
KALLELSE
Sammanträdesdatum  2020-08-25  

  Bildningsnämnden 

Tid Plats
 08:30 Kommunhuset Hallsberg, Sottern

Övriga 
 

Fredrik Nordvall, 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)
Lotta Öhlund (MP)
Gert Öhlin (L)
Jimmy Olsson (SD)
Jussi Rinne (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)

Page 1 of 107



KALLELSE
Sammanträdesdatum  2020-08-25  

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  2020-08-25  

2 - Sydnärke Ungdomsråd 2019-20 (19/BIN/467) Föredragande Sydnärkes 
folkhälsoteam 

Ärendebeskrivning

Sydnärke folkhälsoteam önskar i rollen som samordnare av Sydnärke ungdomsråd redovisa 
sammanfattande dokumentation från 2019-20 för Bildningsnämnden Hallsbergs kommun samt 
presentera underlag för fortsatt arbete med ungdomsrådet läsåret 2020-21 och framåt.

Beredningsutskottets behandling av ärendet (BU § 90 2020) 

En representant från Sydnärkes folkhälsoteam kommer och presenterar ärendet på nämndens 
sammanträde. Ärendet behandlas direkt på nämndens sammanträde 25 augusti. 

Förslag till beslut

Ärendet behandlas direkt på nämndens sammanträde 25 augusti.

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse Sydnärke ungdomsråd 2019-20 Hallsbergs kommun
 Dokumentation dialogmöte 1
 Dokumentation dialogmöte 2
 Dokumentation dialogmöte 3
 2019-20 Sydnärkes ungdomsråd slutrapport - kortrapport
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KALLELSE
Sammanträdesdatum  2020-08-25  

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

Föredragande Fredrik Nordvall, Ines 
Hadziosmanovic 

Ärendebeskrivning

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

Beslutsunderlag bifogas handlingarna till nämndens sammanträde alternativt på bordet på 
nämndens sammanträde den 25 augusti 2020.

Beredningsutskottets behandling av ärendet (BU § 91 2020) 

Inga handlingar finns ännu till ärendet. Ärendet behandlas direkt på nämndens sammanträde 25 
augusti.

Förslag till beslut

Ärendet behandlas direkt på nämndens sammanträde 25 augusti. 

Beslutsunderlag 
 Ekonomisk uppföljning juli
 Lägesredovisning augusti
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KALLELSE
Sammanträdesdatum  2020-08-25  

4 - Effektiviseringar inför budget 2021 
(20/BIN/25)

Föredragande Fredrik Nordvall 

Ärendebeskrivning

Under våren har bildningsnämnden arbetet med att ta fram underlag för de ekonomiska ramarna 
inför kommande budgetår samt flerårsplaner för de två därpå följande åren. Osäkerheten är större 
än tidigare år utifrån påverkan av Covid-19. Kommunfullmäktige har gett samtliga nämnder i 
uppdrag att ta fram effektiviseringar på motsvarande 2,5 procent av respektive nämndbudget. 
Bildningsförvaltningen har tagit fram ett underlag där samtliga icke lagstiftade verksamheter 
presenteras med kostnad och en konsekvensbeskrivning.

Beredningsutskottets behandling av ärendet (BU § 92 2020) 

Förvaltningschef Fredrik Nordvall presenterar ärendet. Beredningsutskottet får information om 
inventering av ej lagstadgad verksamhet. Ärendet behandlas vidare på nämndens sammanträde 25 
augusti.

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse Effektiviseringar
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KALLELSE
Sammanträdesdatum  2020-08-25  

5 – Presentation av nya medarbetare Föredragande  

Ärendebeskrivning 

Presentation av nya rektorn samt nya biträdande rektorn på Transtenskolan i Hallsberg, Helena 
Carlsén och Jonas Wessberg, på nämndens sammanträde den 25 augusti. 
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KALLELSE
Sammanträdesdatum  2020-08-25  

6 - Organisation för bättre skolresultat 
(20/BIN/166)

Föredragande Fredrik Nordvall 

Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktige beslutade om de gemensamma planeringsförutsättningarna (GPF) 2020-06-15. 
I GPF behandlas de budgetramar som föreslås inför budgetåret 2021 med flerårsplaner 2022 och 
2023. Kommunfullmäktige ger även uppdrag till respektive nämnd. Ett av uppdragen som alla 
nämnder har fått är att ta fram effektiviseringar på motsvarande 2,5 procent. Kommunfullmäktige 
har även beslutat om specifika uppdrag för varje enskild nämnd. Bildningsnämnden har fått i 
uppdrag att ta fram förslag på hur man skulle kunna organisera för att få bättre skolresultat. 
Bildningsnämnden ska senast 2020-09-14 presentera sitt förslag till ekonomiavdelningen. 
Bildningsförvaltningen presenterar sitt förslag för bildningsnämnden som efter behandling på 
nämndsammanträdet beslutar om förslaget ska expedieras till ekonomiavdelningen.

Beredningsutskottets behandling av ärendet (BU § 94 2020) 

Förvaltningschef Fredrik Nordvall presenterar ärendet och ger en översyn av Hallsbergs kommuns 
skolorganisation. 

I beredningsutskottet yrkar ordförande bifall till förslaget. 

Förslag till beslut

Beredningsutskottet föreslår bildningsnämnden att efter bildningsnämndens behandling expediera 
förslaget till ekonomiavdelningen.

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse Organisation för bättre skolresultat
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KALLELSE
Sammanträdesdatum  2020-08-25  

7 - Rapport från sommaren 2020 (20/BIN/164) Föredragande Fredrik Nordvall 

Ärendebeskrivning

Bildningsförvaltningen rapporterar om de aktiviteter som ägt rum under sommaren 2020.

Beredningsutskottets behandling av ärendet (BU § 95 2020) 

Förvaltningschef Fredrik Nordvall informerar beredningsutskottet kort muntligt om sommaren 
inom bildningsförvaltningens verksamheter, såsom sommarutställningen, Allébadet och 
barnomsorgen. Det har också skett en del skadegörelse på skolbyggnader och idrottsplatsen i 
Hallsberg. 

I beredningsutskottet yrkar ordförande bifall till förslaget. 

Förslag till beslut

Beredningsutskottet föreslår bildningsnämnden besluta att lägga informationen till handlingarna.

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse Rapport sommaren 2020
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KALLELSE
Sammanträdesdatum  2020-08-25  

8 - Måluppfyllelse skolår 9 vårterminen 
2020, efter genomförd lovskola (20/BIN/135)

Föredragande Fredrik Nordvall 

Ärendebeskrivning

Bildningsförvaltningen ger en kompletterande bild av skolresultaten för de elever som slutade 
skolår 9 vårterminen 2020. Resultatet är något förändrat i och med att några elever lyckades bli 
godkända efter genomförd lovskola.

Beredningsutskottets behandling av ärendet (BU § 96 2020) 

Förvaltningschef Fredrik Nordvall informerar om måluppfyllelsen i skolår 9 efter lovskolan. 
Resultatet är högre efter lovskolan.

I beredningsutskottet yrkar ordförande bifall till förslaget. 

Förslag till beslut

Beredningsutskottet föreslår bildningsnämnden besluta att lägga informationen till handlingarna.

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse Slutbetyg efter lovskola 2020
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KALLELSE
Sammanträdesdatum  2020-08-25  

9 - Verksamhetsrapport 2020:03 (20/BIN/163) Föredragande Fredrik Nordvall 

Ärendebeskrivning

Verksamhetsbesök har genomförts på Transtenskolan i Hallsberg, Hallsbergs kommun. En rapport 
från besöket har utarbetats av nämndsekreterare Jenny Andersson, enligt bilaga.

Beredningsutskottets behandling av ärendet (BU § 97 2020) 

I beredningsutskottet yrkar ordförande bifall till förslaget. 

Förslag till beslut

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

Beslutsunderlag 
 Verksamhetsrapport 2020:03, Transtenskolan
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KALLELSE
Sammanträdesdatum  2020-08-25  

10 - Utredning, tillagningskök eller 
mottagningskök på kommunens större 
förskoleenheter (20/BIN/93)

Föredragande Fredrik Nordvall 

Ärendebeskrivning

Bildningsnämnden beslutade vid sitt sammanträde 2020-04-28 att en ny förskola måste byggas 
med motsvarande åtta avdelningar söder om järnvägen, Hallsbergs centralort. Bildningsnämnden 
beslutade även om att ge bildningsförvaltningen i uppdrag att utreda för- och nackdelar med ett 
tillagningskök på nya förskolan samt att ha kvar tillagningsköket på förskolan Äppellunden, 
alternativt ha all tillagning på dagcentralen Knuten. Bildningsförvaltningen redovisar vad 
utredningen kommit fram till hittills, samt hur man kan gå vidare i ärendet.

Beredningsutskottets behandling av ärendet (BU § 98 2020) 

Förvaltningschef Fredrik Nordvall föredrar ärendet. Utredningen är ännu inte klar utan presenteras 
på nämndens sammanträde. Beredningsutskottet för en kort information muntligt. 

I beredningsutskottet yrkar ordförande bifall till förslaget.

Förslag till beslut

Beredningsutskottet föreslår bildningsnämnden besluta att lägga informationen till handlingarna.

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse Utredning tillagningskök kommunens större förskolor
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KALLELSE
Sammanträdesdatum  2020-08-25  

11 - Förslag till remissvar på 
remisspromemoria om möjligheten till betyg 
i skolår 4 (19/BIN/471)

Föredragande Fredrik Nordvall 

Ärendebeskrivning

Hallsbergs kommun har valts ut som en av flera huvudmän att lämna synpunkter på 
Utbildningsdepartementets promemoria om möjlighet till betyg i skolår 4. Hallsbergs kommun har 
redan lämnat ett remissvar i frågan. Utbildningsdepartementet har gjort vissa justeringar och 
önskar därför få in ett nytt remissvar.

Beredningsutskottets behandling av ärendet (BU § 99 2020) 

Förvaltningschef Fredrik Nordvall informerar utskottet om ärendet. Det är inga justeringar, utan det 
är samma remisspromemoria som vid första remissrundan. Hallsbergs kommun lämnade ett svar 
då. 

Ordförande föreslår att bildningsnämnden skickar in svar och hänvisar till nämndens tidigare beslut 
i ärendet.

Ordförande föreslår beredningsutskottet föreslå bildningsnämnden besluta enligt ordförandes 
förslag.

Beredningsutskottet beslutar enligt förslag. 

Förslag till beslut

Beredningsutskottet föreslår bildningsnämnden besluta att bildningsnämnden skickar in svar och 
hänvisar till nämndens tidigare beslut i ärendet.

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse Remissvar betyg skolår 4
 Promemoria Möjlighet till betyg från årskurs 4 - efter försöksverksamheten
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KALLELSE
Sammanträdesdatum  2020-08-25  

12 – Redovisning av delegeringsbeslut Föredragande  

Ärendet i korthet

Delegationsbeslut under perioden 2020-06-16 - 2020-08-24 presenteras på nämndens 
sammanträde den 25 augusti. 
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KALLELSE
Sammanträdesdatum  2020-08-25  

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

Föredragande  

Ärendebeskrivning

På bildningsnämndens sammanträde den 16 juni redovisas inkomna anmälningar om 
kränkande behandling till huvudman perioden 2020-06-16 – 2020-08-24.

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

Beredningsutskottets behandling av ärendet (BU § 101 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  2020-08-25  

14 – Rapporter Föredragande  

Ärendebeskrivning 

Kulturavdelningen/fritidsavdelningen

Lokalplanering

IT

Information från förvaltningen
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KALLELSE
Sammanträdesdatum  2020-08-25  

15 – Inkommande/utgående skrivelser Föredragande  
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KALLELSE
Sammanträdesdatum  2020-08-25  

16 – Övriga frågor Föredragande  
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17 – Sammanträdets avslutning Föredragande  
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Sydnärke Ungdomsråd 2019-20

2

19/BIN/467
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Tjänsteskrivelse Sida 1 av 2
Datum: 2020-07-03 Dnr: 19/BIN/467 

Sydnärke Ungdomsråd 2019-20 

Ärendebeskrivning 
Sydnärke folkhälsoteam önskar i rollen som samordnare av Sydnärke ungdomsråd redovisa 
sammanfattande dokumentation från 2019-20 för Bildningsnämnden Hallsbergs kommun samt 
presentera underlag för fortsatt arbete med ungdomsrådet läsåret 2020-21 och framåt. 

Förslag till beslut 
Bildningsnämnden föreslås lägga dokumentationen för 2019-20 till handlingarna

Ärendet 
Utifrån ett tidigare projekt inom ungdomspolitiken år 2015 togs ett initiativ av Sydnärkes 
utbildningsförbund att starta ett gemensamt ungdomsråd. Det grundade sig i en önskan från politiker 
om att skapa permanenta strukturer för att säkerställa en kontinuerlig dialog med kommunernas unga, 
samtidigt som det framkom önskemål från unga om att skapa ett forum för möten mellan unga och 
beslutsfattare. 

Huvudsyftet med ungdomsrådet är att utöka ungas delaktighet i politiska beslutsprocesser och är även 
grundat på det nationella ungdomspolitiska målet; Alla ungdomar ska ha goda levnadsvillkor, makt att 
forma sina liv och inflytande över samhällsutvecklingen. Metoden för att skapa en plattform där unga 
och beslutsfattare kan mötas baseras på delaktighetsmodellen, ett arbetssätt där jämlik dialog är i 
fokus. 

Från läsåret 2018-19 utökades upptagningsområde då Lekeberg och Kumla beslutade att ansluta sig 
till ungdomsrådet, som i dagsläget är representerat av alla fem kommuner i Sydnärke; Askersund, 
Hallsberg, Kumla, Laxå och Lekeberg.  Representationen i Sydnärke ungdomsråd utgörs av elever från 
högstadie- och gymnasieskolor som är geografiskt placerade i de kommuner som är anslutna till 
ungdomsrådet samt politiker i respektive kommun.  

Under läsåret 2019-20 har fem träffar ägt rum; en uppstart, tre dialogmöten och en avslutning. Dessa 
träffar har möjliggjort för beslutsfattare att ta del av hur unga ställer sig till de frågor som diskuterats 
och har lett till erfarenhetsutbyten över kommungränserna mellan unga och beslutsfattare. Se 
dokumentation från respektive träff för mer information (bilaga 1-3), samt slutrapport 2019-20 (bilaga 
4).

Ekonomi och resurser 

Deltagande kommuner bidrar med 10 000 kronor per år, vilket täcker kostnader kopplade till 
dialogmöten och elevriksdag, t.ex. förtäring, transport, lokaler och eventuella externa föreläsare. 
Sydnärke folkhälsoteam samordnar ungdomsrådets aktiviteter och ekonomi. 

Vidare förväntas deltagande kommuner möjliggöra för deltagande för utsedda representanter från 
högstadieskolorna, samt för politisk representant från Bildningsnämnden. Även tjänstepersoner från 
organisationen kan bjudas in att delta som sakkunniga utifrån sina expertisområden vid tillfälle. 
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Tjänsteskrivelse Sida 2 av 2
Datum: 2020-07-03 Dnr: 19/BIN/467 

Representanterna förväntas delta (enligt preliminärt program nedan) vid uppstartsträff/elevriksdag 
som är beräknad till en heldag och tre dialogmöten där vardera beräknas till en halvdag, samt i 
elevriksdagen som är beräknad till en heldag. Den politiska representanten från Hallsbergs kommun 
ingår även i en styrgrupp som träffas ca fyra gånger per år, i två timmar/tillfälle.

Preliminärt program 2020-21

Aktivitet Datum Plats
Uppstart/elevriksdag 1 oktober 2020 Askersund (alt. digitalt)
Dialogmöte 1 12 november 2020 Laxå
Dialogmöte 2 15 januari 2021 Lekeberg
Dialogmöte 3 12 mars 2021 Hallsberg
Avslutning 28 maj 2021 Kumla
Styrgruppsmöten Vid behov under året Digitalt via Teams

Sydnärke Folkhälsoteam 

Ellen Henriksen

Folkhälsoutvecklare 

Sydnärke folkhälsoteam 

Bilagor
1. Dokumentation från dialogmöte 1
2. Dokumentation från dialogmöte 2
3. Dokumentation från dialogmöte 3
4. Slutrapport Sydnärke ungdomsråd 2019-20
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Dokumentation Dialogmöte 2: 
Arbetsmiljö för elever 

Sydnärke ungdomsråd 2019-20 
 

Målet med Sydnärke ungdomsråd är att få en regelbunden dialog mellan unga och beslutsfattare i 
aktuella frågor som rör unga, deras liv och omgivning. Ungas åsikter är viktiga och kan bidra till en 
förbättrad ungdomspolitik.  

Den 24 januari 2020  träffades Sydnärke ungdomsråd i Fjugesta för Dialogmöte 1. På mötet deltog 25 
elevrepresentanter, 5 politiker, 1 kontaktperson som arbetar på skolan samt 1 folkhälsoutvecklare från 
Sydnärke folkhälsoteam. 

Dagen inleddes med en föreläsning av närvarande politiker kring hur den politiska organisationen ser 
ut. Därefter följde en föreläsning av Emma Freij, kurator på Lekebergsskolan, om arbetsmiljö i skolan 
främst kopplat till våld. Emma presenterade begrepp kopplat till arbetsmiljö och våld. Hon berättade 
även om arbetsmetoden MVP (Mentors in Violence Prevention) En film kopplat till temat visades 
också, klicka här för att se den. Efter föreläsningarna genomfördes en workshop där deltagarna fick 
diskutera frågor kopplat till arbetsmiljö vid olika bord som samtliga roterade mellan. Nedan följer en 
sammanfattning av det som diskuterades.  

Arbetsbelastning 
- Ifall lärarna har förväntningar på oss så måste vi kunna ha förväntningar på dom 

- Varierar utbildningen under lektionerna 

- Lärarna ska hålla sig till ämnet 

- Bättre kommunikation bland lärarna 

- Otrevliga lärare när man ber om hjälp 

- Lång väntan på att få hjälp 

- Minska hemuppgifter 

- Variation bland uppgifter, muntliga redovisningar ist för prov 

- Bättre planering bland lärare 

- Planera tidigt för prov 

- Fördela ut läxorna på flera läxor 

- Vissa lärare ställer för höga krav 

- Fråga eleverna när dom vill ha prov o test 

- Det är olika beroende på vilken lärare 

- Det är bra 

- Mer hjälp av läraren 

- Lärare har för stora förväntningar på eleverna med det man jobbar med jämfört av det dom 

lär ut 

- Bra med hjälp på Lekeberg 

- Ibland är det oklart t.ex. läs sidorna, ”vi kanske har förhör” 

- Om det är mer prov än 2 per becka så ändrar den 3e läraren till läxförhör 

- Upplever att många lärare stöttar men vissa bryr sig inte om den hjälp vi behöver 

- Flera uppgifter samtidigt – det leder till stress 

- Man kan få läxor som ska bli klara på kort tid, så man blir jättestressad 

- Bra med läxläsning 

- Borde vara schemalagd studietid där man kan få hjälp 

- Vissa lärare ger för lite feedback 

- Lärarna är villiga att ha en dialog och förändra deadlines. Oftast har de redan lagt den ett 

datum som fungerar 
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- Vill ha en bra dialog mellan lärare och elever, då blir det mindre stressigt 

Fysisk arbetsmiljö 
- Vissa bord o stolar är inte bra, inte så sköna men funkar. Vissa stolar är trasiga. 

- Vi är oftast fler elever än vad som får vara med i klassrummet 

- Dålig ventilation i vissa klassrum 

- Får ont i huvudet 

- Oftast kallt 

- Viktigt med lärare som säger till när det är stökigt 

- Bättre isolering så man inte hör korridoren 

- Vissa klassrum har glas som väggar, svårt att koncentrera sig 

- Olika ljudnivå beroende på vilken lärare vi har, hur stränga de är 

- Det beror på hur mycket respekt man har för läraren 

- Mindre respekt för läraren = mindre arbetsro 

- Folk som inte klarar av att vara tyst 

- Strängare lärare, mer arbetsro 

- Under den sista lektionen kan det bli en sämre arbetsro än den första 

- Vill ha bra stolar, luft, pratnivå, arbetsro, ljus, bänkar, trevliga färger på väggarna, 

ljuddämpande möbler 

- Bra att lärare skickar ut info vid dålig arbetsro  eleverna skärper sig 

- Fönstren går sönder hela tiden så det drar 

- Vill ha ett rum med soffor 

- Ljudnivå – varierar beroende på vad som görs och vilken lärare 

- Ventilation – dålig luft 

- Arbetsmiljö – vill ha varmare inne på vintern o kallare på sommaren 

- Vi har soffor och fåtöljer i hörnan och en läs-del för elever i biblioteket 

- Skillnad på lärare pga. att de inte vågar höja rösten och vissa bryter på andra språk 

alternativt har dyslexi så det stavas fel på tavlan 

- Värmen i omklädningsrummen, det är väldigt kallt på vintrarna så inga vill byta om 

- Det är väldigt liten koncentration innan lunch och sista lektionen. Då spelar det ingen roll 

vilken lärare man har 

- Gör någon form av sluss in till omklädningsrummen så att ingen kan se rakt in 

- Man behöver inte ta bort linjer som används 

- Lärare tappar motivationen till att säga ifrån när elever säger bög eller hora 

- För kall arbetsmiljö på vintern samt för varmt på sommaren 

- Ljudnivå beroende på lärare 

- Arbetsro beroende på lärare 

- Lärare i korridorer saknas 

- Arbetsron och ljud beror på lärare 

Hot och våld 
- Unga förstår samt accepterar ”bråk” och ord som vuxna aldrig skulle vilket ofta leder till 

konflikt mellan pedagog samt elev 

- Gäng som inte kommer överens, inte respekterar varandra 

- Olika normer, kulturkrock 

- Konsekvenser, slänga ut, stänga av 
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- Stänga av, kasta ut, bli hårdare på ”straffen” 

- Mera rastvakter 

- Föreläsa mer om våld, vilka konsekvenser som kan bli av våld 

- Fler föreläsningar om våld 

- Vi hade en föreläsning om våld och det har minskat ganska mycket 

- Ta händelser mer på allvar 

- Elever och föräldrar bryr sig inte om hemringningar 

- Stäng av elever när de gjort grövre saker 

- Eleven kan få byta klass till början för att komma ifrån sin kompiskrets 

- Man kan förebygga hot och våld om inte alla har rast samtidigt 

- Elever bryr sig inte om deras vänner inte har rast eller har rast, utan dom går in och stör 

- Det var intressant att se siffrorna 

- Vissa lärare säger inte ifrån 

- Bra att skolan har en plan för att hantera detta, verkar som att det har fungerat 

- De vuxna ska ta de på mer allvar när endel elever typ bråkar med varandra, även när dom 

säger att det bara är på skoj 

- Lärare kan prata med klasserna om hur de ska agera vid hot eller våld (vilket de flesta lärare 

gör). Det förebygger detta på ett bra sätt 

- Slagsmål bland killar, tjejer bråkar mer via internet  

- Ibland upplevs det som att det man säger till en vuxen inte stannar där 

- Mycket sker via sociala medier på fritiden o kommer sen till skolan, då blir det bråk 

- Vi borde prata om det mer, hur man förebygger 

- Många är tysta när de blir utsatta, borde finnas fler att prata med 

- Bra med likabehandlingsplan men endast om alla har läst o förstått 

- Händer mycket på fritiden via sociala medier där det är ”högre” i tak för man är lite mer 

anonym 

- Bildas grupperingar som slåss med varandra 

- Lärare säger för lite direkt när det händer saker 

Social arbetsmiljö 
- Vissa lärare favoriserar elever, men all favorisering behöver inte vara dålig 

- Upplever att de flesta lärare är snälla 

- Vissa särbehandlar elever 

- Säger taskiga saker utan att de tänker på det 

- Många, oftast grupper, använder sig av ett dåligt ordspråk mellan elever  

- Alla som är bra i ett ämne sätts i samma grupp, det är synd. Då lär sig inte alla, borde blanda 

mer 

- Många elever beter sig dåligt mot lärare, lyssnar inte, respektlösa, högljudda 

- Från person till person hur man är mot varandra 

- Drömscenariot: att alla trivs med alla 

- Alltid samma elever eller lärare som ” kaosar” 

- När det sker negativa saker är det bra om bara de inblandade berörs 

- Det är fysiskt och psykiskt, folk säger saker efter personer och puttar och fäller personer 

- Jag tycker att vi har ett stort problem på vår skola med fysiskt våld t.ex. slagsmål och sparkar 

- Allmänt sett så försöker lärare fråga hur någon mår om de ser ledsna ut eller om något har 

hänt 
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- Både fysisk och psykiskt våld utövas, sexualiserat mot HBTQ iaf och hot om våldtäkter  

- Vill ha rastvakter som säger till när dom hör fula ord/mobbing 

- Vill ha föreläsningar om HBTQ + etnicitet osv.  

- Mycket verbalt våld, fula ord 

- Bra att lärare säger till när en elev säger något illa till en annan 

Återkoppling från politikerna 
”Vi tar med er upplevelse och informationen till respektive skolenhet.” 

Tips och länkar 

MVP – Mentors in Violence Prevention 

Lektionsserie för skolan med målet att stoppa och förebygga mäns och killars våld. Elever och lärare 

lär sig att ta ansvar för varandra och säga ifrån om de ser eller hör våld och kränkningar. 

https://mfj.se/mvp/ 

Skolverket 

Kort info från Skolverket om arbetsmiljön i skolan. https://www.skolverket.se/skolutveckling/leda-

och-organisera-skolan/vardegrund-och-arbetsmiljo/arbetsmiljon-i-skola-och-forskola 

Arbetsmiljöverket 

Broschyr om arbetsmiljön i skolan från Arbetsmiljöverket. 

https://www.av.se/globalassets/filer/publikationer/broschyrer/arbetsmiljon-i-skolan-broschyr-

adi565.pdf 
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Slutrapport Sydnärkes Ungdomsråd 
2019-20 

Bakgrund  
Utifrån tidigare projekt inom ungdomspolitik togs ett 

initiativ av tre kommuner i Sydnärke att starta ett ge-

mensamt ungdomsråd för Sydnärkes unga. Det grun-

dade sig i en önskan från politiker om att skapa perma-

nenta strukturer för att säkerställa en kontinuerlig dia-

log med unga, samtidigt som det framkom önskemål 

från unga att skapa ett forum för möten med besluts-

fattare. Från 2018 har ungdomsrådets upptagningsom-

råde utökats och består nu av alla fem kommuner i Syd-

närke; Askersund, Hallsberg, Kumla, Laxå och Lekeberg.  

Syfte och mål  
Ungdomsrådet syftar till att utöka ungas delaktighet i 

politiska beslutsprocesser. Målet med Sydnärke ung-

domsråd är att få en regelbunden dialog mellan unga 

och beslutsfattare i aktuella frågor som rör unga, deras 

liv och omgivning. 

Organisation 
Elevrepresentanter 
Elevråden på respek-

tive skola har utsett de 

elevrepresentanter 

som har deltagit i ung-

domsrådet.  

Styrgrupp 
Styrgruppen har bestått 

av lokala politiker från medverkande kommuners re-

spektive Barn- och utbildningsnämnd samt Sydnärkes 

utbildningsförbund. Dessutom har en tjänsteperson 

från Alléskolan deltagit.  

Kontaktpersoner 
På de medverkande skolorna finns en kontaktperson 

som har fungerat som en länk mellan elevrepresen-

tanterna och samordnare. 

 

 

Samordning 
Samordning av ungdomsrådet har skett genom en re-

presentant från Sydnärkes folkhälsoteam som funge-

rat som en länk mellan politiker, kontaktpersoner och 

elever. 

Genomförande 
Metod 
Metoden för plattformen där unga och beslutsfattare 

kan mötas bygger på delaktighetsmodellen där dialo-

gen är i fokus. Ungdomsperspektivet och jämlikhets-

perspektivet ligger 

som grund för alla 

aktiviteter inom 

ungdomsrådet.  

Aktiviteter 2019-20 

Inom Sydnärke ung-

domsråd har tre hu-

vudaktiviteter ge-

nomförts; uppstart-

sträff, dialogmöten 

och avslutning.  

Under de totalt fem träffarna har elevrepresentanter 

och beslutsfattare deltagit. Kontaktpersonerna har del-

tagit under dialogmötena vid behov samt vid uppstart-

sträffen och avslutningen. Dessutom har sakkunniga 

tjänstepersoner bjudits in när specifika frågor har dis-

kuterats utifrån tema på dialogmötet. Representanter 

från Sydnärke folkhälsoteam har också deltagit. 

Antal deltagare vid aktiviteter 

Skolor som deltagit i ungdomsrå-
det 2019-20: 

Alléskolan, Hallsberg 

Centralskolan, Laxå 

Folkasboskolan, Hallsberg 

Kumlaby skola, Kumla 

Lekebergsskolan, Lekeberg 

Sjöängsskolan, Askersund 

Skogstorpsskolan, Kumla 

Transtensskolan, Hallsberg 

Vialundskolan, Kumla 

Aktivitet Antal unga Antal beslutsfattare 

Uppstartsträff 22 4 

Dialogmöte 1 13 4 

Dialogmöte 2 25 5 

Dialogmöte 3 9 4 

Uppstartsträff

Dialogmöte 1

Dialogmöte 2Dialogmöte 3

Avslutning
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Kontakt samordnare Sydnärkes ungdomsråd: 

Ellen Henriksen, folkhälsoutvecklare, Sydnärke folkhälsoteam 
ellen.henriksen@lekeberg.se  

Tel: 0585-488 47 

Uppstartsträff 

Vid en inledande träff bjöds elevrepresentanter in för 

att rösta fram teman som sedan diskuterades på kom-

mande dialogmöten. Önskemål kring förutsättningar 

för kommande träffar med Sydnärkes ungdomsråd dis-

kuterades även av elevrepresentanter och kontaktper-

soner.  

Dialogmöten 

Totalt har tre dialogmöten har genomförts under året. 

Varje möte har haft ett tema som bygger på de fram-

röstade områdena från uppstartsträffen; ANDT, arbets-

miljö för elever samt psykisk ohälsa.  

Dialogmöte 1 – Tema ANDT 

Klicka här för att läsa dokumentationen från dialog-

möte 1.  

Dialogmöte 2 – Tema arbetsmiljö för elever 

Klicka här för att läsa dokumentationen från dialog-

möte 2.  

Dialogmöte 3 – Tema psykisk ohälsa 

Klicka här för att läsa dokumentationen från dialog-

möte 3.  

För dig som inte läser rapporten digitalt finns all doku-

mentation att hitta på www.lekeberg.se under fliken 

folkhälsa.  

Avslutning 
Avslutningen var tänkt att genomföras som en större 
elevriksdag men till följd av covid-19 fick en mindre av-
slutningsträff istället genomföras som videokonferens 
på Teams. Tre av de medverkande skolornas elevråd 
deltog på avslutningen.  
 
Under träffen presenterades dokumentationen från 
året som gått och eleverna fick möjlighet att komma 
med förbättringsförslag och synpunkter inför plane-
ringen av nästa års ungdomsråd. 
 

Utvärdering 
Utvärdering genom menti.com har genomförts av 

elevrepresentanterna efter varje aktivitet. Det som ly-

ser igenom i utvärderingarna är att deltagarna överlag 

anser att träffarna har varit bra och att de genererat 

ny kunskap.  

 

Word Clouds från dialogmöten 

Nedan följer två så kallade Word Clouds som genere-

rades från deltagarnas utvärderingar i menti.com på 

frågan Vad tar du med dig från dagen? 

Dialogmöte 1: 

Dialogmöte 2: 

 

Ekonomi 

Varje deltagande kommun samt Alléskolan har finansi-

erat ungdomsrådet med 10 000 kr/organisation och 

år. Finansieringen har täckt kostnader för lokaler, 

transport, förtäring samt externa föreläsare i samband 

med träffarna.  

Nästa steg 
Sydnärke ungdomsråd startar igen under hösten läså-

ret 2020-21 för att fortsätta möjliggöra en regelbun-

den dialog mellan unga och beslutsfattare i aktuella 

frågor som rör unga, deras liv och omgivning. Syftet 

om att utöka ungas delaktighet i politiska beslutspro-

cesser kvarstår. 
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2020-07-31 Utfall Budget Prognos Avvikelse 

Drift -199 869 -349 708 -349 708 0

Investering -583 -1 800 -1 800 0

DRIFT

Ansvarig Utfall Budget Prognos Avvikelse 

Förvaltningschef -11 318 -43 168 -40 968 2 200

Administrativ samordnare -42 422 -67 074 -68 774 -1 700

Ansvarig Elevhälsan -3 665 -7 840 -7 540 300

Rektor Vretstorp/Östansjö grundskola -9 980 -16 115 -16 115 0

Rektor Vretstorp/Östansjö förskola -8 968 -16 331 -16 331 0

Rektor Stocksätter -14 169 -23 774 -23 774 0

Rektor Transten -12 980 -19 351 -19 351 0

Rektor Långängen -15 176 -23 640 -23 640 0

Rektor förskoleomr 1 Hallsberg -9 170 -16 245 -16 245 0

Rektor förskoleomr 2 Hallsberg -8 346 -14 782 -14 782 0

Rektor förskoleomr 3 Hallsberg -12 022 -19 146 -19 146 0

Rektor förskola Pålsboda/Hjortkvarn -8 316 -14 877 -14 877 0

Rektor Folkasbo -13 946 -19 919 -19 919 0

Rektor Sköllersta -10 866 -17 102 -17 102 0

Kulturchef -1 853 -4 491 -4 491 0

Bibliotekschef -3 351 -5 993 -5 593 400

Ansvarig Fritidsgårdar -938 -1 784 -1 984 -200

Rektor Kulturskolan -1 435 -3 081 -3 081 0

Fritidschef -5 423 -10 269 -11 269 -1 000

Ansvarig Allébadet -5 525 -4 725 -4 725 0

Totalt BIN -199 869 -349 708 -349 708 0

Verksamhet Utfall Budget Prognos Avvikelse 

Nämnd -181 -326 -326 0

Kultur & förening -1 428 -2 756 -2 756 0

Bibliotek -2 797 -4 936 -4 536 400

Kulturskola -1 418 -3 090 -3 090 0

Fritidsgårdar -1 221 -2 343 -2 543 -200

Fritid -10 676 -14 435 -15 435 -1 000

Förskola/Öppna förskolan -50 755 -99 372 -99 845 -473

Nattis -755 -1 214 -1 214 0

Förskoleklass/Grundskola/Fritidshem -101 369 -155 931 -157 158 -1 227

Ledning & administration -16 762 -27 625 -27 425 200

Skolskjutsar -5 009 -9 842 -9 842 0

Elevstöd -4 913 -12 577 -12 277 300

Särskilt stöd personal -197 -1 409 -1 409 0

Modersmål -2 388 -3 809 -3 809 0

Ej fördelad budget 0 -10 042 -8 042 2 000

Totalt BIN -199 869 -349 708 -349 708 0

HALLSBERGS KOMMUN
Bildningsförvaltningen
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Orsaker till avvikelse:

Prognosen för driftredovisningen per sista juli pekar på en budget i balans. 

En osäkerhetsfaktor i prognosen är bedömningen av konsekvenserna till följd av Covid-19. 

Alléhallen har haft ganska bra med besökare i sommar trots Covid-19, både badet och gymmet.
Det har varit färre besökare än förra året men tappet var som störst i våras men har börjat återhämta sig mer 
och mer.
Fritidsgården KUBEN stängde i våras men planeras att öppna 24/8.

Flera av förskolorna och skolorna beräknas att gå med underskott. Orsakerna beror främst på behov av extra 
resurser.

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

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.

Orsaker till avvikelse:

Fredrik Nordvall, Förvaltningschef Ines Hadziosmanovic, Ekonom

Prognosen för investeringsprojekten per sista juli pekar på en budget i balans.

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

Inventarier och inredning
440 tkr har använts för inköp till Transtenskolan men också förskolorna Norrgården och Östansjö.

INVESTERING

Projekt Utfall Budget Prognos Avvikelse 

70000 Inventarier -440 -1 090 -1 090 0

70002 Datainvesteringar och tillbehör 0 0 0 0

70008 Idrottsanläggningar -143 -710 -710 0

Totalt BIN -583 -1 800 -1 800 0
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LÄGESREDOVISNING 1(2)

Statistikdatum: 2020-08-21 Statistikdatum är den 15:e i aktuell månad

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

Förskolor område 1, Hallsberg 1) 167

Förskolor område 2, Hallsberg 2) 115

Förskolor område 3, Hallsberg 3) 155

Pedagogisk omsorg, Hallsberg 21

Förskolor och pedagogisk omsorg, Hallsberg 

Förskolan, Hjortkvarn 11

Förskolor, Pålsboda 126

Förskolor, Sköllersta 78

Förskolor, Vretstorp 93

Förskolan, Östansjö 56

Fritidshem Långängskolan, Hallsberg 235

Fritidshem Stocksätterskolan, Hallsberg 124

Fritidshem, Hjortkvarn 8

Fritidshem Folkasboskolan, Pålsboda 82

Fritidshem Sköllersta skola, Sköllersta 73

Fritidshem Fredriksbergskolan, Vretstorp 95

Fritidshem Östansjö skola, Östansjö 58

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

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

Antal barn i aktiv kö

65

0

16

11

8

7

Antal inrättade platser

198

135

162

20

52

18

144

90

117

63

246

128

9

87

80

100

Page 38 of 107



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

än 10% under höstterminen 2020

Folkasboskolan, åk f-6

Folkasboskolan, åk 7-9

Fredriksbergskolan

Långängskolan

Sköllersta skola

Stocksätterskolan

Transtenskolan

Transtenskolan, mottagningsenheten

Östansjö skola

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

Antal barn i förskola/pedagogisk omsorg Jan 4,91%
Antal barn i fritidshem Feb 6,42%
Antal elever i förskoleklass/grundskola Mar 11,49%
Antal elever i grundsärskola Apr 10,00%

Maj 7,36%
Antal barn/elever från annan kommun Jun 4,67%

Jul
Antal barn i förskola/pedagogisk omsorg Aug
Antal barn i fritidshem Sep
Antal elever i förskoleklass/grundskola Okt
Antal elever i grundsärskola Nov

Dec
Biblioteken

Antal utlån, ackumulerat under året

Huvudbiblioteket i Hallsberg 31 197   
Filialbiblioteket i Hjortkvarn 1 021
Filialbiblioteket i Pålsboda 1 495

Sjukfrånvaro, personal BIF

Antal elever med total frånvaro som är mer
än 10% under höstterminen 2020

Antal inskrivna elever

233

148

166

451

124

310

377

100

Fristående skola/verksamhet

0

105

Från annan kommun

Antal utlån, redovisningsmånad

3 032
0
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Tjänsteskrivelse Sida 1 av 1
Datum: 2020-08-05 Dnr:20/BIN/25 

Effektiviseringar inför budget 2021 

Ärendebeskrivning 
Under våren har bildningsnämnden arbetet med att ta fram underlag för de ekonomiska ramarna 
inför kommande budgetår samt flerårsplaner för de två därpå följande åren. Osäkerheten är större 
än tidigare år utifrån påverkan av Covid-19. Kommunfullmäktige har gett samtliga nämnder i uppdrag 
att ta fram effektiviseringar på motsvarande 2,5 procent av respektive nämndbudget.   
Bildningsförvaltningen har tagit fram ett underlag där samtliga icke lagstiftade verksamheter 
presenteras med kostnad och en konsekvensbeskrivning. 

Förslag till beslut 
Klicka här för att ange förslag till beslut.

Ärendet 
Under våren har bildningsnämnden arbetet med att ta fram underlag för de ekonomiska ramarna 
inför kommande budgetår samt flerårsplaner för de två därpå följande åren. Osäkerheten är större 
än tidigare år utifrån påverkan av Covid-19. Kommunstyrelsen har fattat beslut om GPF 
(gemensamma planeringsförutsättningar). I de beslutade förutsättningarna ges samtliga nämnder i 
uppdrag att ta fram effektiviseringar/besparingar på motsvarande 2,5 procent av gällande budget. 
För bildningsnämnden motsvarar det en summa av 8,8 miljoner kronor. Bildningsförvaltningen har 
tagit fram ett underlag där samtliga icke lagstiftade verksamheter presenteras med kostnad och en 
konsekvensbeskrivning. 

Bildningsnämnden bearbetar bildningsförvaltningens underlag och gör prioriteringar, som nämnden 
kan besluta om. Bildningsförvaltningen anser inte att man kan göra besparingar på de lagstadgade 
verksamheterna då de redan ligger lågt i kostnad jämfört med andra kommuner. Prioriteringar och 
beslut om vilka effektiviseringar som ska göras av de icke lagstadgade och/eller de lagstadgade 
verksamheterna överlämnar bildningsförvaltningen till bildningsnämnden. Bildningsförvaltningen har 
därför inget förslag till beslut.

Bildningsförvaltningen

Fredrik Nordvall

Förvaltningschef
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Organisation för bättre skolresultat

Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige beslutade om de gemensamma planeringsförutsättningarna (GPF) 2020-06-15. I 
GPF behandlas de budgetramar som föreslås inför budgetåret 2021 med flerårsplaner 2022 och 
2023. Kommunfullmäktige ger även uppdrag till respektive nämnd. Ett av uppdragen som alla 
nämnder har fått är att ta fram effektiviseringar på motsvarande 2,5 procent. Kommunfullmäktige 
har även beslutat om specifika uppdrag för varje enskild nämnd. Bildningsnämnden har fått i uppdrag 
att ta fram förslag på hur man skulle kunna organisera för att få bättre skolresultat. 
Bildningsnämnden ska senast 2020-09-14 presentera sitt förslag till ekonomiavdelningen. 
Bildningsförvaltningen presenterar sitt förslag för bildningsnämnden som efter behandling på 
nämndsammanträdet beslutar om förslaget ska expedieras till ekonomiavdelningen. 

Förslag till beslut 
Bildningsförvaltningen föreslår bildningsnämnden att efter bildningsnämndens behandling expediera 
förslaget till ekonomiavdelningen. 

Ärendet 
Skola och förskola i Hallsbergs kommun har på många sätt utvecklats på ett positivt sätt. Det finns 
dock delar som varken lever upp till huvudmannens förväntningar eller till skolans nationella 
styrdokument. Andelen gymnasiebehöriga elever ligger på en oacceptabelt låg nivå. Huvudmannen 
har noga följt och utvärderat utvecklingen och vet idag relativt väl var bristerna finns. Omfattande 
åtgärder har genomförts. Åtgärderna har inte varit verkningslösa, men har mer verkat som akuta 
insatser för att minska katastrofen, än att strukturellt förebygga för att undvika katastrofen. 
Bildningsförvaltningen har tagit fram ett förslag på en förändrad struktur som skulle kunna förändra 
förutsättningarna och ge eleverna bättre förutsättningar att klara kunskapskraven i skolans alla 
ämnen, öka tryggheten för högstadieeleverna samtidigt som organisationen skulle kunna bli mer 
kostnadseffektiv. Bildningsförvaltningen presenterar sitt förslag för bildningsnämnden som efter 
behandling på nämndsammanträdet beslutar om förslaget ska expedieras till ekonomiavdelningen. 

Bildningsförvaltningen

Fredrik Nordvall

Förvaltningschef
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Version 1.3

Rapport från sommaren 2020

Ärendebeskrivning 
Bildningsförvaltningen rapporterar om de aktiviteter som ägt rum under sommaren 2020.

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

Ärendet 
Även om många verksamheter minskar i omfattning eller helt tar sommarlov så är det andra 
verksamheter som har sin högsäsong under sommaren. Bildningsförvaltningen redovisar sommarens 
aktiviteter; sommarutställning, kolloverksamhet, lovskola, Allébadet, fritidshem och förskolor med 
mera.

Bildningsförvaltningen

Fredrik Nordvall

Förvaltningschef
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Måluppfyllelse skolår 9 vårterminen 2020, efter genomförd lovskola

Ärendebeskrivning 
Bildningsförvaltningen ger en kompletterande bild av skolresultaten för de elever som slutade skolår 
9 vårterminen 2020. Resultatet är något förändrat i och med att några elever lyckades bli godkända 
efter genomförd lovskola.

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

Ärendet 
Bildningsförvaltningen ger en kompletterande bild av skolresultaten för de elever som slutade skolår 
9 vårterminen 2020. Resultatet är något förändrat i och med att några elever lyckades bli godkända 
efter genomförd lovskola. Gymnasiebehörighet, meritvärden med tillhörande analys redovisas.

Bildningsförvaltningen

Fredrik Nordvall

Förvaltningschef

Bilagor
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Sammanfattning 
Det huvudsakliga syftet med ett verksamhetsbesök är att granska ett eller flera, 
för nämndens verksamhet, viktiga områden. Verksamhetsbesöken är ett av flera 
sätt för nämndens politiker att få en inblick i verksamheterna nämnden ansvarar 
för liksom att det också utgör ett tillfälle för de som på olika sätt är knutna till 
dessa verksamheter att få möta några av nämndens politiker. 
Verksamhetsbesöket sammanfattas i en rapport som grundar sig på vad som 
framkommer i samtalet. Man ska dock komma ihåg att möjlighet till förberedelser 
inför mötet har sett lite olika ut. 
 
Verksamhetsbesök har gjorts i kommunens förskolor och skolor sedan år 2000. 
Vid de första besöken granskade nämnden hur man arbetat med miljö-, hälso- och 
internationaliseringsfrågor och under senare år har tyngdpunkten legat på 
områden som utveckling och lärande samt barn och ungas inflytande. Under åren 
2007 och 2008 var nämndens utvalda granskningsområden ”inflytande, 
delaktighet och ansvar ur elev-, vårdnadshavar- och personalperspektiv för ökad 
måluppfyllelse”, och under 2009/2010 har fokus dels varit på Skolinspektionens 
besök samt granskningsområdena ”måluppfyllelse av kunskapsmålen”, 
”likabehandling och kränkande behandling” samt ”elevernas delaktighet och 
inflytande i vardagen”. 2014 gjorde Skolinspektionen en ny tillsyn av Hallsbergs 
kommuns grundskolor och förskolor, vilket är anledningen att bildningsnämnden 
återigen besökte grundskolorna utifrån rapporterna som Skolinspektionen 
avlämnar efter varje tillsynsbesök. Nämnden besökte också under hösten 2014 
två nyöppnade förskolor i Hallsbergs kommun, som tidigare inte haft besök av 
nämnden, för att se verksamheten där. 
 
Under hösten 2015 började nämnden att besöka fritidshemmen i kommunen. De 
besökte fritidshemmen på Långängskolan, Sköllersta skola, Stocksätterskolan och 
Fredriksbergskolan. Därefter har nämnde besökt både skolor, förskolor, 
ungdomshuset KUBEN, familjecentralen, Alléområdet samt biblioteket, Bergööska 
huset och kulturavdelningen. Hösten 2019 besökte bildningsnämnden förskolorna 
Treudden, Folkasbo, Tallbacken och Äppellunden. 
 
Under vårterminen 2020 sker följande besök  

• Sköllersta skola 

• Östansjö skola (inställt) 

• Stocksätterskolan 

• Transtenskolan 
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1 Besökare 
Siw Lunander, ordförande, bildningsnämnden 
Theres Andersson, förste vice ordförande, bildningsnämnden 
Emelie McQuillan, ledamot, bildningsnämnden 
Aminatu Bello, ersättare, bildningsnämnden 
Sawpon Reza, ersättare, bildningsnämnden 
Fredrik Nordvall, förvaltningschef, bildningsförvaltningen 
Jenny Andersson, nämndsekreterare, bildningsförvaltningen 
Ines Hadziosmanovic, ekonom, ekonomiavdelningen 
 

2 Rektor berättar om skolan 
Jonas Bergman Wallin arbetar som biträdande skolchef på bildningsförvaltningen, 
men är också sedan oktober 2019 tillförordnad rektor på Transtenskolan. Han 
inleder besöket med att berätta om skolan.  
 
Han menar att det märks på skolan att det varit ett par ledningsbyten de senaste 
åren. Det finns många bra rutiner, men de tenderar att fallera när ingen 
efterfrågar dem. De har under vårterminen haft en biträdande rektor på skolan, 
som heter Kerstin Ekenberg. Hon har förnyat många av rutinerna. Hon har också 
arbetat med svaret till Skolinspektionen. Efter inspektionens besök i december 
2019 har skolan arbetat med ordningsregler, tydliggjort dem och arbetat in dem 
hos eleverna. Personalen märker att elever som tidigare inte fått konsekvenser för 
sitt handlande blir förvånade och arga när de får konsekvenser när de inte följer 
ordningsreglerna. Eleverna i skolår 9 har haft svårast att anpassa sig till reglerna, 
såsom mobilförbud. Personalen har även informerat vårdnadshavare om 
ordningsreglerna. Skolinspektionen tryckte på vikten av att hålla i reglerna för 
personalen. När eleverna har mobilen framme ringer skolan vårdnadshavarna och 
informerar om detta. Det är också viktigt att personalen går igenom 
ordningsreglerna igen med eleverna i augusti. Skolan har två socialpedagoger som 
ringer hem vid sjukdom och pratar med vårdnadshavare/elever. De lägger sedan 
en lapp i respektive lärares fack sedan om vårdnadshavare vill ha kontakt. 
 
Skolan har ordnat nya sittplatser i caféet, fler sittplatser, vilket gör att fler elever 
kan sitta ner och prata. De nya möblerna har gjort att ljudvolymen sänkts och 
känslan är att det inte händer så mycket där. 
 
På grund av rådande pandemi har skolan haft svårt att få schemat att gå ihop då 
många pedagoger varit sjuka. De har gjort om schemat till höstterminen och 
anpassat det mer efter eleverna, så att det ska bli så bra som möjligt. De har 
effektiviserat tiden och minskat ner håltimmarna. Många av eleverna är trötta på 
eftermiddagarna när de går till klockan 16.00, så skolan har försökt så att 
åtminstone eleverna i skolår 7 inte ska få så långa dagar.  
 
Det kommer många nya lärare till hösten, många behöriga lärare, vilket är 
jätteroligt. Skolan kommer från och med hösten att ha behöriga lärare bland 
annat i spanska och hemkunskap. Ingen obehörig personal tillsvidareanställs. Det 
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är också planerat för att ett par i den befintliga personalgruppen ska läsa VAL1 och 
samtidigt arbeta. Skolan har också förstärkt personalstyrkan ytterligare med en 
ungdomskonsulent. Konsulenten började efter påsklovet och har anställning hela 
2020. Den nya ungdomskonsulenten har ett positivt inflytande på eleverna, 
särskilt på de nyanlända eleverna.  
 
En rekrytering har pågått under året efter ny rektor till Transtenskolan, då 
nuvarande rektor är tillförordnad. Den 1 augusti börjar nya rektorn på skolan. Hon 
heter Helena Carlsén och kommer från Bergslagsgården, där hon är rektor idag. 
Samtidigt börjar en ny biträdande rektor, som heter Jonas Wessberg. Han är idag 
rektor på Magelungen i Örebro. De nya rektorerna är redan överens om 
arbetsfördelningen och de kommer att fortsätta att hålla i det arbetet som 
påbörjats på skolan.  
 
Skolan har arbetat mycket med elevernas måluppfyllelse, bland annat i 
matematik. Många elever har numera minst betyget E i matematik. Skolan 
samarbetar med hemmet för att hjälpa eleverna. Till hösten, innan terminen 
startar, kommer skolan att bjuda in elever i blivande skolår 7 till lovskola, särskilt 
de som inte uppfyller målen i matematik. Detta för att de ska få komma igång 
innan och starta upp i lugn och ro. Ökade resultat leder till mer glädje för både 
elever och personal.  
 
Har ni på skolan gjort någon utvärdering av arbetet ni gör för att få elevernas 
måluppfyllelse att öka? Det har gjorts ett arbete med att se vilka områden som 
eleverna har svårare att klara. Skolan har numera en speciallärare i matematik. De 
har gjort om schemat och skapat fler grupper så att eleverna kan gå ifrån 
ordinarie undervisning och istället få undervisning i matematik. Alla elever får visa 
upp att de har kunskaper i matematik som de tidigare saknat. Under vårterminen 
har de haft två vikarier som undervisat i matematik, som tidigare undervisat på 
gymnasiet i Örebro. 
 
Vecka 25 och 26 har elever i skolår 9 erbjudits lovskola som feriearbete, vilket 
många elever nappat på. Lovskolan är mellan klockan 08.00 – 16.30, med en 
halvtimmes lunchrast. Skolan har gjort ett schema för lovskolan.  
 
Rektor avslutar inledningen med att berätta att 60 vårdnadshavare har gått ihop 
och köpt godis till personalen, som tack för läsåret. 

 

 

 

 

 

 

 
1 VAL – Vidareutbildning av lärare 
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3 Möte med personalrepresentanter 
Jenny Kraftling, speciallärare matematik 
Linnea Sindt, kurator 
Hossein Karbalaei Rajabali, ungdomskonsulent 
Agneta Sundvall, fritidsledare  
Anita Gyllin, administratör förskola/skola 
Elisabeth Hammar Hult, administratör förskola/skola 
Marcus Lagneholt, utvecklingsledare arbetslag 1 (skolår 8) 
 
 
Frågestunden inleds med en presentation samt att nämndens ordförande berättar 
anledningen till verksamhetsbesöket. 
 
Personalen börjar med att berätta om skolan. De har arbetat hårt under våren och 
de känner att skolan är en tryggare skola nu. Personalen ser två arbetsamma år 
framför sig, men de har tydliga idéer för hur de ska få eleverna att klara sin 
måluppfyllelse. 
 
I ämnet matematik har de haft vakanta tjänster. Skolan har under våren haft 
vikarier i matematik, vilka tidigare undervisat på gymnasiet. Anställningarna har 
dock påverkats av covid-19. Sedan påsklovet har skolan en speciallärare i 
matematik, som också varit inne och undervisat mycket. Skolan har prioriterat 
eleverna i skolår 9, vilket gjort att övriga elever har varit mer utsatta för bristen på 
vuxna. Det har gått bra för eleverna i skolår 9. Många elever har arbetat upp sina 
betyg så att de får godkända betyg i matematik. Skolan har fått eleverna att ta 
ansvar för att göra sina kompletteringar och hoppas att lovskolan hjälper ännu fler 
elever.  
 
Skolan kommer framöver att göra en särskild satsning på eleverna i skolår 7 och 8. 
Blivande skolår 7 kommer till exempel erbjudas lovskola innan höstterminen 
börjar. De får repetera baskunskaper, vilket kommer att hjälpa dem inför 
terminen. Alla kan inte erbjudas lovskola, utan det blir de som har störst behov i 
matematik, svenska och engelska. Läsförståelse är grunden till mycket.  
 
Eleverna har erbjudits mycket matematikstöd efter skoltid. Det var dålig 
uppslutning tidigare, men efter påsklovet har fler elever tagit del av stödet. En av 
eftermiddagstiderna framöver kommer även vårdnadshavare kunna få boka in sig 
och komma tillsammans med sitt barn för att de ska kunna hjälpa eleverna 
hemma. Matematiken på eftermiddagarna kommer att bli mer nischad. Längre 
fram ska det vara mer individanpassat. Lärarna vet vad eleverna behöver öva 
extra på. Det kan bli obligatoriskt för eleverna att gå på eftermiddagstid tills de 
klarar målen. 
 
Skolan har under våren anställt en ungdomskonsulent som stöd till eleverna. Han 
berättar att han tidigare arbetade på ungdomsgården KUBEN i Hallsberg och 
hörde då från många ungdomar att det var oroligt på skolan. Han berättar också 
att han innan han började läste beslutet efter Skolinspektionens riktade tillsyn. 
Sedan han började på skolan har han inte upplevt det som finns beskrivet i 
beslutet eller som ungdomarna sagt när de var på KUBEN. Det är ingen skillnad på 
Transtenskolan och många andra skolor. En utmaning är dock mobilförbudet och 
att få eleverna att gå på lektionerna.  
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Fritidsledaren berättar att det är mer harmoniskt på skolan nu. De nya möblerna i 
kafeterian kan nästan sägas ha gjort lite underverk. Många nya grupper av elever 
vågar sig dit för att hänga och sitta och prata. Administratörerna upplever också 
att det blivit mycket lugnare på skolan. Det märks en tydlig skillnad med 
mobilförbudet och de nya möblerna i kafeterian. Många elever behöver lite 
lugnare miljö och de syns lite mer nu. 
 
Mobilförbudet har varit bra. Det har minskat stressen hos eleverna och det är en 
helt annan stämning och ett annat lugn för eleverna. Nu pratar eleverna mer med 
varandra. Eleverna har också ett helt annat fokus på lektionerna. De få elever som 
inte följer ordningsreglerna utmärker sig. Kontaktar skolan hemmet när de bryter 
mot reglerna? Skolans två socialpedagoger gör ett stort jobb, både när det gäller 
ordningsregler och vid frånvaro.  
 

Det känns hoppfullt inför hösten. Personalen har inte träffat de nya rektorerna 
som kommer i augusti, men hoppas kunna göra det innan sommarlovet. Det är 
bra att nuvarande rektor finns kvar i organisationen även i höst. Både han och 
biträdande rektor har gjort ett jättejobb. De kompletterar varandra mycket bra 
och har en oerhörd rutin och erfarenhet tillsammans.  
 
Politikerna ställer frågan om det är något personalen vill skicka med? Personalen 
vill skicka med höstens organisation. De har lagt mycket tid på att kartlägga exakt 
vad eleverna och skolan behöver och varför samt vad som behövs för att möta 
behoven under de närmsta åren framåt. De kommer att lösa det på sikt, men kan 
behöva lite extra hjälp under tiden för att kunna hjälpa eleverna. Personalen 
arbetar fortfarande med många frågor, såsom frånvaro, kränkande behandling 
och särskilt stöd.  
 
De har haft för få mentorer på skolan under våren, vilket skapat problem. Det 
generella lärarna upplever är att de inte räcker till. Skolan har många elever som 
har behov av särskilt stöd och skolan har inte hunnit med att anpassa för alla 
elever. Det har varit en extrem vår med många hemma, både elever och personal. 
Utvecklingsledaren för arbetslag 1 berättar att han också är schemaläggare på 
skolan. En tjänst som lärare i matematik är fortfarande vakant. Om den tjänsten 
tillsätts så kommer schemat att gå ihop nästa läsår. 
 
Nämndens ordförande avslutar med att berätta för personalen att huvudmannen 
kommer ha tydligare uppföljningstillfällen framöver. Frånvaro följs upp vid 
nämndsammanträdena och även resultaten kommer att följas upp mer 
systematiskt.  
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4 Möte med elever 
Nio elever närvarar, tre från respektive skolår. Frågestunden inleds med en 
presentation samt att nämndens ordförande berättar anledningen till 
verksamhetsbesöket. 
 
 
Nämndens ordförande berättar för eleverna att nämnden bland annat följer 
elevernas måluppfyllelse och att de fått indikationer att det ser mer positivt ut. 
Eleverna håller med om att bilden stämmer, till viss del. Skolan har satsat mycket 
på matematiken, men det gäller de elever som inte får godkända betyg. Övriga 
elever har inte haft samma möjligheter. Eleverna upplever att studieron är 
densamma som tidigare. Kan ni söka det ni önskar till gymnasiet? De elever som 
närvarar kan söka de program de önskar gå på gymnasiet. De har sökt 
gymnasieskolor i Örebro, då de sökt program som inte erbjuds i Hallsberg. 
Eleverna berättar att många blir begränsade av kärnämnena. Eleverna i skolår 9 
har haft elva matematiklärare under sina tre år på skolan. De upplever att det 
svårt att bibehålla sina betyg med så många lärarbyten.  
 
Eleverna i skolår 8 tycker att det numera är lugnare i kafeterian. Det beror på de 
nya möblerna och att eleverna inte längre får använda sina mobiltelefoner. 
Tidigare gick mycket lektionstid åt till mobilerna. Nu är det inte så många som 
lämnar in sina mobiler, men telefonerna är inte framme under lektionerna och 
eleverna kan ägna sig åt rätt saker. Det blir inte så mycket diskussioner om 
mobilerna mellan lärare och elever längre. De allra flesta har sina telefoner kvar i 
skåpen, för ingen vill ju få sin konfiskerad. Det är väldigt mycket fokus på de elever 
som inte klarar målen. De elever som är godkända upplever att de inte får rätt 
stöd för att utvecklas och få ännu högre betyg. Den läraren de har i matematik 
slutar nu och till skolår 9 kommer de att få en ny lärare. Eleverna är lite 
fundersamma kring det. Den nya läraren känner inte eleverna och det tar en tid 
att skapa en relation. Det är först efter det som man kan lära sig något anser 
eleverna. De behöver få veta vad läraren vill och hur den bedömer eleverna. Det 
skapar en osäkerhet.  
  
Förvaltningschefen berättar för eleverna om de områden som nämnden och 
förvaltningen främst fokuserar på och det är frånvaro, matematiken och 
stadieövergångarna.  
 
Vad händer i övergången mellan skolår 6 och skolår 7? Eleverna upplever att det 
är stor skillnad mellan skolår 6 och skolår 7. Det var lättare i skolår 6. Då läste man 
aldrig hemma, nu är det mycket hemmastudier för att kunna hålla takten. Allting 
känns svårare och det är många nya lärare som eleverna måste lära känna. Det är 
också många långa dagar i skolår 7. I skolår 6 slutade skolan tidigare på 
eftermiddagarna, så eleverna upplever att det är en stor omställning. Skolår 7 har 
längre dagar än eleverna i skolår 9. Det är svårt att hålla fokus hela dagen. När 
man går upp till och med skolår 6 har eleverna raster om minst 20 minuter, nu är 
det raster som är max 5 – 10 minuter. Det är svårt att hinna ställa om från ett 
ämne till ett annat, samtidigt är det skönt att inte skoldagarna blir ännu längre. 
Det ställs högre krav på eleverna i skolår 7 – 9. Eleverna tycker att det var 
tydligare när de gick på låg- och mellanstadiet vad de skulle kunna och varför, så 
är det inte längre. En av eleverna berättar att den hade bra betyg i skolår 6, men 
har sänkt sig i flera betyg i skolår 7. Eleverna menar att så ser det ut för de flesta 
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elever och att de inte vet hur de ska kunna få bättre betyg, då de inte förstår vad 
de ska kunna. Vissa elever höjer dock sina betyg. Eleverna upplever att i NO-
ämnen bedömer lärarna vad som händer på lektionerna, medan andra lärare 
bedömer enbart prov och inlämningsuppgifter. Proven är grunden för betygen, 
men många elever kan ha svårt att skriva prov och det blir ett stressmoment. De 
har ofta NO efter lunch och då kan det lätt bli lite ofokuserat. Det är svårt att ha 
sådana ämnen senare på eftermiddagen.  
 
I skolår 6, berättar eleverna, hade de en mentor och de hade fokus på vad de 
skulle lära sig. De hade inte fokus på betygen. Nu i skolår 7 är allt en omställning, 
man arbetar inte alls på samma sätt. Det är nya lokaler och nya vänner, det är 
viktigt vilket gäng du hamnar i. Eleverna menar att de själva ska ha koll på allt, 
såsom när rasten är slut, sina kompisar, lära känna nya lärare och ha fokus på 
skolan. Elever som kan mycket får hjälpa elever som inte har betyg. 
 
Får eleverna genomgång om målen som de ska kunna? Nej, det sker ytterst sällan. 
En och annan lärare har ibland sådana genomgångar, men mestadels får eleverna 
ta reda på det själva. Det är mycket fokus på vad du ska kunna på proven och 
eleverna upplever en enorm press. De tycker inte att det känns som om de lär sig 
det för att kunna senare i livet, utan bara för att kunna det till provtillfället. De 
tror att det kanske hade varit lättare om det hade varit fler lärare på varje lektion. 
I vissa ämnen har de haft många olika lärare eller många vikarier, så då är det 
svårt att hålla uppe betygen. När man har vikarier och/eller många lärarbyten, blir 
det enligt eleverna lättare att man inte går på lektionerna. Om man är borta från 
en lektion skriver lärarna upp det, sedan ringer de hem från skolan för att prata 
med föräldrarna varför eleven har varit frånvarande. Det är personalen på 
flexenheten som ringer hem. Eleverna tycker att det är krångligt att få reda på om 
de ska få vikarie eller inte om en lärare är borta. Det gör att eleverna ofta söker 
sig till lärarrummet. Tidigare, när eleverna hade sina mobiltelefoner, kunde de 
kommunicera via den för att informera kompisar om det var vikarie eller inte, eller 
få den informationen.  
 
En av eleverna berättar att den upplever att främst matematiken är svår. Eleven 
tycker att det är svårt att förstå och får det inte förklarat för sig. Det är svårt att 
bära det själv. Eleven upplever inte att den fick den hjälp som var nödvändig när 
den kom till skolår 7, men går på den extrahjälp som erbjuds på skolan efter 
skoltid. Läraren som eleven haft i matematik från skolår 7 och framåt har nu 
slutat. Nu är det vikarier istället.  
 
Eleverna känner att det sker positiva förändringar, att nuvarande rektor lyssnar på 
eleverna. Elevrådet är också mer delaktiga. 
 
Varken edWise eller TEAMS tycker eleverna fungerar så bra. De måste gå in i 
edWise via kommunens hemsida för att kunna se sina betyg. Man kan få 
information på fem olika ställen, det är för mycket och blir lätt rörigt. Eleverna 
tycker att TEAMS ändå är det bästa. Förvaltningschefen berättar för eleverna att 
det här är ett känt problem och att det kommer att bli förändring. Eleverna önskar 
ett system där de kan få meddelande om en lärare är sjuk och lektionen är 
inställd. De tycker att det är svårt att få den informationen idag.  
 
Eleverna berättar att de tycker att det har varit annorlunda skoldagar nu efter att 
betygen skulle vara satta fram till skolavslutningen, det är inte som det brukar. De 
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har just nu vikarier i flera ämnen och en del håltimmar. Många av eleverna ska gå 
på lovskolan i år. Eleverna upplever att de har fått väldigt lite information än så 
länge vad som gäller, bland annat vilka tider som gäller.  
 
Vilka är era förväntningar inför nästa läsår? Elevernas förväntningar nästa läsår är 
att alla elever på skolan ska klara betyg i kärnämnena och att alla elever ska känna 
sig sedda och betydelsefulla. Att alla elever ska utmanas efter egen förmåga och 
att alla lektioner är intressanta och lärorika. Eleverna önskar också ett bättre 
system för mobilförbudet. Som det är idag följs det inte. Alla elever lämnar inte in 
sina telefoner. Det är svårt till exempel om man får håltimme sista lektionen, att 
få ut sin telefon så att man kan gå hem. Det är viktigt, tycker eleverna, att de inte 
ska få vikarier så ofta och att när man då har vikarier att det är samma som 
tidigare.  
 
Ordförande avslutar samtalet med eleverna med att ställa frågan om det är något 
de vill tillägga, men de känner sig nöjda. Ordförande tackar eleverna för ett 
givande samtal.  
 
 
 
 
Nämndens representanter får därefter en kort rundvandring på skolan. 
 

5 Sammanfattning tillsammans med rektor 
 
Träff med rektor igen och nu deltar även biträdande rektor Kerstin Ekenberg. 
 
Ordförande inleder sammanfattningen med träffen med lärarna. Där finns en 
framtidstro och lärarna har många idéer. De känner att det har hänt mycket 
senaste tiden och känner sig nöjda. De är också nöjda med nuvarande rektor och 
biträdande rektor. Personalen har arbetat hårt och ser framåt. De önskar att man 
inför tvålärarsystem framöver på skolan.  
 
Eleverna upplever inte riktigt samma bild av skolan som personalen. De berättade 
om sina upplevelser. Eleverna upplever att det talades mer om mål och vad 
eleverna ska kunna framöver när de gick i sin tidigare F-6 skola, än det gör nu. Det 
är många prov och eleverna läser intensivt till dessa. Det är svårt att komma ihåg 
allt efteråt. De upplever också att nästan allt stöd erbjuds till de elever som inte 
klarar målen. De elever som vill utmanas och nå högre betyg får göra det själva.  
 
Eleverna upplever att övergången mellan skolår 6 och 7 var mycket svår. Eleverna 
berättade att det var svårt att veta vilka målen är och vad de ska kunna. De får 
ofta ta reda på detta själva. Eleverna tyckte att när de gick i skolan upp till och 
med skolår 6 så lärde de sig för att kunna, nu lär det mycket att läsa till provet. 
Många skoldagar är också oerhört långa, vilket de tycker är slitsamt. Många av de 
närvarande elevrepresentanterna kom från samma F-6-skola och de berättade att 
de inte tyckte att de fått respons från tidigare rektor, varken där eller här. De är 
mycket nöjda sedan nuvarande rektor tagit över ansvaret för Transtenskolan. 
Rektor berättar att eleverna fått mer inflytande och elevrådet fungerar. 
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Biträdande rektor lägger till att eleverna känner sig lyssnade på, rektor lyssnar 
verkligen på vad eleverna har att säga.  
 
Lärarna var mycket positiva till det nya mobilförbudet. Eleverna var däremot inte 
riktigt lika positiva. Eleverna tycker inte att det fungerar som det var tänkt, för de 
flesta elever lämnar inte in sina mobiler. De tycker också att det är svårt att få 
tillbaka mobilen om de exempelvis får håltimme sista lektionen på dagen. 
Eleverna upplever dock att det inte tar lika mycket lektionstid för att prata om 
mobilerna, vilket de tycker är positivt. Rektor berättar att det går bättre för 
eleverna i skolår 7 att anpassa sig till förbudet än för eleverna i skolår 9. Skolan 
ringer hem till vårdnadshavarna om de ser att eleverna har mobilen framme.  
 
Skolfrånvaron är något skolan arbetar med. Rektor menar att det viktiga är att det 
som efterfrågas blir gjort. Efterfrågas det inte blir det inte gjort. Rutinen för ökad 
skolnärvaro till exempel är ett dokument som inte arbetats med i så stor 
utsträckning som vore nödvändigt. Allt arbete skolan påbörjat är de inte i mål 
med, men inventeringslistan över vad som behöver åtgärdas finns nu. Den går att 
börja beta av. Biträdande rektor berättar att det nu finns en systematisk 
uppföljning och de har även andra arbetssätt. Förvaltningschefen berättar att 
både eleverna och personalen lyfter stadieövergångarna som ett problem. Det 
finns en plan för detta framöver och det låter bra. 
 
Eleverna pratade om att de hade så många olika program som de behöver 
använda och de tyckte att det var svårt. De önskar också ett sätt att få 
meddelande om en lärare är sjuk och om det då kommer en vikarie eller blir 
håltimme för de. TEAMS är det program de tycker bäst om. Rektor berättar att det 
också är det system de kommer att arbeta vidare med. De kan använda chatten i 
TEAMS för att kommunicera.  
 
Både rektor och biträdande rektor arbetar med ett så bra överlämnande till de 
nya rektorerna som möjligt. De ska inte behöva uppfinna hjulet en gång till. De ska 
kunna ta över det arbete som påbörjats. Nuvarande rektor kommer att återgå till 
sin tjänst som biträdande skolchef, så han finns kvar i bildningsförvaltningens 
organisation. Det är viktigt att skapa en trygghet för både elever och personal.  
 
Ordförande avrundar dagen och riktar ett tack till skolan för dagens givande 
besök. 
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Utredning, tillagningskök eller mottagningskök på kommunens större 
förskoleenheter

Ärendebeskrivning 
Bildningsnämnden beslutade vid sitt sammanträde 2020-04-28 att en ny förskola måste byggas med 
motsvarande åtta avdelningar söder om järnvägen, Hallsbergs centralort. Bildningsnämnden 
beslutade även om att ge bildningsförvaltningen i uppdrag att utreda för- och nackdelar med ett 
tillagningskök på nya förskolan samt att ha kvar tillagningsköket på förskolan Äppellunden, 
alternativt ha all tillagning på dagcentralen Knuten. Bildningsförvaltningen redovisar vad utredningen 
kommit fram till hittills, samt hur man kan gå vidare i ärendet.

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

Ärendet 
Bildningsnämnden beslutade vid sitt sammanträde 2020-04-28 att en ny förskola måste byggas med 
motsvarande åtta avdelningar söder om järnvägen, Hallsbergs centralort. Bildningsnämnden 
beslutade även om att ge bildningsförvaltningen i uppdrag att utreda för- och nackdelar med ett 
tillagningskök på nya förskolan samt att ha kvar tillagningsköket på förskolan Äppellunden, 
alternativt ha all tillagning på dagcentralen Knuten. Bildningsförvaltningen redovisar vad man 
kommit fram till hittills samt hur man kan gå vidare i ärendet. 

Bildningsförvaltningen

Fredrik Nordvall

Förvaltningschef
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Förslag till remissvar på remisspromemoria om möjligheten till betyg i 
skolår 4

Ärendebeskrivning 
Hallsbergs kommun har valts ut som en av flera huvudmän att lämna synpunkter på 
Utbildningsdepartementets promemoria om möjlighet till betyg i skolår 4. Hallsbergs kommun har 
redan lämnat ett remissvar i frågan. Utbildningsdepartementet har gjort vissa justeringar och önskar 
därför få in ett nytt remissvar.

Förslag till beslut 
Bildningsnämnden tar ställning till om man vill stå fast vid sitt tidigare remissvar eller om det bör 
förändras utifrån de justeringar som är gjorda.

Ärendet 
Hallsbergs kommun har valts ut som en av flera huvudmän att lämna synpunkter på 
Utbildningsdepartementets promemoria om möjlighet till betyg i skolår 4. Hallsbergs kommun har 
redan lämnat ett remissvar i frågan. Utbildningsdepartementet har gjort vissa justeringar och önskar 
därför få in ett nytt remissvar. Bildningsförvaltningen presenterar innehållet i 
Utbildningsdepartementets PM. Bildningsförvaltningen presenterar även förslag på möjliga svar, 
vilka bildningsnämnden får ta ställning till. 

Remissvaret ger inte anledning till att göra en barnkonsekvensanalys, betyg skulle börja tillämpas i 
skolår 4 så är det dock viktigt att göra en barnkonsekvensanalys. 

Bildningsförvaltningen

Fredrik Nordvall

Förvaltningschef

Bilagor
Utbildningsdepartementets PM
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Redovisning av beslut enligt delegationsordningen position  
2.15 – 2.17

Ärendebeskrivning 
På bildningsnämndens sammanträde den 16 juni redovisas inkomna anmälningar om kränkande
behandling till huvudman perioden 2020-06-16 – 2020-08-24.

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 2 anmälningar till bildningsnämnden perioden 2020-06-16 – 
2020-08-24.

Långängskolan 1 st
Förskolan Äppellunden 1 st

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

En av anmälningarna handlar om en elev som blir fysiskt kränkt av fyra andra elever i klassen. En 
ytterligare elev bevittnar händelsen. Samtal har förts med alla inblandade elever och vårdnadshavare 
är informerade. Utredningen har avslutats.

En anmälan handlar om ett barn som vid flera tillfällen blivit fysiskt kränkt av ett annat barn. 
Vårdnadshavare är informerade och verksamheten har genomfört åtgärder för att förhindra att det 
händer igen. Utredningen har avslutats. 

Bildningsförvaltningen

Fredrik Nordvall Jenny Andersson

Förvaltningschef Nämndsekreterare
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