årligen öka 
Skillnaden i meritpoäng mellan pojkar och flickor 
ska utjämnas. 

Alla barn ska kunna läsa i skolår 1. Tidig upptäckt – 
tidig insats! 

Andelen elever som kan läsa när de lämnar skolår 1, 
ska årligen öka för att 2022 vara 100 procent. 

Matematikresultaten ska förbättras Andelen elever som klarar nationella proven i 
matematik i skolår 3 ska årligen öka för att 2022 
vara 100 procent. 
Andelen elever som klarar nationella proven i 
matematik i skolår 9 ska årligen öka för att 2022 
vara 100 procent. 
Andelen elever som klarar skolverkets diagnos 
"Hitta matematiken" ska årligen öka för att 2022 
vara 100 procent. 
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4.3 ALLAS INFLYTANDE 

4.3.1 Strategiskt mål: Hallsbergs kommun ska värna om och 

samverka med kommuninvånarna och vara lyhörd för idéer 

och synpunkter. 

Nämndmål Indikatorer 

Elevers inflytande i undervisningen ska årligen öka. Att lärarna tar hänsyn till elevernas åsikter ska 
årligen öka för att 2022 vara minst 80 %. 
Elevrådet får vara med och påverka om saker som 
är viktiga för eleverna på skolan. inflytandet ska 
årligen öka för att 2022 vara 100 % 

Föreningar som arbetar aktivt med barn, unga, 
integration och mångfald ska stimuleras. 

Andelen föreningar som får det högre 
aktivitetsbidraget ska årligen öka, för att 2022 vara 
50 procent. 

4.4 GOD SERVICE 

4.4.1 Strategiskt mål: Representanter för Hallsbergs kommun ska 

alltid ge ett professionellt bemötande och god service. 

Nämndmål Indikatorer 

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

Föräldrarnas nöjdhet med förskolans tillgänglighet 
ska årligen öka för att 2022 vara minst 98 % 

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

Vårdnadshavares nöjdhet med bemötande ska 
årligen öka för att 2022 vara minst 98 % 
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5 Driftbudget 

Driftbudgeten 2022 uppgår till 375 323 tkr. 

Barn och utbildningsnämnden har för år 2022 fått medel för ökat barn- och 
elevantal, totalt 8,4 mnkr, 4,5 mnkr till förskola och 3,9 mnkr till skola. Tidigare 
tillfälligt budgetutrymme för högre kostnader modersmål utökas med 0,5 mnkr för 
år 2022. 
Inför år 2022 tillförs även 1 000 kr per elev i skolår F-9 i nivåhöjning av 
elevpengen, vilket totalt blir 2,070 mnkr. 

Medel för lokalhyra för en ny förskola finns från år 2023. Övriga kostnader för ny 
förskola täcks av de medel bildningsnämnden får för ökat barnantal. 

Kompensation för ökade interna kostnader som lokalhyra, lokalvård och måltid, är 
uppräknade med 1 procent. 

Nämndernas budgetramar har reduceras med det tidigare utlagda 
löneökningsutrymmet. Utrymmet finns nu samlat och inte utfördelat på respektive 
nämnd. Fördelning av löneutrymmet kommer göras när löneöversynen är klar. 
Löneökningsutrymmet uppgår till 2,3 %, 2,5 % och 2,7 % för åren 2022, 2023 och 
2024 och är i nivå med SKRs prognos för ökade lönekostnader. 

Fördelningen per kostnadskategori kommer att förändras efter att 
detaljbudgetarna är gjorda för våra budgetområden inom förvaltningen. 

      
Belopp i tkr Budget 2021 Budget 2022 Flerårsplan 2023 Flerårsplan 2024 

Intäkter 65 999 65 999 65 999 65 999 
Kostnader -428 713 -441 322 -448 688 -455 062 
-varav personal -275 006 -285 976 -290 476 -293 957 
-varav kapital -3 017 -3 017 -3 017 -3 017 
-varav lokal -66 982 -67 652 -69 529 -71 424 
-varav övrigt -83 709 -84 678 -85 667 -86 665 

Totalt -362 714 -375 323 -382 689 -389 063 
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6 Investeringsbudget 

Investeringsbudgeten 2022 uppgår till 1 800 tkr och kvarstår hela planperioden 
2023-2024. 

Hur medlen kommer användas är ännu inte beslutat, vilket innebär att budgeten 
kan komma att förändras. 

  

Belopp i tkr Budget 2021 Budget 2022 Flerårsplan 2023 Flerårsplan 2024 

Inventarier - 1 090 -1 090 -1 090 -1 090 
Idrottsanläggningar - 710 -710 -710 -710 

Summa -1 800 -1 800 -1 800 -1 800 
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7 Personalplan 

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. 

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. 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 ett 
aktivt deltagande. 

Bildningsförvaltningen har inlett ett samarbete med Karlstads universitet gällande 
arbetsintegrerad utbildning som innebär att 5 personer per läsår får möjlighet att 
påbörja utbildning till lärare/förskollärare samtidigt som de har en anställning i 
kommunen och arbetar 50 % i våra verksamheter. 
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Tjänsteskrivelse Sida 1 av 1
Datum: 2021-10-06 Dnr:21/BIN/311 

Sammanträdesdagar för bildningsnämnden 2022

Ärendebeskrivning 
Sammanträdesdagar för bildningsnämnden behöver fastställas för år 2022.

Förslag till beslut 
Bildningsförvaltningen föreslår bildningsnämnden besluta att godkänna förslag på 
sammanträdesdagar för år 2022.

Ärendet 
Sammanträdesdagar för beredningsutskottet, bildningsnämnden, kultur- och fritidsutskottet samt 
verksamhetsbesök behöver fastställas för år 2022.

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

☐Barnkonsekvensanalys är utförd och redovisas i tjänsteskrivelsen eller i bilaga

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

Bildningsförvaltningen

Catharina Lindvall-Scharmer Jenny Andersson

Förvaltningschef Enhetschef administration

Bilagor
Sammanträdesdagar 2022 för beredningsutskottet, bildningsnämnden, kultur- och fritidsutskottet 
samt verksamhetsbesök
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Datum 2021-10-13 1 (1)

Bildningsförvaltningen Dnr 21/BIN/311 

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

Bilaga

Sammanträdesdagar 2022 för beredningsutskottet, bildningsnämnden, 
kultur- och fritidsutskottet samt verksamhetsbesök

Månad Typ av sammanträde
Beredningsutskott 

kl 15.00
Nämndsammanträde 

kl 08.30
Kultur- och 

fritidsutskott 
kl 14.00

Verksamhetsbesök 
förmiddag

Januari 18 - 25
Februari 15 1
Mars 15 1 och 29 8 8
April 26 -
Maj 31 10* 17 3 och 24
Juni - 14

Augusti 16 30
September 20 - 6 27
Oktober 11 4 och 25 18
November 8 22* 29 29
December 6 20 13

* - heldag med resultatdialog från kl 13.00
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Tjänsteskrivelse Sida 1 av 1
Datum: 2021-10-08 Dnr:21/BIN/230 

Bildningsförvaltningens kvalitetsredovisning för förskola och skola 
läsåret 20/21

Ärendebeskrivning 
Den förvaltningsövergripande kvalitetsredovisningen har sammanställts utifrån förskolornas 
och skolornas kvalitetsredovisningar, resultat från grundskolan i form av uppföljning av 
betygsstatistik, nationella ämnesprov i årskurs 3 och kommungemensamma enkäter 
i relation till bildningsnämndens och nationella mål.

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

Ärendet 
Den förvaltningsövergripande kvalitetsredovisningen har sammanställts utifrån förskolornas och 
skolornas kvalitetsredovisningar, resultat från grundskolan i form av uppföljning av betygsstatistik, 
nationella ämnesprov i årskurs 3 och kommungemensamma enkäter i relation till bildningsnämndens 
och nationella mål.

Bildningsförvaltningen

Catharina Lindvall-Scharmer Jenny Stenmark

Förvaltningschef Utvecklingskoordinator

Bilagor
Kvalitetsredovisning läsåret 20/21
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1 Inledning
I Hallsbergs kommun bygger vi landets bästa förskola och skola. Det betyder att 
våra strategier och arbetssätt är inriktade på att nå alla barn och elever i förskola, 
fritidshem och skola. Alla barn och elever ska ges möjlighet att utvecklas i våra 
verksamheter utifrån sina individuella behov och förutsättningar. Hallsbergs 
förskolor och skolor ska bidra till att ge barn och elever självförtroende och 
framtidstro i sitt tillägnande av nutidens och framtidens lärande

Vi resonerar utifrån forskning och beprövad erfarenhet och fattar viktiga beslut 
och prioriteringar tillsammans. Vi tror att mötet mellan barn och personal i 
förskolan liksom mötet mellan elev, lärare och fritidspersonal är det allra mest 
avgörande för att nå goda resultat. För oss är det viktigt att vårt arbete vilar på en 
förankrad och gemensam kunskapssyn och värdegrund.

I vår verksamhetsplan för utbildningen har vi lagt ett 1-16 års perspektiv. I den 
beskrivs de områden som vi identifierat dels i det systematiska kvalitetsarbetet 
och dels i verksamhetskartläggningsrapporten som vi tycker är särskilt viktiga för 
ökad måluppfyllelse. På frågan hur vi utvecklar utbildningen är svaret, genom 
kollegialt lärande. På frågan var ska vi börja är svaret; med värdegrunden, 
undervisningen, lärares professionella utveckling och ledarskapet.

Genom ett systematiskt kvalitets- och utvecklingsarbete, professionell personal 
och goda pedagogiska ledare kan vi tillsammans bygga landets bästa förskola och 
skola. Alla barn och alla elever vill och kan lära. Med vår verksamhetsplan vill vi 
fortsätta utvecklingsarbetet med att skapa Hallsbergs bra förskolor och skolor till 
ännu bättre!

1.1 Beskrivning av verksamhet och organisation

Förvaltningens verksamhet inom förskola och skola är indelad i elva 
ansvarsområden. Varje ansvarsområde leds av en rektor. Vi har utöver dessa 
områden en verksamhetschef för förskola och skola, verksamhetschef för 
elevhälsan samt en chef för kulturskolan. Ansvaret för Sköllersta skola samt 
förskolorna i Sköllersta leddes under året av två tillförordnade rektorer med 
ansvar för förskolorna respektive skolan. I förvaltningens ansvarsområde ingår 
även kultur och fritid med en chef för respektive område. Sedan läsåret 2016/17 
finns mottagningsenheten för nyanlända, som organisatoriskt är placerad på 
modersmålsavdelningen på Stocksätterskolan. Under våren startades två nya 
avdelningar för att klara den ökade efterfrågan på platser i förskolan. Dessa 
grupper var stationerade i öppna förskolans lokaler på västra skolan samt en 
utegrupp med bas på förskolan Kompassen.
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Under året har en ny förvaltningschef tillträtt sin tjänst och en ny verksamhetschef 
för förskola och skola är på plats från höstterminen 2021. Befattningen biträdande 
skolchef gjordes under året om till verksamhetschef för förskola/skola. En av 
kommunens särskilda undervisningsgrupper, Studio 4-6 flyttades organisatoriskt 
över från Långängskolan till Stocksätterskolan och fritidsgården Verdandi 
flyttades in i Stockätterskolans lokaler.

1.2 Personaltäthet

Förskolan

Diagrammet nedan visar, inskrivna barn per årsarbetare i förskolan, antal. Antal 
barn dividerat med totalt antal årsarbetare i förskolan. I antalet heltidstjänster har 
antalet anställda som arbetar med barn (exklusive städ- och kökspersonal) räknats 
om till heltidstjänster med hjälp av tjänstgöringsgraden. Uppgiften avser läsår, 
mätt 15 oktober. Diagrammet visar en jämförelse med övriga kommuner. Källa: 
Skolverket

Förändringarna är små jämfört med förra året. Hallsbergs kommun ligger något 
högre än snittet för alla kommuner.

Grundskolan

Diagrammet visar antal elever per lärare i årskurs 1-9 omräknat till heltidstjänster, 
i kommunala och fristående skolor belägna i kommunen. Övrig pedagogisk 
personal (förskollärare, fritidspedagoger och fritidsledare) ingår inte. Avser läsår, 
mätt den 15 oktober. Källa: Skolverket.
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Rekrytering av behörig personal har bidragit till att antalet elever per lärare har 
sjunkit i jämförelse med tidigare år och ligger nu något under riket i övrigt.

Fritidshemmet

Diagrammet visar antal inskrivna barn i fritidshem belägna i kommunen dividerat 
med totalt antal årsarbetare som arbetar med barn i fritidshem. Uppgiften avser 
läsår, mätt 15 oktober. Källa: SCB och Skolverket. 

Antalet elever per anställd på fritidshemmet har sjunkit något och ligger marginellt 
högre än i övriga kommuner.

1.3 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 fritidshem samt under genomsnittet när det gäller anställda lärare 
i årskurs 1-9. Sedan 2009 tillsvidareanställs i förskolan, endast personal med 
relevant pedagogisk högskoleexamen.

Diagrammet visar antal årsarbetare totalt med pedagogisk högskoleexamen 
(förskollärar-, fritidspedagog- respektive lärarexamen) totalt som arbetar med 
barn i förskola dividerat med totalt antal årsarbetare i förskolan. Uppgiften avser 
läsår, mätt 15/10. Från 2014 hämtas uppgifter om personalens utbildningsnivå 
från SCB:s utbildningsregister.  Källa: SCB och Skolverket.
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Under läsåret har rekryteringsläget ytterligare förbättrats och vi har genomfört 
flertalet rekryteringar där vi anställt behörig personal. Det är fortsatt en utmaning 
att behålla och rekrytera förskollärare samt matematiklärare.

Diagrammet visar andel (%) lärare i årskurs 1-9, omräknat till heltidstjänster, med 
lärarexamen, förskollärarexamen eller fritidspedagogexamen och med utfärdat 
examensbevis. Avser läsår, mätt den 15 oktober. Källa: Skolverket

Andelen lärare i kommunens skolor ligger lägre i jämförelse med övriga 
kommuner och arbetet med att säkra kompetensförsörjningen för skolan är en 
viktig del i arbetet framöver.

Diagrammet visar antal årsarbetare totalt med pedagogisk högskoleexamen 
(förskollärar-, fritidspedagog- respektive lärarutbildning) totalt som arbetar med 
barn i fritidshem dividerat med totalt antal årsarbetare i fritidshem. Uppgiften 
avser läsår, mätt 15/10. Källa: SCB och Skolverket.

Andelen personal med högskoleexamen som arbetar på fritidshemmet är högre i 
jämförelse med övriga kommuner.
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Under våren 2020 antogs en lärare till forskarutbildning via den ämnesdidaktiska 
forskarskolan med fokus på hållbar utveckling och klassrumsundervisning. 
Forskarskolan avser genom klassrumsstudier undersöka undervisning för 
grundskolans årskurs 4-6 med fokus på hållbar utveckling. Den huvudsakliga 
frågeställningen är i vilken mån och på vilket sätt ämnesundervisningen förmår att 
utveckla relevanta kunskaper hos unga för att kunna bidra till hållbar samhällelig 
utveckling. Utbildningen pågår under fyra år.

1.4 Barn och elevers bakgrund

I Hallsbergs kommun är utbildningsnivån lägre än snittet i riket vilket blir tydligt 
när man tittar på föräldrars utbildningsnivå. Föräldrars utbildningsnivå är det som 
har störst betydelse för elevernas kunskapsresultat. Skolverket konstaterar att en 
av de stora utmaningarna för den svenska skolan är att bryta detta mönster och 
förbättra resultaten för de mindre resursstarka eleverna. I Hallsbergs kommun har 
42% av eleverna föräldrar med eftergymnasial utbildning, vilket är en minskning 
jämfört med föregående år. Motsvarande andel i riket är 59%.

Diagrammet nedan visar, elever vars föräldrar har eftergymnasial utbildning, åk 1-
9 i Hallsbergs kommun i jämförelse med andra kommuner i Örebro län och i riket, 
andel (%).

En annan faktor som påverkar resultat är andelen elever som är nyanlända och har 
vistats kort tid i Sverige. Generellt ser man att elever med kort tid i Sverige har 
svårare att nå kunskapskraven i skolan.

Diagrammet nedan visar andelen nyinvandrade elever och elever med okänd 
bakgrund åk 1-9 i Hallsbergs kommun i jämförelse med andra kommuner i Örebro 
län och i riket, andel (%).
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Andelen nyinvandrade elever har sjunkit men är större än i riket totalt och i 
jämförelse med övriga kommuner i Örebro län.

1.5 Barn- och elevhälsoarbetet

Elevhälsan i Hallsberg består av lokalt elevhälsoarbete på respektive skola, men 
även en central elevhälsa, vars syfte är att i skapa samsyn och likvärdighet i hela 
kommunen inom vissa områden. Under läsåret 20/21 har arbetet fortsatt utifrån 
elevhälsoplanen, men påverkats till stor del av covid-19. De områden som man 
arbetat utifrån framgår nedan:

Aktiviteter under läsåret

Under våren har pedagoger som undervisar i åk 4-9 utbildats i Trygghetscirkeln 
skola, (COS-S). Utvärdering visar att utbildningen gett insikter om vikten av 
trygghet för lärande och att diskussionerna i utbildningen varit givande. Däremot 
upplevs inte synsättet vara förankrat i arbetslagen efter utbildningen, och det 
behövs vidare arbete utifrån Trygghetscirkeln för att förankra synsättet i 
vardagen. Även i elevhälsa och rektorsgrupp fortsätter arbetet med 
implementering av Trygghetscirkeln.

Handboken för elevhälsa blev klar under våren 2021 och arbetet med 
implementering har påbörjats. Den finns på intranätet och även tillgänglig i teams 
för barn och elevhälsan. Syftet med en handbok är att få tydlighet i vad elevhälsan 
ska göra och varför. Kopplat till arbetet med handboken, pågår även arbete med att 
uppdatera och revidera andra rutiner.
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Arbetet med tematiska föräldramöten har tydligt påverkats av covid-19 och det 
har inte kunnat genomföras något föräldramöte under läsåret. Planen har vi 
arbetat vidare med, och det har inletts ett arbete med att ta fram filmer som kan 
användas istället för föreläsningar på de tematiska föräldramötena i framtiden. 
Projektmedel från länsstyrelsen kommer att användas för att producera filmer.

I juni samlades elevhälsan i kommunen för att utvärdera elevhälsoplanen och 
stämma av hur långt vi har kommit. Vi ser att arbetet kommit framåt, och att vi 
behöver fortsätta på samma spår.

Andra aktiviteter som bland annat skett under året är:

 Gemensamma träffar med specialpedagog/kurator/psykolog och 
skolsköterskor, så kallad Kommungemensam Barn och Elevhälsa.

 Träffar i yrkeskategorier med syfte att skapa samsyn och ge kollegialt stöd.
 Handledning för kuratorer, med syfte att skapa samsyn och öka 

professionalitet.
 Deltagande i projekt Tidiga Samordnade Insatser tillsammans med övriga 

kommuner i Sydnärke och folkhälsoteamet. Aktiviteter under året har varit 
en digital utbildning om grunderna i samverkan och barnperspektivet med 
Görel Fred.

 Under året har planering skett för att starta upp Dans för hälsa i Hallsberg. 
Detta sker tillsammans med Alléskolan och Sydnärke folkhälsoteam.

 Tillsammans med socialförvaltningen har en plan för samverkan tagits fram 
och gemensamt har vi fått medel ur sociala investeringsfonden för ett 
projekt. Projektet innebär att vi erbjuder stöd till familjer där barnen har en 
begynnande hög skolfrånvaro. Det riktar sig till elever i åk 5-8 som befinner 
sig på steg 3 i trappan i Rutinen för att främja närvaro.

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 för lärande; hos eleven själv och i lärmiljön i skolan.

1.6 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.

Aktiviteter under läsåret

Hallsbergs kommun hade vid slutet av läsåret 22 elever mottagna i 
grundsärskolan. Vid vårterminens slut fanns 18 elever placerade på särskolan på 
Kumlaby, en på särskola i Örebro och tre elever läste integrerat på kommunens 
egna grundskolor. Utav dessa 22 elever läste 13 elever ämnen efter 
grundsärskolans kursplan och 9 elever ämnesområden. Efter sommaren kommer 
fyra elever gå till särgymnasiet från grundsärskolan.

Uppföljningsmöten har skett kring elever där behov funnits. Oftast har detta varit 
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kring elever med medicinska behov, där även Barn och Ungdomshabiliteringen och 
i vissa fall Barnkliniken finns inkopplade. Vi har även haft möten och avstämningar 
kring elever med oroande frånvaro.

1.7 Studie- och yrkesvägledning

Uppdraget att arbeta med studie- och yrkesvägledning är hela skolans ansvar. 
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 och förmågor 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
• lära sig att fatta beslut
• lära sig att genomföra sina beslut.[1]

Dessa leder till en utvecklad valkompetens

Övergripande om studie- och yrkesvägledning i Hallsbergs kommun

Studie- och yrkesvägledaren har varit en del av nätverket supersyvarna som har 
haft fokus på att utveckla studie- och yrkesvägledningen gällande årshjul, 
systematiskt kvalitetsarbete. Nätverket leddes av Gabriella Holm och Lotten 
Johansson. Alla kommuner som har hejframtidsval.se[2] har erbjudits att delta i 
nätverket.

Studie- och yrkesvägledaren har också deltagit i 2 nätverk som leddes av Region 
Örebro Län där fokus legat på arbetsmarknad, utbildningar, samverkan skola 
arbetsliv, framtidsperspektiv.

Studie- och yrkesvägledaren har också ett nära samarbete med 
kranskommunernas studie- och yrkesvägledare samt gymnasieskolans studie- och 
yrkesvägledare.

Huvudmannaplanen för studie- och yrkesvägledning presenterades för nämnden 
som fattade beslut om att den ska vara ett stöd för arbetet med studie- och 
yrkesvägledningen i kommunen. Huvudmannaplanen presenterades också för 
rektorsgruppen.

Studie- och yrkesvägledning i vid bemärkelse

Åk 7 – 9 skolor

Alla elever i åk 7 – 9 har tagit del av aktiviteten Jobbmentor för att vidga sina vyer 
gällande arbetslivet och få en inblick i att man kanske inte jobbar med det man 
utbildade sig till och att man kanske inte behöver veta exakt vad man vill bli men 
det är bra om man har en riktning.

Alla elever i åk 9 har haft arbetsmarknadstillfällen där det fördjupat sig i olika 
yrken, lärt sig skriva CV, analyserat jobbannonser.
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F-6 skolor

Under året kom några frågor från ett par av F-6-skolorna kring hejframtidsval 
samt annat som har med studie- och yrkesvägledning i vid bemärkelse.

Studie- och yrkesvägledaren skickade vid årets slut mail till alla F-6 skolor kring 
hur de arbetar med studie- och yrkesvägledning i vid bemärkelse. Hon fick få svar.

Studie- och yrkesvägledning i snäv bemärkelse

I kommunen finns en studie- och yrkesvägledare anställd. Uppdraget är att jobba 
med samtliga skolenheter i kommunen. Tyvärr tar högstadieskolorna ofta tar 
merparten av tjänsten i anspråk.
Under läsåret 2020/2021 har studie- och yrkesvägledaren arbetat med följande.

Åk 9 – Fokus gymnasieval

 Det fanns en stor grupp flerspråkiga elever som studie- och 
yrkesvägledaren hade många samtal med både enskilt och i grupp och även 
tillsammans med vårdnadshavare där det behövdes.

 Alla elever hade minst ett vägledningssamtal inför gymnasietvalet i 
februari.

 Studie- och yrkesvägledaren åkte och besökte skolor tillsammans med 
elever som behöver trygghet i övergången.

 På Transtenskolan ligger kommunens särskilda undervisningsgrupp för 
högstadiet. Studie- och yrkesvägledarens vägledning i gruppen skapades 
utifrån de behov dessa elever har. Det krävs ett nära samarbete med 
personalen i gruppen.

 Studie- och yrkesvägledaren hade regelbundna besök i arbetslagen i åk 7-9 
på båda högstadieskolorna för att hålla sig uppdaterad kring eleverna inför 
valet samt prata kring studie- och yrkesvägledningen i stort.

Åk 8 – Eleverna påbörjar processen kring gymnasievalet

 Ht: Alla elever i åk 8 såg på skolverkets film ”Att välja gymnasiet” samt 
prata kort om vad filmen gav inför kommande val i åk 9. De elever som vill 
fick ett samtal under hösten

 Under vt hade alla åk 8 enskilt samtal med studie- och yrkesvägledaren som 
handlar om framtid och nutid där syftet var att bygga tillit och relation.

 I slutet av vt hölls en WS där eleverna fick en genomgång av att börja åk 9 
samt de fick fördjupa sig i gymnasieskolans programutbud och olika yrken.

Åk 7 – börja högstadiet

 Work Shop (WS) där framtid och skola är i fokus samt syftet är att eleverna 
ska veta vem studie- och yrkesvägledaren är och vad denne gör.

På Folkasboskolan har studie-och yrkesvägledaren varit i

Åk 6 Studie- och yrkesvägledaren och gjorde WS där en genomgång i vad det 
innebär att gå på högstadiet och se vilka program som finns på gymnasiet.

Åk 5 – Studie- och yrkesvägledaren pratade om språkvalet och val i stort. I

Åk 4 - WS om framtidsdrömmar där eleverna fick ställa frågor kring yrken och 
program och utifrån detta gjordes WS.
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1.8 Kompetensutveckling och kompetensförsörjning

Under vårterminen 2020 fattade bildningsnämnden beslut om att ingå i ett 
samarbete med Skolverket kring nyanlända och flerspråkiga barn och elevers 
lärande. Därefter gjordes en nulägesanalys av aktuellt läge inom samtliga 
verksamhetsformer och led i styrkedjan. Utifrån identifierade behov skrevs 
därefter en åtgärdsplan med ett antal insatser som skulle genomföras med målet 
att höja kvaliteten i undervisningen för nyanlända och flerspråkiga barn och 
elever. Skolverket godkände åtgärdsplanen och beviljade ekonomiska medel på 
cirka 7,2 miljoner kronor för att kunna genomföra planerade insatser. De insatser 
som beslutades beskrivs i specifikt avsnitt kring Nyanländas lärande men de 
kompetensutvecklingsinsatser som varit aktiva under läsåret är:

 Kommunikation och kulturmöten i förskolan
 Pedagogisk utomhusvistelse i fritidshemmet
 Bygga svenska, grundskola
 Kartläggningar av nyanlända elevers kunskaper steg 1-3, grundskola
 Språk och kunskapsutvecklande arbetssätt via Nationellt centrum för 

andraspråk, två lärare grundskola
 Identifiering av behov av utökad kompetens i svenska som andraspråk, 

grundskola
 Översyn av organisation och framtagande av riktlinjer kring mottagande 

och den fortsatta utbildningen för nyanlända elever, rektorer
 Systematiskt kvalitetsarbete, ledningsgrupp

Fyra rektorer har pågående studier inom rektorsprogrammet, en rektor förskola 
och tre rektorer grundskola.

Elevhälsan har hållit i kompetensutveckling för personal i grundskola inom 
COS/trygghetscirkel.

Under året har förvaltningen beviljat fler att läsa klart sin utbildning under 
pågående anställning. 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, men det finns även personal som slutför sin utbildning via 
validering av lärare (VAL). Dessutom deltar förskolelärare och lärare i 
utbildningen Handledare i Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) vid Örebro 
universitet. Förvaltningen har ett samarbete med Karlstads universitet gällande 
arbetsintegrerad utbildning vilket innebär att 4 personer getts möjlighet att läsa 
grundlärarprogrammet inriktning 4-6 samt 5 personer som läser 
förskollärarprogrammet. Överenskommelsen innebär en kombination av studier 
och arbete. Förvaltningen kartlägger kontinuerligt lärares legitimationer och 
behörigheter samt stöttar pedagoger som vill fortbilda sig utifrån 
verksamheternas behov. 

Hallsbergs kommuns förskolor och grundskolor tar varje år emot ett stort antal 
studenter från Lärarutbildningen som genomför sin verksamhetsförlagda 
utbildning. 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 
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lärarutbildning. Enligt upplägget genomförs seminarier där Örebro universitet och 
Hallsbergs kommuns VFU-handledare träffas i ett kollegialt lärande. Målsättningen 
är också i fortsättningen att fler så kallade VFU-studenter genomför sin 
verksamhetsförlagda utbildning i kommunens förskolor och skolor och att vi 
lyckas visa kommunens verksamhet på ett sätt som gör att de väljer att arbeta hos 
oss efter sin examen. Under läsåret 20/21 har pandemin haft viss påverkan på 
mottagandet av VFU-studenter vilket inneburit att våra verksamheter har tagit 
emot i olika omfattning.

Pandemin har haft stor påverkan på de kompetensinsatser som planerats. Flera 
insatser har skjutits upp, andra har ställts in och en del har fått genomföras på 
annat sätt, ofta digitalt. Inom de förvaltningsövergripande insatserna har 
prioriteringar gjorts och ett aktivitetsschema har skapats för att säkerställa att 
inga insatser tappas bort utan att samtliga koordineras.
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2 Systematiskt kvalitets- och utvecklingsarbete
Alla förskolor och grundskolor i Hallsbergs kommun följer kontinuerligt och 
systematiskt upp sin verksamhet vilket utmynnar i dels en kvalitetsredovisning 
och dels i en verksamhetsplan, vilka ska ses som två sidor av samma mynt som 
samspelar med varandra. 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.

Syftet med det systematiska kvalitetsarbetet är att säkra och ge underlag för att de 
nationella målen ska uppnås. Huvudmannens ansvar för utbildningens 
genomförande innebär att se till att det vidtas åtgärder för förändring och 
förbättring, när brister synliggörs via det systematiska kvalitetsarbetet. 
Förvaltningens kvalitetsredovisning syftar till att följa upp resultat kopplat till 
nämndens prioriterade mål och prioriterade utvecklingsområden. 
Verksamheternas kvalitetsredovisning innehåller därutöver även ett avsnitt som 
följer läroplanens struktur för förskola, förskoleklass, grundskola och fritidshem. 
På så vis följs samtliga nationella mål upp men fokus på den övergripande nivån 
blir prioriterade mål och utvecklingsområden.

2.1 Systematiskt kvalitets- och utvecklingsarbete

2.1.1 Analys

På förvaltningsnivå har flera utvecklingsbehov identifierats inom det systematiska 
kvalitetsarbetet och ett aktivt revideringsarbete har påbörjats tillsammans med 
ledningsgrupp, utvecklingsledare och processledare:

 Årshjulet har uppdaterats utifrån förändringar i nämndens teman och 
kopplats samman med datum för internkontrollen för att skapa en mer 
samordnad struktur som minskar antalet rapporteringar för rektorerna, 
främst i grundskola.

 En revidering av strukturen när det gäller verksamhetsplaner, 
kvalitetsredovisningar och temarapporteringar har påbörjats. Därtill har 
anvisningar under varje rubrik i planerna lagts till för att förtydliga vilket 
innehåll som efterfrågas.

 Nämndens mål har brutits ut och synliggjorts ur ett 1-16 årsperspektiv i 
verksamheternas verksamhetsplaner och kvalitetsredovisningar för att 
säkerställa att målen är kända genom hela styrkedjan samt att uppföljning 
sker regelbundet i verksamhet.

 En översyn av underlag till verksamhetsplan och kvalitetsredovisning har 
gjorts för att säkerställa att vi använder samma underlag i jämförelser.

 Prioriterade utvecklingsinsatser har lyfts in i planerna för att förbättra och 
systematisera samordning och uppföljning utifrån framskrivna mål.

De förändringar som gjorts processades vid flertalet tillfällen både i ledningsgrupp, 
respektive rektorsgrupp och tillsammans med processledare och 
utvecklingsledare. Trots det upplevdes förändringarna som betydande och innebar 
att planerna blev innehållsmässigt texttunga. Både verksamhet och förvaltning ser 
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att fortsatta revideringar behöver ske.

2.1.2 Identifierade utvecklingsområden

Ett fortsatt revideringsarbete behöver ske där processer, form och innehåll ses 
över för att säkerställa att de utgör ett gott underlag för samtliga nivåer, från 
verksamhet till nämnd. Parallellt med detta behöver även en översyn över samtliga 
rapporteringar inom det systematiska kvalitetsarbetet göras för att synliggöra om 
prioriteringar bland dessa ska ske. En hög rapporteringsgrad innebär minskad tid 
för pedagoger och rektorer inom sina huvudsakliga uppdrag som samtliga ska 
verka för en förbättrad undervisning i barngrupp och klassrum. Därför behöver de 
underlag som begärs in vara träffsäkra och säkerställa verksamheternas kvalitet 
och likvärdighet.

Förvaltningen ska se över hur teman, internkontroller, verksamhetsplan och 
kvalitetsredovisning hänger ihop med övriga rapporteringar och 
enkätundersökningar som sker samt utvärdera vilka underlag som bidrar till att 
säkerställa kvalitet och likvärdighet i verksamheterna.
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3 Prioriterade nämndmål

3.1 HÅLLBAR KOMMUN

Strategiska mål: Hallsbergs kommun ska vara ett ekonomiskt, socialt och 
miljömässigt hållbart samhälle, där människors livskvalitet ökar.

Nämndmål: Öka tryggheten i förskola och skola.

 

 

Mätetal Mål Uppfyll
t

Delvis 
uppfyll
t

Ej 
uppfyll
t

Ingen elev ska ha en frånvaro som överstiger 10 % X
Socialpedagogernas arbete med skolfrånvaro på kommunens 
högstadieskolor ska resultera i att minst 30 elever sänker sin 
skolfrånvaro under varje läsår

X

Eleverna känner sig trygga i skolan X
Andelen vårdnadshavare som känner sig trygga när deras barn 
är i skolan ska årligen öka för att 2022 vara minst 98%

98 % X

Andelen vårdnadshavare som anser att deras barn känner sig 
tryggt i barngruppen ska årligen öka för att 2022 vara minst 
98%

98 %
X

Andelen vårdnadshavare som känner sig trygga när deras barn 
är i förskolan eller hos dagbarnvårdare ska årligen öka för att 
2022 vara minst 98%

98 %
X

Skolfrånvaron har under hela pandemin varit högre än tidigare år, så även under 
detta läsår. De restriktioner som gällt gjorde att frånvaron i Hallsbergs skolor 
varierade i stor utsträckning mellan skolenheter under enskilda dagar och veckor. 
En stor andel av våra elever hade en sjukfrånvaro på mer än 10%. Innan utbrottet 
av pandemin hade flera skolor påbörjat ett arbete med att öka skolnärvaron och 
fokusera på ett förebyggande och främjande arbete. Detta långsiktiga arbete har 
inte kunnat upprätthållas i och med pandemin och tyvärr inte gett några positiva 
resultat.

Under läsåret har en socialpedagog varit anställd på en av högstadieskolorna. Det 
närvarofrämjande arbetet som genomförts bör ses ur en större komplexitet och 
har inte följts upp specifikt utifrån denna yrkesroll.

Hallsbergs kommun deltar i ett projekt tillsammans med övriga kommuner i länet 
som handlar om att Främja Närvaro och Förebygga Frånvaro (FNoFF). Syftet med 
projektet är att generera ett ökat fokus på främjande och förebyggande arbete 
kopplat till skolnärvaro i kommunerna i Region Örebro län. Det övergripande 
målet för projektet är att minska psykisk ohälsa hos barn och unga i regionen 
genom att de får en positiv och fungerande skolgång som i sin tur leder till ökad 
måluppfyllelse.

Elevernas upplevda trygghet har ökat på tre av sju skolor och på övriga fyra skolor 
har den upplevda tryggheten minskat något i jämförelse med tidigare år. För 
eleverna i de yngre årskurserna har tryggheten sjunkit något samtidigt som den 
ökat bland de äldre eleverna. Förändringar av personal i arbetslag, byte av 
rektorer och motsättningar mellan elevgrupper tillsammans med situationen med 
den rådande pandemin har påverkat tryggheten. Det framgår av elevenkäten att 
flickor känner sig mindre trygga på både på mellanstadiet och högstadiet än 
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pojkar, trots att pojkar förekommer oftare i konflikter på skoltid.
På elevinitiativ har bildningsnämnden beslutat att ge högstadieskolorna möjlighet 
att installera kamerabevakning inomhus som ett led i det trygghetsskapande 
arbetet.

Vårdnadshavarnas upplevda trygghet när barnen är i skolan har minskat med 
ca en procentenhet i den skolövergripande sammanställningen i jämförelse med 
tidigare år. Förvaltningen befarade en betydligt lägre trygghet hos 
vårdnadshavarna då formerna för samverkan med vårdnadshavare påverkats 
reellt av pandemin. Lärare har fått tänka om och hantera nya kanaler i samverkan 
då varken utvecklingssamtal eller föräldramöten har kunnat genomföras på 
traditionellt vis. Även möjligheten att komma in i skolan och på fritids vid 
hämtning och lämning har tagits bort under pandemin vilket annars är en naturlig 
mötesplats för pedagoger och vårdnadshavare till våra yngre elever. Resultaten 
varierar mellan skolorna och en del skolor har läget till trots lyckats höja sina 
resultat inom området.

Samtliga förskolor presenterar mycket höga resultat gällande båda mätetalen. 
Inget resultat är under 90%. Gällande målet kring att andelen vårdnadshavare ska 
känna sig trygga när deras barn är i förskola eller hos dagbarnvårdare når de allra 
flesta förskolorna 98%.

De flesta förskoleområden lyfter dock att det är en lägre svarsfrekvens bland 
vårdnadshavare i förskolan än tidigare år. Detta beror troligtvis på att de inte 
kunnat fylla i enkäten på plats i verksamheten på grund av pandemin. Vid vissa 
förskolor är svarsfrekvensen så låg att ett enskilt svar avgör om resultaten hamnar 
under eller över målet.

3.2 LIVSLÅNGT LÄRANDE

Strategiskt mål: Allas lika rätt till en bra utbildning är en förutsättning för ett 
samhälle där alla ges möjligheten till ett gott liv. Kommunen ska verka för ett 
lärande genom hela livet.

Nämndmål: Kunskapsresultaten i grundskolan ska årligen öka.

Nämndmål: Alla barn ska kunna läsa i skolår 1.Tidig upptäckt – tidig insats!

Nämndmål: Matematikresultaten ska förbättras

 

Nämndmål: Kunskapsresultaten i grundskolan ska årligen öka.

Mätetal Mål Uppfyll
t

Delvis 
uppfyll
t

Ej 
uppfyll
t

Andelen elever som är behöriga till nationellt 
gymnasieprogram ska årligen öka för att 2022 vara bland de 50 
procent bästa i landet.

X

Andelen elever i skolår 9, som nått kunskapskraven i alla 
ämnen ska årligen öka X

Meritpoängen i skolår 9 ska årligen öka. X
Meritpoängen i skolår 6 ska årligen öka. X
Andelen elever i skolår 6, som nått kunskapskraven i alla 
ämnen ska årligen öka
Skillnaden i meritpoäng mellan pojkar och flickor ska utjämnas. X
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Gällande målet att andelen elever som är behöriga till ett nationellt 
gymnasieprogram årligen ska öka så ligger behörigheten på samma nivå som 
föregående år, 73 %. De senaste tre åren har behörigheten legat på en reellt lägre 
nivå än tidigare år.

Gällande målet att andelen elever i åk 9 som nått kunskapskraven i alla ämnen 
årligen ska öka så skedde en ökning detta läsår med 1,6 % från 60,3 % (19/20) till 
61,7 % (20/21).

Gällande målet att meritpoängen i åk 9 årligen ska öka så skedde en markant 
ökning från 186,4 (19/20) till 200,6 (20/21).

På grund av pandemin har elever har varit frånvarande i högre utsträckning 
jämfört med tidigare år vilket kan ha påverkat elevernas måluppfyllelse negativt. I 
årskurs 9 har andelen nyinvandrade elever varit något högre jämfört med övriga 
årskurser vilket innebär att de eleverna har haft kortare tid att tillgodogöra sig 
undervisningen och svårare att nå målen. Måluppfyllelsen i svenska som 
andraspråk ligger på 65 % och är det ämnet som eleverna når lägst måluppfyllelse 
inom. Statistiken runt nyinvandrade elever visar även en reell skillnad mellan 
pojkar och flickor i andel som når kunskapskraven inom alla ämnen och 
meritpoängen. I både skolår 6 och 9 når nyinvandrade flickor en högre 
måluppfyllelse i jämförelse med nyinvandrade pojkarna. Att utjämna skillnaderna i 
måluppfyllelse är därför ett identifierat utvecklingsområden på de skolorna med 
högst andel nyinvandrade elever. Även hög frånvaro bland personal och svårighet 
att rekrytera vikarier har bidragit till att ordinarie undervisning inte alltid har 
kunnat genomföras som planerat. Att meritpoängen stigit markant trots att 
andelen elever som nått kunskapskraven i alla ämnen inte ökat tyder på att 
eleverna som når målen når en högre måluppfyllelse och att det har varit svårare 
att anpassa undervisningen för elever i behov av stöd. Detta stämmer väl överens 
med den nationella analysen av årets resultat.

Gällande att meritpoängen i årskurs 6 årligen ska öka finns ingen nationell statistik 
att hänvisa till. Förvaltningens interna statistik visar att resultatet för 20/21 var 
205,8 poäng i jämförelse med året innan då resultatet var 203,0 poäng.

Nationell statistik över andelen elever i årskurs 6 som nått kunskapskraven i 
samtliga ämnen är ej släppt vilket innebär att det inte finns angivet huruvida målet 
är uppnått eller ej.

Gällande att skillnaden i meritpoäng mellan pojkar och flickor ska utjämnas 
varierar resultaten mellan olika skolor mellan pojkars och flickors resultat. 
Utslaget över samtliga skolor är skillnaden 38 poäng i skolår 6 och skillnaden är 12 
poäng i skolår 9. Skillnaden har ökat i jämförelse med förra läsåret för skolår 6 då 
motsvarande resultat var 30 poäng men i årskurs 9 har resultatet förbättrats där 
skillnaden föregående läsår var 26 poäng. På samtliga skolor har flickorna ett 
högre meritvärde än pojkar.

Coronapandemin har haft stor påverkan på verksamheten under läsåret då 
flertalet skolor drabbats av större utbrott bland både elever och personal. Rektorer 
har berättat om stressade lärare som oroat sig över att de inte hunnit komma så 
långt i undervisningen som de planerat samt att kvaliteten i undervisningen 
periodvis blivit lidande utifrån stora bortfall bland ordinarie personal. Pandemin 
har också inneburit att skolorna har varit tvungna att göra olika typer av 
anpassningar och snabba förändringar i verksamheten vilket kan antas påverka 
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elevernas måluppfyllelse och trygghet. Förvaltningen har tydligt identifierat ett 
samband mellan hög frånvaro och låga resultat för eleverna i skolår 9.

Nämndmål: Alla barn ska kunna läsa i skolår 1.Tidig upptäckt – tidig insats!

Mätetal Mål Uppfyll
t

Delvis 
uppfyll
t

Ej 
uppfyll
t

Andelen elever som kan läsa när de lämnar skolår 1, ska årligen 
öka för att 2022 vara 100 procent.

100 % X

Hälften av skolorna anger att målet är uppfyllt medan den andra hälften anger att 
de inte når målet.

Nämndmål: Matematikresultaten ska förbättras, nationell statistik saknas

Mätetal Mål Uppfyll
t

Delvis 
uppfyll
t

Ej 
uppfyll
t

Andelen elever som klarar nationella proven i matematik i 
skolår 3 ska årligen öka för att 2022 vara 100 procent.

100 % X

Andelen elever som klarar nationella proven i matematik i 
skolår 9 ska årligen öka för att 2022 vara 100 procent.

100 %

Andelen elever som klarar skolverkets diagnos "Hitta 
matematiken" ska årligen öka för att 2022 vara 100 procent.

100 %

Gällande andelen elever som klarar nationella proven i matematik i skolår 3 
årligen ska öka så anger en del av skolorna att målet är delvis uppfyll medan övriga 
anger ej uppfyllt. Dock skiljer sig resultaten kraftigt vad gäller de olika delproven 
där eleverna når högst resultat på den muntliga delen och lägst resultat i på provet 
som handlar om skriftliga räknemetoder.

Nationella proven i matematik för årskurs 9 genomfördes inte under föregående 
läsår på grund av pandemin. Andelen elever i årskurs 9 som uppnått 
kunskapskraven i matematik har under de senaste två åren ökat med 9,4%, från 
70,5% till 79,9%. Det är färre elever än tidigare år som har matematiken som det 
enda ämnet som saknas för att nå gymnasiebehörighet.

Hitta matematiken i förskoleklassen är ett kartläggningsmaterial som läraren ska 
använda för att se var eleverna befinner sig i sin kunskapsutveckling och anpassa 
undervisningen utifrån det. Det ska också vara ett underlag för att tidigt identifiera 
elever i behov av extra anpassningar och särskilt stöd. De flesta skolor har inte 
redovisat något resultat under detta mål.

3.3 ALLAS INFLYTANDE

Strategiska mål: Hallsbergs kommun ska värna om och samverka med 
kommuninvånarna och vara lyhörd för idéer och synpunkter.

Nämndmål: Elevers inflytande i undervisningen ska årligen öka.

 

 

Mätetal Mål Uppfyll
t

Delvis 
uppfyll
t

Ej 
uppfyll
t

Att lärarna tar hänsyn till elevernas åsikter ska årligen öka för 
att 2022 vara minst 80%.

80 % X
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Mätetal Mål Uppfyll
t

Delvis 
uppfyll
t

Ej 
uppfyll
t

Elevrådet får vara med och påverka om saker som är viktiga för 
eleverna på skolan. inflytandet ska årligen öka för att 2022 vara 
100%

100 %
X

I den sammanställningen över samtliga skolor anser 78 % av eleverna att lärarna 
tar hänsyn till deras åsikter. Det är en ökning med cirka 2 % från tidigare läsår. 
Resultatet anges utifrån svaren på den kommungemensamma elevenkäten i skolår 
3-9.

Gällande elevrådets möjlighet att påverka anger 74% av eleverna att de kan 
påverka vilket är 1 % lägre i år i förhållande till föregående år. Här lyfter skolorna 
pandemin som stark påverkansfaktor då elever inte kunnat träffas över 
klassgränser i samma utsträckning samt att personal varit sjuk, möten har behövt 
ställas in och mentorstiden har minskat.

3.4 GOD SERVICE

Strategiska mål: Representanter för Hallsbergs kommun ska alltid ge ett 
professionellt bemötande och god service.

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

Nämndmål: Vårdnadshavare, barn och elever ska vara nöjda med bemötandet i 
våra förskolor och skolor.

 

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

Mätetal Mål Uppfyll
t

Delvis 
uppfyll
t

Ej 
uppfyll
t

Föräldrarnas nöjdhet med förskolans tillgänglighet ska årligen 
öka för att 2022 vara minst 98%

98 % X

95% av vårdnadshavarna är nöjda med förskolans tillgänglighet, vilket är en 
minskning med 1% från föregående år. Svarsfrekvensen är betydligt lägre än 
tidigare år och orsak till detta bedöms vara att vårdnadshavarna inte kunnat fylla i 
enkäten på plats i verksamheten. Den låga svarsfrekvensen leder till att varje svar 
har stor påverkan på resultatet.

Nämndmål: Vårdnadshavare, barn och elever ska vara nöjda med bemötandet i 
våra förskolor och skolor.

Mätetal Mål Uppfyll
t

Delvis 
uppfyll
t

Ej 
uppfyll
t

Vårdnadshavares nöjdhet med bemötande ska årligen öka för 
att 2022 vara minst 98%

98 % X

1 av 6 skolor når målet och har 100% vårdnadshavare som är nöjda med 
bemötandet. Övriga skolor når målet delvis. Där nöjdheten bland vårdnadshavare i 
skolan har minskat anges pandemin som en orsak då samtliga föräldramöten 
antingen ställts in eller hållits digitalt samt att utvecklingssamtalen genomfördes 
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digitalt. Haldor som är förvaltningens lärplattform lyfts om en negativ 
påverkansfaktor då kommunikationen med vårdnadshavare inte fungerat på ett 
tillfredsställande sätt.

Flera förskolor når 100% nöjdhet bland vårdnadshavare i bemötande. Samtliga 
förskolors resultat hamnar över 96%.
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4 Prioriterade utvecklingsområden

4.1 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 har lång erfarenhet av att arbeta med digitalisering i 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 klassrummen med projektor eller smartboard. Det viktiga är 
dock den digitala kompetensen och förmågan hos pedagogerna att använda och 
utveckla sin undervisning med de nya verktygen. 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 har varit nominerade i flera olika utmärkelser 
och tävlingar.   

Även om Hallsberg har kommit långt inom detta område är det fortfarande stora 
skillnader mellan kommunens olika enheter och även stora skillnader inom en 
skolenhet eller förskoleenhet.   

Bildningsförvaltningens centrala 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.

Under vårterminen 2020 fattades beslut om att upphandla ett gemensamt digitalt 
läromedel för skolår 4-9. För samtliga elever infördes "Matteappen” och en ny 
lärplattform, Haldor Education, med start ht-20. Dessa insatser ökar möjligheten 
med effektiv kommunikation mellan pedagoger, elever och lärare. 
Implementeringen av dessa verktyg kommer att följas upp på medarbetarsamtal 
för att öka likvärdigheten.  

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

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, t.ex. 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 
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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. IT-planen kommer att revideras och uppdateras 
under 2021.  

Mål  

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

Alla lärare uppger att de använder IKT regelbundet i sin undervisning.  

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

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

4.1.1 Analys av aktiviteter

Utifrån resultatet av den kommungemensamma personalenkäten för grundskola 
anger 97,4% att man behärskar digital informationshantering vilket är en ökning 
från föregående år med 4,1%. För förskolan finns inte motsvarande resultat för 
2021, däremot angav 95% att de behärskade digital informationshantering 2020. 
94% av lärarna i grundskolan anger att de använder digitala verktyg (IKT) 
regelbundet i sin undervisning, föregående år var motsvarande resultat 91%. På 
frågan om eleverna regelbundet får använda digitala verktyg instämmer 86%, 
förra året var motsvarande resultat 88%. 50% av vårdnadshavarna med barn i 
grundskolan anger att de kan följa sitt barns kunskapsutveckling genom Haldor. 
Detta är en fråga som inte har följts upp i tidigare enkäter på grund av att systemet 
är nyinfört.

Förvaltningen arbetar kontinuerligt med att effektivisera arbetet med digitala 
plattformar med målet att hitta gemensamma och förbättrade arbetssätt. Utifrån 
identifierade behov har de nya plattformarna Clio, Haldor och MatteAppen köpts in 
och implementerats. Utbildning har även genomförts i 
schemaläggningsprogrammet Skola24 för administratörer och schemaläggare.  
Procapita uppgraderades till Tieto Education för att skapa ett modernare 
gränssnitt med ökad funktionalitet.

En inventering har påbörjats för att tydliggöra hur de digitala plattformarna 
synkar med varandra för att underlätta arbetet i verksamheterna och i 
kommunikationen med vårdnadshavare. Vidare behöver roller, ansvar och 
åtkomst till dokumentation inom systemen ses över för att öka rättssäkerheten.

4.1.2 Identifierade utvecklingsområden

Det finns stora skillnader i hur verksamheterna arbetar med IT-relaterade frågor 
vilket innebär att arbetet med fortsatt utbildning/implementering behöver 
prioriteras för en ökad likvärdighet.

Förvaltningens struktur för IT-arkitektur och kommunikationskanaler behöver 
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tydliggöras och ses över för allt ifrån funktionalitet och användarvänlighet till 
GDPR och rättssäkerhet för ledningsgrupper, personal och vårdnadshavare.

Nyanställd personal ska erbjudas introduktion och utbildning för att säkerställa 
grundläggande kunskaper om våra system och rutiner.

4.2 Styrning och ledning: Matematik

4.2.1 TRR matematik

Eftersom måluppfyllelsen i matematik är en av Hallsbergs kommuns viktigaste 
utmaningar, så beslutade bildningsnämnden att tacka ja till erbjudandet om att 
ingå som en av fyra pilotkommuner i SKR:s pilotprojekt. SKR (Sveriges kommuner 
och regioner), tillsammans med Nationellt centrum för matematikutbildning 
(NCM), genomförde 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 pågick till december 2020, 
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 SKR: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 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 har involverats i ett aktivt förbättringsarbete: 
politisk ledning, förvaltningsledning, rektorer och lärare, samt att deltagande 
kommuner ska samarbeta och lära av varandras utvecklingsarbeten. En 
uthållighetsplan har tagits fram för att fortsatt kunna hålla i utvecklingsinsatsen 
inom matematik.

4.2.1.1 Analys av aktiviteter

Under läsåret har arbetet med TRR genomförts i förskoleklass till och med skolår 3 
enligt undervisningsmodellen. En fortsatt implementeringen behöver ske för att 
säkerställa att samtliga lärare har tillräckliga kunskaper om hur de tillämpar 
undervisningsmodellen i sitt klassrum och att undervisningen genomförs enligt 
planering. De kollegiala träffarna har en viktig funktion i att stärka lärarna och ge 
möjlighet till gemensamma pedagogiska reflektioner för att höja kvaliteten i 
undervisningen.

Från flera verksamheter har lärare återkopplat att eleverna har fördjupat sin 
förmåga kring att förklara och resonera inom matematiken. Detta synliggörs också 
i resultaten på nationella proven i skolår 3 då den muntliga delen är den del som 
eleverna når högst resultat inom. Eleverna når även ett högre resultat på testerna 
Nunes och Banuca under våren 2021 i jämförelse med våren 2020.

I den kommungemensamma elevenkäten för elever i förskoleklass till skolår två är 
det 80% som anger att de tycker om att lära sig matematik. Frågan ställdes inte 
föregående år därför finns det inget tidigare resultat att jämföra med.
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Genom tidigare enkätundersökningar har lärare angett att de upplever att deras 
undervisningsskicklighet och att förståelsen för matematiska resonemang har 
ökat. De kollegiala träffarna bidrar till en ökad samlad kompetens hos 
matematiklärarna i alla skolår.

4.2.1.2 Identifierade utvecklingsområden

Förvaltningen behöver i samtal med rektorerna säkerställa att det finns 
handledare i samtliga årskurser och undervisningsmodellen behöver fortsatt 
implementeras i verksamheterna. En prioritering behöver göras bland tester och 
bedömningsstöd som ska ligga till grund för en fördjupad analys per skola och på 
en övergripande nivå. Matematikutvecklarnas kompetens behöver användas för 
att synliggöra framgångsfaktorer och utvecklingsområden i dialog med rektorer 
och förvaltning. En plan behöver tas fram för att säkerställa att kommunikation 
och aktiviteter genomförs och följs upp systematiskt.

4.2.2 Singapore matematik

Materialet Singma bygger på Singaporemodellen som är en välbeprövad modell för 
att lära sig matematiken på ett djupare plan, där begreppsförståelse står i centrum. 
Modellen baseras på Singapores sätt att undervisa i matematik och uppgifterna är 
utprövade på ett sådant sätt att de är differentierade och kan lösas i olika 
svårighetsgrad, vilket gynnar alla elever.

Det är viktigt hur vi organiserar undervisningen, att eleverna får utforska 
tillsammans kring en startuppgift. Läraren har då en viktig roll som samtalsledare 
och inspiratör. Att uppmuntra eleverna genom att ställa frågor som gör att de 
tränar sig i att tänka, resonera och komma med förslag på lösningar.

För att eleverna ska få lära sig på djupet krävs det att de får pröva sig fram med att 
lösa liknande uppgifter. De arbetar då tillsammans två och två och har hela tiden 
tillgång till konkret material av olika slag. Därefter får eleverna arbeta med 
liknande uppgifter enskilt för att känna att de äger sin kunskap.

Vi har önskat en större likvärdighet i kommunen både vad det gäller undervisning 
och bedömning. Att arbeta med detta styrda läromedel kollegialt kan leda till att 
undervisningen blir mer likvärdig i kommunen. Det blir även som en fortsättning 
på TRR, då detta tar vid från årskurs 4.

4.2.2.1 Analys av aktiviteter

 Elevernas förmåga att kommunicera matematik har ökat i de grupper där 
lektionsstrukturen har följts. Pedagogerna upplever att startuppgifterna gynnar 
elevernas begreppsförståelse på ett djupare plan än när man lägger största delen 
av undervisningen på färdighetsträning. För att möjliggöra differentierad 
undervisning behöver pedagogerna konsekvent använda konkret material vilket 
gynnar alla elever och är nödvändigt för de nyanlända eleverna. För att öka 
likvärdigheten behöver samtliga lärare bygga sin undervisning på de 
grundprinciper som Singhaporemodellen utgår från. Pedagogerna måste våga tona 
ner färdighetsträningen och bygga undervisningen på utforskande och prövande. 
Eleverna ska ges möjlighet att utveckla sitt problembaserade tänkande.

Hos pedagoger som följt undervisningsstrukturen fullt ut har eleverna en mycket 
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god taluppfattning och förståelse för positionssystemet.

I den kommungemensamma elevenkäten för elever i skolår tre till skolår nio är det 
57% som anger att det är intressant med matematik, resultatet föregående år var 
60%.

 

4.2.2.2 Identifierade utvecklingsområden

Prioriterade utvecklingsområden

Möjliggöra för samtliga lärare att följa den schemastruktur som är beslutad som 
innebär att alla kan delta och prioritera de kollegiala träffarna.

Fortsatt arbete med att implementera undervisningsstrukturen till exempel genom 
att modellera metoden så att alla matematiklärare undervisar enligt den tänkta 
strukturen. Det behöver säkerställas att samtliga pedagoger använder konkret 
material i sin undervisning.

 

4.3 Nyanländas lärande

Skolverket har fått i uppdrag av regeringen att genomföra insatser för att stärka 
utbildningens kvalitet för nyanlända barn och elever och vid behov barn och elever 
med annat modersmål än svenska. Utifrån det uppdraget har 
bildningsförvaltningen i Hallsbergs kommun inlett ett samarbete med Skolverket 
med målet att stärka förskolans och grundskolans förmåga att på både kort och 
lång sikt erbjuda nyanlända och flerspråkiga barn och elever en utbildning av hög 
kvalitet och likvärdighet.
Under våren 2020 gjordes en nulägesanalys i samtliga verksamheter och därefter 
sammanställdes en åtgärdsplan inom områdena styrning och ledning, 
undervisning och lärande samt förutsättningar för lärande och trygghet.

4.3.1 Nyanländas lärande förskola

För förskolans del identifierade följande behov:

Styrning och ledning

 Nyanlända och flerspråkiga barn och elever är inte synliga som en specifik 
målgrupp i det systematiska kvalitetsarbetet.

 Det saknas samsyn och riktlinjer för modersmålsstödjares uppdrag i 
förskolan.

 Modersmålsstödjarna och pedagogernas kunskaper gällande 
modersmålsstöd och flerspråkighet i förskolan varierar och behöver 
fördjupas.

Undervisning och lärande

 Ytterligare kunskap om språkstärkande kommunikationsverktyg.
 Kunskap hos alla pedagoger kring flerspråkighet och språk- och 

kunskapsutvecklande arbetssätt.
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Förutsättningar för lärande och trygghet

 Pedagoger upplever en osäkerhet i hur man bemöter barn och 
vårdnadshavare som upplevt svåra händelser.

 Pedagoger upplever en svårighet i att kunna bemöta och kommunicera med 
vårdnadshavare från andra kulturer.

 Pedagogerna behöver öka sin förståelse för hur barn och vårdnadshavares 
bakgrund och situation har betydelse för barnens förutsättningar för 
lärande och trygghet.

4.3.1.1 Analys av aktiviteter

Insatser inom styrning och ledning

 Översyn och utbildning i systematiskt kvalitetsarbete samt analys till 
skolledare: Utbildningen tillsammans med RUC blev förskjuten och 
startades upp i slutet av våren. Vid de inledande träffarna hölls workshops 
tillsammans med skolledarna för att gemensamt skapa reda ut 
förväntningar och behov kring kommande arbete.
Bland annat identifierades behovet av att utveckla det systematiska 
kvalitetsarbetet så att det på ett tydligare sätt kan användas i det 
verksamhetsnära arbetet bland barn och elever. Den primära inriktningen 
bör vara att identifiera behov och utveckla undervisning i barngrupp och i 
klassrum så att barn och elever ges goda möjligheter att utvecklas utifrån 
sina behov och att det sekundära syftet är redovisning till förvaltning och 
nämnd.
Ett fortsatt planeringsarbete behöver ske kring hur vi ska riktar insatsen 
framöver för att fördjupa och bredda våra kunskaper i systematiskt 
kvalitetsarbete.

Dokument och riktlinjer för modersmålsstödjares uppdrag:
Under hösten 2020 gjordes tidsprioriteringar för insatserna utifrån gemensamt 
utrymme och tillgänglig tid för utvecklingskoordinator i rektorsgrupp och 
ledningsgrupp. Insatsen sköts fram till hösten 2021.

Kollegiala träffar för modersmålsstödjare och personal i förskolan: En första 
nätverksträff med processledare i förskolan och modersmålsstödjare har hållits. 
Under träffen identifierades behov av att tydliggöra modersmålsstödjares uppdrag 
i förskolan som på flera sätt skiljer sig från arbetssätt och undervisning i skolan. 
Utifrån coronapandemin kunde inte fler nätverksträffar hållas. Beslut fattades om 
prioriteringar utifrån ett pressat läge och insatsen sköts upp till hösten 2021.

Insatser inom undervisning och lärande

 Kommunikation och kulturmöten i förskolan:
Under hösten arbetade rektorer för förskolan och utvecklingskoordinator 
fram ett utbildningspaket med kollegiala träffar med gemensam struktur 
som byggde på gemensamma reflektioner och fördjupningar utifrån inköpt 
litteratur.
Under våren påbörjade några av förskolorna utbildningsinsatsen. 
Rektorerna har återkopplat att arbetet har skapat intressanta diskussioner 
och ökat förståelsen och medvetenheten kring arbetet med nyanlända och 
flerspråkiga barn. Bland annat har rektorer och pedagoger identifierat att 
de måste arbeta aktivt och medvetet kring flerspråkighetsutveckling för att 
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optimera och skapa goda förutsättningar för barn med annat modersmål. 
För att följa upp detta på ett tydligare sätt kommer undervisningsmallen att 
revideras. Vidare kommer de arbeta med förbättrad föräldrasamverkan 
utifrån ett nytt underlag för kartläggningsamtal som ska användas vid 
uppföljningssamtal efter introduktioner ska tas fram samt ett underlag för 
språksamtal utifrån ett exempel i boken ”Den inkluderande förskolan”. 

Insats inom förutsättningar för trygghet och lärande

 Utbildning i TMO (traumamedveten omsorg): Utbildningen genomförs 
under läsåret 21/22 för alla personal i förskola tillsammans med rektorer 
och elevhälsa

4.3.1.2 Identifierade utvecklingsområden

Översyn och utbildning inom Systematiskt kvalitetsarbete:
-Ett fortsatt planeringsarbete kvarstår för att nyttja de kommande tre terminer 
som kvarstår inom insatsen för att fördjupa kunskaperna om systematiskt 
kvalitetsarbete.

Modersmålsstödjares roll och uppdrag:
-Insatsen startar upp först under hösten 2021

Nätverk och utbildning kring modersmål i förskolan:
-Insatsen återupptas under läsåret 21/22.

Kommunikation och kulturmöten i förskolan:
-Att följa upp det verksamhetsspecifika utvecklingsarbetet inom kring 
språkutveckling ur ett andraspråksperspektiv och förbättrad samverkan med 
vårdnadshavare på förskolor som genomfört utbildningsinsatsen.
-Följa upp att flera förskolor genomför utbildningsinsatsen under 21/22 samt vilka 
utvecklingsområden de identifierar kopplat till insatsen.

4.3.2 Nyanländas lärande i förskoleklass, grundskola och fritidshem

För förskoleklassens, grundskolans och fritidshemmets del identifierades följande 
behov:

Styrning och ledning

 Nyanlända och flerspråkiga barn och elever är inte synliga som en specifik 
målgrupp i det systematiska kvalitetsarbetet.

 Kommunens plan för mottagande av nyanlända barn och elever är inte 
reviderad eller förankrad ute i verksamheterna.

 Alla elever som är i behov av svenska som andraspråk får inte undervisning 
i ämnet på grund av organisation eller brist på behöriga pedagoger.

Undervisning och lärande

 Elever med svenska som andraspråk har generellt lägre måluppfyllelse i 
teoretiska ämnen än elever som har svenska som modersmål.

 Det saknas kompetens och metoder för att kartlägga nyanlända elevers 
kunskapsutveckling, till exempel med hjälp av ”Bygga svenska”.

 Det saknas ett gemensamt synsätt och gemensamma strategier och metoder 
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för hur flerspråkiga elever ska utveckla sina språkkunskaper. Det saknas 
även forum för pedagogerna att öka sin kompetens inom detta område.

 Det saknas ett gemensamt synsätt på vad som är svenska som andraspråk, 
studiehandledning, modersmålsundervisning och modersmålsstöd och hur 
den ska användas.

 Undervisningen anpassas inte alltid efter tillgången på studiehandledare på 
grund av bristande organisation, kunskap, kommunikation eller planering.

 Det finns brister i överlämningen från mottagningsenheten av nyanlända 
elever till mottagande skola samt att eleverna kunskaper bara kartläggs i 
steg ett och två. Pedagogerna saknar tid och kunskaper i 
kartläggningsarbete.

Förutsättningar för lärande och trygghet

 Elevhälsa och rektorer behöver mer kunskap om trauma och hur det kan 
påverka skolan/inlärning.

 Nyanlända och flerspråkiga elever omnämns inte särskilt i 
verksamheternas trygghets- och likabehandlingsplaner.

 Nyanlända och flerspråkiga elever är ingen specifik målgrupp i 
verksamheternas trygghetsenkäter.

 Nyanlända och flerspråkiga elever är överrepresenterade i 
kränkningsärenden, både när det gäller utsatthet och att vara utsättande.

 Det saknas pedagogisk rastverksamhet som främjar inkludering av elever 
med begränsade språkkunskaper vilket i vissa fall resulterat i en 
exkludering av nyanlända elever.

4.3.2.1 Analys av aktiviteter

Översyn och utbildning i systematiskt kvalitetsarbete för skolledare
-se text under förskolans analys av aktiviteter.

Utveckling av organisation och riktlinjer för mottagande och den fortsatta 
utbildningen för nyanlända och flerspråkiga elever
-Ett omfattande arbete har identifierats kring organisation, riktlinjer och 
strukturer på modersmålsenheten och en arbetsgrupp har tillsats. Särskilt 
skyndsamt behöver rutinen kring studiehandledning ses över då kriterier för vilka 
som ska beviljas studiehandledning är oklara vilket leder till en överbelastning i 
administration för modermålsenheten. Arbetsgruppen kommer att omfatta berörd 
rektor, utvecklingskoordinator samt förvaltning. Ett färdigställande beräknas ske 
under hösten 2021 för att kunna implementeras under våren 2021.

Översyn av organisationen för SVA och behörighetsgivande utbildning för lärare 
inom SVA
Behov av behörighetsgivande utbildning inom SVA identifierades på tre av 
kommunens grundskolor. Fem lärare har ansökt och antagits till en högskolekurs i 
SVA vid Karlstads universitet.
Gemensamma samtal har förts i rektorsgruppen kring organisationen för SVA där 
rektorerna delgav varandra organisation, förändringar och fortsatta behov inom 
sin verksamhet. En gemensam omvärldsspaning gjordes även i samband med detta 
där vi kunde identifiera att de svårigheter som identifierats på nationell nivå var 
delar som kändes igen även i vår organisation gällande exempelvis prövande om 
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vilka elever som ska läsa SVA och omprövanden om elever fortsatt ska läsa SVA 
eller SV. Där konstaterades också att både behov och förutsättningar inom 
kommunens skolor gällande SVA ser mycket olika ut. Arbetet lyfts fortsatt in i 
riktlinjerna för mottagande och den fortsatta utbildningen för nyanlända och 
flerspråkiga elever.

Utbildning inom SKUA
Under läsåret har två förstelärare utbildats via Nationellt centrum för 
andraspråksutvecklings SKUA-utvecklarutbildning. i utbildningen fanns 
utvecklingskoordinator med som huvudmannarepresentant och deltog vid aktuella 
utbildningstillfällen samt träffade SKUA-utvecklarna regelbundet under 
utbildningstiden. Utbildningen hade stort fokus på det långsiktiga 
utvecklingsarbetet i SKUA inom kommunens skolor och på vilket sätt som SKUA-
utvecklarna ska finnas med i planering och genomförande av den fortsatta 
processen.
En plan för det fortsatta arbetet har påbörjats. Under kommande läsår ska fyra 
ytterligare lärare utbildas till SKUA-utvecklare samt att den breda SKUA-
utbildningen för all personal mot Karlstads universitet startar upp, Samtliga SKUA-
utvecklare kommer att finnas med i planeringen för hur undervisningen fortsatt 
ska utvecklas inom SKUA utifrån elevernas behov när övriga insatser har avslutats.

Utbildning i Bygga svenska
En intern utbildning i Bygga svenska genomfördes för lärare i grundskolan under 
sex tillfällen under våren 2021. Utbildningen utvärderades bland deltagande lärare 
och där framkom att flera lärare upplevde det grammatiska fokuset inom 
andrapråksutveckling som svårt samt att de önskade ytterligare gemensam tid i 
arbetslagen för att stötta varandra i bedömningen av elevers kunskaper i samband 
med genomförd kartläggning av elever.

Utbildning i kartläggningsmaterial, steg 1-3
I nulägesanalysen konstaterades att fler lärare behövde ha kunskap om hur 
kartläggning steg 3 genomförs samt hur materialet ska användas för att anpassa 
undervisningen utifrån elevernas identifierade behov. Under läsåret har 23 
personer genomgått utbildningen vilket innebär att vi har en spridd kompetens på 
flera av våra skolor med hög andel nyanlända elever.

Utbildning i TMO
Utbildning kommer att genomföras under läsåret 21/22.

Integration i planer
Ytterligare bakgrundsvariabler har lagts till i både ELSA-enkäten och den 
förvaltningsövergripande trygghetsenkäten. Det innebär att samtliga skolområden 
kan få ut särskild statistik över hur elever med annat modersmål har angett att de 
upplever trygghet och inkludering. En skola hade nyttjat möjligheten och granskat 
skillnader i resultaten för att se över om särskilda åtgärder krävdes gentemot 
denna elevgrupp. Övriga skolor behöver påminnas om möjligheten och så att 
samtliga skolor med hög andel elever med annat modersmål ser över vilka behov 
som finns inom deras verksamhet.
Utöver detta finns ett påtalat behov av att se över mallen för likabehandlingsarbete 
så att den stämmer överens med förändrade lagkrav och blir likvärdig över 
kommunen. Det arbetet påbörjas under läsåret 21/22
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Utveckling av den pedagogiska rastverksamheten
Utbildningsinsatsen för all fritidspersonal påbörjades i januari 2021 med en 
föreläsningsdag innehållande påfyllnad, inspiration och workshops kring 
rastaktiviteter i fritidshemmet. Under föreläsningsdagen introducerades ett 
kartläggningsmaterial för att varje fritidshem skulle genomföra en nulägesanalys 
av bland annat organisation, förutsättningar, material och lärmiljöer utifrån 
rastaktiviteter som skulle slutföras under våren.
Därefter gjordes ett omtag i insatsen då behov identifierades av att fördjupa 
insatsen innehåll och tydligare koppla arbetet till läroplanen för fritidshemmet och 
systematiskt kvalitetsarbete. En handlingsplan togs fram och en 
representantgrupp med deltagare från varje fritidshem kommer ges en 
handledning för att kunna driva ett utvecklingsarbete kring pedagogisk 
utomhusvistelse kopplat till läroplanens uppdrag och systematiskt kvalitetsarbete. 
Handledning utifrån plan för representantgrupp pågår under läsåret 21/22.

4.3.2.2 Identifierade utvecklingsområden

Översyn och utbildning i systematiskt kvalitetsarbete:
-se identifierade utvecklingsområden under förskolans avsnitt.

Utveckling av organisation och riktlinjer för mottagande och den fortsatta 
utbildningen för nyanlända och flerspråkiga elever
Fortsatt arbete inom arbetsgrupp kring riktlinjer och organisation. Ett 
färdigställande beräknas ske under hösten 2021 för att kunna implementeras 
under våren 2021.

Översyn av organisationen för SVA och behörighetsgivande utbildning för lärare 
inom SVA
-Lyfta in arbetet kring prövning och omprövning av SVA i ovanstående 
arbetsgrupp.
-I rektorsgruppen behöver de ökade skillnaderna mellan kursplanerna i SV och 
SVA lyftas för att gemensamt tänka kring implementering och eventuell påverkan 
på organisationen.

Utbildning inom SKUA
En plan för det fortsatta arbetet kring SKUA har påbörjats och behöver 
färdigställas i samarbete mellan rektorer i grundskola och SKUA-utvecklare.
Generell utbildningsinsats för all pedagogisk personal i grundskolan inom SKUA 
påbörjas och följs upp regelbundet genom enkäter via Karlstads universitet.

Utbildning i Bygga svenska
Ett fortsatt behov kring utbildning i Bygga svenska finns bland annat på 
Transtenskolan, Folkasboskolan och Långängsskolan. Osäkert på vilket sätt den 
kan tillhandahållas under kommande läsår.

Utbildning i kartläggningsmaterial, steg 1-3
En del pedagoger har påbörjat men inte avslutat sin utbildning. Detta behöver 
följas upp.

Utbildning i TMO
Utbildning kommer att genomföras under läsåret 21/22.
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Integration i planer
Samtliga skolor behöver påminnas om möjligheten av att ta ut specifik statistik 
kring eleverna med annat modersmål för att analysera hur dessa upplever 
trygghet och inkludering i förhållande till övriga elever.
En kommungemensam mall för likabehandlingsarbetet behöver arbetas fram så att 
den stämmer överens med förändrade lagkrav och blir likvärdig över kommunen. 
Det arbetet påbörjas under läsåret 21/22

Utveckling av den pedagogiska rastverksamheten
Rektors delaktighet och representantens kanal för att bedriva utvecklingsarbete 
utifrån insatsen i sin egen verksamhet behöver följas upp.
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5 Identifierade utvecklingsområden
I översynen av förskolornas och skolornas kvalitetsredovisningar lyfts sex olika 
gemensamma utvecklingsområden:

 systematiskt kvalitetsarbete
 värdegrundsarbete
 inflytande och delaktighet
 utveckla undervisningen
 IT/digitalisering
 nyanländas lärande

Dessa områden stämmer väl överens med det arbete och insatser som planeras 
och följs upp förvaltningsövergripande i samarbete med verksamheterna. I detta 
arbete finns en utmaning i att hålla i och hålla ut i pågående processer för att 
säkerställa en långvarig effekt samt hålla undan annat utvecklingsarbete.

Övergångar och överlämningar mellan förskolor och skolor samt mellan stadier är 
ett sedan tidigare identifierat utvecklingsområde som fortsatt behöver arbetas 
med för att säkerställa kvalitet och öka likvärdigheten inom hela kommunen.

Förvaltningen behöver fortsatt arbeta medvetet med kompetensförsörjning för att 
andelen behörig och legitimerad personal i samtliga verksamheter ska öka. Största 
utmaningen finns i grundskolorna där andelen behörig personal är som lägst och 
ökad behörighet är en viktig del för att eleverna ska nå en högre måluppfyllelse.

Det systematiska kvalitetsarbetet behöver förtydligas och förenklas för att 
säkerställa kvalitet och likvärdighet i verksamheterna. De olika delarna i arbetet 
ska ses över, sorteras och prioriteras för att säkerställa att de underlag som följs 
upp är relevanta i arbetet med att utveckla undervisningen i barngrupp och 
klassrum. Alla delar i förvaltningens organisation bör involveras och synliggöras 
på ett tydligare sätt i det systematiska kvalitetsarbetet framöver.

Det närvarofrämjande och frånvaroförebyggande arbetet behöver prioriteras i 
grundskolan eftersom det finns en tydlig koppling mellan hög frånvaro, låg 
måluppfyllelse och i förlängningen ökad risk för psykisk ohälsa och utanförskap. 
Samverkansteamet som startas i projektform tillsammans med socialförvaltningen 
kommer att vara en del i arbetet med att främja närvaro och förebygga frånvaro 
för de elever som har en begynnande oroande frånvaro.

Förutom att förvaltningen följer upp de olika mätetalen årligen utifrån specifikt 
skolår ska även kunskapsprogression följas för att möjliggöra djupare analyser och 
fånga upp vilka insatser som ger resultat. Utifrån ett relativt lågt elevunderlag ger 
varje elev ett stort genomslag i varje statistisk sammanställning vilket gör att det 
kan bli stora skillnader i jämförelser mellan olika grupper. Att följa samma 
elevgrupps progressionsutveckling ger en mer rättvis bild och möjlighet till analys 
för de insatser och den undervisning som genomförts i gruppen.

Förvaltningens utvecklingsarbete och identifierade insatser utgår från analyser av 
de enskilda verksamheternas aktuella situation och behov. För att 
utvecklingsarbetet ska ge långsiktiga effekter måste arbetet verkligen vara 
långsiktigt och utgå från ett helhetsperspektiv. Det behövs en samsyn om 
utbildningens utveckling i hela styrkedjan där innehåll väger tyngre än system och 
alla delar behöver involveras i utvecklingsarbetet. Ledarskapet på alla nivåer 
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behöver inriktas mot att undervisningen ska ha så goda förutsättningar som 
möjligt att ständigt utvecklas, ett ledarskap som sätter barn och elevernas lärande i 
centrum. Det är en utmaning att bygga långsiktiga och hållbara strukturer som 
underlättar i utvecklingsarbetet och bidrar till en högre måluppfyllelse och en god 
arbetsmiljö för alla anställda. Att sprida goda rykten och bygga tillit i alla led är en 
viktig del i allt arbete och att ta ett gemensamt ansvar för våra barn och 
ungdomars möjligheter till en fullgod skolgång och ett framtida yrkesliv.

Catharina Lindvall-Scharmer

Förvaltningschef 
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Datum: 2021-10-08 Dnr:20/BIN/432 

Återrapportering kring insatser inom Nyanländas lärande

Ärendebeskrivning 
Samarbetet med Skolverket kring att höja kvaliteten i undervisningen och förbättra förutsättningarna 
för ökad måluppfyllelse hos nyanlända och flerspråkiga barn och elever pågår under perioden 2020-
2022. Under läsåret har de större kompetensutvecklingsinsatserna såsom traumamedveten omsorg, 
språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt och pedagogisk rastverksamhet startas upp, vilket 
innebär att personal inom samtliga verksamhetsformer berörs. Bildningsförvaltningen ger en muntlig 
återkoppling kring pågående insatser inom Nyanländas lärande.

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

Ärendet 
Samarbetet med Skolverket kring att höja kvaliteten i undervisningen och förbättra förutsättningarna 
för ökad måluppfyllelse hos nyanlända och flerspråkiga barn och elever pågår under perioden 2020-
2022. Under läsåret har de större kompetensutvecklingsinsatserna såsom traumamedveten omsorg, 
språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt och pedagogisk rastverksamhet startas upp, vilket 
innebär att personal inom samtliga verksamhetsformer berörs. Bildningsförvaltningen ger en muntlig 
återkoppling kring pågående insatser inom Nyanländas lärande. 

Bildningsförvaltningen

Catharina Lindvall-Scharmer Jenny Stenmark

Förvaltningschef Utvecklingskoordinator
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Datum: 2021-10-07 Dnr:21/BIN/48 

Redovisning av beslut enligt delegationsordningen position 2.15 – 
2.17

Ärendebeskrivning 
På bildningsnämndens sammanträde 18 maj redovisas ärenden om kränkande behandling enligt 
skollagen 6 kap 10 § skollagen till huvudman perioden 2021-09-21 – 2021-10-25.

På beredningsutskottets sammanträde 12 oktober sker en delredovisning till huvudman.

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

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

På bildningsnämndens sammanträde 26 oktober redovisas inkomna anmälningar om kränkande 
behandling till huvudman perioden 2021-09-21 – 2021-10-25. 

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

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

Bildningsförvaltningen

Catharina Lindvall-Scharmer Jenny Andersson

Förvaltningschef Enhetschef administration

Bilagor
Anmälan till huvudman enligt 6 kap 10 § skollagen, 2021-09-21 – 2021-10-25, grundskolan
Anmälan till huvudman enligt 6 kap 10 § skollagen, 2021-09-21 – 2021-10-25, förskolan
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