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KALLELSE
Sammanträdesdatum  2020-04-28  

1 – Sammanträdets inledning Föredragande Ordförande 

Ärendebeskrivning 

1. Mötets öppnande

2. Tjänstgörande ersättare

3. Godkännande av dagordningen

4. Anmälan om jäv

5. Val av justerare
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KALLELSE
Sammanträdesdatum  2020-04-28  

2 - Hallsbergs familjecentral (20/BIN/88) Föredragande Madelene Wistrand 

Ärendebeskrivning

Redovisning av Hallsbergs familjecentrals verksamhet. En familjecentral bedriver en verksamhet 
som är hälsofrämjande, generell, tidigt förebyggande och stödjande samt riktar sig till föräldrar och 
barn. En familjecentral ska minst innehålla mödrahälsovård, barnhälsovård, öppen förskola och 
socialtjänst med inriktning på förebyggande arbete.

Beredningsutskottets behandling av ärendet (BU § 45 2020) 

Ärendet behandlas direkt på nämndens sammanträde 28 april.

Förslag till beslut

Ärendet behandlas direkt på nämndens sammanträde 28 april. 

Beslutsunderlag 
 Hallsbergs familjecentral
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KALLELSE
Sammanträdesdatum  2020-04-28  

3 - Samverkansteamets arbete för att 
minska skolfrånvaron (20/BIN/92)

Föredragande Fredrik Nordvall 

Ärendebeskrivning

2018-09-04 beslutade kommunstyrelsen att avsätta 2,4 tkr ur sociala investeringsfonden till två 
tjänster som familjepedagoger under två år. Familjepedagogernas arbete är ett förebyggande 
arbete för att kunna ge tidigt stöd till barn och unga och deras vårdnadshavare.

En viktig del i projektet är att minska elevernas frånvaro. Elevernas skolfrånvaro på respektive 
skolenhet redovisas under lägesredovisningen på varje nämndsammanträde. En av de enheter som 
har den mest omfattande skolfrånvaron är Transtenskolan. Projektet som nu pågått i ett drygt år 
har haft fokus på Transtenskolans elever och vårdnadshavare. På bildningsnämndens sammanträde 
presenteras projektet; nuläge, genomförda och planerade insatser.

Beredningsutskottets behandling av ärendet (BU § 46 2020) 

Ärendet behandlas direkt på nämndens sammanträde 28 april.

Förslag till beslut

Ärendet behandlas direkt på nämndens sammanträde 28 april. 

Beslutsunderlag 
 Samverkansteamets arbete för att minska skolfrånvaron
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KALLELSE
Sammanträdesdatum  2020-04-28  

4 - Uppföljning av Transtenskolan, elever 
med hög frånvaro (20/BIN/89)

Föredragande Jonas Bergman Wallin 

Ärendebeskrivning

På bildningsnämndens sammanträde 2020-02-25 redogjorde Transtenskolans rektor för det arbete 
som görs för att minska skolfrånvaron på skolan. Nämnden beslutade då att rektor skulle 
återkomma vid sammanträdet i april och redogöra för vilka resultat man kan se när det gäller 
arbetet med att minska skolfrånvaron.

Beredningsutskottets behandling av ärendet (BU § 47 2020) 

Ärendet behandlas direkt på nämndens sammanträde 28 april.

Förslag till beslut

Ärendet behandlas direkt på nämndens sammanträde 28 april. 

Beslutsunderlag 
 Uppföljning av Transtenskolan, elever med hög frånvaro
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KALLELSE
Sammanträdesdatum  2020-04-28  

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

Föredragande Fredrik Nordvall, Ines 
Hadziosmanovic 

Ärendebeskrivning

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

Beredningsutskottets behandling av ärendet (BU § 48 2020) 

Fredrik Nordvall och Ines Hadziosmanovic föredrar ärendet. Prognosen är en budget i balans, det 
finns emellertid en del avvikelser. 

Beslutsunderlag med lägesredovisning april och statistik val av skola vårterminen 2020 läggs på 
bordet. Frånvaron är begränsad till tiden 9 mars och 3 april, inte ackumulerad som vid tidigare 
redovisningar. 

Siw Lunander (S) föreslår att frånvaron ska redovisas på samma sätt som nu resten av terminen. 

Ordförande föreslår beredningsutskottet besluta enligt förslag samt godkänna förslaget om sättet 
att redovisa frånvaro terminen ut. 

Förslag till beslut

Beredningsutskottet föreslår bildningsnämnden besluta att ekonomisk uppföljning för mars och 
lägesredovisning för bildningsnämndens verksamheter april 2020 läggs till handlingarna samt 
godkänna förslaget om sättet att redovisa frånvaro terminen ut.

Beslutsunderlag 
 Ekonomisk uppföljning mars
 Lägesredovisning april
 Statistik val av skola, april 2020
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KALLELSE
Sammanträdesdatum  2020-04-28  

6 - Aktuellt läge inför budgetarbete 2021 
med flerårsplan -22 och -23 (20/BIN/25)

Föredragande Fredrik Nordvall, Ines 
Hadziosmanovic 

Ärendebeskrivning

Under våren påbörjar bildningsnämnden arbetet med att ta fram underlag för de ekonomiska 
ramarna inför kommande budgetår samt flerårsplaner för de två därpå följande åren. 
Bildningsförvaltningen redovisar det aktuella läget och förutsättningar inför arbetet med 
budgetramar för 2021 (-22 och -23).

Beredningsutskottets behandling av ärendet (BU § 49 2020) 

Ines Hadziosmanovic och Fredrik Nordvall informerar om ärendet. De informerar om barn- och 
elevantal, prioriteringar, måltid.

I beredningsutskottet yrkar ordförande bifall till förslaget. 

Förslag till beslut

Beredningsutskottet föreslår bildningsnämnden besluta att lägga informationen till handlingarna.

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse Aktuellt läge inför budgetarbete 2021 med flerårsplan -22 och -23
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KALLELSE
Sammanträdesdatum  2020-04-28  

7 - Skolinspektionens regelbundna tillsyn 
2020 (19/BIN/461)

Föredragande Fredrik Nordvall 

Ärendebeskrivning

Skolinspektionen granskar regelbundet all skolverksamhet i hela landet, för att se att den följer de 
lagar, regler och läroplaner som finns för verksamheten. Målet är att bidra till alla barns och elevers 
lika rätt till god utbildning i en trygg miljö, där alla når minst godkänt i alla ämnen. Det är 
huvudmannen, alltså den kommun, utbildningsföretag eller annan organisation som driver 
verksamheten, som har ansvar för att verksamheterna uppfyller de krav som ställs i 
bestämmelserna. Huvudmannen har också ett ansvar för uppföljning, utvärdering och utveckling av 
sina verksamheter. Skolinspektionen besöker varje huvudman var tredje år. Skolinspektionen har 
genomfört en kvalitetsgranskning på Östansjö skola och Stocksätterskolan. På Långängskolan har 
Skolinspektionen genomfört en regelbunden tillsyn. På huvudmannanivå har regelbunden tillsyn 
genomförts av grundskola och förskoleklass, förskola, fritidshem och grundsärskola. Kommunen 
kommer att få sju beslut. Bildningsförvaltningen redogör för var man är i processen och presenterar 
de beslut som Skolinspektionen har fattat.

Beredningsutskottets behandling av ärendet (BU § 50 2020) 

Ärendet behandlas direkt på nämndens sammanträde 28 april.

Förslag till beslut

Ärendet behandlas direkt på nämndens sammanträde 28 april.

Beslutsunderlag 
 Skolinspektionens regelbundna tillsyn 2020
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KALLELSE
Sammanträdesdatum  2020-04-28  

8 - Verksamhetsrapport 2020:01 (20/BIN/91) Föredragande Fredrik Nordvall 

Ärendebeskrivning

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

Beredningsutskottets behandling av ärendet (BU § 51 2020) 

I beredningsutskottet yrkar ordförande bifall till förslaget. 

Förslag till beslut

Beredningsutskottet föreslår bildningsnämnden besluta att rapporten enligt bilaga godkänns och 
läggs till handlingarna.

Beslutsunderlag 
 Verksamhetsrapport 2020:01 - Sköllersta skola
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KALLELSE
Sammanträdesdatum  2020-04-28  

9 - Vad skulle det betyda att införa samlad 
skoldag i Hallsbergs kommuns grundskolor? 
(20/BIN/90)

Föredragande Fredrik Nordvall 

Ärendebeskrivning

Samlad skoldag innebär att verksamhet anordnas även under de delar av skoldagen som inte 
upptas av lektioner eller annan verksamhet som kan förekomma enligt läroplan eller av raster och 
måltider. Huvudmannen bestämmer om verksamheten ska vara obligatorisk eller frivillig för 
eleverna. Huvudmannen beslutar även om omfattningen och utformningen av den samlade 
skoldagen. Bildningsförvaltningen informerar bildningsnämnden om vad samlad skoldag innebär.

Beredningsutskottets behandling av ärendet (BU § 52 2020) 

Fredrik Nordvall informerar utskottet om ärendet, vad samlad skoldag är och vad det skulle 
innebära för verksamheterna. 

I beredningsutskottet yrkar ordförande bifall till förslaget. 

Förslag till beslut

Beredningsutskottet föreslår bildningsnämnden besluta att lägga informationen till handlingarna.

Beslutsunderlag 
 Vad skulle det betyda att införa samlad skoldag i Hallsbergs kommuns grundskolor?

Page 10 of 57



KALLELSE
Sammanträdesdatum  2020-04-28  

10 - Förskolans behov av lokaler i Hallsbergs 
tätort (20/BIN/93)

Föredragande Fredrik Nordvall 

Ärendebeskrivning

Hallsbergs kommun har under flera år haft en positiv befolkningsutveckling. Andelen barn och unga 
har dessutom ökat. Fler barn och elever i förskola och skola kräver mer resurser i form av personal 
och lokaler. De allra största behoven ser vi idag i Hallsbergs centralort. Trots att en ny förskola med 
åtta avdelningar öppnades hösten 2019, så används åter mindre enheter och tillfälliga lösningar. 
Idag har kommunen en bra dimensionering av antalet förskoleplatser på norr. Centralortens södra 
del saknar dock platser, vilket gör att barn som bor på söder erbjuds en plats på en förskola på norr. 
Vi ser dessutom att byggnationen av villor ökar på söder och ytterligare tomter kommer ut på 
marknaden inom kort. Även på norr erbjuds nya bostäder i de lägenhetshus som är inflyttningsklara 
till sommaren. Nuvarande och prognostiserat behov av förskoleplatser på söder visar på att 
kommunen behöver ta fram lokaler för förskoleverksamhet i centralortens södra områden.

Beredningsutskottets behandling av ärendet (BU § 53 2020) 

Ordförande och förvaltningschef informerar utskottet om ärendet. Det finns behov av fler 
förskolelokaler i Hallsbergs tätort på grund av att antalet barn ökar. 

I beredningsutskottet yrkar ordförande bifall till förslaget. 

Förslag till beslut

Beredningsutskottet föreslår bildningsnämnden att besluta om att expediera en beställning av nya 
förskoleplatser till kommunstyrelsen enligt bildningsförvaltningens förslag.

Beslutsunderlag 
 Förskolans behov av lokaler i Hallsbergs tätort
 Barnkonsekvensanalys nya förskolelokaler
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KALLELSE
Sammanträdesdatum  2020-04-28  

11 – Redovisning av delegeringsbeslut Föredragande  

Ärendet i korthet

Delegationsbeslut under perioden 2020-03-24 - 2020-04-27 presenteras på nämndens 
sammanträde den 28 april

Page 12 of 57



KALLELSE
Sammanträdesdatum  2020-04-28  

12 - Redovisning av beslut enligt 
delegationsordningen position2.15 – 2.17 
(20/BIN/13)

Föredragande  

Ärendebeskrivning

På bildningsnämndens sammanträde den 28 april redovisas inkomna anmälningar om 
kränkande behandling till huvudman perioden 2020-03-24 – 2020-04-27.

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

Beredningsutskottets behandling av ärendet (BU § 55 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  2020-04-28  

13 – Rapporter Föredragande  

Ärendebeskrivning 

Kulturavdelningen/fritidsavdelningen

Lokalplanering

IT

Information från förvaltningen
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14 – Inkommande/utgående skrivelser Föredragande  
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15 – Övriga frågor Föredragande  
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Hallsbergs familjecentral

2

20/BIN/88
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Tjänsteskrivelse Sida 1 av 1
Datum: 2020-04-07 Dnr:20/BIN/88 

Hallsbergs familjecentral

Ärendebeskrivning 
Redovisning av Hallsbergs familjecentrals verksamhet. En familjecentral bedriver en verksamhet som 
är hälsofrämjande, generell, tidigt förebyggande och stödjande samt riktar sig till föräldrar och barn. 
En familjecentral ska minst innehålla mödrahälsovård, barnhälsovård, öppen förskola och socialtjänst 
med inriktning på förebyggande arbete. 

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

Ärendet 
Redovisning av Hallsbergs familjecentrals verksamhet. Familjecentralen är en samverkan mellan 
bildningsnämnden, social- och arbetsmarknadsnämnden och region Örebro län. En familjecentral 
bedriver en verksamhet som är hälsofrämjande, generell, tidigt förebyggande och stödjande samt 
riktar sig till föräldrar och barn. En familjecentral ska minst innehålla mödrahälsovård, barnhälsovård, 
öppen förskola och socialtjänst med inriktning på förebyggande arbete. Representanter från 
familjecentralen besöker bildningsnämnden för att presentera verksamheten. 

☐Barnkonsekvensanalys är utförd och redovisas i tjänsteskrivelsen eller i bilaga

☒Barnkonsekvensanalys är inte tillämpbar

Bildningsförvaltningen

Fredrik Nordvall

Förvaltningschef
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Samverkansteamets arbete för att minska 
skolfrånvaron

3

20/BIN/92
   

Page 19 of 57



Tjänsteskrivelse Sida 1 av 2
Datum; 2020-04-08 Dnr:20/BIN/92 

Samverkansteamets arbete för att minska skolfrånvaron

Ärendebeskrivning 
2018-09-04 beslutade kommunstyrelsen att avsätta 2,4 tkr ur sociala investeringsfonden till två 
tjänster som familjepedagoger under två år. Familjepedagogernas arbete är ett förebyggande arbete 
för att kunna ge tidigt stöd till barn och unga och deras vårdnadshavare. 

En viktig del i projektet är att minska elevernas frånvaro. Elevernas skolfrånvaro på respektive 
skolenhet redovisas under lägesredovisningen på varje nämndsammanträde. En av de enheter som 
har den mest omfattande skolfrånvaron är Transtenskolan. Projektet som nu pågått i ett drygt år har 
haft fokus på Transtenskolans elever och vårdnadshavare. På bildningsnämndens sammanträde 
presenteras projektet; nuläge, genomförda och planerade insatser. 

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

Ärendet 
Efter kommunstyrelsens beslut rekryterades två familjepedagoger/familjebehandlare och det 
praktiska arbetet påbörjades i februari 2019. En styrgrupp bildades där förvaltningschefer och 
områdeschefer från respektive områden ingår. Styrgruppen har träffats regelbundet under 
projekttiden och styrgruppen har haft det övergripande ansvaret för projektet. Inledningsvis gjorde 
familjebehandlarna studiebesök i olika kommuner med liknande verksamheter för att sedan bygga 
upp en egen Hallsbergsmodell. I Hallsbergsmodellen kom man fram till en metod med lärdom av 
andra verksamheters framgångsfaktorer och svårigheter. 

Ärenden som fördelas till samverkansteamet utgår från elever som har hög frånvaro. Hittills har 
projektet omfattat 19 elever på Transtenskolan. I de ärenden som man har arbetat med har man nått 
framgång när det gäller elevernas insikt om sitt psykiska mående och sin livssituation. Flera av 
eleverna hade flera års frånvaro från skolan vid första kontakt med samverkansteamet. 
Samverkansprojektet kan i sig inte påvisa mätbara resultat på hela frånvaron på Transtenskolan då 
samverkansteamet hittills endast arbetat med 19 ärenden och det totala antalet elever med hög 
frånvaro är betydligt högre än så. De positiva effekterna måste därför ses i varje enskilt ärende och 
även där är resultaten på närvaron varierande. En slutsats är att samverkansteamet kommer in för 
sent i processen då problematiken är allt för omfattande.

Samverkansteamet har även arbetat med föräldragrupper med ett fokus på självhjälpsgrupper, det 
vill säga att vårdnadshavare med liknande problem kan hjälpa varandra och ge tips till varandra med 
stöd av familjebehandlarna som då har fungerat som samtalsledare. Den första gruppen bjöd 
lärare/mentorer in till och det blev inte så många som kom och därför ändrade man till mer riktade 
inbjudningar till vårdnadshavare vars barn hade en problematisk skolsituation. Inför höstterminen 
2020 planerar rektor på Transtenskolan att samtliga vårdnadshavare till barn som börjar i årskurs sju 
ska bjudas in till föräldragrupp. 
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Tjänsteskrivelse Sida 2 av 2
Datum; 2020-04-08 Dnr:20/BIN/92 

På bildningsnämndens sammanträde presenteras projektet; nuläge, genomförda och planerade 
insatser.  

☐Barnkonsekvensanalys är utförd och redovisas i tjänsteskrivelsen eller i bilaga

☒Barnkonsekvensanalys är inte tillämpbar

Bildningsförvaltningen

Fredrik Nordvall

Förvaltningschef

Page 21 of 57



Uppföljning av Transtenskolan, elever med 
hög frånvaro

4

20/BIN/89
   

Page 22 of 57



Tjänsteskrivelse Sida 1 av 1
Datum: 2020-04-07 Dnr:20/BIN/89 

Uppföljning av Transtenskolan, elever med hög frånvaro

Ärendebeskrivning 
På bildningsnämndens sammanträde 2020-02-25 redogjorde Transtenskolans rektor för det arbete 
som görs för att minska skolfrånvaron på skolan. Nämnden beslutade då att rektor skulle återkomma 
vid sammanträdet i april och redogöra för vilka resultat man kan se när det gäller arbetet med att 
minska skolfrånvaron. 

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

Ärendet 
På bildningsnämndens sammanträde 2020-02-25 redogjorde Transtenskolans rektor för det arbete 
som görs för att minska skolfrånvaron på skolan. Nämnden beslutade då att rektor skulle återkomma 
vid sammanträdet i april och redogöra för vilka resultat man kan se när det gäller arbetet med att 
minska skolfrånvaron. Skolfrånvaron är tillsammans med matematikundervisning och 
stadieövergångar, de tre områden som huvudmannen prioriterat under detta läsår. 

☐Barnkonsekvensanalys är utförd och redovisas i tjänsteskrivelsen eller i bilaga

☒Barnkonsekvensanalys är inte tillämpbar

Bildningsförvaltningen

Fredrik Nordvall

Förvaltningschef
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Lägesredovisning och ekonomisk uppföljning 
för bildningsnämndens verksamheter 2020

5

20/BIN/29
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2020-03-31 Utfall Budget  Prognos Avvikelse  

Drift -75 203 -349 708 -349 708 0 
Investering 0 -1 800 -1 800 0 

     
DRIFT     
Ansvarig Utfall Budget  Prognos Avvikelse  

Förvaltningschef -2 734 -43 168 -40 968 2 200 
Administrativ samordnare -12 438 -67 233 -69 433 -2 200 
Ansvarig Elevhälsan -1 701 -7 840 -7 840 0 
Rektor Vretstorp/Östansjö grundskola -4 248 -16 115 -16 115 0 
Rektor Vretstorp/Östansjö förskola -3 781 -16 331 -16 331 0 
Rektor Stocksätter -6 433 -23 335 -23 335 0 
Rektor Transten -5 267 -19 351 -19 351 0 
Rektor Långängen -6 300 -24 078 -24 078 0 
Rektor förskoleomr 1 Hallsberg  -3 815 -15 516 -15 516 0 
Rektor förskoleomr 2 Hallsberg  -3 408 -14 782 -14 782 0 
Rektor förskoleomr 3 Hallsberg  -4 935 -19 716 -19 716 0 
Rektor förskola Pålsboda/Hjortkvarn  -3 566 -14 877 -14 877 0 
Rektor Folkasbo -5 867 -19 919 -19 919 0 
Rektor Sköllersta -4 569 -17 102 -17 102 0 
Kulturchef -671 -4 491 -4 491 0 
Bibliotekschef -912 -5 993 -5 993 0 
Ansvarig Fritidsgårdar -472 -1 784 -1 784 0 
Rektor Kulturskolan 42 -3 081 -3 081 0 
Fritidschef -2 229 -10 269 -10 269 0 
Ansvarig Allébadet -1 901 -4 725 -4 725 0 

Totalt BIN -75 203 -349 708 -349 708 0 

     
Verksamhet Utfall Budget  Prognos Avvikelse  

 Nämnd  -89 -326 -326 0 
 Kultur & förening  -557 -2 756 -2 756 0 
 Bibliotek  -643 -4 936 -4 936 0 
 Kulturskola  48 -3 090 -3 090 0 
 Fritidsgårdar  -594 -2 343 -2 343 0 
 Fritid  -4 019 -14 435 -14 435 0 
 Förskola/Öppna förskolan  -19 873 -99 387 -99 387 0 
 Nattis  -367 -1 214 -1 214 0 
 Förskoleklass/Grundskola/Fritidshem  -35 000 -161 438 -163 638 -2 200 
 Ledning & administration  -7 756 -27 625 -27 625 0 
 Skolskjutsar  -2 097 -9 842 -9 842 0 
 Elevstöd  -2 988 -7 056 -7 056 0 
 Särskilt stöd personal  -73 -1 409 -1 409 0 
 Modersmål  -1 194 -3 809 -3 809 0 
 Ej fördelad budget  0 -10 042 -7 842 2 200 

     
Totalt BIN -75 203 -349 708 -349 708 0 

     
     

HALLSBERGS KOMMUN 
Bildningsförvaltningen 
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Orsaker till avvikelse: 
 

      

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     
 

 

 

INVESTERING     
Projekt Utfall Budget  Prognos Avvikelse  

70000 Inventarier 0 0 0 0 
70002 Datainvesteringar och tillbehör 0 0 0 0 
70008 Idrottsanläggningar 0 0 0 0 
70009 Inventarier Långängskolan 0 0 0 0 
Ej fördelad budget  0 -1800 -1 800 0 

Totalt BIN 0 -1 800 -1 800 0      

Orsaker till avvikelse: 
    

 

      

     

     

     

     

      

         

     

     

     

     

     

 

    

      
Fredrik Nordvall, Förvaltningschef  Ines Hadziosmanovic, Ekonom  

     

     
 

Prognosen för driftredovisningen per sista mars är osäker men pekar på en budget i balans.  
  
Totala utfallet för hela bildningsförvaltningen har en positiv avvikelse per sista mars och det beror på mer 
intäkter än budgeterat samt att måltidskostnaderna från DoS inte är debiterade, det saknas hyreskostnader 
för Stocksätterskolan och de interkommunala kostnaderna har lägre utfall än budgeterat. 

 
Måltidskostnaderna ser för tillfället ut att visa ett utfall på 2,2 mkr mer än budgeterat.  
Bildningsförvaltningen har en planeringsreserv som till viss del kan användas för att täcka upp ökade 
måltidskostnader.   
 
Vi ser också att flera av skolorna visar avvikelser som behöver hanteras. 

        Prognosen för investeringsprojekten per sista mars är att budget hålls. 
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LÄGESREDOVISNING 1(2)

Statistikdatum: 2020-04-15 Statistikdatum är den 15:e i aktuell månad

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

Förskolor område 1, Hallsberg 1) 192

Förskolor område 2, Hallsberg 2) 134

Förskolor område 3, Hallsberg 3) 184

Pedagogisk omsorg, Hallsberg 25

Förskolor och pedagogisk omsorg, Hallsberg 

Förskolan, Hjortkvarn 17

Förskolor, Pålsboda 149

Förskolor, Sköllersta 86

Förskolor, Vretstorp 111

Förskolan, Östansjö 60

Fritidshem Långängskolan, Hallsberg 195

Fritidshem Stocksätterskolan, Hallsberg 122

Fritidshem, Hjortkvarn 4

Fritidshem Folkasboskolan, Pålsboda 66

Fritidshem Sköllersta skola, Sköllersta 69

Fritidshem Fredriksbergskolan, Vretstorp 81

Fritidshem Östansjö skola, Östansjö 61

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

Antal barn i aktiv kö

19

0

4

3

2

0

Antal inrättade platser

180

135

180

25

63

18

144

99

117

63

220

138

10

89

84

93
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Antal inskrivna elever samt frånvaro 2(2)
Antal elever med oanmäld frånvaro som är mer
än 10% under perioden 9 mars till 3 april 2020

Folkasboskolan, åk f-6 0 st < 15% < 12 st < 50% < 3 st

Folkasboskolan, åk 7-9 5 st < 15% < 13 st < 50% < 1 st

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

Långängskolan 2 st < 15% < 3 st < 50% < 2 st

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

Stocksätterskolan 4 st < 15% < 7 st < 50% < 2 st

Transtenskolan 5 st < 15% < 39 st < 50% < 19 st

Transtenskolan, mottagningsenheten

Östansjö skola  0 st < 15% <  0 st < 50% < 0 st

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

Antal barn i förskola/pedagogisk omsorg 14 Jan 4,91%
Antal barn i fritidshem 13 Feb 6,28%
Antal elever i förskoleklass/grundskola 33 Mar
Antal elever i grundsärskola 21 Apr

Maj
Antal barn/elever från annan kommun Jun

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 16 168
Filialbiblioteket i Hjortkvarn 621
Filialbiblioteket i Pålsboda 760

13 st < 15% < 18 st < 50% < 4 st

12 st < 15% < 52 st < 50% < 5 st

38 st < 15% < 155 st < 50% < 47 st

10 st < 15% < 43 st < 50% < 4 st

32 st < 15% < 123 st < 50% < 52 st

39 st < 15% < 115 st < 50% < 91 st

Sjukfrånvaro, personal BIF

Antal elever med total frånvaro som är mer
än 10% under perioden 9 mars till 3 april 2020

21 st < 15% < 63 st < 50% < 8 st

26 st < 15% <56 st < 50% < 10 st

14

Antal inskrivna elever

224

151

157

429

122

324

367

99

Fristående skola/verksamhet

0

143

9
89
0

Från annan kommun

19
13
36
-

Antal utlån, redovisningsmånad

4 093
195
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Statistikdatum
2020-04-15

Förskoleklass och grundskola

Antal elever i fristående skola eller i annan kommun

Folkasbo-
skolan

f-6

Folkasbo-
skolan

7-9

Fredriksberg-
skolan

f-6

Långäng-
skolan

f-6

Sköllersta
skola

f-6

Stocksätter-
skolan

f-6

Transten-
skolan

7-9

Östansjö
skola

f-6

SUMMA

Grenadjärskolan 3 3 1 7
Int. Engelska skolan 1 4 3 2 1 3 14
Jensen grundskola 2 6 1 9
Karl Johans skola 1 2 4 1 1 1 10
Kunskapsskolan 1 17 2 1 5 7 33
Ljusfalls friskola 6 6
Nya Karlslundsskolan 1 1
Viktoriaskolan 1 2 2 5
Örebro Waldorfskola 1 1 1 3
Övriga fristående skolor 1 1
Summa fristående skolor 14 31 9 2 11 2 18 2 89

Sjöängsskolan 2 1 3
Snavlunda skola 1 1
Summa Askersunds kommun 1   2 1 4

Ekeby skola 1 1
Fylsta skola 2 1 3
Kumlaby grundskola 1 1 1 2 5
Skogstorpsskolan 1 1 2
Tallängens skola 3 1 4
Vialundskolan 1 1
Summa Kumla kommun  1  6 2 2 4 1 16

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

Mullhyttans skola 2 2
Summa Lekebergs kommun 2 2

Birgittaskolan 1 1 1 3
Summa specialskola 1 1 1 3

Almby skola 1 1 1 3
Lundbyskolan 1 1
Navets skola 1 1
Änglandaskolan 1 1
Summa Örebro kommun 2 1 1 1 1 6

Fristående skolor 89

Kommunala skolor och specialskola 33

SUMMA 122
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Statistikdatum
2020-04-15

Forts. förskoleklass och grundskola

Antal elever från annan kommun

Folkasbo-
skolan

f-6

Folkasbo-
skolan

7-9

Fredriksberg-
skolan

f-6

Långäng-
skolan

f-6

Sköllersta
skola

f-6

Stocksätter-
skolan

f-6

Transten-
skolan

7-9

Östansjö
skola

f-6

SUMMA

Askersunds kommun 1 3 3 6 1 14
Kumla kommun 2 1 2 2 2 1 10
Laxå kommun 1 1 2
Lekebergs kommun 2 1 3
Örebro kommun 2 2 1 2 7
SUMMA  4 5 6 4 4 11 2 36

Förskola och pedagogisk omsorg

Antal barn i fristående verksamhet eller i annan kommun

Förskolan Fjärilen Guldvinge, Kumla

Kumla kommun
Laxå kommun
Motala kommun
Örebro kommun
Delsumma kommuner
SUMMA

Antal barn från annan kommun

Askersunds
kommun

Kumla
kommun

Laxå
kommun

Örebro
kommun

Övriga
kommuner

SUMMA

Förskolan Björkängen 2 2
Förskolan Hässleberg 1 1 2
Förskolan Kompassen 2 5 1 8
Förskolan Tallbacken 1 1
Förskolan Tranängen 2 2
Förskolan Treudden 1 1
Förskolan Äppellunden 2 2
Förskolan Östansjö 1 1
SUMMA 2 13 1 2 1 19

Antal barn

14

2

1
2

28

14Delsumma fristående verksamheter

9
2

1

4

2
5

I ur och skur Knoppen, Finspång
Valpebo förskola, Örebro
Waldorfförskolan Linden, Örebro
Waldorfförskolan Viljan, Örebro
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Aktuellt läge inför budgetarbete 2021 med 
flerårsplan -22 och -23

6

20/BIN/25
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Tjänsteskrivelse Sida 1 av 1
Datum: 2020-04-07 Dnr:20/BIN/25 

Aktuellt läge inför budgetarbete 2021 med flerårsplan -22 och -23 

Ärendebeskrivning 
Under våren påbörjar bildningsnämnden arbetet med att ta fram underlag för de ekonomiska 
ramarna inför kommande budgetår samt flerårsplaner för de två därpå följande åren. 
Bildningsförvaltningen redovisar det aktuella läget och förutsättningar inför arbetet med 
budgetramar för 2021 (-22 och -23).

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

Ärendet 
En viktig del av arbetet med att skapa ekonomiska ramar för kommande år är att stämma av aktuella 
förutsättningar samt göra kvalificerade prognoser angående utvecklingen. Bildningsförvaltningen 
redovisar elevprognoser för det kommande året/åren. En annan viktig del är att göra prioriteringar 
och satsningar för att påverka utvecklingen på ett sätt som är önskvärt. Bildningsförvaltningen 
redovisar det aktuella läget i arbetet med budgetramar för 2021 (-22 och -23). Nämnden informeras 
även om den fortsatta processen och planeringen med att ta fram budgetramar för 2021.

☐Barnkonsekvensanalys är utförd och redovisas i tjänsteskrivelsen eller i bilaga

☒Barnkonsekvensanalys är inte tillämpbar

Bildningsförvaltningen

Fredrik Nordvall

Förvaltningschef
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Skolinspektionens regelbundna tillsyn 2020

7

19/BIN/461
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Tjänsteskrivelse Sida 1 av 2
Datum: 2020-04-07 Dnr:19/BIN/461 

Skolinspektionens regelbundna tillsyn 2020

Ärendebeskrivning 
Skolinspektionen granskar regelbundet all skolverksamhet i hela landet, för att se att den följer de 
lagar, regler och läroplaner som finns för verksamheten. Målet är att bidra till alla barns och elevers 
lika rätt till god utbildning i en trygg miljö, där alla når minst godkänt i alla ämnen. Det är 
huvudmannen, alltså den kommun, utbildningsföretag eller annan organisation som driver 
verksamheten, som har ansvar för att verksamheterna uppfyller de krav som ställs i bestämmelserna. 
Huvudmannen har också ett ansvar för uppföljning, utvärdering och utveckling av sina verksamheter. 
Skolinspektionen besöker varje huvudman var tredje år. Skolinspektionen har genomfört en 
kvalitetsgranskning på Östansjö skola och Stocksätterskolan. På Långängskolan har Skolinspektionen 
genomfört en regelbunden tillsyn. På huvudmannanivå har regelbunden tillsyn genomförts av 
grundskola och förskoleklass, förskola, fritidshem och grundsärskola. Kommunen kommer att få sju 
beslut. Bildningsförvaltningen redogör för var man är i processen och presenterar de beslut som 
Skolinspektionen har fattat. 

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

Ärendet 
Skolinspektionen granskar alla huvudmän, alltså alla kommuner, utbildningsföretag och andra 
organisationer som driver skolverksamhet. Tillsynen görs vart tredje år. All skolverksamhet som en 
viss huvudman ansvarar för ingår i tillsynen. Det handlar bland annat om förskola, förskoleklass, 
grundskola, gymnasieskola, grund- och gymnasiesärskola, vuxenutbildning, fritidshem och annan 
pedagogisk verksamhet. Alla skolor ingår i tillsynen, men Skolinspektionen anpassar tillsynen efter 
situationen på varje skola. Myndigheten prioriterar att besöka de skolor där en hög andel elever 
riskerar att inte få den utbildning de har rätt till. Skolinspektionen bedömer om, och i sådana fall på 
vilket sätt, den granskade verksamheten inte uppfyller de regler som gäller. Myndighetens 
granskning utgår bland annat från skollagen, förordningar och läroplaner. Bestämmelser som 
verksamheterna är skyldiga att följa. När Skolinspektionen har tagit in tillräcklig information gör 
myndigheten en bedömning av om verksamheten lever upp till de lagar och regler som finns för 
verksamheten. Alla huvudmän får ett tillsynsbeslut för de verksamheter som huvudmannen ansvarar 
för. Dessutom får de skolor där Skolinspektionen fördjupat tillsynen och gjort tillsynsbesök ett eget 
beslut, som bara handlar om den skolan. Skolinspektionen har genomfört en kvalitetsgranskning på 
Östansjö skola och Stocksätterskolan. På Långängskolan har Skolinspektionen genomfört en 
regelbunden tillsyn. På huvudmannanivå har regelbunden tillsyn genomförts av grundskola och 
förskoleklass, förskola, fritidshem och grundsärskola. Kommunen kommer att få sju beslut. 
Bildningsförvaltningen redogör för var man är i processen och presenterar de beslut som 
skolinspektionen har fattat.   
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Tjänsteskrivelse Sida 2 av 2
Datum: 2020-04-07 Dnr:19/BIN/461 

☐Barnkonsekvensanalys är utförd och redovisas i tjänsteskrivelsen eller i bilaga

☒Barnkonsekvensanalys är inte tillämpbar

Bildningsförvaltningen

Fredrik Nordvall

Förvaltningschef
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Verksamhetsrapport 2020:01

8

20/BIN/91
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Uppdragsgivare:  Bildningsnämnden 

 

Bildningsförvaltningen 
 
 

RAPPORT 
Sida 

1(10) 

Datum 

2020-04-07 
 

 

 

 
 

 

 

Verksamhetsrapport 2020:01 

Sköllersta skola 2020-02-04 
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Datum 

2020-04-07 
      

      
Sida 

2(10) 

 

 

Syftet med verksamhetsbesöken 
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 

• Stocksätterskolan 

• Transtenskolan 
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Datum 

2020-04-07 
      

      
Sida 

3(10) 

 

 

Innehållsförteckning 

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

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

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

4 Möte med elever ............................................................................ 8 

5 Sammanfattning tillsammans med rektor ...................................... 9 
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Datum 

2020-04-07 
      

      
Sida 

4(10) 

 

 

1 Besökare 
Siw Lunander, ordförande, bildningsnämnden 

Rikard Arveden, ledamot, bildningsnämnden 

Per Anders Thor, ersättare, bildningsnämnden 

Gert Öhlin, ersättare, bildningsnämnden 

Fredrik Nordvall, förvaltningschef, bildningsförvaltningen 

Jenny Andersson, nämndsekreterare, bildningsförvaltningen 

 

 

Under besöket fick besökarna en rundvandring på skolan.  

2 Rektor berättar om skolan 
Rektor på skolan heter Caroline Schreiber och hon har varit på skolan i cirka 3,5 

år. Hon tycker att det har hänt mycket under den tiden.  

 

Antalet elever på skolan har minskat den senaste tiden samtidigt som de har lite 

mer personal än budgeterat. Det är en bra sammanhållning bland personalen och 

de är mycket lösningsfokuserade. De tar inte längre in vikarier i någon större 

utsträckning utan löser frånvaro inom arbetslagen i den mån det är möjligt. 

Verksamheten har fått anpassa sig till sin nya ekonomiska ram och tänker 

annorlunda nu än tidigare. De märker av att det är färre elever på skolan, främst 

bland eleverna i skolår 4-6. Många elever börjar i skola i Örebro, ofta redan i 

skolår 4. Det går för närvarande 123 elever på skolan, ingen av dem räknas som 

nyanländ och det finns inte heller många elever med annat modersmål än 

svenska.  

 

Vad görs för att försöka få eleverna att stanna kvar i Sköllersta skola och 

Hallsbergs kommun? Rektor berättar att de på skolan har börjat tänka lite som 

friskolorna och marknadsför sig på ett annat sätt. De ordnar möten på skolan så 

att vårdnadshavare kan komma till skolan och se hur man arbetar, hur man 

undervisar. Elevantalet i skolår 6 är bara 10 innevarande läsår. Skolår 5 har cirka 

20 elever och skolår 4 har 15 elever. Lärarna i skolår 4-6 får numera även 

undervisa i skolår 1-3 för att hjälpa till. Alla arbetar för att öka samarbetet mellan 

de två arbetslagen på skolan.  

 

De har en bra lärarbehörighet i de teoretiska ämnena på skolan, men har något 

lägre behörighet i de praktiska såsom slöjd, musik, och hemkunskap. Många i 

personalen har arbetat på skolan länge, men det är även en del nya. Det finns 

mycket de vill utveckla, så de har bland annat Teachmeet på tisdagar och många 

pedagogiska diskussioner i övrigt också. Personalen har arbetat jättemycket med 

utveckling och självförtroende. 

 

Förvaltningen ska söka statsbidrag för skolan vill delta i specialpedagogiska lyftet 
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Datum 

2020-04-07 
      

      
Sida 

5(10) 

 

 

som Skolverket anordnar. De har en ny specialpedagog på skolan, som kommer 

att vara handledare inom specialpedagogiska lyftet. Anledningen till skolans 

deltagande är att skolan har haft och har många elever i behov särskilt stöd. 

Därför anser rektor att personalen behöver få mer kunskap specialpedagogik och 

särskilt stöd.  

 

Skolfrånvaron är ett prioriterat område för hela förvaltningen, hur ser det ut på 

Sköllersta skola med elevernas frånvaro? Rektor får en lista från förvaltningen 

varje månad. När den listan kommer ställer rektor frågor till respektive mentor 

som har elever med hög frånvaro. Mentor återkopplar sedan till rektor. De ser 

vissa mönster i den anmälda frånvaron som de arbetar med. Skolan har saknat 

specialpedagog under hösten så rektor har fått ha dubbla roller, vilket gjort att det 

saknas tid för båda uppdragen. Nu har de en specialpedagog på skolan, så denne 

och skolsköterskan har hand om frånvaron och pratar med vårdnadshavare vid 

behov. Det fungerar jättebra. Rektor menar att det går att se mönster redan i 

förskolan som barnen tar med när de sedan börjar skolan. Det känns som det blir 

fler elever med hög frånvaro, vilket är oroväckande. Det har inte kommit till 

skolans kännedom att eleverna har oanmäld frånvaro, utan frånvaron som är är 

anmäld. Lärarna ringer hem varje dag för att höra hur det är med eleverna. 

 

På skolan och inom förvaltningen pratar man mycket om övergångar mellan 

stadier. Sköllersta skola hade en träff innan jul med Folkasboskolan för att följa 

upp elever som började skolår 7 där hösten 2019. Det har gått bra för eleverna. 

Det känns bra att få svar och följa upp övergångarna. I förskolan skulle man kunna 

göra lite mer. Det finns en bra handlingsplan för överflytten förskola till 

förskoleklass. Inför hösten 2020 ser det ut som det blir en klass på cirka 20 elever i 

förskoleklass.  

 

Det har varit oroligt i Sköllersta på fredagskvällar ett tag, vilket de märkt av i 

skolan. Vid tre tillfällen har skolan skrivit ett brev hem till vårdnadshavare om 

detta. De yngre eleverna har inte så mycket att göra på kvällarna. Fritidsgården på 

fredagskvällar är till för ungdomar från skolår 7. Det gör att de yngre eleverna står 

utanför och det blir lite oroligt. Skolan har märkt att det varit klotter fasaden. 

Barnen vill umgås, men de har ingenstans att ta vägen. Många elever idrottar 

dock efter skoltid. Främst är det många som spelar fotboll, innebandy och hockey 

eller så rider de. Eleverna gillar idrott. De är aktiva barn.  

 

Maria Dufva, krimimolog och föreläsare, var på skolan för cirka ett år sedan och 

föreläste om vad eleverna gör på internet. Hon höll föreläsning för både elever 

och vårdnadshavare. Det är viktigt att prata om vad barnen gör. Skolan har 

kännedom om att många elever spelar mycket på sin fritid. 
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3 Möte med personalrepresentanter 
Greta Åkesson, utvecklingsledare arbetslag 4-6, undervisar i skolår 4 och 6 

Niklas Avenstierna, idrott, SO, IT-ansvarig, ingår i förvaltningens IT-nätverk  

 

 

Innan frågestunden startar inleder Siw Lunander mötet med att berätta 

anledningen till verksamhetsbesöket. 

 

Politikerna ställer frågan och undrar hur vardagen ser ut på skolan? 

För närvarande går det cirka 120-125 elever. Det går en högre andel i F-3 än i 

skolår 4-6. Personalen arbetar i två arbetslag. Lärarna i skolår F-3 arbetar som 

klasslärare, medan lärarna i skolår 4-6 arbetar som ämneslärare. De flesta lärarna 

i mellanstadiet träffar alla elever varje dag. De har en hög behörighet bland 

lärarna på skolan. Läraren i idrott och läraren i musik har alla elever på skolan i sitt 

ämne. På skolan har de relativt små undervisningsgrupper, men de har också 

många elever som har behov av särskilt stöd.  

 

Lärarna täcker upp för varandra vid behov. När någon är sjuk så ställer andra 

lärare upp. Skolan har en mindre budget nu när det är färre elever, så det är en 

förutsättning att de ställer upp för varandra. Det är Sköllersta skolas styrka, den 

kollegiala styrkan, sammanhållningen. Lärarna hjälp också åt för att alla elever ska 

få den undervisning de har rätt till, det är inte alltid man kan göra allt själv som 

ensam pedagog. Ju tidigare skolan sätter in insatser, desto mer hjälper de 

eleverna att undvika att misslyckas. Går det för lång tid innan stödinsatser sätts in 

riskerar eleverna att bli hemmasittare eller får andra konsekvenser. Mentorerna 

har ansvar för cirka 8-9 elever var det här läsåret. Det ser lite olika ut från läsår till 

läsår, beroende på hur stora elevkullarna är. Andra år kan det vara upp till 15 

elever. 

 

Skolan är av det äldre snittet och det finns vissa förbättringsbehov för att skapa 

ännu bättre lärmiljöer för eleverna. Ventilationen i huset fungerar mindre bra. 

Personalen önskar ett nytt låssystem, med tag och kod. Detta för att öka 

säkerheten på skolan. De önskar också ett mer enhetligt tänk vid inköp av 

exempelvis inventarier. Det är lite blandat nu och det kan lätt bli rörigt för elever 

med särskilda behov. De känner också att de har behov av fler smartboards med 

mera. Det ser inte riktigt lika ut på skolorna i kommunen när det gäller de tekniska 

hjälpmedlen. Personalen tycker att de kommit mycket långt med 

implementeringen av de digitala verktygen mot många andra. Vuxna borde också 

våga göra fel. Systemen är inte svåra. Barnen lär sig fortare, för de vågar göra fel.  

Personalen har mycket kommunikation via TEAMS. Alla vet att det är där 

kommunikationen sker. Då behöver man inte leta på flera olika ställen.  

 

I årets utvecklingsplan har skolan med två nya mål. Det ena är att satsa på 

anpassningar för eleverna, det andra är att delta i Skolverkets specialpedagogiska 

lyft. Det är något de vill utveckla på skolan och bli ännu bättre på.  
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Politiken ställer frågan om hur det ser ut med skolfrånvaro? Det är något som följs 

upp så gott som varje nämndsammanträde. Lärarna hör av sig alltid till eleverna 

för att höra hur det är. Har eleverna mer än 10% frånvaro så hör skolan alltid av 

sig för att höra orsaken. Vissa elever har hög frånvaro och då kopplas 

elevhälsoteamet in. Skolan arbetar efter förvaltningens gemensamma 

frånvarotrappa.  

 

Om en elev inte skulle komma till skolan utan stanna hemma under en längre tid, 

hur skulle skolan agera då? Arbetar man något med vårdnadshavarna? Skolan 

arbetar främst med eleverna och gör sitt yttersta för att få dem till skolan och se 

till att de får rätt stöd. Lärarna önskar att vårdnadshavare får hjälp och stöd om 

situationen skulle uppstå att de inte får sitt/sina barn till skolan. Skolan gör så 

mycket de förmår, men det är inte alltid de har rätt kompetens när det gäller stöd 

och hjälp till vårdnadshavarna.  

 

Hur arbetar skolan med kränkningar? Skolan anmäler alltid kränkningar 

skyndsamt. Lärarna upplever att det är svårt att stävja visst språkbruk som 

eleverna får till sig från annat håll. Det blir en spegling av samhället.  

Lärarna menar att flera delar i samhället måste arbeta aktivt med detta, inte bara 

skolan, om man tycker att det är ett problem. Annars kommer språkbruket bli mer 

normaliserat.  

 

Skolans elevantal minskar just nu varje år, vad kan skolan göra för att behålla 

eleverna? En av lärarna menar att kommunen behöver lyfta upp Sköllersta som 

ort. Här finns bra förutsättningar. Varje år är det en mindre del elever i skolår 5 

och 6 som söker till en skola i Örebro. Sköllersta skola har varit i kontakt med 

rektorerna på Folkasboskolan för att de ska komma till Sköllersta och informera 

om sin skola, så att eleverna får en bild hur det är där. Det är en mycket bra skola i 

Pålsboda, men ibland lever det gamla ryktet kvar. De borde komma tidigt, så att 

barnen börjar planera för att gå där. Vårdnadshavarna har berättat för lärarna att 

eleverna inte väljer bort skolan i Hallsberg kommun, utan de väljer till något 

annat, såsom Internationella Engelska skolan, Karl Johans skolan. De flesta 

eleverna i Sköllersta väljer att söka sig till Kunskapsskolan i Örebro. Varje termin 

kommer det emellertid en del elever till som kommer tillbaka till Sköllersta skola. 

Det är bra att bo i Sköllersta. Skolan borde vara grunden för trygghet och kvalitet, 

men de är mer konkurrensutsatta i Sköllersta än andra delar i kommunen. Det är 

bra bussförbindelser till Örebro och många vårdnadshavare arbetar där.  

 

Hur fungerar elevrådet på skolan? De har ett elevråd på skolan. Personalen som 

ansvarade för elevrådet i höstas har slutat, så nu organiserar de om. Elevrådet ska 

fortsätta att fungera och vara ett elevråd för alla elever.  

 

Slutligen skickar lärarna med lite information om idrottshallen på skolan, som 

upplevs mycket sliten, samt simundervisningen på Allébadet i Hallsberg. Eleverna 
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åker buss dit varje gång, men de medel skolan får tilldelat för bussar upplever 

personalen att de inte räcker till.  

 

4 Möte med elever 
 

Fem elever i skolår 2, 4 och 5 närvarar. Innan frågestunden startar inleder Siw 

Lunander mötet med att berätta anledningen till verksamhetsbesöket. 

 

Eleverna får frågan hur det är på skolan. De svarar att de är i skolan för att få en 

bra utbildning, vilket de anser att de får på Sköllersta skola. Sköllersta är en 

jättefin skola. En av de närvarande eleverna ska när eleven börjar skolår 6 att sluta 

på Sköllersta skola och börja på en friskola i Örebro. Ingen av eleverna går för 

närvarande på fritids, men det finns fritids på skolan. 

 

Finns det elevråd på skolan? Det finns ett elevråd, men ingen av närvarande 

eleverna är med där innevarande läsår. Flera av dem har dock varit med tidigare. 

Bildningsnämndens ordförande berättar för eleverna att nämndens politiker tar 

del av elevrådsprotokollen. Klasserna har klassråd också. En elev berättar att de 

tycker att det tar för lång tid från det att eleverna önskar något tills att det 

åtgärdas. De tycker bland annat att det är för få soptunnor på skolgården, men de 

har fått informationen att de får inte ha fler på grund av brandrisken. 

 

Har eleverna någon gång skrivit brev till politikerna? En elev berättar att elevens 

brors klass skrivit till politikerna angående skolmaten. Eleven tycker skolmaten har 

blivit bättre på sistone. De serveras fisk två gånger i veckan. 

 

Eleverna ställer frågor till de närvarande politikerna om skolans ordningsregler. En 

av eleverna berättar att de gärna vill använda mobiltelefonerna under skoldagen. 

Ordförande förklarar att politiken inte bestämmer dem, utan det gör rektor, lärare 

och elever tillsammans. Även i skolår 7-9 lämnar elever in sina mobiltelefoner på 

morgonen och får tillbaka den när de går hem. Mobilerna används många gånger 

på fel sätt. 

 

Hur arbetar ni på Sköllersta skola med lärplattorna? Det är mycket roligare nu. Det 

är lättare att skriva på lärplattan än på papper. Eleverna i skolår 2 använder 

papper och penna mestadels, men eleverna i skolår 4 och 5 berättar att de 

arbetar mycket med sina lärplattor. Eleverna tycker att både Nomp och glosor.eu 

är bra. Blir det tid över så kan de få göra saker där när de väntar på läraren.  

 

Är Sköllersta skola en lugn skola? Ja, det är en lugn skola. Ibland kan det uppstå en 

konflikt, men oftast är det lugnt. Ibland händer det saker efter skolan som 

eleverna tar med sig till skolan dagen efter. Det kan vara pratigt på lektionerna 

ibland. Vissa lektioner är mer pratiga än andra. Eleverna vill att det ska vara lugnt 
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och tyst på lektionerna. Det arbetar många bra lärare på skolan.  

 

En dag om året är hela skolan ute och plockar skräp i Sköllersta. På friluftsdagarna 

rör eleverna mycket på sig. Dagarna har upplägget att de äldre eleverna håller i 

evenemang och så får de yngre eleverna gå runt och prova de olika stationerna.  

I skolår 6 får eleverna möta lärarna i något som eleverna får välja. Det blir 

antingen fotboll, frisbee eller basket. Alla skolans elever hejar på eleverna. På 

skolan ordnas det julspex i idrottshallen varje jul och det är skolår 5 och 6 som 

ordnar det. 

 

Hur är skolgården? Den är bra, förutom fotbollsplanen där det finns gropar och 

staketet är lite nedslitet. Eleverna berättar att inte alla flickor blir respekterade av 

pojkarna där.  

 

Eleverna berättar att de har flera kompisar om inte kommer till skolan. Många 

elever är sjuka för närvarande. När eleverna kommer till skolan, får de vara med 

och leka då? Ja, såklart att de får det. Det roligt att vara i skolan och träffa 

kompisar. Hur tar eleverna sig till skolan? Är det många som åker skolskjuts? De 

elever som åker skolskjuts tycker att det fungerar jättebra.   

 

Är det många elever som när de börjar skolår 6 börjar i en annan skola? Eleverna 

berättar att det är nio elever som ska gå kvar i Sköllersta skola, övriga elever 

börjar på någon skola i Örebro.  

 

Eleverna berättar slutligen att det varit lite skadegörelse och klotter i Sköllersta på 

kvällar och helger. Det tycker eleverna är mycket tråkigt. Fritidsgården i 

Larslundskyrkan är för äldre barn och till fritidsgården i Tingsgården är det inte så 

många som går. De har dock börjat med hiphop så dit går några elever.  

 

5 Sammanfattning tillsammans med rektor 
 

Nämndens ordförande inleder sammanfattningen med träffen med eleverna. 

Eleverna var positiva och tyckte att Sköllersta var en bra skola. Det kunde vara lite 

pratigt på lektionerna ibland. En del elever ska börja på Kunskapsskolan när de 

börjar skolår 6, men då konstaterade eleverna att missar de många roliga saker på 

skolan. Rektor menar att flera elever har en vårdnadshavare i Sköllersta och en 

vårdnadshavare i Örebro, vilket gör det lättare för dem att välja en skola i Örebro. 

 

Ordförande berättar att eleverna pratade om den gropiga fotbollsplanen och 

tyckte att skolmaten har blivit bättre på senare tid. De önskar också fler 

soptunnor på skolgården. Rektor svarar att de inte får ha soptunnor, bara om de 

tar in dem efter varje dag. Det är för nära husen för att ha soptunnor, för det blir 

stor brandrisk.  
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Personalen var nöjda och tyckte också att det mesta var bra på skolan. De tog upp 

vissa praktiska saker, såsom den bristande ventilationen och låssystemet, samt att 

de inte hade så många smartboards. De som finns på skolan är gamla och skulle 

behöva bytas ut. Både eleverna och personalen lyfte fram att de arbetar mycket 

med digitala verktyg. Idrottshallen är sliten, vilket gör att risken för olyckor ökar 

och personalen pratade också om simundervisningen på Allébadet. Den frågan tar 

förvaltningen med sig.  

 

Hinner du som rektor med att vara pedagogisk ledare? Det är svårt att få tiden att 

räcka till. Under hösten var rektor både rektor och specialpedagog. Rektor har bra 

utvecklingsledare i båda arbetslagen på skolan. Hon är också alltid med på 

Teachmeet, så att hon lär sig det som personalen lär sig. Det är också svårt med 

delat uppdrag med ansvar för skola och förskola. Rektor är utbildad 

gymnasielärare, så det är en större utmaning med de yngre barnen. 

 

Ordförande tackar rektor för verksamhetsbesöket, vilket gett en positiv bild från 

samtliga representanter för skolan. 
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Datum: 2020-04-07 Dnr:20/BIN/90 

Vad skulle det betyda att införa samlad skoldag i Hallsbergs kommuns 
grundskolor?

Ärendebeskrivning 
Samlad skoldag innebär att verksamhet anordnas även under de delar av skoldagen som inte upptas 
av lektioner eller annan verksamhet som kan förekomma enligt läroplan eller av raster och måltider. 
Huvudmannen bestämmer om verksamheten ska vara obligatorisk eller frivillig för eleverna. 
Huvudmannen beslutar även om omfattningen och utformningen av den samlade skoldagen. 
Bildningsförvaltningen informerar bildningsnämnden om vad samlad skoldag innebär. 

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

Ärendet 
Samlad skoldag innebär att verksamhet anordnas även under de delar av skoldagen som inte upptas 
av lektioner eller annan verksamhet som kan förekomma enligt läroplan eller av raster och måltider. 
Huvudmannen bestämmer om verksamheten ska vara obligatorisk eller frivillig för eleverna. 
Huvudmannen beslutar även om omfattningen och utformningen av den samlade skoldagen. 
Effekten av att införa samlad skoldag är att alla elever på en enhet eller ett stadie har samma start- 
och sluttid, ofta genomförs samlad skoldag även så att skoldagen startar och slutar samma tid alla 
dagar i veckan. Studier har visat att samlad skoldag kan ha positiva effekter för elever. En annan 
fördel är att man lättare och effektivare kan planera och samordna skolskjutsar. Samlad skoldag 
möjliggörs ofta genom samverkan mellan skola och fritidshem. En fördel är även att ”läxläsning” och 
annat stöd kan struktureras utifrån den samlade skoldagen. Bildningsförvaltningen informerar 
bildningsnämnden om vad samlad skoldag innebär. 

☐Barnkonsekvensanalys är utförd och redovisas i tjänsteskrivelsen eller i bilaga

☒Barnkonsekvensanalys är inte tillämpbar

Bildningsförvaltningen

Fredrik Nordvall

Förvaltningschef
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Tjänsteskrivelse Sida 1 av 2
Datum: 2020-04-09 Dnr:20/BIN/93 

Förskolans behov av lokaler i Hallsbergs tätort

Ärendebeskrivning 
Hallsbergs kommun har under flera år haft en positiv befolkningsutveckling. Andelen barn och unga 
har dessutom ökat. Fler barn och elever i förskola och skola kräver mer resurser i form av personal 
och lokaler. De allra största behoven ser vi idag i Hallsbergs centralort. Trots att en ny förskola med 
åtta avdelningar öppnades hösten 2019, så används åter mindre enheter och tillfälliga lösningar. Idag 
har kommunen en bra dimensionering av antalet förskoleplatser på norr. Centralortens södra del 
saknar dock platser, vilket gör att barn som bor på söder erbjuds en plats på en förskola på norr. Vi 
ser dessutom att byggnationen av villor ökar på söder och ytterligare tomter kommer ut på 
marknaden inom kort. Även på norr erbjuds nya bostäder i de lägenhetshus som är inflyttningsklara 
till sommaren.  Nuvarande och prognostiserat behov av förskoleplatser på söder visar på att 
kommunen behöver ta fram lokaler för förskoleverksamhet i centralortens södra områden.

Förslag till beslut 
Bildningsförvaltningen föreslår bildningsnämnden att besluta om att expediera en beställning av nya 
förskoleplatser till kommunstyrelsen enligt bildningsförvaltningens förslag.

Ärendet 
Hallsbergs kommun har under flera år haft en positiv befolkningsutveckling. Andelen barn och unga 
har dessutom ökat. Fler barn och elever i förskola och skola kräver mer resurser i form av personal 
och lokaler. De allra största behoven ser vi idag i Hallsbergs centralort. Trots att en ny förskola med 
åtta avdelningar öppnades hösten 2019, så används åter mindre enheter och tillfälliga lösningar. Idag 
har kommunen en bra dimensionering av antalet förskoleplatser på norr. Centralortens södra del 
saknar dock platser, vilket gör att barn som bor på söder erbjuds en plats på en förskola på norr. Vi 
ser dessutom att byggnationen av villor ökar på söder och ytterligare tomter kommer ut på 
marknaden inom kort. Även på norr erbjuds nya bostäder i de lägenhetshus som är inflyttningsklara 
till sommaren.  Nuvarande och prognostiserat behov av förskoleplatser på söder visar på att 
kommunen behöver ta fram lokaler för förskoleverksamhet i centralortens södra områden. 

Bildningsförvaltningens prognoser visar en ökning med ytterligare två avdelningar under 2021 och en 
avdelning per år de följande två åren. Beräkningarna har inte tagit hänsyn till någon nybyggnation i 
området. Bildningsförvaltningen förespråkar att förskolan Vibytorp byggs ut med ytterligare sex 
avdelningar. Förskolan inrymmer idag tre avdelningar. Förskolan Vibytorp har en strategisk placering, 
en knutpunkt för tre områden (Vibytorp, Samsala och Tisarstrand) där nya tomter och villor planeras 
eller är under byggnation. Fastigheten är relativt stor och detaljplanen är klar för ändamålet. 
Dessutom kommer närliggande järnväg att tas ur bruk, vilket ger ytterligare möjligheter. 
Bildningsförvaltningen menar att en viktig strategisk fråga är när kommunen växer att skapa större 
enheter då de blir mer effektiva och mindre sårbara. Med bildningsförvaltningens förslag skulle det 
eventuellt även vara möjligt att en annan förskola (med två avdelningar) skulle kunna inrymmas. På 
så vis skulle en förskola med två avdelningar och en förskola med tre avdelningar inrymmas i en 
förskola med nio avdelningar.
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☒Barnkonsekvensanalys är utförd och redovisas i tjänsteskrivelsen eller i bilaga

☐Barnkonsekvensanalys är inte tillämpbar

Bildningsförvaltningen

Fredrik Nordvall

Förvaltningschef

Bilagor
Barnkonsekvensanalys
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Besöksadress 

Västra Storgatan 14 
Telefon 

0582-68 50 00 vx 

 
Bankgiro 

577-3338 

 

 

 

  
 

BARNKONSEKVENSANALYS 
för barn 0-18 år 

 
 

  

   
Blankettanvisning 

Barnkonsekvensanalysen ska diarieföras. 
  

 

Berörd verksamhet 

Verksamhet/arbetsplats 

Förskolorna i Hallsbergs centralort 

Planerad åtgärd/beslut 

Ange planerad åtgärd/beslut 

Bildningsförvaltningen föreslår bildningsnämnden att göra en beställning av nya förskolelokaler 
på söder, Hallsbergs centralort.  

Vilket/vilka åtgärder/beslut ska fattas? 

Beslut att beställa lokaler för förskola. 

Vilka barn berörs? 

Samtliga barn, pojkar och flickor i åldrarna 1-5 år som i framtiden kommer att bo i Hallsbergs 
centralort.  

☐  Barn berörs inte av det beslut som ska fattas 

☒  Barn berörs av det beslut som ska fattas * 

 * Beskriv hur barn berörs av det beslut som ska fattas 

 Bristen på förskoleplatser gör att kommunen idag inte kan erbjuda en placering på en 
förskola som ligger i nära anslutning till hemmet. Om nya lokaler inte byggs riskerar barn att 
få sin utbildning i lokaler som inte är anpassade för förskolans pedagogiska verksamhet. 
Tillfälliga lokaler har ofta brister även då det gäller ventilation belysning och utomhusmiljö.    

Inför förslaget på beslut har barnkonventionens intentioner beaktats på följande sätt 

Barnens rätt till utbildning och utveckling är en central del i barnkonventionen. Hallsbergs 
kommun strävar efter att utbildningen ska vara likvärdig för alla barn i kommunen. Lärmiljöer och 
pedagogik ska stimmulera barnens utveckling och lust att lära. Ibland riktas kritik mot att 
förskolor blir för stora och att det skulle vara negativt för barnen. Erfarenheterna från större 
förskoleenheter är dock övervägande positiva. Det är dock viktigt hur utförandet av lokaler och 
planering av verksamheten utförs, så att den stora enheten får känslan av den mindre men 
fördelarna av den större enheten. En utökning av förskolelokaler på söder gör att fler barn får 
plats på en förskola med lokaler anpassade för verksamheten. Barnens rätt till likvärdig 
utbildning i förskolan förbätras i och med detta beslut.    

  Barnkonsekvensanalys genomförd av Datum 
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Hallsbergs kommun Hemsida 

www.hallsberg.se 
E-post 

kommun@hallsberg.se 
Organisationsnr 

212000-1926 
Postadress 

694 80 Hallsberg 
Besöksadress 

Västra Storgatan 14 
Telefon 

0582-68 50 00 vx 

 
Bankgiro 

577-3338 

 

 

Fredrik Nordvall 2020-04-09 

I syfte att kunna hantera ifylld blankett kommer kommunen behandla personuppgifterna enligt Dataskyddsförordningen. För mer 
information om hur vi behandlar personuppgifter besök www.hallsberg.se eller kontakta oss på telefon 0582-68 50 00.  
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Redovisning av beslut enligt delegationsordningen position
2.15 – 2.17

Ärendebeskrivning 
På bildningsnämndens sammanträde den 28 april redovisas inkomna anmälningar om kränkande
behandling till huvudman perioden 2020-03-24 – 2020-04-27.

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 2020-03-24 –
2020-04-27.

Transtenskolan 4 st
Stocksätterskolan 3 st
Sköllersta skola 1 st
Förskolan Äppellunden 1 st
Fredriksbergskolan 1 st
Förskolan Tallbacken 1 st
Långängskolan 4 st

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

Två av anmälningarna handlar om elever som blir verbalt kränkta av andra elever på skolan. 
Vårdnadshavare är informerade. Utredningen när det gäller en av anmälningarna är avslutad. 

En anmälan handlar om en elev som blir verbalt kränkt av en annan elev, inför många andra elever. 
De övriga eleverna skrattar åt den utsatte eleven. Vårdnadshavare är informerade. Utredningen är 
avslutad. 

En anmälan handlar om en elev som blir fysiskt kränkt av en annan elev, genom att den andra eleven 
tar ett strypgrepp för att den upplever att den blivit sparkad av den utsatte eleven. Samtal har förts 
med de inblandade eleverna och deras vårdnadshavare. Utredningen är avslutad. 

En av anmälningarna handlar om en elev som blir fysiskt kränkt av en annan elev, genom ett slag 
bakifrån, när skoldagen är slut och eleverna är på väg hem. Samtal har förts med inblandade elever 
och vårdnadshavare är informerade. Dagliga uppföljande samtal sker samt återkoppling till 
vårdnadshavare. Utredningen är avslutad. 

En av anmälningarna handlar om en elev som får ett ägg i huvudet när eleven är på väg hem från 
skolan. Det är ännu oklart vem som kastat ägget. Vårdnadshavare är informerade om händelsen. 
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En av anmälningarna handlar om en elev som blir fysiskt kränkt av en annan elev, genom bland annat 
slag och sparkar. Den andra eleven menar att den utsatte eleven sagt nedlåtande saker om den 
andra eleven samt en närstående. Vårdnadshavare är informerade. Utredningen pågår.   

En anmälan handlar om en elev som blir fysiskt kränkt efter att först ha blivit hotad av en annan elev. 
Samtal har förts med inblandade elever och vårdnadshavare. Vårdnadshavare är informerade. 
Återkoppling och uppföljning är inplanerade med eleverna. Skolans Må-bra team är inkopplat. 
Utredningen pågår. 

En av anmälningarna handlar om ett barn som blir fysiskt kränkt av ett annat barn, genom att det ena 
barnet bet det andra barnet. Det hände i en lek där barnen inte var överens. Det var flera barn som 
var med och lekte. Samtal har förts med de inblandade barnen och vårdnadshavare är informerade. 
Utredningen är avslutad. 

En av anmälningarna handlar om en elev som främst blir verbalt kränkt av två andra elever. Det ska 
ha hänt vid ett flertal tillfällen tidigare. Samtal har förts med de inblandade eleverna. 
Vårdnadshavare är informerade. Elevernas arbetslag, skolans trygghetsteam och rektor är inkopplat i 
ärendet. Utredningen pågår. 

En anmälan handlar om ett barn som blir kränkt av två andra barn, genom att ett barn slog det 
utsatta barnet i magen på uppmaning av det tredje barnet. Personal har pratat både med barn och 
vårdnadshavare. Utredningen är avslutad.   

En av anmälningarna handlar om en elev som blir fysiskt kränkt av en annan elev, genom slag och 
sparkar. Samtal har förts med inblandade elever och vårdnadshavare är informerade. Extra 
vuxenstöd finns hela skoldagen för eleverna. Utredningen är avslutad.

En av anmälningarna handlar om en elev som blir fysiskt kränkt av en annan elev, genom att eleven 
sparkade den utsatte eleven när denne bad eleven sluta kasta saker omkring sig. Vårdnadshavare är 
informerade och skolans trygghetsteam är inkopplat. Utredningen pågår. 

En av anmälningarna handlar om en elev som blir fysiskt kränkt av en annan elev. Eleverna ska ha 
haft meningsskiljaktigheter innan. Vårdnadshavare är informerade och skolans trygghetsteam är 
inkopplat. Utredningen pågår. 

En av anmälningarna handlar om en elev som blir kränkt av en annan elev på en idrottslektion. 
Samtal har förts med de inblandade eleverna och flera uppföljningar är inplanerade. Vårdnadshavare 
är informerade och skolans trygghetsteam är inkopplat. Utredningen pågår. 

En av anmälningarna handlar om en elev som blir fysiskt kränkt av en annan elev. Flera andra elever 
står och hejar på eleven som kränker. Utredningen pågår. 
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☐Barnkonsekvensanalys är utförd och redovisas i tjänsteskrivelsen eller i bilaga

☒Barnkonsekvensanalys är inte tillämpbar

Bildningsförvaltningen

Fredrik Nordvall Jenny Andersson

Förvaltningschef Nämndsekreterare
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