
KALLELSE
Sammanträdesdatum  2020-12-15  

  Bildningsnämnden 

Tid Plats
 08:30 Kommunhuset Hallsberg, Sottern/digitalt via 

Teams

Övriga 
 

Jenny Andersson, Sekreterare
Kjell Gunnarsson, Administrativ samordare
Ines Hadziosmanovic, Ekonom
Jonas Bergman Wallin

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)
Lotta Öhlund (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)
Börje Andersson (S)
Laura Hedlund (C)
Emelie Mc Quillan (M)
Martin Pettersson (KD)
Oscar Lundqvist (SD)
Lars-Ove Nilsson (SD)
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KALLELSE
Sammanträdesdatum  2020-12-15  

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  2020-12-15  

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

Föredragande Ines Hadziosmanovic, 
Jonas Bergman Wallin 

Ärendebeskrivning

Bildningsförvaltningen lämnar ekonomisk uppföljning för november och lägesredovisning för 
bildningsnämndens verksamheter december 2020 enligt bilaga.

Beslutsunderlag bifogas handlingarna till nämndens sammanträde alternativt på bordet 
på nämndens sammanträde den 15 december 2020.

Beredningsutskottets behandling av ärendet (BU § 151 2020) 

Ekonom Ines Hadziosmanovic föredrar den ekonomiska uppföljningen. Lägesredovisningen biläggs 
handlingarna innan nämndens sammanträde. Inga större förändringar har skett sedan i oktober, 
bildningsförvaltningen prognostiserar en budget i balans. 

I beredningsutskottet yrkar ordförande bifall gällande den ekonomiska uppföljningen samt att 
lägesredovisningen behandlas och beslutas direkt på nämndens sammanträde 15 december. 

Utskottet beslutar enligt ordförandes förslag.

Förslag till beslut

Beredningsutskottet föreslår bildningsnämnden besluta att ekonomisk uppföljning för 
november 2020 läggs till handlingarna. Lägesredovisning för bildningsnämndens verksamheter 
december 2020 behandlas och beslutas på nämndens sammanträde 15 december.

Beslutsunderlag 
 Ekonomisk uppföljning november
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KALLELSE
Sammanträdesdatum  2020-12-15  

3 - Tema 2 frånvaro/närvaro (20/BIN/426) Föredragande Jonas Bergman Wallin 

Ärendebeskrivning

En elev i grundskolan har skolplikt och ska därför delta i den utbildning som anordnas såvida eleven 
inte är sjuk eller har annat skäl att utebli från skolarbetet. Om en elev utan giltig anledning uteblir 
från skolarbetet ska rektor ansvara för att kontakt upprättas mellan skolan och elevens 
vårdnadshavare.

Beredningsutskottets behandling av ärendet (BU § 152 2020) 

Tf förvaltningschef Jonas Bergman Wallin informerar kort om ärendet. Förvaltningen ser över 
frånvaron dagligen för närvarande, både elever och personal. Ärendet diskuteras av utskottet. 
Enheterna har redovisat på olika sätt. Redovisning från Långängskolans fritidshem saknas. 

Ulrika Björklund (M) efterfrågar en ytterligare redovisning än bara i blankettform.

Beredningsutskottet beslutar att bjuda in rektor på Stocksätterskolan och Långängskolan till 
nämndens sammanträde 15 december för att få en ytterligare redovisning hur de arbetar med 
frånvaro.

I beredningsutskottet yrkar ordförande bifall till förslaget.

Förslag till beslut

Beredningsutskottet föreslår bildningsnämnden besluta att lägga redovisningen till handlingarna.

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse tema 2
 Tema 2 - förskolorna Gullvivan, Folkasbo, Gläntan och Hjorten
 Tema 2 - förskolorna Treudden och Ekhagen
 Tema 2 - förskolorna Äppellunden, Tranängen, Hässleberg
 Tema 2 - förskolorna Norrgården och Björkängen
 Tema 2 - förskolorna Östansjö, Sagobacken och Tallbacken
 Tema 2 - förskolorna Kompassen och Vibytorp samt dagbarnvårdarna
 Tema 2 - Sköllersta skola, skola
 Tema 2 - Sköllersta skola, fritidshem
 Tema 2 - Folkasboskolan, skola
 Tema 2 - Folkasboskolans fritidshem
 Tema 2 - Transtenskolan
 Tema 2 - Långängskolan, skola
 Tema 2 - Östansjö skola, skola
 Tema 2 - Östansjö skola, fritidshem
 Tema 2 - Fredriksbergskolan, skola
 Tema 2 - Fredriksbergskolan, fritidshem
 Tema 2 - Stocksätterskolan
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KALLELSE
Sammanträdesdatum  2020-12-15  

 Tema 2 - Stocksätterskolan, fritidshem

Expedieras till

Rektorerna förskola/skola
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KALLELSE
Sammanträdesdatum  2020-12-15  

4 - Skolverkets riktade insats för Nyanländas 
lärande (20/BIN/432)

Föredragande Jenny Stenmark 10:00

Ärendebeskrivning

Hallsbergs kommun har tecknat en överenskommelse med Skolverket avseende insatser inom 
ramen för uppdraget om att genomföra insatser för att stärka utbildningens kvalitet för barn och 
elever som är nyanlända eller har annat modersmål än svenska. Vårens arbete med nulägesanalys 
och åtgärdsplan resulterat i att Skolverket beviljat 7 miljoner kronor för tretton olika insatser som 
ska bidra till att stärka utbildningens kvalitet i kommunens förskolor, skolor och fritidshem. 
Samarbetet med Skolverket pågår fram till den 31 december 2022. Första delredovisningen kring 
insatserna ska vara inlämnad till Skolverket senast den 15 december 2020.

Beredningsutskottets behandling av ärendet (BU § 153 2020) 

Utvecklingskoordinator Jenny Stenmark kommer till nämndens sammanträde och föredrar ärendet.

Ärendet behandlas och beslutas direkt på nämndens sammanträde 15 december.

Förslag till beslut

Ärendet behandlas och beslutas direkt på nämndens sammanträde 15 december. 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse Nyanländas lärande
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KALLELSE
Sammanträdesdatum  2020-12-15  

5 - Utöka antalet stängningsdagar för 
förskolor och fritidshem inför hösten 2021 
(20/BIN/433)

Föredragande Jonas Bergman Wallin 

Ärendebeskrivning

Förvaltning har tillsammans med rektorer för förskola och fritidshem identifierat behovet av att 
utöka antalet stängningsdagar för förskolor och fritidshem i kommunen. Detta för att frigöra 
ytterligare pedagogisk utvecklingstid som används till att ge pedagogerna kompetensutveckling och 
att utveckla verksamheten för att säkerställa en god kvalitet i våra verksamheter. 

Beredningsutskottets behandling av ärendet (BU § 154 2020) 

Tf förvaltningschef Jonas Bergman Wallin föredrar ärendet. Anledningen till utökat antal 
stängningsdagar är kompetensutveckling för personalen, bland annat kommer all förskolepersonal 
kommer att få gå en utbildning i TMO, Traumamedveten omsorg.

I beredningsutskottet yrkar ordförande bifall till förslaget.

Förslag till beslut

Beredningsutskottet föreslår bildningsnämnden besluta att utöka antalet stängningsdagar i 
kommunens förskolor och fritidshem till fem dagar per år

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse utökade antal stäningsdagar för förskolor och fritidshem
 Barnkonsekvensanalys
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KALLELSE
Sammanträdesdatum  2020-12-15  

6 - Verksamhetsrapport 2020:04 (20/BIN/429) Föredragande Ordförande 

Ärendebeskrivning

Verksamhetsbesök har genomförts på Östansjö skola i Östansjö, Hallsbergs kommun. En rapport 
från besöket har utarbetats av nämndsekreterare, enligt bilaga.

Beredningsutskottets behandling av ärendet (BU § 155 2020) 

I beredningsutskottet yrkar ordförande bifall till förslaget.

Förslag till beslut

Beredningsutskottet föreslår bildningsnämnden besluta att verksamhetsrapporten för Östansjö 
skola godkänns och läggs till handlingarna.

Beslutsunderlag 
 Verksamhetsrapport Östansjö skola
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KALLELSE
Sammanträdesdatum  2020-12-15  

7 - Verksamhetsbesök 2021 (20/BIN/430) Föredragande Ordförande 

Ärendebeskrivning

Under år 2020 planerade bildningsnämnden sammanlagt åtta verksamhetsbesök. 
Under vårterminen besökte de Sköllersta skola, Stocksätterskolan samt Transtenskolan. Besöket på 
Östansjö skola fick ställas in. Under höstterminen har nämnden besökt Östansjö skola samt 
Folkasboskolan. Besöken på Långängskolan samt Transtenskolan ställs in på grund av rådande 
omständigheter. Datum för verksamhetsbesök 2021 beslutade nämnden på sammanträdet i 
oktober. Plats för verksamhetsbesök vårterminen 2020 behöver nu fastställas.

Beredningsutskottets behandling av ärendet (BU § 156 2020) 

Ordförande föreslår beredningsutskottet besluta att föreslå bildningsnämnden besluta att 
verksamhetsbesök våren 2021 sker på förskolan Kompassen och Gläntan, Sköllersta skola och 
Stocksätterskolan samt att de två besöken som ställdes in under hösten 2020 planeras in under 
2021. 

Utskottet beslutar enligt ordförandes förslag.

Förslag till beslut

Beredningsutskottet föreslår bildningsnämnden besluta att verksamhetsbesök våren 2021 sker på 
förskolan Kompassen och förskolan Gläntan, Sköllersta skola och Stocksätterskolan samt att de två 
besöken som ställdes in under hösten 2020 planeras in under 2021.
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KALLELSE
Sammanträdesdatum  2020-12-15  

8 - Avsägelse (20/BIN/431) Föredragande  

Ärendebeskrivning

Jussi Rinne (SD) har inkommit med begäran om entledigande från sitt uppdrag som ledamot i 
kultur- och fritidsutskottet.

Beredningsutskottets behandling av ärendet (BU § 157 2020) 

I beredningsutskottet yrkar ordförande bifall till förslaget.

Förslag till beslut

Bildningsnämnden föreslås besluta att entlediga Jussi Rinne (SD) från sitt uppdrag som ledamot i 
kultur- och fritidsutskottet.
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KALLELSE
Sammanträdesdatum  2020-12-15  

9 – Redovisning av delegeringsbeslut Föredragande  

Ärendet i korthet

Delegationsbeslut under perioden 2020-11-17 - 2020-12-14 presenteras på nämndens 
sammanträde 15 december.
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KALLELSE
Sammanträdesdatum  2020-12-15  

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

Föredragande  

Ärendebeskrivning

På bildningsnämndens sammanträde den 17 november redovisas inkomna anmälningar om 
kränkande behandling till huvudman perioden 2020-11-17 – 2020-12-14.

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

Beredningsutskottets behandling av ärendet (BU § 159 2020) 

I beredningsutskottet yrkar ordförande bifall till förslaget.

Förslag till beslut

Beredningsutskottet föreslår bildningsnämnden besluta att lägga informationen till handlingarna.

Beslutsunderlag 
 Redovisning av beslut enligt delegationsordningen position  2.15 – 2.17
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KALLELSE
Sammanträdesdatum  2020-12-15  

11 – Rapporter Föredragande  

Ärendebeskrivning 

Beredningsutskottets behandling av ärendet (BU § 160 2020) 

Kulturavdelningen/fritidsavdelningen
På kommunstyrelsens senaste sammanträde beslutades det att det ska betalas ut ett extra stöd till 
föreningar som får aktivitetsstöd och till kulturföreningar på grund av pandemins påverkan.

Lokalplanering
Utskottet får information om förskolelokaler både i Pålsboda och i Hallsberg. Det är ont om lokaler i 
båda orterna.

IT
Närvarosystemet och Haldor har inte fungerat fullt ut sedan ett tag tillbaka.

Information från förvaltningen
- Sköllersta skolas rektor och Stocksätterskolans rektor har lämnat in sina entledigande, så 
rekrytering för nya rektorer dit ska påbörjas. 

Ordförande föreslår beredningsutskottet besluta att lägga rapporterna till handlingarna.

Utskottet beslutar enligt förslag.
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KALLELSE
Sammanträdesdatum  2020-12-15  

12 – Inkommande/utgående skrivelser Föredragande  

Ärendebeskrivning 

Inkommande/utgående skrivelser till bildningsnämnden 2020-11-27 - 2020-12-14.
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KALLELSE
Sammanträdesdatum  2020-12-15  

13 – Övriga frågor Föredragande  
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Sammanträdesdatum  2020-12-15  

14 – Sammanträdets avslutning Föredragande Ordförande 
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Lägesredovisning och ekonomisk uppföljning 
för bildningsnämndens verksamheter 2020

2

20/BIN/29
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2020-11-27 Utfall Budget Prognos Avvikelse 

Drift -316 534 -351 708 -351 708 0

Investering -919 -1 800 -1 800 0

DRIFT

Ansvarig Utfall Budget Prognos Avvikelse 

Förvaltningschef -15 720 -36 757 -24 887 11 870

Administrativ samordnare -67 184 -72 384 -74 084 -1 700

Ansvarig Elevhälsan -6 776 -7 913 -7 613 300

Rektor Vretstorp/Östansjö grundskola -15 863 -16 463 -16 463 0

Rektor Vretstorp/Östansjö förskola -14 361 -16 554 -15 754 800

Rektor Stocksätter -22 945 -24 078 -24 878 -800

Rektor Transten -21 564 -19 621 -22 921 -3 300

Rektor Långängen -24 583 -23 857 -26 457 -2 600

Rektor förskoleomr 1 Hallsberg -14 695 -16 222 -16 072 150

Rektor förskoleomr 2 Hallsberg -13 401 -15 122 -14 772 350

Rektor förskoleomr 3 Hallsberg -18 381 -19 420 -20 190 -770

Rektor förskola Pålsboda/Hjortkvarn -12 813 -15 037 -14 137 900

Rektor Folkasbo -21 904 -20 365 -21 765 -1 400

Rektor Sköllersta -16 430 -17 485 -17 885 -400

Kulturchef -3 373 -4 491 -4 391 100

Bibliotekschef -5 300 -5 993 -5 943 50

Ansvarig Fritidsgårdar -1 739 -1 784 -1 784 0

Rektor Kulturskolan -2 603 -3 167 -3 167 0

Fritidschef -8 149 -7 597 -8 897 -1 300

Ansvarig Allébadet -8 752 -7 397 -9 647 -2 250

Totalt BIN -316 534 -351 708 -351 708 0

Verksamhet Utfall Budget Prognos Avvikelse 

Nämnd -280 -326 -326 0

Kultur & förening -2 185 -2 756 -2 656 100

Bibliotek -4 408 -4 936 -4 886 50

Kulturskola -2 575 -3 090 -3 090 0

Fritidsgårdar -2 151 -2 343 -2 343 0

Fritid -16 503 -14 435 -17 985 -3 550

Förskola/Öppna förskolan -83 452 -99 372 -97 602 1 770

Nattis -1 351 -1 214 -1 354 -140

Förskoleklass/Grundskola/Fritidshem -152 553 -157 931 -168 011 -10 080

Ledning & administration -29 681 -27 625 -16 275 11 350

Skolskjutsar -7 400 -9 842 -8 942 900

Elevstöd -9 641 -12 577 -12 277 300

Särskilt stöd personal -368 -1 409 -1 409 0

Modersmål -3 986 -3 809 -4 509 -700

Ej fördelad budget 0 -10 042 -10 042 0

Totalt BIN -316 534 -351 708 -351 708 0

HALLSBERGS KOMMUN
Bildningsförvaltningen
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HALLSBERGS KOMMUN
Bildningsförvaltningen

Orsaker till avvikelse:

INVESTERING

Projekt Utfall Budget Prognos Avvikelse 

70000 Inventarier -776 -1 090 -1 090 0

70002 Datainvesteringar och tillbehör 0 0 0 0

70008 Idrottsanläggningar -143 -710 -710 0

Totalt BIN -919 -1 800 -1 800 0

Orsaker till avvikelse:

Prognosen för driftredovisningen per november pekar på en budget i balans.

En osäkerhetsfaktor i prognosen är bedömningen av konsekvenserna till följd av Covid-19 under årets sista månad, 
både vad gäller intäkter och kostnader. 

Förvaltningen har blivit kompenserade med 1,9 mnkr för sjuklönekostnader under perioden april-juli och nu även 1,3 
mnkr för perioden aug-dec. Totalt 3,2 mnkr. 

I prognosen per enhet är intäkter från Migrationsverket beräknade för vår- och hösttermin 2020. Utan dessa hade 
avvikelserna på vissa av enheterna varit annorlunda . 

Alléhallen hade i somras ganska bra med besökare trots Covid-19, både badet och gymmet men fritidsavdelningen
har ekonomiskt drabbats hårdast av denna pandemi. Vi har totalt färre besökare på våra anläggningar och ett 
intäktstapp på ca 2,5 mnkr beräknas. Dessa intäkter kommer framförallt från badet, inträdesavgifter, caféförsäljning 
samt träningskort. Efter att de lokala råden trädde i kraft 2020-11-03 har vi stängt en del av våra verksamheter vilket 
också påverkar prognosen.

Flera av förskolorna och skolorna beräknas att gå med underskott. Orsakerna beror främst på behov av extra resurser
samt spår av Covid-19.

Måltidskostnaderna ser för tillfället ut att bli 1,7 mnkr högre än budgeterat. Diskussion om hantering av detta pågår.

Kommunstyrelsen beslutade på sitt sammanträde 2020-05-26 i samband med tertialrapporten att kompensera 
Bildningsnämnden med 2 mnkr.
1 mnkr för ökade hyreskostnader, 0,5 mnkr för högre kapitalkostnader samt 0,5 mnkr för högre måltidskostnader i 
samband med ökat elevantal. Därav den ökade budgetramen från 349 708 tkr till 351 708 tkr.

Planeringsreserven som bildningsförvaltningen har, används till viss del för att täcka upp ökade måltidskostnader 
som det inte finns till budget till. Dessa medel är tänkta att använda till andra oförutsedda kostnader.

Prognosen för investeringsprojekten per november pekar på en budget i balans.
Om medeln inte förbrukas under 2020 finns det möjlighet att få med de till 2021.

Idrottsanläggningar
143 tkr har använts för byggnation av domartornet, målning av läktaren samt asfalteringsarbete.

Inventarier och inredning

776 tkr har använts, enligt nedan, för inköp av inventarier.
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HALLSBERGS KOMMUN
Bildningsförvaltningen

Fredrik Nordvall, förvaltningschef Ines Hadziosmanovic, Ekonom

776 tkr har använts, enligt nedan, för inköp av inventarier.

Transtenskolan - 341 tkr
Långängskolan 115 tkr 
Stocksätterskolan - 99 tkr
Förskola Norrgården - 99 tkr
Förskola Treudden - 72 tkr
Förskola Östansjö - 30 tkr
Förskola Sagobacken - 19 tkr
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Tema 2 frånvaro/närvaro

3

20/BIN/426
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Tjänsteskrivelse Sida 1 av 2
Datum: 2020-11-27 Dnr:20/BIN/426 

Tema 2 frånvaro/närvaro

Ärendebeskrivning 
En elev i grundskolan har skolplikt och ska därför delta i den utbildning som anordnas såvida eleven 
inte är sjuk eller har annat skäl att utebli från skolarbetet. Om en elev utan giltig anledning uteblir 
från skolarbetet ska rektor ansvara för att kontakt upprättas mellan skolan och elevens 
vårdnadshavare.

Vårdnadshavarna har det yttersta ansvaret för att barnet kommer till skolan. Därför är det viktigt att 
vårdnadshavarna kontinuerligt informeras om elevens skolsituation och frånvaro.

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

Tema nummer två handlar om frånvaro/närvaro. Varje rektor lämnar rapport kring sin/sina
verksamheter, enligt bilaga. 

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

Ärendet 
Varje förskola och skola ska arbeta främjande när det gäller närvaro. Det innebär att man arbetar 
aktivt med faktorer som kan bidra till att alla barn och elevers rätt till utveckling, lärande, trygghet 
och studiero säkerställs. Barn och elever som är trygga och trivs i skolan, som känner motivation och 
lust att lära samt får det stöd och de utmaningar de behöver i sitt lärande väljer nästan alltid att vara 
närvarande. 

Det förebyggande arbetet utgår ifrån att förhindra att barn och elever är frånvarande utifrån en 
faktisk eller teoretisk identifierad risk. Rektor ansvarar för att verksamheten systematiskt och 
regelbundet arbetar med att främja närvaro och förebygga frånvaro. Detta sker i samråd med barn- 
och elevhälsoteamen.

Elever i de obligatoriska skolformerna ska delta i den verksamhet som skolan anordnar. För att de ska 
slippa delta krävs ett giltigt skäl. Det gäller oavsett om en elev har skolplikt eller inte. Exempel på 
giltiga skäl är sjukdom eller ledighet som skolan har beviljat.

Om en elev inte kommer till skolan och inte har något giltigt skäl ska vårdnadshavarna få information 
om det samma dag. 

Om en elev är borta från skolan ofta eller länge måste rektorn utreda orsaken till frånvaron. Det 
gäller oavsett om det är fråga om giltig eller ogiltig frånvaro och även om det gäller en elev som inte 
har skolplikt, till exempel en elev som är asylsökande eller papperslös.

Utredningen ska genomföras i samråd med eleven och elevens vårdnadshavare samt med 
elevhälsan.

Page 22 of 74



Tjänsteskrivelse Sida 2 av 2
Datum: 2020-11-27 Dnr:20/BIN/426 

När skolan har påbörjat en utredning om en elevs frånvaro ska rektorn se till att huvudmannen får 
information om frånvaron så snart som möjligt.

Bildningsförvaltningen

Jonas Bergman Wallin

Tf. Förvaltningschef
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Sid 1 av 2

Hallsbergs kommun Hemsida
www.hallsberg.se

E-post
bildningsforvaltningen@edu.hallsberg.se

Organisationsnr
212000-1926

Postadress
694 80 Hallsberg

Besöksadress
Västra Storgatan 14

Telefon
0582-68 50 00 vx

Bankgiro
577-3338

LÄGESREDOVISNING
           Max 1 sida

Bildningsförvaltningen

 
 
 

Diarienummer:

 

Tema 2: Frånvaro/närvaro, skola

Skola

Stocksätterskolan

Ogiltig frånvaro
Sammanställning ogiltig frånvaro (All ogiltig frånvaro januari – oktober 2020.)
Det finns 44 elever med dokumenterad ogiltig frånvaro.

Analys
Skolan har ogiltig frånvaro. Vid utredning av frånvaron kan konstateras att den
ogiltiga frånvaron, i de allra flesta fallen, går att härleda till att vårdnadshavare inte har sjukanmält enligt rutin.
Åtgärder (Hur främjar vi närvaro?)
För att främja närvaro jonnar skolan aktivt med värdegrundsarbetet, för att skapa en tryggare skolmiljö, men
också följa upp de elever som kunde identifieras vid genomförd kartläggning.

På längre sikt bedömer skolan också att ett främjande och förebyggande arbete måste till utifrån ett
vårdnadshavarperspektiv, där fokus bör ligga vid föräldrarollen och möjligheter att öka eller behålla sitt barns
skolnärvaro.

Giltig frånvaro
Sammanställning giltig frånvaro (All giltig frånvaro januari – oktober 2020.)
140 elever har minst 10% frånvaro under aktuell period.

Analys
Skolan har som rutin att lyfta all frånvaro som överstiger 10% och detta görs löpande i samband med att centrala
underlag skickas ut från förvaltningen. Det görs också systematiskt i samband med övergripande konferenser kring
elevutveckling, där frånvaro finns med som en del av underlaget som analyseras.

Vid höstens konferenser kunde den frånvaro som översteg 10% härledas till sjukfrånvaro och/eller ledighet eller en
kombination av dessa. Pandemi och rådande rekommendationer från folkhälsomyndigheter bedöms påverkat 
frånvaron. Åtgärder kopplade till analysen blev och blir omgående samtal med vårdnadshavare kring
frånvaron alternativt vidare bevakning av frånvaro mer frekvent.

En delförklaring till höga siffror i frånvaro kunde också konstateras till administrativa systemfel, där den digitala
rapporteringen inte kunnat genomföras på ett adekvat sätt. I samtliga fall gjordes analysen att den befintliga,
procentuella, frånvaron bedömdes inte vara korrekt, utan bedömdes vara lägre.
Åtgärder (Hur främjar vi närvaro?)
För att främja närvaro jobbar skolan aktivt med värdegrundsarbetet, för att skapa en tryggare skolmiljö, men
också följa upp de elever som kunde identifieras vid genomförd kartläggning.

På längre sikt bedömer skolan också att ett främjande och förebyggande arbete måste till utifrån ett
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Hallsbergs kommun Hemsida
www.hallsberg.se

E-post
bildningsforvaltningen@edu.hallsberg.se

Organisationsnr
212000-1926

Postadress
694 80 Hallsberg

Besöksadress
Västra Storgatan 14

Telefon
0582-68 50 00 vx

Bankgiro
577-3338

vårdnadshavarperspektiv, där fokus bör ligga vid föräldrarollen och möjligheter att öka eller behålla sitt barns
skolnärvaro.

Underskrift
Datum Underskrift Namnförtydligande, befattning, telefonnummer

Hallsberg den 20 nov 2020 Peter Malmström Jonsson, rektor. 0582-
685402.
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Hallsbergs kommun Hemsida
www.hallsberg.se

E-post
bildningsforvaltningen@edu.hallsberg.se

Organisationsnr
212000-1926

Postadress
694 80 Hallsberg

Besöksadress
Västra Storgatan 14

Telefon
0582-68 50 00 vx

Fax
0582-68 53 46

Bankgiro
577-3338

LÄGESREDOVISNING
           Max 1 sida

 
 
 

Diarienummer:

 

Tema 2: Frånvaro/närvaro, förskola och fritidshem

Förskola/fritidshem

Stocksätter - fritids

Frånvaro/närvaro
Analys
Under aktuell period kan vi se en viss skillnad mellan anmäld frånvaro och faktisk närvaro. Den 
följer delvis den ökade frånvaron i skolan (samma elever) och delvis minskat deltagande vid 
fritidshemmet (trots närvaro i skolan).
Verksamheten kopplar skillanden till pågående pandemi och rekommendationer och eventuellt ändrade 
förutsättningar i familjer kopplat till jobb och skola.
Åtgärder
Skolan, där det behövs, påtalar att ett aktuellt schema ska lämnas in och korrigeras vid 
förändrade förutsättningar/behov.
Ringer om anmält barn inte kommer enligt schema.
Påtala om vikten att anmäla behov vid lov och stängningsdagar enligt utsatt tid, för att verskamheten ska kunna 
göra en god planering för att kunna erbjuda en hög kvalitet på verksamheten.
Sammanställning
Klicka här för att ange text

Underskrift
Datum Underskrift Namnförtydligande, befattning, telefonnummer

Hallsberg den 22 nov 2019 Peter Malmström Jonsson, Rektor, 
0582-685402
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Tjänsteskrivelse Sida 1 av 1
Datum: 2020-11-27 Dnr:20/BIN/432 

Skolverkets riktade insats för Nyanländas lärande

Ärendebeskrivning 
Hallsbergs kommun har tecknat en överenskommelse med Skolverket avseende insatser inom ramen 
för uppdraget om att genomföra insatser för att stärka utbildningens kvalitet för barn och elever som 
är nyanlända eller har annat modersmål än svenska. Vårens arbete med nulägesanalys och 
åtgärdsplan resulterat i att Skolverket beviljat 7 miljoner kronor för tretton olika insatser som ska 
bidra till att stärka utbildningens kvalitet i kommunens förskolor, skolor och fritidshem. Samarbetet 
med Skolverket pågår fram till den 31 december 2022. Första delredovisningen kring insatserna ska 
vara inlämnad till Skolverket senast den 15 december 2020.
   Förvaltningen håller en information kring åtgärdsplanen i sin helhet kopplat till nämndens roll och 
ansvar i utvecklingsarbetet och samarbetet med Skolverket. Förvaltningen redovisar även en 
resultatsammanställning kring måluppfyllelse för nyanlända elever på högstadiet.

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

Ärendet 
Hallsbergs kommun har tecknat en överenskommelse med Skolverket avseende insatser inom ramen 
för uppdraget om att genomföra insatser för att stärka utbildningens kvalitet för barn och elever som 
är nyanlända eller har annat modersmål än svenska. Vårens arbete med nulägesanalys och 
åtgärdsplan resulterat i att Skolverket beviljat 7 miljoner kronor för tretton olika insatser som ska 
bidra till att stärka utbildningens kvalitet i kommunens förskolor, skolor och fritidshem. Samarbetet 
med Skolverket pågår fram till den 31 december 2022. Första delredovisningen kring insatserna ska 
vara inlämnad till Skolverket senast den 15 december 2020.
   Förvaltningen håller en information kring åtgärdsplanen i sin helhet kopplat till nämndens roll och 
ansvar i utvecklingsarbetet och samarbetet med Skolverket. Förvaltningen redovisar även en 
resultatsammanställning kring måluppfyllelse för nyanlända elever på högstadiet.

Bildningsförvaltningen

Fredrik Nordvall Jenny Stenmark

Förvaltningschef Utvecklingskoordinator
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Tjänsteskrivelse Sida 1 av 2
Datum: 2020-11-27 Dnr:20/BIN/433 

Utöka antalet stängningsdagar för förskolor och fritidshem inför 
hösten 2021

Ärendebeskrivning 
Förvaltning har tillsammans med rektorer för förskola och fritidshem identifierat behovet av att 
utöka antalet stängningsdagar för förskolor och fritidshem i kommunen. Detta för att frigöra 
ytterligare pedagogisk utvecklingstid som används till att ge pedagogerna kompetensutveckling och 
att utveckla verksamheten för att säkerställa en god kvalitet i våra verksamheter. 

Tidigare har kommunen haft två stängningsdagar per termin för förskolor och fritidshem. Nu föreslår 
istället förvaltningen att nämnden beslutar om att utöka antalet stängningsdagar till fem per år. 

Förslag till beslut 
Bildningsförvaltningen föreslår bildningsnämnden besluta att utöka antalet stängningsdagar i 
kommunens förskolor och fritidshem till fem dagar per år

Ärendet 
Förskolan lägger grunden för barns lärande. Den ska främja alla barns utveckling och lärande samt en 
livslång lust att lära. För att kunna säkerställa en god kvalitet i förskolan behöver pedagogerna ges 
pedagogisk utvecklingstid tillsammans. Att utöka med ytterligare en stängningsdag för förskolor ger 
förbättrade möjligheter till stärkt kvalitet.

Fritidshemmet ska stimulera elevernas utveckling och lärande samt erbjuda dem en meningsfull fritid 
och rekreation. Utbildningen ska utgå från en helhetssyn på eleven och elevens behov. 
Fritidshemmet ska främja allsidiga kontakter och social gemenskap. För att kunna leva upp till de krav 
som skollagen ställer på fritidshemmet krävs gemensam tid för utveckling. Att utöka med ytterligare 
en stängningsdag för fritidshemmet ger förbättrade möjligheter till stärkt kvalitet.

Inför hösten 2021 ingår både förskolor och fritidshemmet i tidsomfattande 
kompetensutvecklingsinsatser inom Skolverkets riktade satsning för Nyanländas lärande. För 
förskolans del är det en utbildning i traumamedvetenomsorg och för fritidshemmets del en 
utbildning kring rastaktiviteter. Tiden för utbildningarna till samtliga pedagoger i insatserna är så 
omfattande att det inte ryms inom tillgänglig tid. Under kommande läsår behöver därför en femte 
stängningsdag förläggas. Behovet av utökningen under hösten 2021 beror specifikt på dessa insatser 
men behovet av att utöka antalet stängningsdagar har identifierats tidigare och behöver därför vara 
en permanent förändring.

Under förskolornas och fritidshemmens stängningsdagar är det fortfarande vissa verksamheter som 
håller öppet. Det innebär att vårdnadshavare som behöver lämna sina barn dessa dagar kan få göra 
det på den förskolan eller det fritidshemmet som håller öppet. För barnen kan det innebära att de 
träffar annan personal och andra barn från andra förskolor.
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Tjänsteskrivelse Sida 2 av 2
Datum: 2020-11-27 Dnr:20/BIN/433 

☒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

Jonas Bergman Wallin Jenny Stenmark

Tf. Förvaltningschef Utvecklingskoordinator
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Barnkonsekvensanalys
för barn 0-18 år

 
Diarienummer:

 

Berörd verksamhet
Verksamhet/arbetsplats

Samtliga förskolor och fritidshem

Planerad åtgärd/beslut
Ange planerad åtgärd/beslut

Att utöka antalet stängningsdagar per läsår för förskolor och fritidshem från fyra till fem för att frigöra ytterligare 
pedagogisk utvecklingstid som används till att ge pedagogerna kompetensutveckling och att utveckla 
verksamheten för att säkerställa en god kvalitet i våra verksamheter.

Vilket/vilka åtgärder/beslut ska fattas?

Att utöka antalet stängningsdagar i kommunens förskolor och fritidshem till fem dagar per år.

Vilka barn berörs?

Samtliga barn och elever inskrivna i förskola eller fritidshem.

Beskriv hur barn berörs av det beslut som ska fattas

Varje barn i förskolan har rätt att få en utbildning som främjar utveckling och lärande samt en livslång lust att lära. 
Undervisning i fritidshemmet ska stimulera elevernas utveckling och lärande samt erbjuda eleverna en meningsfull 
fritid. Genom att utöka antalet stängningsdagar för kommunens förskolor och fritidshem frigörs ytterligare tid för 
pedagogisk utvecklingstid som används till att ge pedagogerna kompetensutveckling och att utveckla 
verksamheten för att säkerställa en god kvalitet för barn och elever i våra verksamheter.

Under förskolornas och fritidshemmens stängningsdagar är det fortfarande vissa verksamheter som håller öppet. 
Det innebär att barnen kan få vara i en annan verksamhet dessa dagar samt träffa annan personal och andra barn 
än dem som de är vana vid. 

Inför förslaget på beslut har barnkonventionens intentioner beaktats på följande sätt

Samtliga barn i förskolor och fritidshem berörs av föreslaget beslut. I artikel 3 ur Barnkonventionen anges ”Vid alla 
beslut som berör barn ska i första hand beaktas vad om bedöms vara barnets bästa”. Förvaltningens och 
rektorernas bedömning är att utökad pedagogisk utvecklingstid kommer att bidra till en högre kvalitet i 
kommunens förskolor och fritidshem. 

Page 56 of 74



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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Uppdragsgivare:   

 

Bildningsförvaltningen 
 
 

RAPPORT 
Sida 

1(12) 

Datum 

2020-11-02 
 

 

 

 
 

 

 

Verksamhetsbesök 2020:04 

Östansjö skola 2020-09-15 
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Datum 

2020-11-02 
      

      
Sida 

2(12) 

 

 

Sammanfattning 
 

Det huvudsakliga syftet med verksamhetsbesök är att granska ett eller flera, för 

nämndens verksamhet, viktiga områden. Verksamhetsbesöken är ett av flera sätt 

för nämndens politiker att få en inblick i verksamheterna nämnden ansvarar för 

liksom att det också utgör ett tillfälle för de som på olika sätt är knutna till dessa 

verksamheter att få möta några av nämndens politiker. Verksamhetsbesöket 

sammanfattas i en rapport som grundar sig på vad som framkommer i samtalet. 

Man ska dock komma ihåg att möjlighet till förberedelser inför mötet har sett 

olika ut.  

 

Verksamhetsbesök har gjorts i kommunens förskolor och skolor sedan år 2000. 

Vid de första besöken granskade nämnden hur man arbetat med miljö-, hälso- och 

internationaliseringsfrågor och under senare år har tyngdpunkten legat på 

områden som utveckling och lärande samt barn och ungas inflytande. Under åren 

2007 och 2008 var nämndens utvalda granskningsområden ”inflytande, 

delaktighet och ansvar ur elev-, vårdnadshavar- och personalperspektiv för ökad 

måluppfyllelse”, och under 2009/2010 har fokus dels varit på Skolinspektionens 

besök samt granskningsområdena ”måluppfyllelse av kunskapsmålen”, 

likabehandling och kränkande behandling” samt ”elevers delaktighet och 

inflytande i vardagen”. 2014 gjorde Skolinspektionen en ny tillsyn av Hallsbergs 

kommuns grundskolor och förskolor, vilket är anledningen till att 

bildningsnämnden återigen besökte grundskolorna utifrån rapporterna som 

Skolinspektionen avlämnade efter varje besök. Nämnden besökte också hösten 

2014 två nyöppnade förskolor i Hallsbergs kommun, som tidigare inte haft besök 

av nämnden, för att se verksamheterna där.  

 

Under hösten 2015 började nämnden att besöka fritidshemmen i kommunen. 

Därefter har nämnden besökt både skolor, förskolor, ungdomshuset KUBEN, 

familjecentralen, Alléområdet samt biblioteket, Bergööska huset och 

kulturavdelningen. Våren 2020 besökte bildningsnämnden Sköllersta skola, 

Stocksätterskolan och Transtenskolan. Det planerade besöket på Östansjö skola 

ställdes in.  

 

 

Under höstterminen 2020 sker följande besök  

• Östansjö skola 

• Folkasboskolan 

• Långängskolan 

• Transtenskolan 
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Datum 

2020-11-02 
      

      
Sida 
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Innehållsförteckning 

1 Besökare ......................................................................................... 4 

2 Rektor berättar om skolan .............................................................. 4 

3 Möte med personalrepresentanter ................................................ 6 

4 Möte med elever ............................................................................ 9 

5 Sammanfattning tillsammans med rektor .................................... 11 
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Datum 
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Sida 
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1 Besökare 
Siw Lunander, ordförande, bildningsnämnden 
Theres Andersson, förste vice ordförande, bildningsnämnden 
Ulrika Björklund, andre vice ordförande, bildningsnämnden 
Fredrik Nordvall, förvaltningschef, bildningsförvaltningen 
Jenny Andersson, nämndsekreterare, bildningsförvaltningen 

2 Rektor berättar om skolan 
Rektor på Östansjö skola heter Anna Gustafsson. Hon har varit rektor sedan 

augusti 2019 och är även rektor på Fredriksbergskolan i Vretstorp. Tidigare 

arbetade hon på Malmens skola i Kumla som lärare och förstelärare, F-6. De sista 

tre åren där hade hon också skolutvecklingsuppdrag.  

 

Östansjö skola är en liten gemytlig skola och här går för närvarande 107 elever. 

Det märks att det tidigare varit en rektor här som varit här länge, för det finns 

stabilitet. Detta märks främst i det systematiska kvalitetsarbetet. Skolorna som 

Anna ansvarar för skiljer sig en del från varandra. Hon sätter alltid upp ett schema 

utanför dörren till sitt kontor så att personalen ska veta var hon är. Samma sak 

gör hon på Fredriksbergskolan. Hon försöker i den mån det är möjligt att vara hela 

dagar på respektive skola. Anna kommer hösten 2020 att påbörja sin 

rektorsutbildning. När man gör det får man 20% nedsättning i tid för att läsa, så 

Anna har planerat in all sin lästid också.  

 

Skolinspektionen var på skolan och gjorde en kvalitetsgranskning tidigare i år, hur 

var det? Skolan tog till sig mycket av vad Skolinspektionen såg under sitt besök 

och har påbörjat ett utvecklingsarbete efter det. Man har börjat att prata 

jämställdhet på skolan, hur de ska arbeta vidare med det. De har många bra 

diskussioner och tankar. Det är ett bra stöd när man får Skolinspektionens 

utvärdering. Resultatet av utvärderingen blev ganska likt det som 

Stocksätterskolan fick, fast det är två helt olika skolor.  

 

Hinner du med att vara ute som pedagogisk ledare? Det är svårt att hinna med. 

Särskilt när man är rektor på två ställen. Skulle något hända på en av skolorna och 

man inte är på plats är det inte alltid så lätt. Det finns dock jättebra 

utvecklingsledare på båda skolorna. Det är också svårt upplever rektor att 

administratören som är kopplad till skolan sitter på en annan skola. Det är långt 

dit och mycket papper som ska forslas där emellan och det går inte alltid så fort 

för information att komma fram.  

 

Vilken är den största utmaningen för Östansjö skola? För Östansjö skola är det 

föräldrasamverkan och för Fredriksbergskolan är det integration.  
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Rektor berättar att på Östansjö skola har skola och fritidshem en mycket nära 

samverkan. De arbetar oerhört bra tillsammans. Eleverna får bra förutsättningar 

här på skolan. Här finns skickliga pedagoger som kan anpassa för varje elev och 

arbetar mycket med lärmiljöerna för att de ska passa alla. De gör ofta mer än de 

behöver. Skolan har också en mycket kompetent specialpedagog. De har en 

utvecklingsledare, men rektor arbetar för att de ska kunna ha två. På 

fredriksbergskolan har de två. Östansjö skola är den lilla skolan med den lugna 

miljön. Personalen ska ha en stor eloge för allt de gör. 

 

Hur blev organisationen med mer renodlade rektorer för förskola och skola? 

Rektor menar att den har fallit väl ut. Personalen tycker att det är bra att det finns 

en rektor för skolan och en rektor för förskolan. Däremot vill många att rektor ska 

vara på plats oftare. Personalen på Fredriksbergskolan är något mer självgående.  

 

Det har varit många rekryteringar ett tag nu, men rektor känner att hon lyckats 

bra med de hon gjort. De har ökat behörigheten på båda skolorna nu. Det finns en 

obehörig lärare på 50 procent och en på 100 procent på Östansjö skola och en 

obehörig lärare på Fredriksbergskolan på 100 procent. De har gått 

lärarutbildningen, men inte avslutat den. Det finns en plan för att de ska kunna 

göra klart sin utbildning. Det finns bara en utbildad fritidspedagog sammanlagt på 

båda skolorna. Ett nationellt problem att det finns så få utbildade 

fritidspedagoger.  

 

Hur ser måluppfyllelsen ut på skolan? Rektor har initierat mer arbete kring 

formativ bedömning. De har arbetat aktivt med gemensam uppstart och mål. 

Viktigt att knyta ihop det, att eleverna ser att de når målen. Det är viktigt att det 

ska vara lika uppstart och avslut, samma schemabilder i alla klassrum, så att 

eleverna känner igen sig var de än är.  

 

Hur går det med matematikundervisningen? Rektor tycker att det går bra. Man 

kan se att det går bättre. Eleverna tycker att det är roligt, särskilt när det gäller F-3 

med matematikprojektet TRR1. I skolår 4-6 kör man Singaporemodellen2. Tanken 

var att börja med eleverna i skolår 4, men på Östansjö skola har man även börjat 

med eleverna i skolår 5. Så har de också gjort på Fredriksbergskolan och 

Stocksätterskolan. 

 

Rektor avslutar med att det är sårbart när det är frånvaro bland personalen. Det 

sliter på personalen när det blir hög frånvaro under lång tid. Det finns ingen 

motvilja att hjälpa varandra i personalstyrkan, det gör de ofta. Personalen sätter 

alltid eleverna först. 

 
1 TRR – Träna, resonera och räkna, en undervisningsmodell för taluppfattning  
2 Singaporemodellen – Metod för matematikundervisning 
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3 Möte med personalrepresentanter 
Lena Hjärtsjö-Larsson - utvecklingsledare, speciallärare, förstelärare och 

språkutvecklare i kommunen 

Anna Mattson - förskollärare snart utbildad lärare. Går VAL3. Undervisar i 

förskoleklass och skolår 1 

Anette Botersten – lärare i fritidshem, förskoleklass och fritidshem 

 

 

Mötet inleds med en presentation samt att nämndens ordförande berättar 

anledningen till verksamhetsbesöket. 

 

Hur fungerar det med delat rektorskap? Personalen fick vara med att tycka till om 

organisationen innan förändringen genomfördes. Det fanns olika åsikter innan, 

men det blev bra tycker de närvarande personalrepresentanterna. Det blir dock 

svårt för en rektor som har två skolor att vara med och leda enheterna samma 

dagar vid kompetensutvecklingsdagar. En stor fördel att hon leder två jämförbara 

verksamheter. Hon använder sig av att ha två verksamheter. Personalen på 

Östansjö tycker inte att de ser nuvarande rektor lika ofta som tidigare rektor, hon 

är på andra skolan då. Även om enheterna är små är det viktigt att vaksam på att 

det inte är mindre jobb bara för att det är en mindre enhet. Mycket som är 

dubbelt för rektor. Ibland har de utvecklingsdagar tillsammans. Samtidigt är det 

två skolor med olika särarter. Arbetar med olika utvecklingsfrågor, men försöker 

dra nytta av där den andra skolan kommit längre och tvärtom.  

 

Hur fungerar arbetet med matematiksatsningen på skolan? Det arbetet fungerar 

jättebra. Det stämmer bra överens med forskningen. Är man för många är det lite 

svårt bara, man kommer ifrån att de kan gradera sig själva. Det är viktigt att få 

eleverna att förstå att pratmatte också är matematik. Kooperativt lärande, som 

skolan jobbar mycket med, ligger helt i linje med mattesatsningen. På skolan 

strävar de efter en likvärdig undervisning och det bidrar mattesatsningen till. En 

utmaning är bara när de har b-klass4, det finns en 3-4 på skolan. De eleverna 

arbetar med två olika satsningar. Hur fungerar det för elever med annat 

modersmål? Alla elever på skolan har kunskaper i det svenska språket. Personalen 

uttrycker att de tycker att det är roligt att Hallsbergs kommun vågade gå in med 

alla skolor i kommunen i satsningen. Den omfattar dock inte allt i läroplanen. Man 

måste vara uppmärksam på vad som behöver göras där utöver.  

 

Det är mer styrd undervisning än mycket annat, men finns differentiering inom 

ramarna. En färdig lektionsstruktur, men läraren måste vara lyhörd på gruppen.  

Lärarna arbetar mycket med undervisning, att få eleverna att förstå sin egen i 

lärandet. De arbetar också med en ny undervisningsdesign. Mycket 

differentiering, där alla elever arbetar utifrån sina egna förutsättningar.  

 
3 VAL – Vidareutbildning av lärare 
4 B-klass – Elever från två olika skolår har lektioner tillsammans.  
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Alla lärare har samma lektionsstruktur, mål. Man använder sig mycket av bildstöd 

och det ser lika ut i alla klassrum. Fritids använder sig också samma bildstöd som 

skolan. 

 

Ordförande menar att eleverna får bra stöttning på skolan och berättar för 

personalen vad som händer med eleverna när de kommer till skolår 7.  

Eleverna kan få det svårare när de kommer till högstadiet. Det är en helt annan 

skolmiljö, med många nya elever och lärare att lära känna. Inför läsåret 

2020/2021 hade de sommarskola på Transtenskolan innan terminen började. 

Detta verkar ha gett eleverna en bättre start. Personalen berättar att de inte har 

så stor mångfald på skolan. De tycker att de kommit långt med 

värdegrundsarbetet på skolan. De tycker det är frustrerande när de ser eleverna 

komma till en annan miljö, hur de hanterar situationen. Det rimmar liksom inte. 

Förståelsen är egentligen hög bland eleverna att alla är olika. Personalen ser att 

eleverna inte riktigt har strategier när de hamnar i situationer med mycket 

mångfald. Skolan kan hjälpa eleverna här. 

 

På skolan har de något de kallar för SÖK-grupper tre gånger per termin. SÖK står 

för Schyssta Östansjö Kompisar.  Då arbetar de en förmiddag med olika 

värdegrundsarbeten i åldersblandade grupper F-6. Även fritids gör ett stort jobb 

här. De har ett nära samarbete med skolan. Eleverna arbetar med temat både i 

skolan och på fritids. Anette Botersten från fritids sitter med i skolans 

trygghetsteam. Det kan göra att man lättare fångar upp eleverna även efter att 

skolan slutat om något hänt under dagen. Det är ingen skillnad om man arbetar i 

skolan eller på fritids. Östansjö skola inkluderar alla och använder sig av varandras 

kompetenser. Alla barn är allas.  

 

Årets tema på skolan är ”vad har jag för tankar om min framtid?” Vågar eleverna 

se sina egna möjligheter. Studie- och yrkesvägledaren har varit på skolan för att 

arbeta med detta, för att se hur lärarna kan arbeta vidare med det här temat. 

 

Hur ser det ut när skolan ordnar föräldramöten? Det är alltid flest vårdnadshavare 

som kommer på höstens möte. Skolan har arbetat med tematiska föräldramöten, 

men det har inte varit så stor uppslutning som skolan hoppats på. Det är lättare 

om man inkluderar eleverna i föräldramötena, då kommer vårdnadshavarna 

nästan mangrant. Fritidshar sina egna föräldramöten. Ibland har de till exempel 

bjudit in till frukost, då har det kommit många. Även när fritids ordnar drop-in 

fika. Här får man fram den otvungna dialogen. Under hösten har fritids inte ordnat 

något föräldramöte på grund av situationen med covid-19.  

 

Det har hänt mycket under årens lopp, berätta gärna om utvecklingen skolan har 

gjort? Läsåret 2014/2015 gjordes en kulturanalys där det konstaterades att halva 

personalstyrkan bytts ut på två år. Innan dess hade de en relativt fast 

personalgrupp på skolan. Efter kulturanalysen började personalen arbeta med 

värdegrunden igen. Först för sig själva, för att sedan implementera den för elever 
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och vårdnadshavare. Läsåret därefter arbetade de med stolthet. Att eleverna 

skulle vara stolta att gå på skolan och att personalen skulle vara stolta att arbeta 

där. Läsåren därefter har de arbetat med lust att lära och kooperativt lärande. 

Efter de här åren har de sett att de behöver arbeta med värdegrunden igen. Så 

personalen backade tillbaka lite. Arbetade med att våga misslyckas, få eleverna 

att tro att de kan men också få dem att förstå att det finns mycket kvar att lära, se 

framåt och vilja lära mer. Skolan använder sig av ordet ”levla upp”. På nästa nivå 

tar du med dig det du redan har lärt dig.  

 

Eleverna och sociala medier? När det blir konflikter bland de äldre elever är det 

ofta något som hänt på sociala medier. Det är något de ska arbeta mycket med 

det här på fritids framöver. Hur kan skolan få dem uppmärksamma på vad som är 

acceptabelt och inte. De har haft två tematiska föräldramöten tidigare om detta. 

Eleverna har inte sina mobiltelefoner under skoldagen, de ska lämnas in eller vara 

i väskan. Det hjälper inte helt för mycket händer på fritiden. Det händer mycket 

på TikTok. Viktigt att vuxna engagerar sig i detta. Mycket av elevernas tid går åt 

dit.  

 

Samarbetet med hemmet är viktigt, vad kan man göra för att påverka 

vårdnadshavarna i positiv riktning? Vårdnadshavarna är alltid välkomna till skolan, 

när det inte längre råder en pandemi. Skolan känner att de har en välkomnade 

attityd. Bland de yngre skickar de veckobrev, har utvecklingssamtal, mailkontakt, 

ringer om det är något och naturlig kontakt när vårdnadshavarna lämnar och 

hämtar. Det är viktigt att tänka på att berätta för vårdnadshavarna när det hänt 

något positivt också, inte bara när det hänt något negativt.  

Finns det någon föräldraförening? Bara Östansjö barn- och föräldraförening, men 

den är inte kopplat till skolan. 

 

Hur fungerar det med kränkningsanmälan på skolan. Personalen menar att de har 

ett bra främjande och förebyggande arbete och goda rutiner för 

kränkningsanmälningar. De arbetar konstant med värdegrunden och skolans 

trygghetsteam träffas varje vecka. Skolan arbetar också med ”Bråka smartare”. 

Här lär sig eleverna olika strategier hur de kan agera i en konflikt. Både i skolan 

och på fritids. Där finns ett stycke om att lyssna på varandra. På skolan har de 

också kamratstödjare. Personalen är med eleverna på många olika ställen, de 

försöker bygga bort situationer där konflikter kan uppstå. Fritidspersonalen är bra 

på att hålla rastaktiviteter. 

 

På frågan om det är något personalen vill skicka med politiken avslutningsvis har 

personalen inget de vill skicka med. De berättar om det värdegrundsarmband de 

arbetade med innan de började med ”Bråka smartare”.  
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4 Möte med elever 
Sex elever närvarar, två från skolår 1 och 4 samt 1 elev var från skolår 5 och 6. 

Mötet inleds med en presentation samt att nämndens ordförande berättar 

anledningen till verksamhetsbesöket. 

 

 

Berätta om skolan, vad är bäst med Östansjö skola? Det är bra att gå här för man 

har sina kompisar här. Det bra att skolan inte är så stor. Det är lättare när man 

känner många. Idrott och slöjd är kul. Många av lärarna har varit här i många år, 

så man känner dem. Eleverna i skolår 1 tycker det är jätteroligt i skolan. De såg 

mycket fram emot att få börja och arbeta med mattepapper och klossar. 

 

Känner ni er trygga på skolan? Det finns alltid någon att prata med. Oftast är man 

inte ledsen när man är på skolan för det händer inte så mycket tråkigt. Här har 

man ofta roligt. Ibland kan det till och med skönt att vara ensam och det är möjligt 

här. Skolgården är bra 

 

Hur känner ni som går i årskurs 6 inför att byta skola? Det är lite ledsamt att 

splittra klassen och byta skola. Årskurs 6 har språkval på Transtenskolan. Skolan 

känns stor och man känner ingen där. Ibland träffar man gamla elever som gått på 

Östansjö skola tidigare.   

 

Är det något ni vill förändra på skolan? Eleverna svarar skolmaten. Grönsakerna är 

ihopblandade alltför ofta. Eleverna önskar att de separeras mer. Det är också för 

mycket grytor och potatisen håller en för ojämn kvalitet. Åsikterna om maten går 

dock isär bland eleverna. Det finns oftast en vegetarisk rätt och en vanlig rätt. 

Man får smaka på maten i alla fall så man vet om den är god eller inte. Lärare är 

med i matsalen. Hon som arbetar i köket, hon får maten från Vretstorp till skolan 

och värmer upp den här. Eleverna önskar mer mat som barn tycker om, såsom 

pannkakor och ärtsoppa. De har alltid fem tysta minuter i matsalen, vilket gör att 

det är ofta lugn och ro när man äter. Ibland kan det vara lite stressigt i matsalen, 

särskilt när man vill äta mycket om maten är god. Det finns skyltar som visar hur 

mycket man får ta. Alla måste sitta där i minst 15 minuter.  

 

Något annat eleverna vill förändra är inlines. De har inlines på skolan, men de har 

inte så mycket skydd till dem. Eleverna tycker också att skolan ska börja med att 

det ska vara någon som sköter utlåningen av inlines igen. Nu går eleverna bara 

och tar och gömmer dem i skolan när de använt dem för att tinga dem vidare. 

 

En elev berättar att här finns en tysthetsgrej, rektor får inte reda på allt om någon 

blir mobbad. Eleverna berättar att ingen av dem har inte sett någon på skolan 

som blivit mobbad på riktigt.  

 

Får ni veta vad ni ska kunna, vilka mål ni ska uppnå? Eleverna svarar unisont nej 

på den frågan. De berättar att de får veta det på utvecklingssamtalen, men inte 
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dagligen på lektionerna. Eleverna tycker att olika ämnen är olika svåra. En elev 

berättar att läraren är ibland för snabb när den berättar vad man ska göra på 

lektionen.  

 

Alla elever har var sin iPad, hur används den? Eleverna i skolår 6 använder sin 

ganska mycket, särskilt matteappen. Skolår 4 använder sin nästan aldrig. Eleverna 

får inte ta med sig sin iPad hem. Det vore bra om man fick det tycker eleverna så 

att man kan göra sina läxor där. Inte heller i skolår 1 använder de sin iPad särskilt 

ofta. Bara om eleverna är klar med det de ska göra. 

 

Hur har covid-19 påverkat eleverna på skolan? Ibland är det många borta, både 

personal och elever. Det är konstigt när det är så många sjuka.  

 

Hur fungerar det på fritids? De elever som går på fritids tycker att det är bra där. 

Man får leka mer där, kan leka med sina kompisar. Vad hittar ni på på fritiden? 

Eleverna svarar att de hänger med kompisar, spelar fotboll, dansar, orienterar, 

utövar friidrott eller går på scouterna. 

 

Finns det elevråd på skolan? Eleverna berättar att de har både klassråd och 

elevråd. Förvaltningschefen berättar för eleverna att ett beslut som politikerna 

fattat, om frukt i skolår F-3, är ett beslut som kommer på initiativ från eleverna. 

Eleverna på mellanstadiet önskar att även de får frukt. De tycker att de behöver 

frukten mer för de anstränger sig mer.  

 

Hur fungerar det med läxor? Eleven i skolår 6 berättar att de slutade med läxor 

när de gick i skolår 5. Eleverna i skolår 4 får läxor. En av eleverna berättar att den 

hört att det är svårt med läxor för alla elever får inte hjälp med sina. På fritids kan 

man göra sina läxor, där finns alltid någon som kan hjälpa till.  

 

Är det någon av eleverna som åker skolskjuts, hur fungerar den? Ett par elever 

åker skolskjuts. De tycker att den fungerar bra, förutom att barn på bussen sitter 

och skriker. 

 

Efter mötet med eleverna kommer eleverna i skolår 2 och berättar om 

matematiksatsningen TRR.  
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5 Sammanfattning tillsammans med rektor 
Ordförande inleder sammanfattningen med träffen med lärarna. Lärarna var 

nöjda och tyckte att allt var bra. Personalen i skola och på fritids drar åt samma 

håll. De känner gemenskap. De som varit emot att dela rektor med annan skola, 

tycker idag att det var ett bra beslut. Lärarna berättade att de arbetar med olika 

teman och att de återigen arbetar med värdegrunden.  

 

Flera av eleverna berättade att de inte tyckte om maten. Det var främst 

skolmaten de tog upp som något negativt. De tycker att den är ojämn. 

Eleverna pratade också om skolans inlines. De saknade skydd för inlines och att 

någon hanterade utlåningen för inlines, vilket de önskade att någon skulle göra 

det igen. Det verkar oerhört populärt med inlines på rasterna. Rektor menar att 

alla elever på skolan leker mycket, även de äldre eleverna får vara ”barn” på 

rasterna.  

 

Eleverna sa att de inte hade läxor i de flesta skolåren. Är det möjligt att det kan 

det bli ett för stort hopp när de kommer till högstadiet? Rektor berättar att det är 

mest fritids som har läxhjälp. Personalen har inte sett ett behov av att ha läxhjälp.  

Ordförande informerar att bildningsnämnden pratat om samlad skoldag, då kan 

det finnas utrymme för läxhjälp.  

 

Eleverna ville gärna att även eleverna i skolår 5 och 6 ska få frukt.  

 

Skolskjutsen fungerar bra, men någon elev tyckte att det var lite rörigt på bussen. 

Det är något som måste komma till förvaltningen för att det ska kunna göras 

något åt det.  

 

Hur arbetar man på skolan med elever med NPF5? Ett par elever sitter ofta lute 

enskilt. Tanken är att alla elever ska integreras, ibland behövs det dock lite mer 

avskilda platser. Det finns ett rum på skolan där speciallärarna kan arbeta med 

vissa elever. Sedan är det lärarna som får anpassa i klassrummet.  

 

HBTQ6 – är något ni jobbat mycket med? Det pågår inget speciellt arbete med 

detta, utan det ingår i det pågående jämställdhetsarbetet. Alla får vara den man 

är.  

 

Förvaltningschefen berättar att lärarna pratade mycket om trygghetsarbetet, det 

förebyggande och främjande. Där skapas trygghet. Det finns ett tänk kring det på 

skolan och hela personalgruppen är delaktiga i arbetet.  

 

Förvaltningschefen ger en eloge till rektorn. Hon är ny i rollen som rektor, på två 

ställen, och gör mycket bra i verksamheterna.  

 
5 NPF – Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar 
6 HBTQ – Akronym för homo-, bi-, transsexuella- och queerpersoner 
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Ulrika Björklund berättar att eleverna fick frågan om mobbing. Det är inget 

eleverna direkt sett, inte någon medveten mobbing. Alla eleverna vet var de ska 

vända sig om något händer. Rektor talar om att de har ett trygghetsteam på 

skolan som finns om är något som sker upprepande gånger.  

 

Theres Andersson ställer frågan hur det ser ut framåt? Finns det några som tillhör 

särskolan på skolan? Nej, det finns inga elever på skolan som läser efter 

särskolans kursplan, men många elever behöver mycket anpassningar.  

 

Finns det något rektor vill skicka med politiken? Rektor säger att det är viktigt att 

tänka på att det kräver mer på en mindre enhet. Att det är sårbart när någon 

borta. Det blir snålt med personal.  

 

Ordförande avrundar förmiddagen och riktar ett tack till rektor och skolan för 

dagens givande besök. 
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Tjänsteskrivelse Sida 1 av 3
Datum: 2020-11-26 Dnr:20/BIN/13 

Redovisning av beslut enligt delegationsordningen position 
2.15 – 2.17

Ärendebeskrivning 
På bildningsnämndens sammanträde den 17 november redovisas inkomna anmälningar om 
kränkande behandling till huvudman perioden 2020-11-17 – 2020-12-14.

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

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

Ärendet 
Det har inkommit sammanlagt 15 anmälningar till bildningsnämnden perioden 2020-11-17 – 
2020-12-14. 

Sköllersta skola 4
Fredriksbergskolan 4
Folkasboskolan 3
Transtenskolan 4

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

En anmälan handlar om en elev som blivit fysiskt kränkt av en annan elev. Kränkningarna ska ha skett 
vid ett flertal gånger under en och samma vecka. Samtal har förts med de inblandade eleverna. 
Vårdnadshavare är informerade. Skolan arbetar förebyggande och finns med i närheten av eleverna 
samt följer upp med eleven som blivit utsatt. Utredningen är avslutad.

En anmälan handlar om en elev som blivit fysiskt kränkt av en annan elev. Händelsen sker i 
klassrummet vid skoldagens slut. Samtal har förts med eleverna. En vuxen är närvarande när 
eleverna möts under raster och skoltid. Vårdnadshavare är informerade. Utredningen pågår. 

En anmälan handlar om en elev som blivit både verbalt och fysiskt kränkt av en annan elev. Detta har 
skett vid ett flertal tillfällen under terminen. Skolans MåBra-team är inkopplat och samtalar med 
inblandade elever och uppföljningssamtal är inplanerade. Vårdnadshavare informerade skolan om 
händelsen. Utredningen pågår. 

En anmälan handlar om en elev som blivit fysiskt kränkt av en annan elev i klassen. Händelsen sker på 
skolgården. Samtal har förts med de inblandade eleverna och vårdnadshavare är informerade. 
Utredningen är avslutad. 

En anmälan handlar om en elev som upplever sig kränkt av en annan elev. Eleven känner sig ibland 
ledsen på grund av den andre eleven. Händelser ska ha skett de första veckorna på höstterminen. 
Samtal har förts med de inblandade eleverna och skolan arbetar förebyggande och finns med i 
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närheten av eleverna. Vårdnadshavare är informerade. Utredningen är avslutad.

En anmälan handlar om två elever som hamnar i verbal konflikt med varandra. Konflikten mynnar ut i 
att den ena eleven blir fysiskt kränkt av den andra eleven. Vårdnadshavare är informerade. 
Utredningen är avslutad.

En anmälan handlar om en elev som blivit fysiskt kränkt av en annan elev. Händelsen sker under ett 
arbetspass utomhus. Samtal har förts med eleverna. Skolan arbetar förebyggande och finns med i 
närheten av eleverna. Vårdnadshavare är informerade. Utredningen pågår.

En anmälan handlar om en elev som blivit verbalt kränkt av två andra elever. Kränkningarna ska ha 
skett under en veckas tid. Den utsatte elevens vårdnadshavare informerade skolan om händelserna. 
Samtal har förts med de inblandade eleverna. Den utsatte eleven får extra samtal och stöd. 
Vårdnadshavare är informerade. Utredningen är avslutad. 

En anmälan handlar om en elev som blivit fysiskt kränkt av en annan elev. Händelsen har skett på 
skolgården på vägen till matsalen. Vårdnadshavare är informerade. Utredningen är avslutad.

Två anmälningar handlar om samma händelse. En elev kränker den andra eleven både verbalt och 
fysiskt. Den andra eleven kränker den ena eleven verbalt. Händelsen sker i idrottshallen. Samtal har 
förts med de inblandade eleverna både med mentor och rektor. Vårdnadshavare är informerade. 
Utredningen är avslutad. 

En anmälan handlar om en elev som upplever sig kränkt av två andra elever. Kränkningarna har skett 
vid ett flertal tillfällen under flera veckors tid. Samtal har förts med de inblandade eleverna och 
uppföljningssamtal är inplanerade för att stämma av. Vårdnadshavare är informerade. Utredningen 
är avslutad. 

En anmälan handlar om en elev som blir fysiskt kränkt vid två tillfällen av en annan elev. Händelserna 
sker i korridoren. Vårdnadshavare är informerade. Skolan har startat en utredning om händelserna 
och ena händelsen har resulterat i en polisanmälan. Förvaltningen informeras om den händelsen.

En anmälan handlar om en elev som upplever sig kränkt av en annan elev. Eleven upplever att eleven 
fick ett slag av den andra eleven. Samtal har förts med de inblandade eleverna och 
uppföljningssamtal är inplanerade. Vårdnadshavare är informerade. Utredningen är avslutad. 

En anmälan handlar om en elev som blir verbalt kränkt av en annan elev. Händelsen händer på 
skolgården under fritidstid. Samtal har förts med inblandade elever. Vårdnadshavare är informerade. 
Utredningen pågår. 

Bildningsförvaltningen

Fredrik Nordvall Jenny Andersson

Förvaltningschef Nämndsekreterare
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