
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2018-11-20

 Bildningsnämnden

Tid Plats
13:00 Kommunhuset Hallsberg, Hörnet  

Övriga
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2018-11-20

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

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

Styrelse/Nämnd Bildningsnämnden
Sammanträdesdatum 2018-11-20
Protokollet innehåller 
paragraferna §§

Datum för överklagan till och med

Förvaringsplats för protokollet Bildningsnämndens förvaltningskontor
Underskrift/anslaget av

________________________
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2018-11-20

Bildningsnämnden

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

Ärendelista
§ 125 Sammanträdets inledning
§ 126 Lägesredovisning och ekonomisk uppföljning för bildningsnämndens verksamheter 

2018
§ 127 Utvecklingsplan för bildningsförvaltningen 2018-2019
§ 128 Bildningsnämndens prioriteringar i den lokalstrategiska planen
§ 129 Verksamhetsrapport 2018:03
§ 130 Redovisning av delegeringsbeslut
§ 131 Sammanfattning av beslut enligt delegationsordningen punkt 2.15 - 2.17
§ 132 Rapporter
§ 133 Inkommande/utgående skrivelser
§ 134 Övriga frågor
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2018-11-20

Bildningsnämnden

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

§ 125- Sammanträdets inledning

Ärendebeskrivning

1. Ordförande Siw Lunander (S) förklarar mötet öppnat

2. Dagordningen godkänns av bildningsnämnden

3. Tjänstgörande ersättare

Siv Pettersson (S) ersätter Andreas Tranderyd (MP)

4. Ingen anmälan om jäv

5. Bildningsnämnden väljer jämte ordförande Tomas Hagenfors (KD) till justerare

Paragrafen är justerad
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2018-11-20

Bildningsnämnden

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

§ 126 - Lägesredovisning och ekonomisk uppföljning för 
bildningsnämndens verksamheter 2018 
(18/BIN/138)

Ärendebeskrivning

Bildningsförvaltningen lämnar lägesredovisning och ekonomisk uppföljning för 
bildningsnämndens verksamheter oktober 2018.

Beredningsutskottets behandling av ärendet (BU § 130 2018)

Förvaltningschefen föredrar ärendet. Bildningsförvaltningen prognostiserar fortfarande en 
budget i balans. Beredningsutskottet ser också över barnomsorgskön samt frånvaron. Den 
här månaden finns det med en översikt över elever i fristående skolor eller skolor i andra 
kommuner/från andra kommuner.

Beredningsutskottets förslag överensstämmer med bildningsnämndens beslut.

Bildningsnämndens behandling av ärendet

Ekonom Daniel Jämsä föredrar den ekonomiska uppföljningen. Bildningsförvaltningen 
prognostiserar fortfarande en budget i balans. Förvaltningschefen 
föredrar lägesredovisningen. Köerna till förskolan har varit konstanta ett tag. 
Bildningsförvaltningen antar att inga nya provisoriska lokaler ska behöva startas under 
läsåret. Bildningsnämnden ser över frånvarostatistiken samt den extra översikt över elever i 
fristående skolor eller skolor i andra kommuner/från andra kommuner.

I bildningsnämnden yrkar ordförande bifall till förslaget.

Beslut

Bildningsnämnden beslutar att lägesredovisning och ekonomisk uppföljning för 
bildningsnämndens verksamheter oktober 2018 enligt bilaga läggs till handlingarna.

Beslutsunderlag
 Ekonomisk uppföljning oktober
 Lägesredovisning oktober
 Bilaga - Antal elever i fristående skola, annan kommun och från annan kommun

Paragrafen är justerad
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2018-11-20

Bildningsnämnden

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

§ 127 - Utvecklingsplan för bildningsförvaltningen 2018-2019 
(18/BIN/556)

Ärendebeskrivning

Bildningsförvaltningen informerar om den förvaltningsövergripande utvecklingsplanen för 
förskola, förskoleklass och grundskola inklusive fritidshem, 2018–2019.

Beredningsutskottets behandling av ärendet (BU § 131 2018)

Förvaltningschef Fredrik Nordvall föredrar ärendet. En utförligare presentation av planen 
kommer på nämndens sammanträde den 20 november.

Ordförande föreslår beredningsutskottet föreslå bildningsnämnden besluta att lägga 
utvecklingsplanen till handlingarna.

Bildningsnämndens behandling av ärendet

Förvaltningschef Fredrik Nordvall föredrar ärendet. Kvalitetsredovisningen och 
utvecklingsplanen följer varandra. Förskoleklassen och fritidshemmet har fått egna kapitel. 
Ett utvecklingsområde är fortfarande matematiken.

I bildningsnämnden yrkar ordförande bifall till förslaget.

Beslut

Bildningsnämnden beslutar att lägga utvecklingsplanen till handlingarna.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Utvecklingsplan för bildningsförvaltningen 2018-2019
 Utvecklingsplan förskola, förskoleklass och grundskola, inklusive fritidshem 2018-2019

Expedieras till 

Utvecklingssamordnare
Rektorer/förskolechefer

Paragrafen är justerad
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2018-11-20

Bildningsnämnden

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

§ 128 - Bildningsnämndens prioriteringar i den lokalstrategiska planen 
(18/BIN/559)

Ärendebeskrivning

Kommunstyrelsen har tagit fram ett förslag till lokalstrategisk plan. Den lokalstrategiska 
planen omfattar alla nämnder/förvaltningar och de prioriterade investeringar som behöver 
göras i respektive nämnd/förvaltning under de kommande fem åren. 

Beredningsutskottets behandling av ärendet (BU § 132 2018)

Förvaltningschefen föredrar ärendet. Kommunstyrelsen kommer att fatta beslut om den 
lokalstrategiska planen, men den ska dessförinnan diskuteras i respektive nämnd, bland 
annat vilka prioriteringar som borde göras inom bildningsnämndens ansvarsområde.

Beredningsutskottet lägger informationen till handlingarna.

Bildningsnämndens behandling av ärendet

Administrativ samordnare Kjell Gunnarsson föredrar ärendet. Målet med 
den lokalstrategiska planen är att skapa en gemensam bild över behovet i kommunen. 
Förslag till prioriteringar som borde göras inom bildningsnämndens ansvarsområde finns 
med i planen.

Ordförande föreslår bildningsnämnden besluta att ställa sig bakom föreslagna prioriteringar 
inom bildningsnämndens ansvarsområde.

Beslut

Bildningsnämnden beslutar att ställa sig bakom föreslagna prioriteringar inom 
bildningsnämndens ansvarsområde.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Lokalstrategisk plan
 Strategisk lokalförsörjningsplan för verksamhetslokaler 2019-2022

Paragrafen är justerad
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2018-11-20

Bildningsnämnden

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

§ 129 - Verksamhetsrapport 2018:03 
(18/BIN/538)

Ärendebeskrivning

Verksamhetsbesök har genomförts på förskolan Gullvivan i Pålsboda, Hallsbergs kommun. 
En rapport från besöket har utarbetats av utvecklingssamordnare Carina M Koutakis enligt 
bilaga.

Beredningsutskottets behandling av ärendet (BU § 133 2018)

Beredningsutskottets förslag överensstämmer med bildningsnämndens beslut

Bildningsnämndens behandling av ärendet

I bildningsnämnden yrkar ordförande bifall till förslaget.

Beslut

Bildningsnämnden beslutar att rapporten enligt bilaga godkänns och läggs till handlingarna.

Beslutsunderlag
 Verksamhetsrapport 2018:03, förskolan Gullvivan

Expedieras till 

Förskolechef Pålsboda/Hjortkvarn

Paragrafen är justerad
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2018-11-20

Bildningsnämnden

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

§ 130- Redovisning av delegeringsbeslut

Ärendebeskrivning

Delegationsbeslut under perioden 2018-10-23 - 2018-11-19 presenteras på nämndens 
sammanträde den 20 november.

Bildningsnämndens behandling av ärendet

Bildningsnämnden tar del av de delegationsbeslut som inkommit under perioden 2018-10-23 
- 2018-11-19.

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

Beslut

Bildningsnämnden beslutar att delegationsbeslut fattade under perioden 2018-10-23 - 2018-
11-19 läggs till handlingarna.

Delegeringsbeslut
 18/BIN/488-2  Delegationsbeslut Fk 064/2018 Skolskjutsar, beslut om skolskjuts
 18/BIN/489-2  Delegationsbeslut Fk 065/2018 Skolskjutsar, beslut om skolskjuts
 18/BIN/515-2  Delegationsbeslut Fk 066/2018 Skolskjutsar, beslut om skolskjuts
 18/BIN/4-114  Delegationsbeslut Fk org 109/2018, anmälan till huvudman - 

Folkasboskolan
 18/BIN/4-115  Delegationsbeslut Fk org 110/2018, anmälan till huvudman - 

Fredriksbergskolan
 18/BIN/4-116  Delegationsbeslut Fk org 111/2018, anmälan till huvudman - 

Fredriksbergskolan
 18/BIN/4-117  Delegationsbeslut Fk org 112/2018, anmälan till huvudman - 

Fredriksbergskolan
 18/BIN/4-118  Delegationsbeslut Fk org 113/2018, anmälan till huvudman - 

Stocksätterskolan
 18/BIN/4-119  Delegationsbeslut Fk org 114/2018, anmälan till huvudman - 

Stocksätterskolan
 18/BIN/4-120  Delegationsbeslut Fk org 115/2018, anmälan till huvudman - 

Folkasboskolan
 18/BIN/526-2  Delegationsbeslut Fk 071/2018 Skolskjutsar, beslut om skolskjuts
 18/BIN/499-2  Delegationsbeslut Fk 067/2018 Skolskjutsar, beslut om skolskjuts
 18/BIN/494-3  Delegationsbeslut Fk 070/2018 Skolskjutsar, beslut om skolskjuts
 18/BIN/4-121  Delegationsbeslut Fk org 116/2018, anmälan till huvudman - 

Stocksätterskolan
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2018-11-20

Bildningsnämnden

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

 18/BIN/4-122  Delegationsbeslut Fk org 117/2018, anmälan till huvudman - Östansjö 
skola

 18/BIN/4-123  Delegationsbeslut Fk org 118/2018, anmälan till huvudman - Östansjö 
skola

 18/BIN/378-8  Utbetalt aktivitetsstöd för våren 2018
 18/BIN/4-125  Delegationsbeslut Fk org 119/2018, anmälan till huvudman - 

Stocksätterskolan
 18/BIN/4-126  Delegationsbeslut Fk org 120/2018, anmälan till huvudman - 

Folkasboskolan
 18/BIN/4-127  Delegationsbeslut Fk org 121/2018, anmälan till huvudman - 

Folkasboskolan
 18/BIN/546-2  Delegationsbeslut Fk 072/2018 Skolskjutsar, beslut om skolskjuts
 18/BIN/522-2  Delegationsbeslut Fk 069/2018 Skolskjutsar, beslut om skolskjuts
 18/BIN/523-2  Delegationsbeslut Fk 068/2018 Skolskjutsar, beslut om skolskjuts
 18/BIN/49-26  Delegationsbeslut OkS033/2018 position 3.13
 18/BIN/49-25  Delegationsbeslut OkS032/2018 position 3.13
 18/BIN/4-128  Delegationsbeslut Fk org 122/2018, anmälan till huvudman - Sköllersta 

skola
 18/BIN/4-129  Delegationsbeslut Fk org 123/2018, anmälan till huvudman - Sköllersta 

skola
 18/BIN/4-130  Delegationsbeslut FK org 124/2018, anmälan till huvudman - Sköllersta 

skola
 18/BIN/516-4  Delegationsbeslut Fk allm 006/2018, kompletteringar i ärende dnr 41-

2018:8255
 18/BIN/87-11  Slutlig utbetalning av kommunalt bidrag 2018 till studieförbund.
 18/BIN/569-2  Utbetalt bidrag 2018 - sydnärkeföreningar.
 18/BIN/4-131  Delegationsbeslut Fk org 124/2018, anmälan till huvudman - Sköllersta 

skola
 18/BIN/532-2  Delegationsbeslut Fk 075/2018 Skolskjutsar, beslut om skolskjuts
 18/BIN/525-2  Delegationsbeslut Fk 074/2018 Skolskjutsar, beslut om skolskjuts
 18/BIN/525-3  Delegationsbeslut Fk 074/2018, beslut om skolskjuts
 18/BIN/450-4  Delegationsbeslut Fk 077/2018 Skolskjutsar, beslut om skolskjuts
 18/BIN/527-2  Delegationsbeslut Fk 076/2018 Skolskjutsar, beslut om skolskjuts
 18/BIN/487-4  Delegationsbeslut Fk allm 007/2018, Bildningsförvaltningens yttrande
 18/BIN/4-133  Delegationsbeslut Fk org 125/2018, anmälan till huvudman - 

Långängskolan
 18/BIN/4-134  Delegationsbeslut Fk org 126/2018, anmälan till huvudman - 

Långängskolan
 18/BIN/4-135  Delegationsbeslut Fk org 127/2018, anmälan till huvudman - 

Långängskolan
 18/BIN/4-136  Delegationsbeslut Fk org 128/2018, anmälan till huvudman - 

Långängskolan
 18/BIN/4-137  Delegationsbeslut Fk org 129/2018, anmälan till huvudman - 

Långängskolan

Paragrafen är justerad
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2018-11-20

Bildningsnämnden

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

§ 131 - Sammanfattning av beslut enligt delegationsordningen punkt 
2.15 - 2.17 
(18/BIN/4)

Ärendebeskrivning

På bildningsnämndens sammanträde 20 november redovisas inkomna anmälningar om 
kränkande behandling till huvudman mellan perioden 2018-10-23 - 2018-11-19.

På beredningsutskottets sammanträde 6 november redovisas också hittills inkomna 
anmälningar till bildningsnämnden om kränkande behandling.

Beredningsutskottets behandling av ärendet (BU § 135 2018)

Det har inkommit 10 anmälningar till huvudman enligt sammanfattningen nedan.

Beredningsutskottet lägger informationen till handlingarna.

Sammanfattning

Det har inkommit sammanlagt 10 anmälningar till bildningsnämnden mellan perioden 2018-
10-23 – 2018-11-01.

Folkasboskolan 2 st
Fredriksbergskolan 3 st
Stocksätterskolan 3 st
Östansjö skola 2 st

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

Bildningsnämndens behandling av ärendet

Det har inkommit sammanlagt 21 anmälningar till bildningsnämnden mellan perioden 2018-
10-23 – 2018-11-19.

Folkasboskolan 2 st
Folkasboskolans fritidshem 2 st
Fredriksbergskolan 3 st
Stocksätterskolan 4 st
Östansjö skola 2 st
Sköllersta skola 3 st
Långängskolan 5 st
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2018-11-20

Bildningsnämnden

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

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

En av anmälningarna handlar om en elev som upplever att den blir filmad av en annan elev 
som sitter med sin telefon. Eleven tar upp sin telefon och låtsas filma tillbaka. Det uppstår en 
konflikt mellan eleverna. Samtal har förts med de inblandade eleverna samt med några 
klasskamrater som såg vad som hände. Eleverna var efter samtal överens om att det hela 
grundat sig i en missuppfattning och kom fram till en lösning om en situation skulle uppstå 
igen. Vårdnadshavare är informerade. Ärendet har utretts och är nu avslutat.

Två av anmälningarna handlar om en elev som bland annat blir utsatt för blickar, knuffar av 
en annan elev under en lektion i klassrummet. Den andre eleven menar att det var på skoj. 
En konflikt uppstår mellan eleverna då eleven som blev utsatt inte uppfattade det så. 
Vårdnadshavare är informerade. Ärendet har utretts och är nu avslutat.

En av anmälningarna handlar om två elever som slår varandra. Personal går emellan och 
reder upp varför konflikten uppstått. Eleverna hade sagt elaka ord till varandra och knuffats. 
Skolans trygghetsteam är inkopplat i ärendet och samtal förs med eleverna. Ärendet pågår 
och är ännu inte avslutat.

En av anmälningarna handlar om en elev som får sin jacka kastad på marken av en annan 
elev som också gör fula rörelser och slår eleven. Vid samtal med eleven som kastat jackan 
framkom att anledningen var att den förste eleven sagt fula ord. Vårdnadshavare är 
informerade. Ärendet har utretts och är nu avslutat.

En av anmälningarna handlar om flera elever som blir osams under en lek på rasten. 
Eleverna puttas och slåss innan konflikten kan stoppas. Vårdnadshavare är informerade. 
Ärendet har utretts och är nu avslutat.

En av anmälningarna handlar om tre elever, där den ene tar den andres keps, den tredje 
knuffar omkull den förste som knuffar och slår den tredje eleven. Samtal har förts med 
eleverna. Vårdnadshavare är informerade. Ärendet pågår och är ännu inte avslutat.

En av anmälningarna handlar om en elev som berättar för en lärare att eleven blivit jagad, 
knuffad och slagen med en pinne i ryggen av en annan elev. Vårdnadshavare är informerade. 
Ärendet pågår och är ännu inte avslutat.

En av anmälningarna handlar om en elev som blir hotad av en annan elev att göra som 
denne säger. Annars skulle den andre eleven avslöja en hemlighet om den förste eleven. 
Elevens vårdnadshavare kontaktar skolan och berättar om händelsen. Skolans måbra-team 
är inkopplat i ärendet. Samtal har förts med elever och vårdnadshavare. Ytterligare åtgärder 
har satts in för att stärka upp situationen. Vårdnadshavare är informerade. Ärendet pågår 
och är ännu inte avslutat.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2018-11-20

Bildningsnämnden

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

En av anmälningarna handlar om två elever som hamnar i konflikt över en bräda. Situationen 
utmynnade i att en av eleverna kastar en sten på den andre eleven, som fick den på näsan. 
Tillsammans med en vuxen löstes konflikten och eleverna blev sams. Samtal har förts med 
elever och vårdnadshavare. Ytterligare åtgärder har satts in för att stärka upp situationen. 
Vårdnadshavare är informerade. Ärendet har utretts och är nu avslutat.

En av anmälningarna handlar om en elev som mot sin vilja blir filmad av en annan elev i en 
av skolans lokaler. Eleven som filmar sprider den vidare via airdrop till två andra elever. 
Dessa i sin tur sprider filmen vidare/visar filmen för fem ytterligare elever. Samtal har förts 
med alla inblandade elever och spridningen av filmen har stoppats. Samtal har också skett 
med eleverna kring handhavandet av iPads i undervisningen mm. Vårdnadshavare är 
informerade. Ärendet har utretts och är nu avslutat.

En av anmälningarna handlar om en elev som inte får varken komma in i ett rum och 
sedermera gå ut ur rummet för en annan elev. Den andra eleven och ytterligare en elev 
ställer sig för dörrarna och försöker tvinga eleven att göra olika saker för att komma in 
respektive ut ur rummet. Kurator är inkopplad i ärendet. Vårdnadshavare är informerade. 
Ärendet pågår och är ännu inte avslutat.

En av anmälningarna handlar om en elev som blir sparkad på benet när denne hjälper till att 
städa undan ett spel som en personal och en annan elev spelat klart. Samtal har förts med 
eleverna. Vårdnadshavare är informerade. Ärendet har utretts och är nu avslutat.

En av anmälningarna handlar om en elev som vid en filmvisning blir sparkad i huvudet av en 
annan elev. Ibland säger också den andra eleven att den utsatte eleven inte får vara med och 
leka. Ytterligare en elev blandar sig i och kastar kuddar på den utsatte eleven. Den utsatte 
eleven är också ledsen för att övriga elever säger elaka saker. Samtal har förts med alla 
inblandade elever. Vårdnadshavare är informerade. Ärendet har utretts och är nu avslutat.

En av anmälningarna handlar om en elev som blir verbalt och fysiskt kränkt av två andra 
elever som går på en annan skola. Eleven lämnar situationen för att undvika mer konflikter, 
men stöter vid ett senare tillfälle under dagen ihop med en av eleverna igen, som då håller 
fast och utdelar slag och sparkar mot eleven. Samtal har förts med alla inblandade elever. 
Vårdnadshavare är informerade. Ärendet har utretts och är nu avslutat.

En av anmälningarna handlar om en elev som blir slagen i magen av en annan elev. 
Upprinnelsen är att eleven som blir slagen är först i kön till kompisgungan när det kommer 
andra elever som vill gunga. De föreslår att de kör sten sax och påse om platserna. Eleven 
som var där först säger nej och får då slaget i magen. En vuxen finns numera alltid runt 
kompisgungan och tryggar upp där. Vårdnadshavare är informerade. Ärendet pågår och är 
ännu inte avslutat.

Två av anmälningarna handlar om elever när de står i kö hamnar i konflikt med varandra. 
Den ene eleven tar ett grepp om halsen på den andre eleven, som då sparkar tillbaka. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2018-11-20

Bildningsnämnden

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

Skolans trygghetsteam är inkopplat och ärendet hanteras enligt skolans rutiner. 
Vårdnadshavare är informerade. Ärendet pågår och är ännu inte avslutat.

Två av anmälningarna handlar om elever som kommer i konflikt på rasten. En har sagt 
otrevliga saker till en annan elev, som gjorde denne eleven upprörd och bad den förste 
eleven att sluta. Den förste eleven blir då arg och puttar och slår den andre eleven. Skolans 
trygghetsteam är inkopplat och ärendet hanteras enligt skolans rutiner. Vårdnadshavare är 
informerade. Ärendet pågår och är ännu inte avslutat.

En av anmälningarna handlar om en elev som känner sig hotad av den annan elev när denne 
kommer emot eleven med ett föremål i handen. Samtal pågår kontinuerligt med eleverna 
under en tid. Vårdnadshavare är informerade. Ärendet pågår och är ännu inte avslutat.

Nämndsekreterare Jenny Andersson redovisar muntligt inkomna anmälningar till huvudman.

Bildningsnämnden lägger informationen till handlingarna.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2018-11-20

Bildningsnämnden

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

§ 132- Rapporter

Ärendebeskrivning

Beredningsutskottets behandling av ärendet (BU § 136 2018)

Kulturavdelningen/fritidsavdelningen

Lokalplanering

IT
- Nätverket fungerar fortfarande bättre ute i verksamheterna. Det märks skillnad.
- Beredningsutskottet bjuder in Per Martinsson till nämndens sammanträde för att få en 
översikt.
- Rekrytering av ny IT-strateg pågår.

Information från förvaltningen
- En sjukskrivning av elev har inkommit till förvaltningen.

Beredningsutskottet lägger informationen till handlingarna.

Bildningsnämndens behandling av ärendet

Kulturavdelningen/fritidsavdelningen
- Stipendier 2018
Ordförande Siw Lunander informerar om ärendet, som tidigare behandlats i kultur- och 
fritidsutskottet 20 november.

Bildningsnämnden beslutar att anta kultur- och fritidsutskottets förslag till stipendiater 2018.

Lokalplanering

IT
Per Martinsson lämnar en översikt av läget inom IT och föredrar ett par större händelser 
som skett under de tre år han arbetat på bildningsförvaltningen. Den investering som 
gjordes i våras har bidragit till att upprusta nätverkets infrastruktur.

Information från förvaltningen
Det har inkommit en ansökan om att bedriva enskild verksamhet. Ett ärende som kommer 
att behandlas på nästa nämnd den 18 december.

Bildningsnämnden lägger informationen till handlingarna.
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Bildningsnämnden

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

Paragrafen är justerad
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2018-11-20

Bildningsnämnden

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

§ 133- Inkommande/utgående skrivelser

Ärendebeskrivning

Inkommande skrivelser

* Migrationsverket
Information om nyanlända asylsökande barn och ungdomar i Hallsbergs kommun
Löpnr BIN/1810081

* Elevrådsprotokoll
Folkasboskolan F-3, Folkasboskolan 4-6
Löpnr BIN/1810226, BIN/1810252

* Namninsamling angående skolmaten
Löpnr BIN/1810147

* Skolverket
Beslut om redovisning insatsbidrag för nyanlända elevers lärande för 2017/2018, beslut om 
statsbidrag för fritidshemssatsningen 2017/2018, beslut om statsbidrag för fler anställda i 
lågstadiet för 2017/2018, beslut om statsbidrag för entreprenörskap i skolan – huvudmän 
2018/2019, beslut om statsbidrag för undervisning under skollov 2018
Dnr 18/BIN/1

* Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor
Beslut om stöd till öppen fritidsverksamhet 2018
Dnr 18/BIN/550

* Skolinspektionen
Begäran om komplettering
Dnr 18/BIN/516

* Kulturrådet
Beslut om fördelning av statsbidrag enligt Regeringens uppdrag till Statens kulturråd om 
läsfrämjande insatser i förskolan
Dnr 18/BIN/1

* Skolinspektionen
Beslut efter uppföljning för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Hallsbergs kommun, 
beslut efter uppföljning för gymnasiesärskola efter tillsyn i Hallsbergs kommun, beslut efter 
uppföljning för fritidshem efter tillsyn i Hallsbergs kommun
Dnr 17/BIN/178
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2018-11-20

Bildningsnämnden

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

* Överklagan av skolskjutsbeslut
Dnr 18/BIN/487

* Ansökan att bedriva enskild verksamhet
Dnr 18/BIN/603

* Skolinspektionen
Beslut
Dnr 18/BIN/593

* Skolinspektionen
Beslut
Dnr 18/BIN/594

* Skolinspektionen
Beslut
Dnr 18/BIN/595

* Skolinspektionen
Begäran om yttrande
Dnr 18/BIN/596

Utgående skrivelser

* Skolverket
Redovisning statsbidrag kvalitetssäkrande åtgärder 2018, rekvisition statsbidrag omsorg 
under kvällar, nätter och helger HT 2018, rekvisition statsbidrag Lärarlönelyftet HT 
2018/2019, rekvisition för statsbidrag för lovskola övriga skollov 2018
Dnr 18/BIN/1

* Kulturrådet
Redovisning av bidrag 2017/2018 musik- och kulturskolor
Dnr 17/BIN/83

* Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor
Ansökan om stöd till öppen fritidsverksamhet 2018
Dnr 18/BIN/550

* Skolinspektionen
Yttrande
Dnr 18/BIN/516
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2018-11-20

Bildningsnämnden

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

* Skolinspektionen
Komplettering
Dnr 18/BIN/516

*Förvaltningsrätten i Karlstad
Yttrande
Dnr 18/BIN/487

Nämndsekreterare Jenny Andersson redovisar muntligt inkommande/utgående skrivelser.

Bildningsnämnden lägger informationen till handlingarna.

Paragrafen är justerad
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2018-11-20

Bildningsnämnden

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

§ 134- Övriga frågor

Ärendebeskrivning

Beredningsutskottets behandling av ärendet (BU § 138 2018)

* Förskolan Äppellunden
Beredningsutskottet diskuterar mottagningskök gentemot tillagningskök på förskolan 
Äppellunden.

Bildningsnämndens behandling av ärendet

* Sammanträdesdagar 2019
Det har blivit lite justeringar i sammanträdesdagarna för 2019. Justeringarna gäller 
majnämnden och kultur- och fritidsutskotten i maj och september. Bilaga med korrekta 
datum läggs till protokollet.

Bildningsnämnden lägger informationen till handlingarna.

Beslutsunderlag
 Uppdaterad bilaga - sammanträdesdagar 2019

Paragrafen är justerad
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Utvecklingsplan för bildningsförvaltningen 2018-2019 

  

Ärendebeskrivning 
Bildningsförvaltningen informerar om den förvaltningsövergripande utvecklingsplanen för förskola, 
förskoleklass och grundskola inklusive fritidshem, 2018–2019. 

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

Ärendet 
I den förvaltningsövergripande ledningsgruppen har en gemensam bild av nuläge, resurser, behov 

(kort- och långsiktigt) skapats. 

Nuläget utgör, tillsammans med varje förskolas och grundskolas kvalitetsredovisning avstamp för 

förvaltningens prioriterade utvecklingsområden.   

Dessa är:  

Värdegrund och kultur  

Styrning, ledning och systematiskt kvalitetsarbete  

Utveckling, lärande och kunskap  

Inkluderande lärmiljö  

Nyanlända 

Förskoleklass  

Fritidshem 

Digitalisering  

 

Alla förskolor och grundskolor i Hallsbergs kommun har också egen en utvecklingsplan. 

Utvecklingsplanerna syftar till utveckling i ett helhetsperspektiv och är tydligt förankrade hos alla 

medarbetare. I förskolornas och grundskolornas respektive utvecklingsplaner finns förskolan och 

grundskolans mål och aktiviteter för uthålligt utvecklingsarbete för ökad kvalitet och måluppfyllelse. 

Utvecklingsplanen har en central roll i förskolan och grundskolans systematiska kvalitetsarbete. 

Utvecklingsplanen ska formulera den enskilda förskolans/grundskolans mål för året utifrån 

nämndmål, de nationella målen och förskolans/grundskolans prioriterade utvecklingsområden i 

relation till dels enhetens resultat från föregående läsår och dels satsningar och andra prioriteringar 

som respektive enhet gör. Förskolornas och grundskolornas utvecklingsplan följs upp i 

kvalitetsredovisningen. 
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I denna övergripande utvecklingsplan återfinns prioriterade målområden för att utveckla det 

systematiska kvalitets- och utvecklingsarbetet, dels för det gemensamma arbete som sker i de 

övergripande sammanhangen och dels det arbete som är verksamhetsspecifikt, dvs. för förskola 

respektive grundskola.  

 

Bildningsförvaltningen 

 

Fredrik Nordvall  Carina M Koutakis 

Förvaltningschef  Utvecklingssamordnare 

 

Bilagor 
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1 Från kvalitetsredovisning till 
utvecklingsplan  

Att förbättra kvalitén i förskola, förskoleklass, grundskola och fritidshem, är 

ett viktigt jobb där hela styrkedjan är involverad från politik (nämnd), 

förvaltning till respektive enhet med förskolechef/rektor, alla pedagoger 

och övriga medarbetare som finns i våra verksamheter. Kvalitén bedöms 

utifrån vad som görs, hur det görs men framför allt utifrån vilket resultat 

som uppnås. Vi har vant oss vid att resultaten ska vara mätbara utifrån 

uppsatta mål.  

Under hela året pågår ett intensivt arbete med att få våra barn och elever 

att utvecklas så mycket som möjligt mot de uppsatta målen. Vi följer noga 

utvecklingen; testar, mäter och synliggör. I slutet av läsåret sammanställs 

alla resultat och analyseras i en kvalitetsredovisning för varje enhet, som 

bidrar till en kvalitetsredovisning med resultat och analyser för alla enheter 

och hela kommunen. Analyserna ska sedan påverka det framtida arbetet så 

att vi gör saker lite bättre kommande år, med målet att få ett bättre 

resultat.  Analysen i kvalitetsredovisningen blir en åtgärd i 

utvecklingsplanen. Att arbeta systematiskt med kvalitet och utveckling är 

naturligtvis bra. Vi bör dock vara aktsamma med alla mätningar och hur de 

påverkar oss, vår verksamhet och våra barn/elever.  

I drygt trettio år har offentlig förvaltning präglats av New public 

management, vilken är grunden till de omfattande kvalitets- och 

effektivitetsmätningar som är synliga i svensk skola idag. Under de senaste 

åren har detta dock börjat bli mer och mer ifrågasatt. Det stora modeordet 

i offentlig förvaltning är istället tillit. Hur bygger vi ett kvalitetsarbete 

utifrån tillit? Kanske genom att fokusera mer på process och mindre på 

resultat och mätningar. Vi bär med oss den frågan till nästa års 

kvalitetsredovisning och konstaterar att vår utvecklingsplan har ett stort 

fokus på processen med tydlighet kring vem som ska göra vad utifrån roll 

och ansvar. Vi har höga förväntningar på våra verksamheter och våra 

medarbetare.  

Tillsammans bygger vi landets bästa förskola, förskoleklass, grundskola och 

fritidshem. 

 

Fredrik Nordvall, förvaltningschef 

Hallsbergs kommun 
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 Nuläge 
Utifrån Kvalitetsredovisningarna 2017/2018 kan vi presentera ett nuläge.  

Ett nytt nätverk, Nätverk för nyanländas lärande, har initierats och en 

fortbildningsinsats för studiehandledare har genomförts. Styrgruppen för 

kompetensförsörjning har återupptagits med tydligare samverkan med HR-

avdelningen och de gemensamma kompetensutvecklingsinsatserna har 

riktats mot dessa områden. Deltagandet i SKL:s pilotomgång ”Styrning och 

ledning: Matematik”, i samverkan med NCM, avser att stärka 

förutsättningarna att utveckla matematikundervisningen. 

Organisationen för IT är förändrad i riktning att förvaltningen tar ett större 

eget ansvar i syfte att kunna tillgodose behoven.  

Vi har nyttjat återkopplingen från Skolinspektionen som genomfört både 

en kvalitetsgranskning av förskolan och en regelbunden tillsyn av 

grundskolan. I förskolan har vi genomfört en kulturanalys i linje med hur vi 

gjort i grundskolan, utifrån frirumsteorin, som också ger oss utgångpunkter 

för fortsatt utvecklingsarbete.  

I och med höstterminens början övergår samverkan med Lärarutbildningen 

vid Örebro universitet, att bereda platser för studenternas 

verksamhetsförlagda utbildning, i övningsförskola respektive övningsskola. 

Det betyder att alla våra enheter nu omfattas. Tidigare har endast 

förskolorna Kompassen, Björkängen, Tranängen, Vibytorp och Norrgården i 

centrala Hallsberg deltagit, då i försöksverksamhet 2015–2018. Vi har 

skapat en ny organisation för detta som bygger på kvalitet och 

långsiktighet. Vi ser det som vår uppgift att bereda platser för VFU-

studenter i alla våra verksamheter. Det är viktigt för lärarprofessionen och 

den framtida kompetensförsörjningen samtidigt som det är tillfälle för 

redan verksamma pedagoger att hålla sig uppdaterade och vitala i det egna 

uppdraget.  Pedagoger deltar därför fortsatt i handledarutbildningen för att 

kunna ta emot ännu fler studenter.  

I den förvaltningsövergripande ledningsgruppen har en gemensam bild av 

nuläge, resurser, behov (kort- och långsiktigt) skapats.  

Nuläget utgör, tillsammans med varje förskolas och grundskolas 

kvalitetsredovisning avstamp för förvaltningens prioriterade 

utvecklingsområden.   

Dessa är:  

Värdegrund och kultur  

Styrning, ledning och systematiskt kvalitetsarbete  

Utveckling, lärande och kunskap  

Inkluderande lärmiljö  
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Nyanlända 

Förskoleklass  

Fritidshem  

Digitalisering  

 

 

 Beskrivning av verksamheten och 
organisationen 

Kommunens verksamhet är indelad i elva ansvarsområden. Varje 

ansvarsområde leds av en rektor/förskolechef. Vi har utöver dessa 

områden en verksamhetsansvarig för särskolan, en för modersmål och en 

för kulturskolan. Sedan läsåret 2016/17 finns Mottagningsenheten för 

nyanlända. Under våren 2018 har den bytt lokaler och därmed tillhörighet 

från Långängskolan till Transtenskolan.  

 

 

  

Bildningsförvaltningen

Förskoleområde 1

Förskolan Häsleberg

Förskolan Stocksätter

Förskolan Tranängen

Förskolan Östansjö

Förskoleområde 2

Förskolan Norrgården

Förskolan Björkängen

Förskoleområde 3

Förskolan Kompassen

Förskolan Vibytorp

Dagbarnvårdare (7st)

Förskolepmråde östra

Förskolan Hjortkvarn 

Förskolan Folkasbo

Förskolan gullvivan 

Förskolan Gläntan

Förskolorna Vretstorp

Förskolan Tallbacken

Förskolan Sagobacken

Förskolorna Sköllersta

Förskolan Treudden

Fölrskolan Ekhagen

Förskola, organisation

Bildningsförvaltning
en

Fredriksberskolan

F-6

Fritidshem

Östansjö skola

F-6

Fritidshem

Stocksätterskolan

F-6

Fritidshem

Långängskolan

F-6

Fritidshem

Transtenskolan

7-9

Folkasboskolan

F-9

Fritidshem

Sköllersta skola

F-6

Fritidshem

Grundskola, organisation
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2 Systematiskt kvalitets- och 
utvecklingsarbete 

 
Varje skolas utveckling 

”Skolans verksamhet måste utvecklas så att den svarar mot de nationella 

målen. Huvudmannen har ett givet ansvar för att så sker. Den dagliga 

pedagogiska ledningen av skolan och lärarnas professionella ansvar är 

förutsättningar för att skolan utvecklas kvalitativt. Detta kräver att 

verksamheten ständigt prövas, resultaten följs upp och utvärderas och att 

nya metoder prövas och utvecklas. Ett sådant arbete måste ske i ett aktivt 

samspel mellan skolans personal och elever och i nära kontakt med såväl 

hemmen som med det omgivande samhället.” 

(Lgr 11, reviderad 2017) 

 

Alla förskolor och grundskolor i Hallsbergs kommun har egen en 

utvecklingsplan. Utvecklingsplanerna syftar till utveckling i ett 

helhetsperspektiv och är tydligt förankrade hos alla medarbetare. I 

förskolornas och grundskolornas respektive utvecklingsplaner finns 

förskolan och grundskolans mål och aktiviteter för uthålligt 

utvecklingsarbete för ökad kvalitet och måluppfyllelse. Utvecklingsplanen 

har en central roll i förskolan och grundskolans systematiska 

kvalitetsarbete. 

 
Utvecklingsplanen ska formulera den enskilda 

förskolans/grundskolans mål för året utifrån nämndmål, 

de nationella målen och förskolans/grundskolans 

prioriterade utvecklingsområden i relation till dels 

enhetens resultat från föregående läsår och dels 

satsningar och andra prioriteringar som respektive enhet 

gör. Förskolornas och grundskolornas utvecklingsplan 

följs upp i kvalitetsredovisningen. 

 

I denna övergripande utvecklingsplan återfinns prioriterade målområden 

för att utveckla det systematiska kvalitets- och utvecklingsarbetet, dels för 

det gemensamma arbete som sker i de övergripande sammanhangen och 

dels de arbete som är verksamhetsspecifikt, dvs. för förskola respektive 

grundskola.  
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 Åtgärder 
Prioriterade mål 

Övergripande mål 

1. öka likvärdigheten 
2. värdera och analysera för ökad precision i utvecklingsarbetet 
3. öka medvetenheten om roller och ansvar i styrkedjan 
4. skapa förutsättningar för att forskningen präglar verksamhet samt 

stimulera att de egna erfarenheterna dokumenteras och kan prövas 

 

Förskolan 

1. öka medvetenheten om kvaliteter i undervisningen, som en faktor 
för barnens utveckling och lärande 

2. stärka ledarskapet i processledarrollen 
3. bidra till underlag att förstå och förändra kulturen 
4. skapa förutsättningar för att forskningen präglar verksamhet samt 

stimulera att de egna erfarenheterna dokumenteras och kan prövas 

 
Förskoleklassen 

1. öka medvetenheten om kvaliteter i undervisningen, som en faktor 
för elevernas kunskapsutveckling 

2. stärka ledarskapet i utvecklingsledarrollen 
3. bidra till underlag att förstå och förändra kulturen 
4. skapa förutsättningar för att forskningen präglar verksamhet samt 

stimulera att de egna erfarenheterna dokumenteras och kan prövas 

 

Grundskola 

1. öka medvetenheten om kvaliteter i undervisningen 1–9 inkl. 
fritidshemmet, som en faktor för elevernas kunskapsutveckling 

2. stärka ledarskapet i utvecklingsledarrollen 
3. bidra till underlag att förstå och förändra kulturen 
4. skapa förutsättningar för att forskningen präglar verksamhet samt 

stimulera att de egna erfarenheterna dokumenteras och kan prövas 

 

 

 Uppföljning av förändringar 

Uppföljning sker via t ex självskattningar, enkät, pedagogisk dokumentation 

och uppföljning, vilka återkommer med viss regelbundenhet över året. Se 

bilaga Stöd för dokumentation, uppföljning och analys. Former för 

uppföljning tas fram i samverkan med skolledare och pedagoger i 

respektive forum.  
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3 Värdegrund och uppdrag 

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

 

 

Grundskolan 
”Skolväsendet vilar på demokratins grund. Skollagen (2010:800) slår fast 

att utbildningen inom skolväsendet syftar till att elever ska inhämta och 

utveckla kunskaper och värden. Den ska främja alla elevers utveckling och 

lärande samt en livslång lust att lära. Utbildningen ska förmedla och 

förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande 

demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på. Var och en 

som verkar inom skolan ska också främja aktning för varje människas 

egenvärde och respekt för vår gemensamma miljö.” (s. 7) 

”Skolans uppdrag är att främja lärande där individen stimuleras att inhämta 

och utveckla kunskaper och värden. Skolan ska i samarbete med hemmen 

främja elevers allsidiga personliga utveckling till aktiva, kreativa, 

kompetenta och ansvarskännande individer och medborgare. Skolan ska 

präglas av omsorg om individen, omtanke och generositet. Utbildning och 

fostran är i djupare mening en fråga om att överföra och utveckla ett 

kulturarv - värden, traditioner, språk, kunskaper - från en generation till 

nästa. Skolan ska vara ett stöd för familjerna i deras ansvar för barnens 

fostran och utveckling. Arbetet måste därför ske i samarbete med 

hemmen.” (s. 9) 

(Lgr 11, reviderad 2017) 

 

 
Både förskolan och grundskolan arbetar med att både underhålla det som 

fungerar väl, men också att utveckla det som ännu inte är gott nog. I 

kulturanalyserna framkommer att bemötande och förhållningssätt är 

gemensamt område, men kräver delvis olika insatser vid de olika 
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enheterna. Kommunikationen identifieras också som en utmaning, dels 

inom kollegiet, men också med barn och elever samt med vårdnadshavare.  

 
 

 Åtgärder 
Prioriterade mål 

• öka medvetenheten och förståelsen för olika kulturer och språk 

• varje skolledare organiserar för en tillåtande och generös kultur 

• i det förvaltningsövergripande arbetet ska detta påverka innehållet i 

grupper och nätverk för att möta behoven, liksom i valen av 

kompetensutveckling 

Bedömningen är att samtliga åtta prioriterade områden (Värdegrund och 

kultur, Styrning, ledning och systematiskt kvalitetsarbete, Utveckling, 

lärande och kunskap, Inkluderande lärmiljö, Nyanlända, Förskoleklass, 

Fritidshem och Digitalisering) berörs.  

 

 Uppföljning av förändringar 

Uppföljning sker via t ex självskattningar, enkät, pedagogisk dokumentation 

och uppföljning, vilka återkommer med viss regelbundenhet över året. Se 

bilaga Stöd för dokumentation, uppföljning och analys. Former för 

uppföljning tas fram i samverkan med skolledare och pedagoger i 

respektive forum.  

 

4 Mål och riktlinjer  

 Förskolan 

 Normer och värden 

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

(Lpfö 98 reviderad 2016) 
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Bildningsnämndens mål 

• Vi ska arbeta med värdegrundsfrågor och socialt förebyggande och 

hälsofrämjande.  

Ogiltig frånvaro ska minska, antalet elever med ogiltig frånvaro 
med mer än 10 % ska vara 0.1 

 

I fokus är utvecklingsområden inom det förbyggande och främjande fältet, 

vilka handlar om bl a kompetensutveckling inom vägledande samtal, ICDP, 

Lågaffektivt bemötande enligt Bo Hejlskov och beredskap att möta barn 

och vårdnadshavare från olika kulturer och med andra modersmål än 

svenska.  

 

4.2.1.1 Åtgärder 
Prioriterade mål 

Förskolorna ska:  

• bemöta och vårdnadshavare på sätt som gör att de känner sig 

respekterade 

• fortsätta arbetet med Plan för arbetet med lika rättigheter och lika 

möjligheter 

• arbeta för att tidigt upptäcka mönster i frånvaron 

 

Huvudmannen ska:  

• stödja arbetet med perspektiven förebyggande och främjande 

 

4.2.1.2 Uppföljning av förändringar 

Uppföljning sker via t ex självskattningar, enkät, pedagogisk dokumentation 

och uppföljning, vilka återkommer med viss regelbundenhet över året. Se 

bilaga Stöd för dokumentation, uppföljning och analys. Former för 

uppföljning tas fram i samverkan med skolledare och pedagoger i 

respektive forum.  

 

 Utveckling och lärande  

”Förskolans verksamhet ska präglas av en pedagogik där omvårdnad, 
omsorg, fostran och lärande bildar en helhet. Verksamheten ska 
genomföras så att den stimulerar och utmanar barnets utveckling och 

                                                           
1 Denna indikator finns med i förskolans plan för att skapa en medvetenhet om riktning. 

Målet följs upp i grundskolans redovisning. 
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lärande. Miljön ska vara öppen, innehållsrik och inbjudande. Verksamheten 
ska främja leken, kreativiteten och det lustfyllda lärandet samt ta till vara 
och stärka barnets intresse för att lära och erövra nya erfarenheter, 
kunskaper och färdigheter. 
Verksamheten ska bidra till att barnen utvecklar en förståelse för sig själva 
och sin omvärld. Utforskande, nyfikenhet och lust att lära ska utgöra 
grunden för förskolans verksamhet. Den ska utgå ifrån barnens 
erfarenheter, intressen, behov och åsikter. Flödet av barnens tankar och 
idéer ska tas till vara för att skapa mångfald i lärandet.” 

(Lpfö 98 reviderad 2016) 

 
Bildningsnämndens mål  

• Alla elever ska kunna läsa i skolår 1. Tidig upptäckt – tidig insats2 

Antalet barn som kan läsa de lämnar åk 1 ska årligen öka för att 2018 

vara 100 %. 

 
Målen för kunskapsområdena språk och matematik har inte nåtts för 

samtliga förskolor. Den fortsatta reflektionen i samband med den 

pedagogiska dokumentationen och prognoserna anses kunna utvecklas. 

Lärmiljöerna, inne och ute, behöver bli bättre för att stimulera och utmana 

alla barn. Kompetensutveckling inom IKT, med utgångspunkt från 

pedagogernas nuläge är fortsatt ett område för utveckling.  

 

4.2.2.1 Åtgärder 
Prioriterade mål 

Förskolorna ska:  

• arbeta med varierade metoder så att målet för språk uppfylls 

• arbeta med varierade metoder så att målet för matematik uppfylls  

• utveckla den pedagogiska dokumentationen 

• skapa forum för kollegialt lärande inom IKT 

• basera sina insatser på forskning alternativt beprövad erfarenhet 

 

Huvudmannen ska:  

• skapa förutsättningar för att forskningen präglar verksamheten 

samt stimulera att de egna erfarenheterna dokumenteras och kan 

prövas 

                                                           
2Detta mål finns med i förskolans plan för att skapa en medvetenhet om riktning. Målet 

följs upp i grundskolans redovisning. 
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4.2.2.2 Uppföljning av förändringar 

Uppföljning sker via t ex självskattningar, enkät, pedagogisk dokumentation 

och uppföljning, vilka återkommer med viss regelbundenhet över året. Se 

bilaga Stöd för dokumentation, uppföljning och analys. Former för 

uppföljning tas fram i samverkan med skolledare och pedagoger i 

respektive forum.  

 

 Barns inflytande 

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

(Lpfö 98 reviderad 2016) 

 

Det är viktigt att ytterligare tydliggöra innebörden av barns inflytande, för 

både barn och vårdnadshavare. För att möjlighet till inflytande ska finnas är 

lärmiljöernas tillgänglighet viktig, liksom de digitala verktygens 

tillgänglighet. Båda stimulerar till inflytande. 
 

4.2.3.1 Åtgärder 
Prioriterade mål 

Förskolorna ska:  

• arbeta för att öka samsynen om vad inflytande innebär 

• förbättra lärmiljöernas tillgänglighet 

• tillgängliggöra de digitala verktygen för barnen 

 

Huvudmannen ska:  

• stödja arbetet med att öka samsynen mellan kommunens alla 

pedagoger 

 

4.2.3.2 Uppföljning av förändringar 

Uppföljning sker via t ex självskattningar, enkät, pedagogisk dokumentation 

och uppföljning, vilka återkommer med viss regelbundenhet över året. Se 

bilaga Stöd för dokumentation, uppföljning och analys. Former för 

uppföljning tas fram i samverkan med skolledare och pedagoger i 

respektive forum.  
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 Förskola och hem 
 

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

(Lpfö 98 reviderad 2016) 

 
 
Bildningsnämndens mål 

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

 

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

 

För flera förskolor är det angeläget att ytterligare arbeta med bemötandet 

för att nå alla vårdnadshavare. Det gäller också att både behålla och väcka 

engagemang för den årliga enkäten. Man uttrycker att den kunde utformas 

så att det finns utrymme för fler fria kommentarer för att skapa 

delaktighet. I något fall nämns också behovet av ökad kompetens om GDPR 

i samband med hur information delas med vårdnadshavare. 

 

4.2.4.1 Åtgärder 
Prioriterade mål 
 

Förskolorna ska:  

• finna sätt att ha dialog med vårdnadshavare som fungerar för alla 

• arbeta för att öka deltagandet i den årliga enkäten 

• tillgängliggöra de digitala verktygen för barnen 

 

Huvudmannen ska:  

• stödja dialogen genom att informera om GDPR 

• utvärdera enkätens utformning 
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• stödja utvecklingen av tillgängligheten i skriftlig information, och 

muntlig, så att alla kan ta till sig info på sitt eget modersmål. Det 

stödet bör utvecklas för samtliga förskolor 

 

4.2.4.2 Uppföljning av förändringar 

Uppföljning sker via t ex självskattningar, enkät, pedagogisk dokumentation 

och uppföljning, vilka återkommer med viss regelbundenhet över året. Se 

bilaga Stöd för dokumentation, uppföljning och analys. Former för 

uppföljning tas fram i samverkan med skolledare och pedagoger i 

respektive forum.  

 

 Övergång och samverkan 

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

(Lpfö 98 reviderad 2016) 

Att kontinuerligt se över handlingsplanerna är nödvändigt. Samverkan vid 

övergång till förskoleklassen och fritidshemmet är viktig. 

 

4.2.5.1 Åtgärder 
Prioriterade mål 

Förskolorna ska:  

• utvärdera handlingsplanerna för övergång och samverkan till 

förskoleklassen 

• utvärdera handlingsplanerna för övergång och samverkan till 

fritidshemmet 

 

Huvudmannen ska:  

• skapa förutsättningar för att forskningen präglar verksamheten 

samt stimulera att de egna erfarenheterna dokumenteras och kan 

prövas 
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4.2.5.2 Uppföljning av förändringar 

Uppföljning sker via t ex självskattningar, enkät, pedagogisk dokumentation 

och uppföljning, vilka återkommer med viss regelbundenhet över året. Se 

bilaga Stöd för dokumentation, uppföljning och analys. Former för 

uppföljning tas fram i samverkan med skolledare och pedagoger i 

respektive forum.  

 

 Uppföljning, utvärdering och utveckling 

”Förskolans kvalitet ska kontinuerligt och systematiskt dokumenteras, 
följas upp, utvärderas och utvecklas. För att utvärdera förskolans kvalitet 
och skapa goda villkor för lärande behöver barns utveckling och lärande 
följas, dokumenteras och analyseras. För att stödja och utmana barn i 
deras lärande behövs kunskap om varje barns erfarenheter, kunnande och 
delaktighet samt inflytande över och intresse för de olika målområdena. 
Det behövs också kunskap om hur barns utforskande, frågor, erfarenheter 
och engagemang tas till vara i verksamheten, hur deras kunnande 
förändras samt när de upplever verksamheten som intressant, rolig och 
meningsfull. 
Syftet med utvärdering är att få kunskap om hur förskolans kvalitet, dvs. 
verksamhetens organisation, innehåll och genomförande kan utvecklas så 
att varje barn ges bästa möjliga förutsättningar för utveckling och lärande. 
Det handlar ytterst om att utveckla bättre arbetsprocesser, kunna bedöma 
om arbetet sker i enlighet med målen och undersöka vilka åtgärder som 
behöver vidtas för att förbättra förutsättningarna för barn att lära, 
utvecklas, känna sig trygga och ha roligt i förskolan. Det är analyserna av 
utvärderingens resultat som pekar ut väsentliga utvecklingsområden. All 
form av utvärdering ska utgå från ett tydligt barnperspektiv. Barn och 
föräldrar ska vara delaktiga i utvärdering och deras röster ska lyftas fram.” 

(Lpfö 98 reviderad 2016) 

 

Reflektionen och den pedagogiska dokumentationen, menar man, går att 

utveckla. En utvecklingsmöjlighet som nämns är att hitta nya vägar för hur 

dokumentationen tillsammans med barnen kan bli mer systematisk. 

Att implementera nya läroplanen när beslut tas är ett självklart 

utvecklingsarbete. Diskussioner om vad undervisning i förskolan innebär 

kommer att fortsätta.  

 

4.2.6.1 Åtgärder 
Prioriterade mål 

Förskolorna ska:  

• vidareutveckla systematiken den pedagogiska dokumentationen 

• implementera den nya läroplanen för förskolan 
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• organisera forum för kollegial samverkan och kollegialt lärande 

• basera sina insatser på forskning alternativt beprövad erfarenhet 

 

Huvudmannen ska:  

• skapa förutsättningar för att forskningen präglar verksamhet samt 

stimulera att de egna erfarenheterna dokumenteras och kan prövas 

• skapa forum för implementering av nya läroplanen för: 

- förskolechefer 

- processledare 

 
 

4.2.6.2 Uppföljning av förändringar 

Uppföljning sker via t ex självskattningar, enkät, pedagogisk dokumentation 

och uppföljning, vilka återkommer med viss regelbundenhet över året. Se 

bilaga Stöd för dokumentation, uppföljning och analys. Former för 

uppföljning tas fram i samverkan med skolledare och pedagoger i 

respektive forum.  
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 Grundskolan 

 Normer och värden 

”Skolan ska aktivt och medvetet 

påverka och stimulera eleverna att 

omfatta vårt samhälles gemensamma 

värderingar och låta dem komma till 

uttryck i praktisk vardaglig handling i 

olika sammanhang.” 

(Lgr 11, reviderad 2017) 

 

 

De nedan redovisade områden gäller i tillämpliga delar, även 

förskoleklassen och fritidshemmet, då det är viktigt för de elever som 

deltar i de verksamheterna.  

 
Bildningsnämndens mål 

• Vi ska arbeta med värdegrundsfrågor och socialt förebyggande och 

hälsofrämjande.  

Ogiltig frånvaro ska minska, antalet elever med ogiltig frånvaro 

med mer än 10 % ska vara 0.  

 
Mycket fokus har riktats mot förbättring av det förebyggande arbetet i 

syfte att öka närvaron och tryggheten men man ser inte de effekter man 

önskar. Alla elever upplever inte att de är trygga fullt ut i skolan, vilket är 

en faktor som påverkar lärandesituationen negativt.  

Åtgärder 
Prioriterade mål 

Skolorna ska:  

• arbeta systematiskt med bemötande och förhållningssätt, god 

arbetsmiljö för eleverna och samverkan med hemmen, utifrån 

aktuell forskning 

• utveckla rutinerna för samarbete med EHT, ur ett förebyggande 

perspektiv 

• arbeta för att tidigt upptäcka mönster i frånvaron 

• identifierabehov av kompetensutveckling för både rektorer och 

pedagoger, liksom för EHT 
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Huvudmannen ska:  

• stödja arbetet med perspektiven förebyggande och främjande 

• stödja arbetet med frånvarorutinen 

• skapa förutsättningar för kompetensutveckling 

 

4.3.1.1 Uppföljning av förändringar 

Uppföljning sker via t ex självskattningar, enkät, pedagogisk dokumentation 

och uppföljning, vilka återkommer med viss regelbundenhet över året. Se 

bilaga Stöd för dokumentation, uppföljning och analys. Former för 

uppföljning tas fram i samverkan med skolledare och pedagoger i 

respektive forum.  

 

 Kunskaper 

”Skolan ska ansvara för att eleverna inhämtar och utvecklar sådana 

kunskaper som är nödvändiga för varje individ och samhällsmedlem. Dessa 

ger också en grund för fortsatt utbildning. 

Skolan ska bidra till elevernas harmoniska utveckling. Utforskande, 

nyfikenhet och lust att lära ska utgöra en grund för skolans verksamhet. 

Skolan ska erbjuda eleverna strukturerad undervisning under lärares 

ledning, såväl i helklass som enskilt. Lärarna ska sträva efter att i 

undervisningen balansera och integrera kunskaper i sina olika former.” 

(Lgr 11, reviderad 2017) 

 
Bildningsnämndens mål  

• Alla elever ska kunna läsa i skolår 1. Tidig upptäckt – tidig insats. 

Antalet barn som kan läsa de lämnar åk 1 ska årligen öka för att 

2018 vara 100 %. 

• Andelen elever som når ämnesbetyget A i åk 6 och 9 ska årligen öka 

fram till 2018. 

Vi ska ligga bland de 50 % bästa kommunerna i landet när det gäller 

att nå A-nivån på nationella ämnesproven 2015, för att 2018 ligga 

bland de 25 % bästa. 

Andelen elever med betyget A i minst ett ämne de läser ska årligen 

öka. 

 
Meritvärdet och behörigheten har vänt uppåt. Undervisningen i synnerhet 
och verksamheten i sin helhet, lyckas dock inte möta alla elever. Riktade 
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kompetensutvecklingsinsatser vad gäller bemötande generellt, lågaffektivt 
bemötande, formativ bedömning, entreprenöriellt lärande har genomförts 
och pågår.  
 

4.3.2.1 Åtgärder 
Prioriterade mål 

Skolorna ska:  

• följa de allmänna råden för extra anpassningar 

• skapa en kultur som möter elever utifrån deras individuella 

förutsättningar 

• arbeta systematiskt med Formativ undervisning 

• organisera forum för kollegial samverkan och kollegialt lärande 

• uppmuntra sambedömning vid betygssättning 

• basera sina insatser på forskning alternativt beprövad erfarenhet 

 

Huvudmannen ska:  

• stödja arbetet med extra anpassningar 

• uppdatera Planen för kunskapsuppföljning 

• tydliggöra ansvarsområden och tidsplan i det systematiska kvalitets- 

och utvecklingsarbetet 

• organisera forum för kollegial samverkan och kollegialt lärande, 

särskilt vid övergångar mellan stadier och skolor 

• skapa förutsättningar för att forskningen präglar verksamhet samt 

stimulera att de egna erfarenheterna dokumenteras och kan prövas 

 

4.3.2.2 Uppföljning av förändringar 

Uppföljning sker via t ex självskattningar, enkät, pedagogisk dokumentation 

och uppföljning, vilka återkommer med viss regelbundenhet över året. Se 

bilaga Stöd för dokumentation, uppföljning och analys. Former för 

uppföljning tas fram i samverkan med skolledare och pedagoger i 

respektive forum.  

 

 Elevernas ansvar och inflytande 

”De demokratiska principerna att kunna påverka, ta ansvar och vara 

delaktig ska omfatta alla elever. Elever ska ges inflytande över 

utbildningen. De ska fortlöpande stimuleras att ta aktiv del i arbetet med 
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att vidareutveckla utbildningen och hållas informerade i frågor som rör 

dem. Informationen och formerna för elevernas inflytande ska anpassas 

efter deras ålder och mognad. Eleverna ska alltid ha möjlighet att ta 

initiativ till frågor som ska behandlas inom ramen för deras inflytande över 

utbildningen.” 

(Lgr 11, reviderad 2017) 

 
 
Bildningsnämndens mål 

• Elevens upplevelse av inflytande i undervisningen ska årligen öka 

för att 2018 vara 100 %.  

Elevinflytandet ska årligen öka från idag, där 86 % av eleverna 

anger att de har inflytande, till att 2018 vara 100 %.  

 
 

Formativ undervisning har i forskning visat sig vara en bra väg att gå och 

därför har vi åter aktualiserat bedömningspolicyn från 2013.  

Det finns stor samlad erfarenhet av vad som fungerar som behöver spridas 

mellan, och inom, enheterna. Det finns en stor medvetenhet om att det är 

viktigt att verksamheten ständigt visar hur eleverna förväntas ta ansvar och 

i vilka frågor de kan ha inflytande. Undervisningens upplägg, med överblick, 

målsättningar, självskattning och repetition beskrivs som avgörande. 

 

4.3.3.1 Åtgärder 
Prioriterade mål 

Skolorna ska:  

• skapa strukturer som blir kända och givande för eleverna, i 

undervisningen, för utvecklingssamtal, klassråd och elevråd 

• utforma lärmiljöerna för att stödja upplevelsen av ett demokratiskt 

klimat och arbetssätt 

• verka för att det nära ledarskapet och samarbetet i arbetslagen 

utvecklas, i syfte att öka elevernas inflytande 

Detta gäller även fritidshemmet, då det är viktigt för de elever som deltar i 

den verksamheten.  

 

Huvudmannen ska: 

• stödja rektorer och utvecklingsledare i att systematiskt följa upp 

området 
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• bidra till att Bedömningspolicyn bearbetas för att öka förståelsen 

för hur elevens inflytande är viktigt för en ökad måluppfyllelse 

 

4.3.3.2 Uppföljning av förändringar 

Uppföljning sker via t ex självskattningar, enkät, pedagogisk dokumentation 

och uppföljning, vilka återkommer med viss regelbundenhet över året. Se 

bilaga Stöd för dokumentation, uppföljning och analys. Former för 

uppföljning tas fram i samverkan med skolledare och pedagoger i 

respektive forum.  

 

 

 Skola och hem 

”Skolans och vårdnadshavarnas gemensamma ansvar för elevernas 

skolgång ska skapa de bästa möjliga förutsättningarna för barns och 

ungdomars utveckling och lärande.” 

(Lgr 11, reviderad 2017) 

 
Bildningsnämndens mål 

• Vårdnadshavare och elever ska vara nöjda med våra skolor.  

Idag uppger 88 % av vårdnadshavarna att de är nöjda med skolans 

bemötande, 2018 ska det vara 97 %. 

 

De flesta enheter jobbar aktivt och riktat med att upprätthålla och 
förbättra kontakten med hemmet. Det är viktigt att det som tas upp på t ex 
föräldramöten är av stor angelägenhet för föräldrarna. Veckobrev och 
mailutskick ska vara enkla men innehållsrika, och bjuda in till delaktighet. I 
vissa fall behöver föräldrar också få stöd i att de är viktiga för sina barns 
skolgång. 
 
 

4.3.4.1 Åtgärder 
Prioriterade mål 

Skolorna ska:  

• utveckla rutiner och handlingsplaner för samverkan med hemmen 
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Huvudmannen ska: 

• stödja utvecklingen av tillgängligheten i skriftlig information, och 

muntlig, så att alla kan ta till sig info på sitt eget modersmål. Det 

stödet bör utvecklas för samtliga skolor 

 

4.3.4.2 Uppföljning av förändringar 

Detta sker via t ex självskattningar, enkät, pedagogisk dokumentation och 

uppföljning, vilka återkommer med viss regelbundenhet över året. Se 

bilaga Stöd för dokumentation, uppföljning och analys. 

 

 Övergång och samverkan 

”Förskoleklassen, fritidshemmet och skolan ska samverka på ett 

förtroendefullt sätt med varandra och förskolan för att stödja elevernas 

utveckling och lärande i ett långsiktigt perspektiv. Inför övergångar ska de 

berörda skolformerna och fritidshemmet utbyta kunskaper, erfarenheter 

och information om innehållet i utbildningen för att skapa sammanhang, 

kontinuitet och progression i elevernas utveckling och lärande. Skolan ska 

även samverka med de gymnasiala utbildningar som eleverna fortsätter till. 

Det ska även finnas samarbetsformer som syftar till att förbereda eleverna 

och deras vårdnadshavare inför övergångar.” 

(Lgr 11, reviderad 2017) 

 

Övergångarna fungerar väl. Ibland fallerar kommunikationen med 

vårdnadshavare, vilket är allvarligt. Överskolningarnas samtliga delar 

behöver planeras över en lång tidsperiod för att hinnas med så att 

samverkan kan ske med kvalitet. Det är viktigt för alla elever, särskilt viktigt 

för de elever som har särskilda behov. Alla övergångar är viktiga men 

övergången från åk 6 till åk 7 är den som innebär störst förändring, då de 

flesta byter skola, lärare liksom klasskamrater, liksom från åk 9 till 

gymnasiet. Edwise är en viktig kanal, som är avgörande att den fungerar.   

 

4.3.5.1 Åtgärder 
Prioriterade mål 

Skolorna ska:  

• ytterligare förtydliga hur dokumentationen ska ske i Edwise, särskilt 

vid nyrekryteringar 

• se över arbetsgången för överlämnanden från åk 6 till åk 7, samt 

övergången från åk 9 till gymnasiet, så att det blir en mjuk övergång 
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• revidera planerna för överlämnanden  

 

Huvudmannen ska:  

• stödja arbetet i Edwise 

• skapa utrymme att jobba för samsyn i uppdraget 

 

4.3.5.2 Uppföljning av förändringar 

Detta sker via t ex självskattningar, enkät, pedagogisk dokumentation och 

uppföljning, vilka återkommer med viss regelbundenhet över året. Se 

bilaga Stöd för dokumentation, uppföljning och analys. 

 

 Skolan och omvärlden 

”Eleverna ska få en utbildning av hög kvalitet i skolan. De ska också få 

underlag för att välja fortsatt utbildning. Detta förutsätter att den 

obligatoriska skolan nära samverkar med de gymnasiala utbildningar som 

eleverna fortsätter till. Det förutsätter också en samverkan med arbetslivet 

och närsamhället i övrigt.” 

(Lgr 11, reviderad 2017) 

 

 

Uppdraget att arbeta med studie- och yrkesvägledning är hela skolans. 

Enligt skollagen ska elever i alla skolformer, utom förskolan och 

förskoleklassen, ha tillgång till personal med sådan kompetens som kan 

tillgodose elevernas behov av studie- och yrkesvägledning. Under sin 

skoltid behöver eleven utveckla kunskaper både om sig själv och om olika 

valalternativ. Eleven behöver också utveckla förmågan att väga samman 

personliga faktorer med valalternativen för att kunna göra väl underbyggda 

studie- och yrkesval. 

 

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

• bli medveten om sig själv 

• bli medveten om olika valalternativ, såsom olika utbildningar och 

yrken 

• bli medveten om relationen mellan sig själv och valalternativen 

• lära sig att fatta beslut 
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• lära sig att genomföra sina beslut3 

 
För elevers motivation för skolarbetet och möjligheten att kunna se sig 

själva i framtida studier och arbetsliv är det mycket viktigt att ha med 

denna aspekt i övrig undervisning framöver.  

 

4.3.6.1 Åtgärder 
Prioriterade mål  

Skolorna ska, tillsammans med studie- och yrkesvägledaren: 

• kartlägga nuläge och framtida behov 

• implementera den digitala resursen, hejsyv.se 

• planera för prao för åk 8 och 9 

 

Skolorna ska: 

• arbeta för att stimulera elevers motivation för skolarbetet och 

möjligheten att kunna se sig själva i framtida studier och arbetsliv 

 

Huvudmannen ska tillsammans med rektorer och studie- och 

yrkesvägledaren: 

• forma en huvudmannaplan som stöd för kommunens samlade 

arbete, både på kort och på lång sikt 

• förankra och implementera huvudmannaplanen i skolorna 

 

4.3.6.2 Uppföljning av förändringar 

Detta sker via t ex självskattningar, enkät, pedagogisk dokumentation och 

uppföljning, vilka återkommer med viss regelbundenhet över året. Se 

bilaga Stöd för dokumentation, uppföljning och analys. 

 

 Betyg och bedömning 

”Betyget uttrycker i vad mån den enskilda eleven har uppnått de nationella 

kunskapskrav som finns för respektive ämne. Som stöd för 

betygssättningen finns ämnesspecifika kunskapskrav för olika betygssteg.” 

(Lgr 11, reviderad 2017) 

 

 

                                                           
3 Allmänna råd, Arbete med studie- och yrkesvägledning, Skolverket, 2013 
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4.3.7.1 Åtgärder 
Prioriterade mål 
Skolan ska:  
 

• arbeta systematiskt med formativ undervisning. 

• organisera forum för kollegial samverkan och kollegialt lärande 

• uppmuntra sambedömning vid betygssättning 

• basera sina insatser på forskning och eller beprövad erfarenhet 

 

Huvudmannen ska:  

• uppdatera Planen för kunskapsuppföljning 

• organisera forum för kollegial samverkan och kollegialt lärande, 

särskilt vid övergångar mellan stadier och skolor 

• skapa förutsättningar för att forskningen präglar verksamheten 

samt stimulera att de egna erfarenheterna dokumenteras och kan 

prövas 

 

4.3.7.2 Uppföljning av förändringar 

Uppföljning sker via t ex självskattningar, enkät, pedagogisk dokumentation 

och uppföljning, vilka återkommer med viss regelbundenhet över året. Se 

bilaga Stöd för dokumentation, uppföljning och analys. Former för 

uppföljning tas fram i samverkan med skolledare och pedagoger i 

respektive forum.  
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 Förskoleklassen  
”Undervisningen i förskoleklassen ska syfta till att stimulera elevernas 

allsidiga utveckling och lärande. Undervisningen ska ta sin utgångspunkt i 

elevernas behov och intressen samt i det kunnande och de erfarenheter 

som eleverna tidigare har tillägnat sig, men också kontinuerligt utmana 

eleverna vidare genom att inspirera till nya upptäckter och kunskaper. I 

undervisningen ska eleverna erbjudas en variation av arbetssätt, 

uttrycksformer och lärmiljöer som gynnar övergången från förskola till 

skola och fritidshem. Därigenom ska undervisningen i förskoleklassen bidra 

till kontinuitet och progression i elevernas utveckling och lärande samt 

förbereda eleverna för fortsatt utbildning.” 

(Lgr 11, reviderad 2017 

 

Förskoleklassen har en god verksamhet, som omfattar i princip alla 

kommunens 6-åringar.  

På den övergripande nivån behöver ett förtydligat och förbättrat stöd för 

utvecklingsarbetet. Stödet utarbetas tillsammans med rektorer och 

pedagoger. I Planen för kunskapsuppföljning har gemensamt 

bedömningsmaterial använts inom matematik, Att förstå och använda tal. 

Det ersätts av Skolverkets material Hitta språket och Hitta matematiken, 

vilket börjar användas redan hösten 2018 (blir obligatoriska att använda 

från den 1 juli 2019), för att kartlägga elevers kunskaper i matematiskt 

tänkande och språklig medvetenhet i förskoleklass. På många skolor 

behöver rektor ge ett tydligare stöd till lärarna i hur undervisningen i 

förskoleklass ska planeras, genomföras och följas upp samt skapa 

förutsättningar för planering, uppföljning, utvärdering och reflektion. Det 

finns alltså en utvecklingspotential avseende hur elevernas utveckling och 

lärande följs upp utifrån mål för verksamheten och framför allt på klass- 

och skolnivå för att utveckla verksamheten mot de nationella målen för 

utbildningen. Även att tydliggöra syftet med arbetspass och aktiviteter 

behöver bli en självklar del i undervisningen, samt att utveckla 

undervisningen avseende anpassningar efter elevernas individuella behov 

för att skapa utmaningar på rätt nivå.  

 

4.4.1.1 Åtgärder 
Prioriterade mål 

Pedagoger arbetar uthålligt med att:  

• tydliggöra, för eleverna, syftet med arbetspass och aktiviteter för 

att bli en självklar del i undervisningen 
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• utveckla undervisningen avseende anpassningar efter elevernas 

individuella behov för att skapa utmaningar på rätt nivå 

 

Rektor ger ett tydligare stöd till lärarna i:  

• hur undervisningen i förskoleklass ska planeras, genomföras och 

följas upp 

• att skapa förutsättningar för planering, uppföljning, utvärdering och 

reflektion 

• att ha forum för utveckling, t ex arbetslaget 

 

Huvudmannen stödjer genom:  

• en tydlig struktur i det systematiska kvalitetsarbetet, kopplat till 

läroplanen 

• att tillhandahålla verktyg för uppföljning 

• att ha forum för utveckling  

• att skapa förutsättningar för kompetensutveckling 

• att skapa förutsättningar för att forskningen präglar verksamheten 

samt stimulera att de egna erfarenheterna dokumenteras och kan 

prövas 

 

4.4.1.2 Uppföljning av förändringar 

Uppföljning sker via t ex självskattningar, enkät, pedagogisk dokumentation 

och uppföljning, vilka återkommer med viss regelbundenhet över året. Se 

bilaga Stöd för dokumentation, uppföljning och analys. Former för 

uppföljning tas fram i samverkan med skolledare och pedagoger i 

respektive forum.  
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 Fritidshemmet  
”Undervisningen i fritidshemmet ska stimulera elevernas utveckling och 

lärande samt erbjuda eleverna en meningsfull fritid. Detta ska ske genom 

att undervisningen tar sin utgångspunkt i elevernas behov, intressen och 

erfarenheter, men också att eleverna kontinuerligt utmanas ytterligare 

genom att de inspireras till nya upptäckter. I undervisningen ska eleverna 

erbjudas en variation av arbetssätt, uttrycksformer och lärmiljöer som 

integrerar omsorg och lärande. 

Undervisningen i fritidshemmet kompletterar förskoleklassen och skolan 

genom att lärandet i högre grad ska vara situationsstyrt, upplevelsebaserat 

och grupporienterat samt utgå från elevernas behov, intressen och 

initiativ.” 

(Lgr 11, reviderad 2017) 

 

Fritidshemmen har en omfattande verksamhet med många barn inskrivna. 

På den övergripande nivån behöver ett förtydligat och förbättrat stöd för 

utvecklingsarbetet. Stödet utarbetas tillsammans med rektorer och 

pedagoger. Undervisningskvaliteten behöver kartläggas och höjas. Arbetet 

med tydliga planeringar och utvärderingar, sk frippar, behöver stödjas. 

Dessa är viktiga inslag i det systematiska kvalitetsarbetet också på den egna 

enheten. De utgör underlag för analys av vad som fungerar och varför, för 

att på så sätt identifiera nya utvecklingsområden. Rektorer behöver 

organisera för ökad samverkan mellan fritidshemmet och skolan, bl a 

genom gemensam planeringstid. Kopplingen mellan lärtillfällen på 

fritidshemmen och den pågående undervisningen i skolan behöver stärkas 

och stimuleras. Undervisningen bör fokusera på kvaliteten i aktiviteterna, 

för att kunna arbeta systematiskt och hålla processen levande i den 

utsträckning som är önskvärd.  

 

Åtgärder 
Prioriterade mål 

Pedagoger arbetar uthålligt med att:  

• tydliggöra, för eleverna, syftet med arbetspass och aktiviteter för 

att bli en självklar del i utbildningen 

• utveckla utbildningen avseende anpassningar efter elevernas 

individuella behov för att skapa utmaningar på rätt nivå och stärka 

elevens egna lärstrategier samt självkänslan 

 

 



 
Datum 

2018-11-05 
      

      
Sida 

30(47) 

 

 

Rektor ger ett tydligare stöd till pedagogerna i:  

• hur utbildningen i fritidshemmet ska planeras, genomföras och 

följas upp, för att stärka kopplingen mellan lärtillfällen på 

fritidshemmen och den pågående undervisningen i skolan, t ex via 

sk ”frippar” 

• att skapa förutsättningar för planering, uppföljning, utvärdering och 

reflektion 

• att organisera för ökad samverkan mellan fritidshemmet och 

skolan, bl a genom gemensam planeringstid 

• att ha forum för utveckling, t ex arbetslaget 

 

Huvudmannen stödjer genom:  

• en tydlig struktur i det systematiska kvalitetsarbetet, kopplat till 

läroplanen 

• att tillhandahålla verktyg för uppföljning 

• att ha forum för utveckling 

• att skapa förutsättningar för kompetensutveckling 

• att skapa förutsättningar för att forskningen präglar verksamheten 

samt stimulera att de egna erfarenheterna dokumenteras och kan 

prövas 

 

4.5.1.1 Uppföljning av förändringar 

Uppföljning sker via t ex självskattningar, enkät, pedagogisk dokumentation 

och uppföljning, vilka återkommer med viss regelbundenhet över året. Se 

bilaga Stöd för dokumentation, uppföljning och analys. Former för 

uppföljning tas fram i samverkan med skolledare och pedagoger i 

respektive forum.  
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Bilagor 

5 Stöd för dokumentation, uppföljning 
och analys 

 

För det gemensamma SKA-arbetet finns 

följande modeller och verktyg att använda.  
 

 
 
 

 
 

Årshjul/kalendarium, med 

samtliga gemensamma 

aktiviteter, t ex 

kunskapsavstämningar, 

Nationella prov, pedagogisk-

didaktiska forum, 

kompetensutveckling, 

nämnddialoger och 

verksamhetsbesök, Hallsbergs 

förskolor och skolor. 

Årshjul för det 

systematiska 

kvalitetsarbetet, 

Skolverket. 
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Fyra formativa frågor för 

mål, genomförande, 

uppföljning och nuläge, 

Skolverket. 

Lärares undersökande 

och kunskapsbildande 

cykel, Helen Timperley. 

Beskrivning av 

ansvar för 

uppföljning och 

redovisning av 

måluppfyllelse, 

Hallsbergs skolor. 
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Illustration som 

beskriver relationen 

mellan 

styrdokumenten, 

kulturen och 

frirummet, Gunnar 

Berg.  

Analysmodell, 

SWOT, att använda 

för inventering av 

nuläge och behov, 

efter idé av David 

Lynch. 

Utvärderingsmodell, 

för att identifiera 

drivande och 

hindrande faktorer i 

möten och processer, 

självskattning samt 

gruppskattning, 

Sandahl Partner. 
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6 Bedömningspolicy grundskolan och 
förskoleklassen 

 
• All bedömning ska utgå från 

läroplanens mål 

• All bedömning ska syfta till att främja 

lärandet och öka måluppfyllelsen 

• All bedömning utgår från att alla kan 

lära och utvecklas 

• All bedömning ska vara likvärdig 

 

1. Läraren ger kontinuerligt framåtsyftande återkoppling till eleven 

utifrån mål och kunskapskrav, elevens nuläge och hur eleven ska 

utveckla sitt lärande. 

 

2. Bedömning integreras i all undervisning på ett medvetet och 

systematiskt sätt. Mål, undervisning och bedömning går i linje med 

varandra, formativ undervisning. 

 

3. Läraren arbetar för att mål och kunskapskrav blir tydliga. Elever kan 

följa sin skolgång såväl framåt i tiden som bakåt via edWise där 

även elevernas vårdnadshavare hålls informerade. På så sätt 

stimulerar vi de metakognitiva strategierna så att eleven utvecklar 

sitt eget sätt att lära.    

 

4. Bedömning används i både formativt och summativt syfte och dessa 

sker i balans. 

 

5. Eleven får utveckla sin förmåga i själv- och kamratbedömning. 

 

6. Eleven får visa sina förmågor på ett rättvisande sätt. 

 

7. Bedömning av elevens kunskapsutveckling, måluppfyllelse, betyg, 

skriftliga omdömen samt den framåtsyftande planeringen 

dokumenteras i ett gemensamt digitalt system, edWise. Skriftliga 

omdömen görs en gång per termin som grund inför 

utvecklingssamtal. Den framåtsyftande planeringen fylls i för att 

dokumentera utvecklingssamtalet inför framtida uppföljning. 

Elevernas måluppfyllelse uppdateras kontinuerligt under terminen 

för att ge en bild av lärarens bedömning - och elevens lärande - i 

förhållande till kunskapskraven.  
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8. Rektorn säkerställer att frågor om bedömning, dess funktion för 

lärandet, (kompetensutveckling, uppföljning, utvärdering) finns 

med i det systematiska kvalitetsarbetet.  

 

9. Rektorn ansvarar för att lärarkollegialt utbyte sker mellan 

verksamheter och skolor för utveckling och likvärdighet av 

bedömning. På så sätt blir bedömningen formativ också för den 

pedagogiska utvecklingen. 

 

10. Den pedagogiska planeringen är ett viktigt underlag för 

bedömningen. Elever ska vara delaktiga i planeringen och föräldrar 

ska kunna ta del. 
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7 Plan förskoleklassen 
 

Uppföljningar, analyser och beslutade 

utvecklingsinsatser för förskoleklassen som 

har genomförts under våren 2018 eller som 

planeras att genomföras under 2018/19.  

Under våren 2018 har grundskolans samtliga enheter arbetat med både 

kulturen och strukturen. Utvecklingen har konkret inneburit att rektorer 

och deras ledningsgrupper, på den egna enheten, sökt förbättra 

förutsättningar för ett kontinuerligt dokumentations- och 

uppföljningsarbete med hjälp av, t ex digitala årshjul som är tillgängliga för 

alla och som visar hur aktiviteters planering och uppföljning följer på 

varandra och på så sätt blir ett stöd i att följa och driva utveckling mot 

målen, de nationella, nämndmålen och de egna målen.  

Parallellt med enheternas process har en förvaltningsövergripande process 

pågått för att ytterligare stärka och stödja. Det har inneburit att identifiera 

stöd- och kompetensutvecklingsbehov, vilka är gemensamma, utifrån alla 

unika enheter.  

Detta har sammantaget bidragit till en ökad insikt om värdet av systematik 

i vardagen för undervisningen, men också för den egna professionella 

utvecklingen. Förvaltningen har tydliggjort vilka gemensamma verktyg, 

plattformar, mallar och metoder för planering, dokumentation och 

uppföljning som rekommenderas för ett uthålligt arbete. Fortsatt behövs 

insatser för förankring och implementering, vilket skrivs fram som 

utvecklingsområden framöver. Då det visade sig tidigt att förskoleklassens 

utmaningar i flera avseenden liknade fritidshemmens, har dessa 

behandlats parallellt. 

• Ny struktur i kvalitetsredovisning och utvecklingsplan som redovisar 
förskoleklassen i ett eget avsnitt, i enlighet med läroplanen.  

• Planen för kunskapsuppföljning uppdateras med 
kartläggningsmaterialen Hitta språket och Hitta matematiken inför 
ht 2019. 

• Förskoleklassen har en egen del i det pedagogiska 
utvecklingsforumet för rektorer. 

• Nätverket för förskoleklassen återupptas fr o m ht 2018. 

• Kompetensutveckling på både grupp och individnivå. 

• Fortsatt öka behörigheten hos de pedagoger som arbetar i 
verksamheten.  
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• Uppföljningar med riktade frågor om förskoleklassen. 

• Vid nämndens verksamhetsbesök är förskoleklassen en naturlig del, 
liksom vid de årliga resultatdialogerna.  

• Regional satsning på ”Kvalitet i förskoleklassen och fritidshemmet” 
under våren 2019, via stöd av forskare vid bl a Örebro universitet 
samt med metodmaterial framtaget av forskaren Ann S Pihlgren.  

 

Mål, krav och riktlinjer som ska följas upp och utvärderas samt 

ansvarsfördelningen mellan huvudmannen och förskoleklassen när det 

gäller uppföljningen. 

Uppföljning av elevernas utveckling och lärande utifrån mål för 

verksamheten, på klass-, skol- och huvudmannanivå för att utveckla 

verksamheten mot de nationella målen för utbildningen, sker enligt nedan. 

Pedagoger arbetar uthålligt med att:  

➢ tydliggöra, för eleverna, syftet med arbetspass och 

aktiviteter för att bli en självklar del i undervisningen 

➢ utveckla undervisningen avseende anpassningar efter 

elevernas individuella behov för att skapa utmaningar 

på rätt nivå.  

Rektor ger ett tydligare stöd till lärarna i:  

➢ hur undervisningen i förskoleklass ska planeras, 

genomföras och följas upp  

➢ att skapa förutsättningar för planering, uppföljning, 

utvärdering och reflektion 

➢ att ha forum för utveckling, t ex arbetslaget 

Huvudmannen stödjer genom:  

➢ en tydlig struktur i det systematiska kvalitetsarbetet 

kopplat till läroplanen 

➢ att tillhandahålla verktyg för uppföljning 

➢ att ha forum för utveckling 

➢ att skapa förutsättningar för kompetensutveckling 

Detta sker via t ex självskattningar, enkät, pedagogisk dokumentation och 

uppföljning, vilka återkommer med viss regelbundenhet över året.  
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 Nätverk förskoleklassen 

Syfte: Säkerställa att elever i förskoleklassen möter en undervisning som på 
ett systematiskt sätt planeras, genomförs och följs upp utifrån läroplanens 
övergripande mål för kunskaper. Stärka uppdragsfokus och därmed öka 
likvärdigheten vad gäller kvaliteten i undervisningen. Dessutom syftar 
nätverket till att stödja förskoleklassens unika roll som länk mellan 
förskolan och grundskolan, Undervisningen i förskoleklass ska bidra till 
kontinuitet och progression samt förbereda eleverna för fortsatt 
utbildning. 

 

Deltagare: pedagoger, utvecklingsledare, rektorer/biträdande rektorer, 
EHT-personal.  

 

Ledning: Utvecklingssamordnare 

 

Innehåll:  

Tydliggöra uppdraget 

Implementera rutiner för planering, undervisning och uppföljning i 
pedagogiska planeringar 

Börja arbeta med Skolverkets kartläggningsmaterial 

Uppföljning via självskattningar  

 

Material:  

Läroplanen och Skollagen  

Förskoleklassen – uppdrag, innehåll och kvalitet (Förskoleklassen – 
uppdrag, innehåll och kvalitet) 

Förskoleklassen: ett kommentarmaterial till läroplanens tredje del 

Skolverkets kartläggningsmaterial Hitta språket och Hitta matematiken 
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8 Plan fritidshemmet 
 

Uppföljningar, analyser och beslutade 

utvecklingsinsatser för förskoleklassen som 

har genomförts under våren 2018 eller som 

planeras att genomföras under 2018/19.  

Under våren 2018 har grundskolans samtliga enheter arbetat med både 

kulturen och strukturen. Utvecklingen har konkret inneburit att rektorer 

och deras ledningsgrupper, på den egna enheten, sökt förbättra 

förutsättningar för ett kontinuerligt dokumentations- och 

uppföljningsarbete med hjälp av, t ex digitala årshjul som är tillgängliga för 

alla och som visar hur aktiviteters planering och uppföljning följer på 

varandra och på så sätt blir ett stöd i att följa och driva utveckling mot 

målen, de nationella, nämndmålen och de egna målen.  

Parallellt med enheternas process har en förvaltningsövergripande process 

pågått för att ytterligare stärka och stödja. Det har inneburit att identifiera 

stöd- och kompetensutvecklingsbehov, vilka är gemensamma, utifrån alla 

unika enheter.  

Detta har sammantaget bidragit till en ökad insikt om värdet av systematik 

i vardagen för undervisningen, men också för den egna professionella 

utvecklingen. Förvaltningen har tydliggjort vilka gemensamma verktyg, 

plattformar, mallar och metoder för planering, dokumentation och 

uppföljning som rekommenderas för ett uthålligt arbete. Fortsatt behövs 

insatser för förankring och implementering, vilket skrivs fram som 

utvecklingsområden framöver. Då det visade sig tidigt att fritidshemmens 

utmaningar i flera avseenden liknade förskoleklassens, har dessa 

behandlats parallellt.   

• Genom dessa processer har fritidshemmet gjorts synligt, dels som 
en egen del, dels som en del i läroplanens gemensamma uppdrag.  
Resultatet visar vad som kommer att prioriteras under våren 2018, 
liksom fr o m hösten 2019.Ny struktur i kvalitetsredovisning och 
utvecklingsplan som redovisar förskoleklassen i ett eget avsnitt, i 
enlighet med läroplanen.  

• Fritidshemmet har en egen del i det pedagogiska 
utvecklingsforumet för rektorer. 

• Nätverket för fritidshemmet återupptas fr o m ht 2018. 

• Kompetensutveckling på både grupp och individnivå. 

• Fortsatt öka behörigheten hos de pedagoger som arbetar i 
verksamheten.  



 
Datum 

2018-11-05 
      

      
Sida 

40(47) 

 

 

• Uppföljningar med riktade frågor om fritidshemmet. 

• Vid nämndens verksamhetsbesök är fritidshemmet en naturlig del, 
liksom vid de årliga resultatdialogerna.  

• Regional satsning på ”Kvalitet i förskoleklassen och fritidshemmet” 
under våren 2019, via stöd av forskare vid bl a Örebro universitet 
samt med metodmaterial framtaget av forskaren Ann S Pihlgren.  

 

Mål, krav och riktlinjer som ska följas upp och utvärderas samt 

ansvarsfördelningen mellan huvudmannen och förskoleklassen när det 

gäller uppföljningen. 

Uppföljning av elevernas utveckling och lärande utifrån mål för 

verksamheten, på klass-, skol- och huvudmannanivå för att utveckla 

verksamheten mot de nationella målen för utbildningen, sker enligt nedan. 

Pedagoger arbetar uthålligt med att:  

➢ tydliggöra, för eleverna, syftet med arbetspass och 

aktiviteter för att bli en självklar del i utbildningen 

➢ utveckla utbildningen avseende anpassningar efter 

elevernas individuella behov för att skapa utmaningar 

på rätt nivå och stärka elevens egna lärstrategier samt 

självkänslan.  

Rektor ger ett tydligare stöd till pedagogerna i:  

➢ hur utbildningen i fritidshemmet ska planeras, 

genomföras och följas upp, för att stärka kopplingen 

mellan lärtillfällen på fritidshemmen och den 

pågående undervisningen i skolan, t ex via sk ”frippar” 

➢ att skapa förutsättningar för planering, uppföljning, 

utvärdering och reflektion 

➢ att organisera för ökad samverkan mellan 

fritidshemmet och skolan, bl a genom gemensam 

planeringstid 

➢ att ha forum för utveckling, t ex arbetslaget. 

Huvudmannen stödjer genom:  

➢ en tydlig struktur i det systematiska kvalitetsarbetet 

kopplat till läroplanen 

➢ att tillhandahålla verktyg för uppföljning 

➢ att ha forum för utveckling 

➢ att skapa förutsättningar för kompetensutveckling 

Detta sker via t ex självskattningar, enkät, pedagogisk dokumentation och 

uppföljning, vilka återkommer med viss regelbundenhet över året. 
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 Nätverk fritidshemmet 

Syfte: Säkerställa att elever i fritidshemmet möter en undervisning som på 
ett systematiskt sätt planeras, genomförs och följs upp utifrån läroplanens 
övergripande mål för kunskaper. Stärka uppdragsfokus och därmed öka 
likvärdigheten vad gäller kvaliteten i utbildningen. Dessutom syftar 
nätverket till att stödja fritidshemmets kompletterande uppdrag i relation 
till förskoleklass och grundskola. Undervisningen i fritidshemmet ska bidra 
till kontinuitet och progression samt förbereda eleverna för fortsatt 
utbildning. 

 

Deltagare: pedagoger, utvecklingsledare, rektorer/biträdande rektorer, 
EHT-personal.  

 

Ledning: Utvecklingssamordnare 

 

Innehåll:  

Tydliggöra uppdraget 

Implementera rutiner för planering, utbildning och uppföljning i 
pedagogiska planeringar 

Uppföljning via självskattningar  

 

Material:  

Läroplanen och Skollagen 

Fritidshemmets mål och resultat - att planera och utvärdera, Ann S Pihlgren  

Fritidshemmet - Ett kommentarmaterial till läroplanens fjärde del 

Metodmaterialet Fritidshemslyftet, av Ann S Pihlgren 

Skolverkets allmänna råd för fritidshem (granskas nu av Skolverket)  

https://www.laromedia.se/start.php?site=visabokinfo&isbn=44-11117-9
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9 Analysfrågor, Plan för kunskapsuppföljning 
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10 Plan för kunskapsuppföljning 
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Förord 
Allt fler väljer att bosätta sig i Hallsbergs kommun och kommunen växer.  

En ökande befolkning ställer inte bara krav på kommunens olika verksamheter, utan även krav på 

ändamålsenliga och moderna lokaler. Kommunens underhållsplaner visar samtidigt att det befintliga 

fastighetsbeståndet är i ett underhålls- och renoveringsbehov. Detta måste hanteras parallellt med 

behovet av nyinvesteringar.  

Som kommun står vi inför en stor utmaning när det gäller investeringar i verksamhetsfastigheterna 

de kommande åren.  

 

 

 

 

Ulrika Fredriksson Lindberg 

Lokalstrateg 
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1 Inledning 
Hallsbergs kommun har saknat en övergripande planering och samordning gällande 

lokalförsörjningsfrågorna för verksamheterna. 

Kommunstyrelseförvaltningen redovisar nu den första lokalförsörjningsplanen som ska fastställas av 

kommunstyrelsen. 

Denna plan har kommit till för att få en samsyn på lokalförsörjningsbehovet och 

lokalförsörjningsprocessen samt få en enhetlig strategi hur arbete med dessa frågor skall utföras i 

Hallsbergs kommun. Planen innehåller även en sammanställning av nämndernas behov av 

verksamhetslokaler.  

Lokalstrategen har med stöd av lokalförsörjningsgruppen, tagit fram en plan som sträcker sig 2019-

2022. Förslagen har förankrats i kommunledningsgruppen som i detta fall även är styrgrupp till 

gruppen. 

2 Syfte. mål och strategier för lokalförsörjning 

2.1 Syfte med lokalförsörjning  
Syftet med strategisk lokalförsörjningsplan är att ge förutsättningar för att med god framförhållning 

kunna planera och strukturera kommunens samlade lokalbehov ur verksamhetsperspektiv i ett 

nuläge samt i ett långsiktigt hållbart perspektiv. Underlaget utgör verktyg för att med god 

framförhållning kunna bedöma framtida investeringsbehov samt kommunens samlade 

lokalkostnader.  

Lokalförsörjningsplanen ska användas av kommunstyrelsen i det årliga arbetet med strategisk och 

ekonomisk plan. 

2.2 Målsättning med lokalförsörjning  
Den strategiska lokalförsörjningsplanen ska på sikt leda till att följande mål uppfylls:  

 Använda kommunens resurser på bästa sätt. 

 Skapa balans mellan behov, tillgång och efterfrågan på lokaler för kommunens olika 

verksamheter uppnås.  

 Skapa en gemensam bild av lokalbehovet i Kommunens förvaltningar i ett ekonomiskt 

perspektiv och ser kommunen som en helhet på kort och lång sikt.  

 Att i största möjliga mån samutnyttja lokaler mellan förvaltningarna på ett effektivt sätt. 

 Att den strategiska lokalförsörjningsplanen utgör ett underlag till det årliga arbetet med 

strategisk och ekonomisk plan.  

 Klargöra skillnaden mellan underhållsbehov och lokalbehov 
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2.3 Genomförande 
Lokalstrategen i kommunstyrelseförvaltningen leder arbetet med lokalförsörjningsplanen.  

Den lokalstrategiska gruppen med representanter från samtliga förvaltningar, genomför en 

lokalrevision där den lokalstrategiska gruppen inventerar användningen av sina lokaler. Lokalbehovet 

beskrivs på kort och lång sikt och bedöms utifrån omvärldsbevakning, demografisk 

befolkningsutveckling och andra politiskt beslutade dokument.  

Drift och service förvaltningen stämmer av behovet i förhållandet med underhållsplanen.  

Kommunstyrelseförvaltningen presenterar befolkningsprognoser och bevakar sambandet mellan 

strategisk lokalförsörjningsplan och kommunens budgetarbete.  

Hela kommunens sammanställda lokalbehov jämförs med tillgängliga lokalresurser inom 

fastighetsbeståndet och beslutas i kommunledningsgruppen som i detta fall är styrgruppen för 

arbetet. 

En prioritering görs därefter i styrgruppen för att skapa samsyn och ge förslag till 

kommunövergripande inriktningsbeslut avseende lokalfrågorna. Resultatet presenteras slutligen i 

den strategiska lokalförsörjningsplanen som beslutas i kommunstyrelsen. Lokalförsörjningsplanen ska 

sedan uppdateras årligen och redovisas i kommunstyrelsen. 

När lokalbehoven ska realiseras, krävs ett uppföljande arbete och politiska inriktningsbeslut för varje 

enskilt projekt. I inriktningsbeslutet skall även de ökade driftskostnaderna samt eventuellt 

inventariebehov ingå för att få en helhetsbild över de framtida kostnaderna. 

Det är viktigt att notera att nämnderna/verksamheterna ansvarar för att över tid bära sina 

lokalkostnader.  

2.4 Strategier som påverkar lokalförsörjningen 

2.4.1 Lokalbestånd 
Kommunen äger fastigheter och hyr in lokaler för sina skiftande behov och verksamheter. När det 

gäller byggnader är syftet i första hand att tillgodose lokalbehovet för primära verksamheter som 

utbildning, vård och omsorg, kultur och fritid, teknik, administration, LSS verksamhet mm. Totalt 

omfattar kommunens verksamheter ca 103 000  m² lokalyta varav Hallsbergs kommun förvaltar drygt 

69 500 m² uthyrningsbar lokalyta. Hallsbergs kommun äger och förvaltar genom drift och service 

förvaltningen Skol-, förskole-, administrationslokaler, kulturhistoriska byggnader, samt ansvarar för 

kommunens markreserv.  

Fastighetsbolaget Hallsbergs Bostads AB bildades i april 2017 och ägs av Hallsbergs kommun. Bolaget 

omfattar bostäder, Särskilda boende för äldre samt LSS boenden. Gällande verksamhetsfastigheter 

bolaget har motsvarar det 12 500 m² (vanliga bostäder för allmännyttan innefattas ej). 

Drygt 10 200 m² hyrs externt av andra förvaltare till kommunens verksamheter.  En av de största 

externa uthyrningarna kommunen har idag är ca 4800 m² som hyrs av Region Örebro län samt ca 

4 700 m² som hyrs av av Stiftelsen Hallbo. Övriga externa hyrningar är föreningen folkets hus 

Östansjö, AKKA samt EON. 
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Bild1: Fördelning internt/externt förhyrda ytor 2018 

 
Bild 2: fördelning av uthyrbara lokaler per användningsområde 2018 

Personalutrymmen och administrationsytorna är inte fullständiga.  Det tillkommer ytor som är insprängda i verksamheten. Dessa räknas 

upp som lokalarbetsytor inom skola/förskola respektive äldreboenden och beräknas inte under gällande kategori. 

 

Kommunens befintliga fastighetsbestånd har varit i ett omfattande underhålls och renoverings 

behov. Underhållsplaner har tagits fram under 2016/2017 och arbetet med underhållsplanen 

fortskrider. Dessa planer skall samverka med den lokalstrategiska planen. 

2.4.2 Grundprinciper för lokalförsörjning 
I den strategiska lokalförsörjningsplanens prognoser presenteras överskott eller underskott på 

antalet platser och behov av lokaler för kommunens olika verksamheter. Prognoserna ska ge stöd för 

ett långsiktigt hållbart lokalutnyttjande utifrån verksamhetens kvalitetskrav. En grundprincip är att de 

kommunala verksamheterna i första hand ska bedrivs i kommunens fastighetsbestånd. Extern 
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förhyrning ska endast ske i de fall lämpliga lokaler inom kommunen saknas eller i de fall 

ombyggnation inte är ekonomiskt försvarbart.  

Den strategiska lokalförsörjningsplanen presenterar kommunens samlade behov av 

verksamhetslokaler i ett nuläge fram till och med år 2022.  Verksamheternas samlade behov av 

lokaler presenteras utan prioritering i bilaga 1. 

För att få fram nya verksamhetslokaler krävs både, tid, resurser och politiska inriktningsbeslut. Ett 

nybyggnadsalternativ där det saknas detaljplan för önskat verksamhetsändamål kan ta upp till fem år 

att få fram. Ibland kan det ta ännu längre tid beroende på överklagande av detaljplaner, förlängda 

upphandlingstider eller långa byggtider. 

3     Behovsanalys utifrån befolkningsprognosen 
En viktig utgångspunkt för planen är kommunens befolkningsprognos och nybyggnationsplaner. 

Befolkningsprognosen är baserad på den prognos som togs fram i juni 2018.  

Hallsbergs kommun ökade under 2017 med 283 invånare, en trend som vi sett fortgå, dock ser vi att 

det stannat av lite under första halvåret 2018. Orsaken till detta kan vara den bostadsbrist vi befinner 

oss i för närvarande. 

Vi ser dock en trend med fler inflyttningar än utflyttningar samt att det pågår ett generationsskifte i 

villorna i flera av våra tätorter. Vi bör också beakta förhållandet till tillnybyggnadsplanerna i 

kommunen samt fastighetsbolagets nybyggnationer. 

Utifrån dessa antagande har varje förvaltning gjort en analys och antagande. 

3.1 Skola och Barnomsorg 

3.1.1 Befintliga skol- och förskolelokaler i Hallsbergs kommun 
Vid en analys av grundskole- och förskoleverksamhetens befintliga lokaler kan man konstatera att 

det finns skillnader både utrymme och kostnader för de olika byggnaderna. Siffrorna visar också 

skillnader i kvadratmeterhyra där nya lokaler generellt är dyrare per kvadratmeter än äldre 

lokaler.(Barn och elevantalet är statistik från 15 oktober, en utökning med ca 10% sker under 

vårterminen) Disponibel yta och kvadratmeterhyran leder tillsammans till skillnader i lokalernas 

kostnad per inskrivet barn i verksamheten. 

 Årshyra Yta (m²) Antal barn Kr/m² M² per 

barn 

Kr/barn 

Fredriksbergsskolan  1 970 159 2 332 160 845 14,5 12 314 

Östansjö skola 2 346 623 2 112 95 1 111 22,2 24 701 

Stocksätterskolan 2 061 953 3 831 321 538 11,9 6 423 

Långängskolan 2 529 935 4 000 423 632 9,5 5 980 

Transtenskolan 3 353 643 6 890 350 487 19,7 9 582 

Sköllersta skola 2 606 449 2 221 146 1 174 15,2 17 852 

Folkasboskolan 4 743 596 6 150 373 771 16,5 12 717 
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Långängskolans lokaler är under kommunens referensvärde 15-16 m²/barn som generellt används 

vid nybyggnationer av skollokaler. Där har man vid ombyggnationen disponerat om ytorna så att de 

är välfungerande och lokaleffektiva ytor. Östansjö skola ligger långt över referensvärdet. Orsaken till 

detta är skolans breda korridorer och trapphus samt att skolan disponerar en paviljong som tar 

mycket yta.  

 Årshyra Yta (m²) Antal barn Kr/m² M² per 

barn 

Kr/barn 

Fsk Sagobacken 863 324 449 43 1923 10,5 20 077 

Fsk Tallbacken 444 062 529 53 839 10 8 378 

Fsk Östansjö 602 872 694 56     12,4 10 766 

Fsk Stocksätter 438 820 782 43 561 18,1 10 205 

Fsk Norrgården 1 239 318 998 (+666 

källarplan) 

78 745 12,79 

(21,33) 

15 888 

Fsk Hässleberg  348 422 208 35 1675 5,9 9 954 

Mullvaden 90 240 94 13 960 7,2 6 942 

Fsk Kompassen 1 484 858 1219 117 1218 10,4 12 691 

Fsk Björkängen 634 594 763 63 832 12,1 10 072 

Fsk Tranängen 489 286 367 34 1333 10,8 14 390 

Fsk Vibytorp 856 226 527 53 1 064 9,9 16 155 

Fsk Treudden 766 093 737 47 1 039 15,6 16 299 

Fsk Ekhagen 372 949 590 40 632 14,7 9 324 

Fsk Folkasbo 461 116 356 34 1 295 10,4 13 562 

Fsk Gläntan 695 011 390 34 1 782 11,5 20 442 

Fsk Gullvivan 356 530 506 60 705 8,7 5 942 

Fsk Hjorten 899 125 666 21 1350 31,7 42 815 

Hallsbergs kommuns referensvärde för förskolan är 10 m² per barn för förskola och vad gäller 

utemiljö 35 m² per barn. Här kan vi se att Hässleberg ligger långt under värdet. Det högsta värdet har 

förskolan Hjorten som har ytor i en gammal skollokal och är ytkrävande. Dock finns även i ytan 10 

fritidselever som inte är inräknad i kvadratmeterytan per barn. 

3.1.2 Prognos Grundskola 
Enhet Lå 18/19 Lå 19/20 Lå 20/21 Lå 21/22 Lå 22/23 Lå 23/24 

Stocksätterskolan 321 318 325 334 342 356 

Fredriksbergs skola 160 161 166 159 156 147 

Östansjö skola 95 99 93 92 92 95 

Transtenskolan 350 375 403 437 445 466 

Långängskolan 423 431 451 439 427 413 

Sköllersta skola 146 137 141 143 151 144 

Folkasboskolan 373 385 393 417 424 430 

Totalt elever 1868 1906 1972 2021 2037 2051 
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I ovanstående skolprognos ingår kommunens asylsökande elever samt underlag för in- och 

utflyttning. Dock ingår inte planerna för exploateringsområdena samt nybyggnationsplanerna i 

kommunen. 

Totalt inom kommunen kommer elevantalet att öka med ett genomsnitt med 50 elever per år.  

Prognosen visar även att barnkullarna i Hallsberg kommer att öka ytterligare den närmsta 6 

årsperioden, vilket gör att det i de nuvarande lokalerna blir svårt att inrymma alla tillkommande 

elever: 

 

 Stocksätterskolan på norra sidan Hallsberg, som idag redan är fylld till bristningsgränsen i 

nuvarande lokaler, fortsätter att öka med ca 5 procent per år. 

 

 Transtenskolan har en utveckling, ca 8 procent, som sträcker sig långt över fyraårsperioden, 

vilket innebär ett behov av lokaler som har ett mer effektivt lokalanvändande. 

 

 Långängskolan se ut att passera en topp om ett par år. Dock räknar inte prognosen med 

någon befolkningsökning efter 2020-2021 men med tomtförsäljningen pågår på Södra sidan 

Hallsberg, kommer ett flertal hus byggas av barnfamiljer som har behov av skolgång, vilket 

gör att man antar att elevantalet utöver prognosen kommer att öka. 

 

Detta medför även behov av utökat utrymme för matlagning, mottagning av mat, matsalar och 

idrottshallar. 

3.1.3 Prognos Förskola 
Hallsberg 

Prognosen visar att barnkullarna i Hallsberg inte kommer att öka ytterligare de närmsta åren. 

Prognosen har dock inte tagit hänsyn till någon ny bebyggelse. De stora exploateringsområdena i 

Hallsberg ligger i Samsala samt Vibytorp och de som bygger och flyttar in är i huvudsak barnfamiljer. 

Även i äldre hus ser vi en generationsväxling. 

Vi ser även att andelen barn i förskole- och skolålder ökar i Hallsberg. De medborgare som anmält 

behov av plats idag fyller alla förskoleplatser på södra sidan, inklusive den tillfälliga avdelningen vi 

idag har på Kompassen. 

På norra sidan av Hallsberg så bör den sidan vara löst i och med nya förskolan som är färdig att tas i 

bruk i augusti 2019. Då går man ur förskolelokalerna på Stocksätter och de tillfälliga lösningarna på 

Norrgårdens övervåning samt källarlokalen Mullvaden. 

Pålsboda 

Pålsboda har idag två provisoriska avdelningar. Vid analys av prognosen kommer behovet kvarstå 

fram till 2022 och vidare. Asylsökande barn är inte inräknade. 

Vretstorp 

I Vretstorp tycks även här en generationsväxling ske i villorna samt att alla tomter nu är bebyggda. 

Asylboendets framtid som idag kräver en del förskoleplatser finns också med som en parameter i 

bedömningen. En utökning av en halv avdelning kan bli aktuellt redan under vårterminen 2019.  
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3.2  Omsorg för äldre 
För äldreomsorgens del verkar behovet av plats på särskilt boende samt behov av hemtjänstinsatser 

ha minskat från 2017 och fram till i dagsläget.  

Ledningsgrupp SAF har analyserat befolkningsutvecklingen utifrån de tabeller som SCB skickat ut. Där 

ser man att antalet 80 -w har minskat under den här perioden, vilket stämmer överens med att 

särskilt boende har flera tomma lägenheter och hemtjänstgruppernas antal brukare och 

biståndsbedömda tid har sjunkit. Vi har utifrån dagens behov analyserat och räknat på en prognos 

hur det kommer att se ut fram till 2022. Vi har antagit att om det ser ut som idag så är det 15 % av de 

som är 80 -w som kommer att bo på Säbo. Som framgår av tabellen nedan så är antalet lägenheter 

för många fram till 2020 och i balans 2021 och 2022. Därefter kommer behovet av Säbo att öka år för 

år. 

År Andel 80 -w Behov av lägenhet i Säbo 

2019 895 134 

2020 913 137 

2021 949 142 

2022 977 147 

2023 1012 152 

2024 1072 161 

2025 1122 168 

2026 1150 173 

Vi har också gjort antagandet att om det ser ut som idag så kommer 30 % av de som är 80 w att 

behöva ha hemtjänstinsatser. I tabellen nedan anges antalet 80 w minskat med det antal vi tror bor 

på Säbo.  

År Andel 80 -w Behov av Hemtjänst 

2019 761 228 

2020 776 233 

2021 807 242 

2022 830 249 

Ökningen av antalet som antas ha hemtjänst är 21 personer under åren 2019-2022. Det är en siffra 

som kommer att bli ganska kännbar för hemtjänsten, bl a med ökat behov av personal. Även andra 

resurser kommer sannolikt att öka som t ex behovet av bilar. Det kommer att bli än viktigare med, 

och behov av, förebyggande arbete som Utredningsteam, Trygg hemgång och det förebyggande 

arbetet på dagcentraler och dagverksamheter. Vi kommer att behöva utveckla det rehabiliterande 

arbetssättet än mer för att i den mån det går minska behovet av hemtjänst insatser.   
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Siffror och statistik framtagen från befolkningsprognos 

för Hallsberg, framtagen av SCB.  

  

      

      

 Befolknings statistik   

  män kvinnor sammanlagt Helhet 

2017 80-89 år 293 389 682  

 90-W år 42 119 161 843 

2018 80-89 år 309 398 707  

 90-W år 40 117 157 864 

2019 80-89 år 329 407 736  

 90-W år 45 114 159 895 

2020 80-89 år 344 413 757  

 90-W år 44 112 156 913 

2021 80-89 år 358 425 783  

 90-W år 45 113 158 941 

2022 80-89 år 374 443 817  

 90-W år 47 113 160 977 

2023 80-89 år 397 455 852  

 90-W år 47 113 160 1012 

2024 80-89 år 421 483 904  

 90-W år 53 115 168 1072 

2025 80-89 år 450 507 957  

 90-W år 53 112 165 1122 

2026 80-89 år 452 530 982  

 90-W år 55 113 168 1150 
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4 Sammanställning av förvaltningarnas 
behovsprognoser 

De rangordnade behoven som varje förvaltning presenterar, är utarbetad tillsammans med 

representanterna från varje förvaltning i Hallsbergs kommun.  

4.1 Bildningsförvaltningen 
Bildningsnämnden fullgör kommunens uppgifter inom det offentliga skolväsendet för barn och 

ungdomar. 

Nämndens ansvar omfattar förskoleverksamhet, förskoleklass, grundskola/obligatoriska särskolan, 

kulturskola, ungdomsgård, bibliotek, samt fritidsanläggningar och kulturavdelning.  

 

Prioritets 

ordning 

Objekt 

(typ av lokal) 

Beskrivning av behovet  

1 Stocksätterskolan Beskrivning av behovet: 

Renovering och anpassning av sista benet som idag är förskola, 

till skola. Anpassa administrationslokalerna så att vi får till fler 

arbetsplatser då verksamheten är trångbodd. 

Förslag på lösning: 

 Behov av ombyggnation likt etapp 1 och 2. 

2 Förskola Pålsboda/ 

Folkasboskolan 

Beskrivning av behovet: 

Idag är två avdelningar provisoriskt insprängda i skolans lokaler 

för att lösa situationen. 

Man ser i prognosen att behovet kommer att kvarstå. 

För att få en fungerande skola och förskola, behöver lokalerna 

anpassas i skolan för att bli ändåmålsenliga och flexibla 

passande för både skola och fritidsverksamhet samt förskolan 

till att bli en förskola med två avdelningar. 

Förslag på lösning: 

Ombyggnation av Folkasboskolan att använda befintliga 

provisoriska lokaler och anpassa skolan till att få ett mer 

effektivt lokalanvändande.  
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3 Fsk Norrgården Beskrivning av behovet: 

Norrgården, som från början var ett äldreboende, har i dag 

många ineffektiva och onyttjade ytor som inte är anpassade för 

förskoleverksamhet. Utöver detta detta har fastigheten ett 

stort underhållsbehov.  

Förslag på lösning: 

Under planperioden undersöka hur stora kostnaderna kring 

underhållsbehovet fastigheten är. 

Detta för att få en bedömning av fastighetens skick innan 

arbetet med bygga om lokalerna till en modern förskola startar. 

4 Transtenskolan Anpassning av den pedagogiska miljön till en modern skola. 

Förslag på lösning: 

Ombyggnation för att anpassa lokalerna för dagens verksamhet 

samt öka lokaleffektiviteten. 

5 Förskola söder. Beskrivning av behovet: 

Utökat behov av 3-5 avdelningar under planperioden. 

Förslag på lösning: 

Analys av framtidens behov.  

Ev paviljonglösning vid Vibytorp. 

6 Förskola Vretstop Beskrivning av behovet: 

Förskolan Sagobacken har ett tillfälligt bygglov som löper ut 

2022-08-22 ett arbete måste pågå under planperioden för att 

arbeta för ett permanent bygglov alternativt en ny lösning av 

byggnad om det inte går att lösa. 

Det finns ett accelererande behov av platser i Vretstorp. Det 

finns troligen behov av utökade lokaler redan våren 2019. Det 

finns där möjlighet att hyra lokaler externt av Kristallkyrkan.  

Utvecklingen behöver följas upp då det kan vara behov av en 

utökning av förskolelokalerna om trenden vi ser nu fortsätter. 

Förslag på lösning: 

Arbete med att se om man kan hitta lösningar för detaljplanen 

så att verksamheten får permanent bygglov. Under 

planperioden måste vi annars arbeta för att finna en annan 

lösning som skulle kunna vara in köp av paviljong. 

7 Alléhallen - badet Beskrivning av behovet: 

Alléhallen är idag inte ändamålsenlig ur handikappsynpunkt 

och badhuset är på sikt inte i ett godtagbart skick.  

En utredning pågår kring fastighetens skick för att kunna 

klargöra de behov som finns och åtgärd för detta. 

Förslag på lösning: 

Separat redovisning kommer under slutet av 2018 
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8 Biblioteket Beskrivning av behovet: 

Centrumhuset blir väldigt varmt under sommaren samt väldigt 

kallt och dragigt på vintern. Ett helhetsgrepp behöver göras 

kring detta för att arbetsmiljön skall bli dräglig. 

Förslag på lösning: 

Rotrenovering, VA, Vent 

9 Ny idrottshall Beskrivning av behovet: 

Behovet finns från föreningarna, men också från skolan. En ny 

timplan med fler idrottstimmar kommer samt utökat antal 

elever kräver mer plats i idrottshall. Viktigt att en ny eller 

utbyggd hall placeras i anslutning till skola, i dagsläget är 

största behovet i anslutning till Långängskolan. 

10 Fredriksberg- 

skolan 

Beskrivning av behovet: 

Elevantalet ökar och skolan är idag delvis trångbodd. Fortsätter 

elevökningen, finns på sikt behov av fler klassrum. 

 

Detta bör hållas under bevakning under planperioden. 

Förslag på lösning: 

Bevakning och analys av behovet under planperioden. 

 

 

4.2 Social och arbetsmarknadsförvaltningen 
Socialnämnden fullgör kommunen uppgifter enligt socialtjänstlagen, hälso- och sjukvårdslagen, lag 

om stöd och service för vissa funktionshindrade, alkohollagen, skuldsaneringslagen, lag om färdtjänst 

och lag om riksfärdtjänst.  Nämnden ska inom individ- och familjeomsorgen erbjuda tjänster inom 

vård, behandling, rådgivning, service och sysselsättning. Verksamheten riktar sig till de boende i 

kommunen. Vidare tillhandahåller nämnden inom äldreomsorgen särskilda boenden samt hemtjänst. 

Insatser beviljas med stöd av socialtjänstlagen. Hälso- och sjukvård ges till de boende inom särskilda 

boendeformer. Nämnden erbjuder även olika insatser till personer med funktionshinder. Insatser 

sker i form av boenden, daglig verksamhet, personlig assistans, kontaktperson och fritidsverksamhet.  

Nämnden har även ansvar för samhällsorientering i samband med flyktingmottagande, samt för 

kommunens åtgärder för arbetslösa inom det arbetsmarknadspolitiska området.  

Socialnämndens verksamheter har relativt stora lokalbehov. De olika boendeformerna varierar 

utifrån den enskildes behov.  
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Prioritets- 

ordning 

Objekt 

(typ av lokal) 

 

1 SAF kontor 
 

Beskrivning av behovet: 

IFO saknar 16 kontorsarbetsplatser på socialförvaltningen. Idag 

sitter socialsekreterarna 2-3 stycken i samma kontor utan 

möjlighet till sekretess vid besök och telefonsamtal. 

Det blir dålig luft i de delade kontoren som inte är avsedda för 

fler än en vilket bidrar till huvudvärk samt att det är en 

stressande situation för de som arbetar. 

Det finns inga samtalsrum för att kunna ta emot besök. 

För samtlig personal är personalutrymmet för litet, alla får inte 

plats att äta. Ljudnivån är hög och det blir störande moment 

och små förutsättningar för återhämtning på lunchrasten. 

Centrumhuset blir väldigt varmt under sommaren samt väldigt 

kallt och dragigt på vintern. Ett helhetsgrepp behöver göras 

kring detta för att arbetsmiljön skall bli dräglig. 

Förslag på lösning: 

Förslag på en stegvis utökning av verksamheten finns på 4-6 

kontorsrum i delar av LRF:s lokaler från årsskiftet samt att hyra 

in SAF i Kommunalförbundets fastighet när de flyttar till 

Skördetröskan 4. 

1 Fyrklöverns 
dagverksamh
et, LSS 
 

Beskrivning av behovet: 

Fyrklövern har i dag lokaler som är för trånga och undermåliga för 

verksamhetens behov och har inte den handikappanpassning som 

krävs.  Inga möjligheter till utevistelse finns. 

Förslag på lösning: 

Under planperioden finna ändamålsenliga lokaler för verksamheten. 
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2 SAF reception 
 

Beskrivning av behovet: 

Receptionen är i dagsläget inte funktionell, välkomnande och säker. 

Det är ett trångt utrymme att ta emot besök i och det är inte möjligt 

att upprätthålla sekretessen, integriteten och värdigheten när de 

besökande måste stå tätt intill varandra. Entrén behöver byggas om 

och anpassas efter dagens behov för att skapa ett bättre mottagande 

samt skapa en tryggare arbetsmiljö för receptionspersonalen då hot 

och våld förekommer. Även vissa kontors- och besöksrum behöver 

anpassas till det behov som åligger verksamheten. 

Förslag på lösning: 

Bygga om och anpassa entrén så att den blir öppen välkommen men 

ändå säker. Anpassa de kontorsrum så att de passar verksamheten. 

Ritningsförslag finns 

3 Korttids 
platser LSS 
 

Beskrivning av behovet: 

Kommunens kortidsenhet är "insprängd" i kommunens 

serviceboende för LSS. Det betyder att hyresgästerna som bor i 

serviceboendet dela gemensamhetsutrymme med de som kommer 

till korttids, vilket skapar en ohållbar situation för de boende då det 

blir turbulent för de fasta boende som behöver struktur, trygghet och 

rutiner för att få vardagslivet att fungera. 

Förslag på lösning: 

I samband med nybyggnationen av särskilt boende, planeras 

Verksamheten flytta till de lediga lokalerna som blir på Kullängen och 

där skapa 4 platser. 

4 Träffens dag 

verksamhet, 

LSS 

Beskrivning av behovet: 

Träffen är idag trångbodda och behöver på sikt större lokaler. 

Förslag på lösning: 

Under planperioden finna ändamålsenliga lokaler för verksamheten. 

5 Svalan, Fritids 

LSS 

Beskrivning av behovet: 

Verksamheten har utökat från 5 till 10 ungdomar läsåret 2018-2019, 
vilket gör att det blir trångt i lokalen. 
Förslag på lösning: 

Under planperioden behöver en analys av det framtida behovet är 
framöver göras för att sedan skapa en lokal som har den storlek som 
verksamheten behöver. 
En viss samordning med skolans verksamhet borde kunna ske. 
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6 Äldreboende 
LSS 
alternativt 
Grupp- 
boende LSS 
 

Beskrivning av behovet: 

Kommunen betalar idag ca 7 mkr årligen i utjämningssystem för LSS. 

Kan vi bygga ett äldreboende alternativt ett gruppboende för LSS, för 

att skapa platser för att få hem de hyresgäster som vi har placerade i 

annan kommun, alternativt få in de 4 invånare som idag bor hemma 

när det är dags att flytta hemifrån, sänker vi även kostnaderna i 

utjämningssystemet. Ett särskilt boende anpassat för äldre 

funktionshindrade skulle kunna vara ett alternativ då detta har ett 

mycket specifikt omvårdnadsbehov. 

Förslag på lösning: 

Under tidsperioden utreda behovet vad för slags typ av boende 

kommunen har behov av. 

7 Tvätteri Beskrivning av behovet: 

Ett tvätteri som servar all tvätt i egen regi. 

 

4.3 Drift- och serviceförvaltningen 
Drift- och servicenämnden fullgör uppgifter avseende kommunens vatten- och avloppsförsörjning, 
väghållning, parker, natur- och grönområden. 

Nämnden förvaltar kommunens fastigheter både vad gäller underhåll, drift och skötsel. Nämnden gör 
anpassningar av lokaler vid förändrade verksamheter och uppmärksammar investeringsbehov. 

Vidare ansvarar nämnden också för bygglov, där vi ser till att husbyggande och bruk av mark och 
vatten sker på ett hållbart sätt så människors hälsa och miljön skyddas. Så också energirådgivning där 
uppvärmningssätten i lokaler har stor betydelse både för komfort, ekonomi och miljö. Miljö- och 
livsmedelstillsyn ingår också i nämndens verksamhet.  Utöver detta även bostads-anpassning, där 
man kan få bidrag för att anpassa sin bostad om man har funktionshinder.  

Eftersom drift- och servicenämnden hanterar bygglov, Gata-park/VA och även har fastighetsansvaret, 
uppstår det jävsituationer vid beslut om bygglov för egna fastigheter. Därför har 
myndighetsnämnden i uppgift att fatta beslut i frågor, där jäv annars skulle uppstå. 

Nämnden ansvarar för kommunens måltidsverksamhet som serverar vällagad, näringsrik och smakrik 
kost till förskola, skola och äldreomsorg. I de flesta matsalar serveras två rätter och ett vegetariskt 
alternativ. Även en ökad andel specialkost lagas efter ordination från läkare. 

Under nämndens ansvar ligger också kommunens städverksamhet där man arbetar mycket med att 
hitta produkter och metoder som kombinerar ekologiskt tänkande och ergonomiskt riktiga metoder 
med god städekonomi. Välstädade lokaler är en nödvändighet för att undvika allergier, sjukdomar 
och även onödigt slitage i våra anläggningar. 

Vidare fullgör nämnden det lokala trafiksäkerhetsarbetet i fråga om trafiksäkerhetsbefrämjande 
åtgärder. Myndighetsutövning sker i form av handikapptillstånd, lokala trafikföreskrifter, lokala 
ordningsföreskrifter upplåtelse av allmän platsmark samt olika dispenser. Drift- och 
servicenämnden/förvaltningen ansvarar för ett mycket omfattande anläggningskapital. 
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Prioritets- 

ordning 

Objekt 

(typ av lokal) 

Beskrivning av behovet samt  

förslag på lösning 

1 Tillagningskök  Beskrivning av behovet: 

Eftersom produktionskapaciteten är nådd på Alléskolan 

(Prioritet 2), behöver ett tillagningskök skapas för att lätta på 

situationen i väntan på att en långsiktig hållbar lösning är 

beslutad.  

I dagsläget ligger kapaciteten ca 300 portioner över vad lokalen 

mäktar med och under höstterminen i samband med 

nybyggnationen av förskola norr tillkommer 160 portioner. 

 

Förslag på lösning: 

Titta på en lösning på tillagningskök som avlastar SUFs kök med 

300-500 portioner fram till dess att en långsiktig, hållbar 

lösning för tillagningskök är framtagen. 

Förslag håller på att bearbetas fram. 

2 Tillagningskök 

Alléskolan (SUF) 

Beskrivning av behovet: 

Produktionskapaciteten på Alléskolan är nu maximerad vilket 

innebär att vi inte har möjlighet att producera och leverera fler 

portioner.  

Köket är också slitet och inte ändamålsenligt utifrån dagens 

matlagning och saknar ordentliga kylar och frysar samt 

förvaring för att vi skall kunna uppfylla de livsmedelskrav som 

ställs på kommunen. 

Förslag på lösning: 

En ombyggnation krävs för att göra köket effektivare, det 

ökade elevantalet ställer även här stora krav på ytor och 

utrustning. I vårt avtal med SUF ingår att vi själva ska bekosta 

ombyggnationer och förändringar inom köket. 

3 Omklädningsrum/ 

Kontor, 

vaktmästeri/ 

Gata park 

Samt städcentral 

och 

kontorsutrymme för 

städcentralen 

 

Beskrivning av behovet: 

Vaktmästarna som befinner sig på gatukontoret tillsammans 

med Gata/park är idag trångbodda och har idag inte 

ändamålsenliga lokaler. Gata-park saknar kontorsytor för 

medarbetare, omklädningsrum för damer delas med 

städmaterial samt man väldigt trångbodda i herrarnas 

omklädningsrum. 

Förslag på lösning: 

Vid köp av fastigheten Skördetröskan 4 (Stenen) planeras hela 

verksamheten samt städcentralen flytta dit. 

Dock behöver fastigheten byggas om så att det passar 

verksamheten. 
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4 Tillagningskök 

Sköllergården, 

Folkasboskolan

  

Beskrivning av behovet: 

I Pålsboda finns idag två tillagningskök: Sköllergården och 

Folkasboskolan. Något som är ineffektivt och kostsamt 

samtidigt som Folkasboskolans lokaler inte klarar av den 

matlagningskapacitet som det finns behov av. Arbetsmiljön i 

båda köken har stora brister. Folkasboköket saknar ett 

omklädningsrum. 

Förslag på lösning: 

Under planperioden bygga om de två köken så att båda köken 

blir ändamålsenliga utefter sina behov. 

5 Källsorterings-

utrymmen/ 

miljöbodar 

Beskrivning av behovet: 

Hallsbergs Kommun är idag dåliga på att källsortera sitt avfall, 

detta då det saknas utrymmen för att ha en källsortering i. Det 

finns önskemål från flertalet verksamheter att börja med 

sortering, men att ge möjligheten kräver investeringar. 

Förslag på lösning: 

En investering på fyra miljöbodar per år vilket innebär 1 mkr 

per år under planperioden 

6 Tillagningskök 

Kullängen 

Beskrivning av behovet: 

Köket på Kullängen är byggt 1972. Köket är inte renoverat 

sedan dess i sin helhet. Vid utökad produktion krävs 

utbyggnation av plats för packning av matlådor (packrum), frys, 

kylrum och förråd. Volymen av antal portioner kommer att öka 

då fler vårdplatser planeras vid nybyggnation av särskilt 

boende. Arbetsmiljön i det befintliga köket har idag stora 

brister. Endast ett omklädningsrum för damer och herrar.  

Förslag på lösning: 

I samband med nybyggnationen av särskilt boende, planeras 

köket flyttas till de lediga lokalerna som blir på Kullängen och 

anpassas efter dagens behov 

7 Mottagningskök, 

Stocksätterskolan 

Beskrivning av behovet: 

Mottagningsköket på stocksätterskolan är trångt, slitet och 

ineffektivt. Det saknas förrådsytor och kylrum, vilket gör att 

arbetsmiljön är svår att hålla på en acceptabel nivå.  

Förslag på lösning: 

Under planperioden titta på en lösning för mottagningsköket, 

då ytorna inte räcker till i köket. 
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8 Tillagningskök, 

Esslatorp 

Beskrivning av behovet: 

Tillagningsköket på Essaltorp är trångt och slitet. Även här 

drabbas arbetsmiljön och säkerheten när förrådsytor och kylar 

saknas.  

Förslag på lösning: 

Bygga om och anpassa köket efter dagens verksamhetsbehov 

för att göra köket till en bra arbetsmiljö där vi håller måtten för 

de hygieniska regler vi har idag. 

9 Städutrymmen:  

Kommunhuset 

Alléhallen,  

Norrgården, Hbg 

Sydnerikehallen, 

Centrumhuset, Hbg 

Tallbacken, 

Vretstorp 

Bibilioteket, Hbg 

Tranängen,Hbg 

Björkängen, Hbg 

Norrgården,Hbg 

Hässleberg, Hbg      

Gläntan, Pålsboda 

Stjärnan, Östansjö 

Beskrivning av behoven: 

Städavdelningen har flera städutrymmen som är för små 

och/eller slitna. De ofta minimala ytorna påverkar arbetsmiljön 

negativt för städavdelningens medarbetare. Många av 

utrymmena är inte anpassade till dagens maskinpark.  

 

Förslag på lösning: 

Under planperioden arbeta för att hitta lösningar i de olika 

utrymmena ute på enheterna som är anpassade efter dagens 

arbetssätt. 

 

10 Omklädningsrum, 

Hallsberg ARV 

Beskrivning av behovet: 

Avloppsreningsverket i Hallsberg har stort behov av nya 

personalutrymmen. Idag är utrymmena trånga och i slitet skick. 

Lokalerna är inhysta i tillfälliga baracker som tyvärr stått 

alldeles för länge.  

Förslag på lösning: 

Placering av ny paviljong på VA anläggningen som ersätter 

nuvarande med mer utrymme och efter dagens behov 

 

4.4 Kommunstyrelseförvaltningen 
Kommunstyrelseförvaltningen biträder kommunstyrelsen med övergripande samordning av 

kommunens verksamheter. Verksamheter som rör administrativa avdelningen, personal, ekonomi, 

IT, övergripande samhällsplanering, ansvarar för mark- och exploateringsärenden, lokalplanering, 

information, marknadsföring, näringsliv och turism är organiserade under kommunstyrelsen. 

Samtliga verksamheter och den politiska majoriteten samt oppositionen är lokaliserade till 

kommunhusets lokaler.  
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Prioritets- 

ordning 

Objekt(typ av lokal) Beskrivning av behovet samt  

förslag på lösning 

1 Utbildningslokalen Beskrivning av behovet: 

Utbildningslokalen har idag uttjänt utrustning samt att 

utrymningsväg saknas för att lokalen skall vara godkänd. 

Dock har polisen företrädesrätt över lokalen 

Förslag på lösning: 

Under planperioden besluta om lokalens varande eller icke 

varande. 

Om lokalen skall användas bör ny utrustning och 

möblemang köpas in samt lösa med en dörröppning till 

biblioteket för att lösa utrymningsvägsfrågan 

2 Kommunarkiv Beskrivning av behovet: 

Lokalen är fylld med arkivmaterial och har behov av ökade 

ytor 

Kommunarkivet som är beläget på källarplan på Västra 

skolan har idag ett uttjänt brandlarm. 

Förslag på lösning: 

Under planperioden arbeta för att hitta en lösning på 

alternativ lokal. 

 

 

5 Slutord 
Vi ser i framtiden fortsatta behov ute i verksamheterna utanför planperioden som är kostsamma och 

i behov av verksamhetsanpassning.  

Prognosen påvisar trots att statistiken visar annat, att barnantalet och fortsätter att öka och att de 

äldre blir fler. Vår kommun har även framtidsvisioner att utveckla sina verksamheter som påverkar 

lokalerna och deras utformning. 

Det är viktigt att vi under kommande år arbetar vidare med de utmaningar vi har och investerar i 

våra fastigheter så att de blir välfungerade och hållbara. Arbetet med att få ett effektivt 

samutnyttjande av lokalerna och en samsyn från kommunen som helhet måste fortgå. 
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Verksamhetsbesök förskolan Gullvivan, 

Pålsboda 17 april 2018 

Syfte 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 besöker grundskolorna utifrån den rapport 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. Våren 2016 besökte nämnden de 
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kvarvarande tre fritidshemmen samt ungdomshuset KUBEN. Under hösten 

2016 besöktes Transtenskolan, Stocksätterskolan och Folkasboskolan. Ett 

besök på Familjecentralen var planerat men sköts på till våren 2017. Då 

besöktes också Östansjö förskola och Folkasboskolan. Under hösten 2017 

gjordes besök på Sagobackens förskola, Långängskolan, Transtenskolan och 

Stocksätters förskola. 

 

Bildningsnämnden besöker följande verksamheter våren 2018: 

 

Ekhagens fsk 

Hässlebergs fsk 

Gullvivans fsk 

Vibytorps fsk 
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Besökare 

Ulf Ström, vice ordförande, bildningsnämnden 

Christel Forsberg, ledamot, bildningsnämnden 

Siv Pettersson, ledamot, bildningsnämnden 

Fredrik Nordvall, förvaltningschef, bildningsförvaltningen 

Carina M Koutakis, utvecklingssamordnare, bildningsförvaltningen 

 

Förskolechefen berättar kort om Gullvivan 

Förskolan Gullvivan har en naturinriktning och Gårdstrollen som har de 

yngre är 17 barn samt Skogstrollen som har de äldre är 18 barn. Bland de 

yngre barnen har man just nu två förskollärare samt två barnskötare. Bland 

de äldre barnen arbetar två förskollärare utbildade inom ”I Ur och Skur ” 

samt en vikarie.  

Inger Andersson berättar om att de senaste två åren inneburit 

personalförändringar, samt att denna termin har krävt en nystart av 

ytterligare en avdelning som heter Stentrollen. På denna avdelning finns i 

nuläget inga utbildade förskollärare, men personalen har erfarenheter från 

vikariat på Gullvivan. De har alltså god kännedom om verksamheten, vilket 

är viktigt just nu. Det är 17 barn på Stentrollen samt en blandning av åldrar 

på barn, kulturer och inskolningen har utifrån det läget varit arbetsam. 

Under denna period har en pedagog lånats in från förskolan Folkasbo för att 

stödja. Det är alltid svårt att rekrytera behörig personal när det är en ensam 

förskollärare med obehöriga.  

Förskola har haft, samt har, stort söktryck och lokalerna behöver utökas. I 

dialogen med skolan har det varit lite trögt, men nu har Stentrollen startat i 

ett rum som fritidshemmet tidigare haft. Avdelningen är redan full och 

ytterligare 8 barn vet Inger kommer att behöva plats till hösten. Eftersom 

också skolan växer är det trångt även där. Externa lokaler är inventerat för 

förskoleändamål, men man har inte funnit något lämpligt. 

Paviljongalternativet är inte heller aktuellt. Denna situation är inte hållbar 

och servicenivån är inte ok. 

Vi jobbar och utvecklar vidare våra miljöer. Alltid utveckling.  
 
 

Rundvandring 

 

Möte med personalrepresentanter  

 

Ida Johansson, Stentrollen,  

Madeleine Olsson, UR och Skur, processledare 

Pia Karlsson, Gårdstrollen 

Isabelle Djus, förskollärare 

 

Hela Gullvivan har naturinriktning och är mycket utomhus. Arbetar med 

prioriterat med matematik och språk, normer och värden. 
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Gårdstrollen, 1–3 år, barn som går 15 timmar/v är på 

förskolan tisdag - torsdag. 

Matematik: begreppen lång-kort, prepositioner, utgår 

från pinnar och olika banor. Förstå med kroppen. De 

äldre får lite större utmaningar genom att vi ger 

uppdrag. Sånger med begreppen.  

Språk: Projektorn är ett bra hjälpmedel när man läser 

sagor, skapar gemenskap och möjlighet för dialog så att 

barnen blir delaktiga. De nyanlända gynnas av detta 

arbetssätt, de hör språket och kan härma i pratet och 

framförallt i sången. Ordförståelsen växer. 

Pedagogerna jobbar med olika genrer, läser och pratar. 

De använder ”flano” för att visualisera och 

levandegöra. Bra för alla barn. Barnen använder sina 

uttryck och vi svarar med det korrekta ordet. När ett 

barn misstänks ha svårigheter att lära sig tala, kan vi ta 

hjälp av logopeden. Eftersom de arbetar i grupper av 

barn väljer de innehåll och verktyg som gynnar alla, 

men särskilt de som behöver det mest.  

 

Ur och Skur-avdelningen, 4–5 år. Verksamheten följer läroplanen, och 

genomför målen i naturen. Figurerna Skogsknyttar och skogsmulle. Alla 

som går på Gullvivan går Ur och Skur, inget vårdnadshavare väljer. 

Vårdnadshavare är nöjda och söker gärna till just Gullvivan. Pedagogerna 

försöker att underbygga verksamheten utifrån forskningsstöd, t ex med 

nyttan av rörelse för inlärning och hälsa.  

De har köpt in en batteridriven projektor som går att ha med i skogen.  

Många i personalen har utbildning från Friluftsfrämjandet och Ur och Skur.  

 

När det gäller barnens sjukfrånvaro, så är den liten, även om vi också har 

sjukdom, särskilt i februari.  

Man lagar mat i skogen en dag/vecka, ofta vegetariskt. De har en muurikka 

som de grillar på.  I fokus finns de s k 4 M: medupptäckande, 

medundersökande, medupplevande och medagerande.  

 

Stentrollen, 1–5 år. Inskolningen har hittills tagit mycket tid. Inte med i Ur 

och Skur men tar promenader till skogen. Man arbetar med 

Kompisböckerna (värdegrund), sångsamlingar, färgsortering mm. Skälet till 

att det är en åldersblandad grupp är att de andra avdelningarna är fulla. Det 

är en unik lösning i Hallsbergs kommun, som annars har en organisation 

utifrån yngre och äldre barn. Fördelarna är att de lär sig mycket av varandra.  

Synen på barnens kompetenser har förändrats under åren och den delen i 

läroplanen som handlar om kunskapsutveckling har blivit mer betonad, vid 

sidan om omsorgen. För de nyanlända barnen är sången ett viktigt verktyg.  

 

Planering – dokumentation – reflektion 

Det innebär att pedagogerna observerar barngruppen och fångar deras 

intressen. I personalgruppen reflekterar man sedan om detta och spinner 

vidare på vissa saker och bygger teman om annat, t ex, Babblarna, Bamse. 

De har många pedagogiska diskussioner. Ibland räcker tiden inte till att föra 
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just dokumentationen. De använder mallar som utgår från de fyra formativa 

frågorna: Hur gör vi? Hur går det? Hur blev det? Hur går vi vidare? Detta 

gäller för barngruppen och utgör utvecklingsplan/verksamhetsplan. 

Frågorna och planerna har de i sina plattor för att alltid ha det tillgängligt.  

 

Den digitala utvecklingen är på gång. De utvecklar sin egen kompetens just 

nu. Några är försiktigare än andra. Att ha plattorna och projektorerna är bra. 

Det kluriga är att de inte fått tydliga instruktioner om hur vi ska använda 

dem för att stötta det pedagogiska arbetet, appar mm. 

 

Pedagogerna skulle önska mer tid till planering. I,5 t (förskollärare) resp 1 t 

(barnskötare).  

 

Vid utvecklingssamtalen utgår de från gruppen men uttrycker sig också om 

det enskilda barnet.  

 

Sammanfattning med förskolechefen 

Politikergruppen uttrycker att det varit intressant att höra och att se.  

 

Övergången för barnen till de äldre och uteverksamheten avgörs av när 

barnen är mogna, i överenskommelse med vårdnadshavare. Ibland är 

vårdnadshavare osäkra inför att barnet ska vara i skogen, utan väggar som 

gränser, men de får göra besök och ser då att det fungerar och känner sig 

trygga.  

 

Några pedagoger uttrycker att de inte hinner med att planera och 

dokumentera. Inger har haft ett flexibelt tänk för den ny avdelningen 

Stentrollen, för att bli klar med inskolningen. Nu är det dags att planera 

vidare med verksamheten, utveckling. Ev. kommer någon förskollärare att 

komma in vissa tider för att stärka upp. I övrigt skapar Inger kollegiala 

sammanhang mellan sina avdelningar. 

 

Överlämnandet ses över, för att göras vid det bästa tillfället. Viktigt att detta 

stödjer barnens utveckling. Det gör att man just nu pratar om att göra de 

generella överlämnandena efter inskolning. Dock göra riktade 

överlämnanden för barn som behöver särskilda anpassningar. Blir mer 

värdefullt för barnen.  

 

Pedagogerna uttryckte att de behöver få mer stöd inom det digitala, för att ta 

nästa steg. Inger berättar att personalen är olika långt komna i tankarna, men 

att det finns flera som är riktigt på gång. 

Väldigt positivt att man har löst lokalerna så flexibelt, även om det har varit 

en tuff period. Det kan vara bra att börja prata om Stentrollen som en 

permanent avdelning. Platsen för verksamheten vet ingen i dagsläget. 

 

Ett tips om att kanske kunna vara i Orienteringsklubbens stuga kommer att 

följas upp. Skulle kunna vara en lösning på den fortsatta lokalfrågan.   
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Länkar 

http://www.hallsberg.se/skolor/forskolangullvivan.4.5f649a7813bafb85c6e4

9df.html 

 

https://www.friluftsframjandet.se/detta-gor-vi/forskolor-och-skolor/i-ur-och-

skur/mal-i-ur-och-skur/ 

 

 

 

 

 

Carina M Koutakis,  

utvecklingssamordnare, 

Bildningsförvaltningen 
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