
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2018-10-23

 Bildningsnämnden

Tid Plats
08:30-16:30 Kommunhuset Hallsberg, Sottern  

Övriga

Fredrik Nordvall (Förvaltningschef)
Jenny Andersson (Sekreterare)
Kjell Gunnarsson (Administrativ samordare)
Daniel Jämsä (Ekonom)
Carina Koutakis (Utvecklingssamordnare) §113, §124
Nina Ekelöf (Koststrateg) §116
Jarmo Rajakangas (Rektor) §124
Catharina Lindvall-Scharmer (Rektor) §124
Inger Andersson (Förskolchef) §124
Marie Rundberg (Rektor) §124
Helena Finnman (Förskolechef) §124
Caroline Schreiber  (Rektor/förskolechef) §124
Jessica Bengtsson (Förskolechef) §124
Cecilia Lindskog (Rektor) §124
Sofie Billström (Förskolechef) §124
Agneta Hedlund Medin (Rektor) §124
Anvar Jusufbegovic (Rektor/förskolechef) §124
Madelene Wistrand  (Verksamhetschef elevhälsan) §124

Ej tjänstgörande ersättare

Siv Pettersson (S) §§112-123
Emelie Mc Quillan (M) §§112-123

Beslutande ledamöter

Siw Lunander (S) (ordförande)
Tomas Hagenfors (KD) (2:e vice ordförande)
Christel Forsberg (S)
Theres Andersson (S)
Ewa-Rosa Sliwinska (S)
Monika Spennare (S)  ersätter Ulf Ström (S) 
(vice ordförande)
Tomas Wetterberg (V)
Rikard Arveden (M)
Maria Brånn (C)
Siv Pettersson (S)
Linda Eng (MP)  ersätter Andreas Tranderyd 
(MP)
Emelie Mc Quillan (M)
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2018-10-23

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

Protokollet innehåller paragraferna §§112-124

Ordförande _________________________________________________________________
Siw Lunander

Justerare _________________________________________________________________
Maria Brånn

Sekreterare _________________________________________________________________
Jenny Andersson
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2018-10-23

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

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

Styrelse/Nämnd Bildningsnämnden
Sammanträdesdatum 2018-10-23
Protokollet innehåller 
paragraferna §§

Datum för överklagan till och med

Förvaringsplats för protokollet Bildningsnämndens förvaltningskontor
Underskrift/anslaget av

________________________
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2018-10-23

Bildningsnämnden

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

Ärendelista
§ 112 Sammanträdets inledning
§ 113 Kvalitetsredovisning läsåret 2017/2018 för bildningsförvaltningen
§ 114 Lägesredovisning och ekonomisk uppföljning för bildningsnämndens verksamheter 

2018
§ 115 Mål och budget 2019 och flerårsplan 2020 - 2021 för bildningsnämnden
§ 116 Information angående ny kostpolicy
§ 117 Tema 1: Plan mot kränkningar och plan mot diskriminering samt sammanställning 

kränkningsärenden
§ 118 Genomförd intern kontroll av anställningar, utdrag ur belastningsregistret
§ 119 Sammanträdesdagar 2019 för beredningsutskottet, kultur- och fritidsutskottet samt 

bildningsnämnden och verksamhetsbesök
§ 120 Redovisning av delegeringsbeslut
§ 121 Sammanfattning av beslut enligt delegationsordningen punkt 2.15-2.17
§ 122 Rapporter
§ 123 Inkommande/utgående skrivelser
§ 124 Övriga frågor
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2018-10-23

Bildningsnämnden

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

§ 112- Sammanträdets inledning

Ärendebeskrivning

1. Ordförande Siw Lunander (S) förklarar mötet öppnat

2. Dagordningen godkänns av bildningsnämnden

3. Tjänstgörande ersättare

Monika Spennare (S) ersätter Ulf Ström (S)
Linda Eng (MP) ersätter Andreas Tranderyd (MP)
Siv Pettersson (S) ersätter Linda Eng (MP) § 124, på resultatdialogen
Emelie McQuillan (M) ersätter Tomas Hagenfors § 124, på resultatdialogen

4. Ingen anmälan om jäv

5. Bildningsnämnden väljer jämte ordförande Maria Brånn (C) till justerare

Paragrafen är justerad
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2018-10-23

Bildningsnämnden

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

§ 113 - Kvalitetsredovisning läsåret 2017/2018 för 
bildningsförvaltningen 
(18/BIN/434)

Ärendebeskrivning

Den förvaltningsövergripande kvalitetsredovisningen har sammanställts utifrån förskolornas 
och skolornas kvalitetsredovisningar, resultat från grundskolan i form av uppföljning av 
elevernas läsutveckling i årskurs 1, betygsstatistik, nationella ämnesprov i årskurs 3, 6 och 9, 
övriga verksamheter samt en brukarundersökning i relation till bildningsnämndens och 
nationella mål.

Den förvaltningsövergripande kvalitetsredovisningen har sammanställts utifrån förskolornas 
och skolornas kvalitetsredovisningar, resultat från grundskolan i form av uppföljning av 
elevernas läsutveckling i årskurs 1, betygsstatistik, nationella ämnesprov i årskurs 3, 6 och 9, 
övriga verksamheter samt en brukarundersökning i relation till bildningsnämndens och 
nationella mål.

Beredningsutskottets behandling av ärendet (BU § 120 2018)

Ärendet beslutas direkt på nämndens sammanträde den 23 oktober.

Bildningsnämndens behandling av ärendet

Utvecklingssamordnare Carina Koutakis föredrar ärendet, som därefter diskuteras av 
nämnden. En justering i diagrammet Gymnasiebehörighet behöver göras.

Ordförande föreslår bildningsnämnden besluta att kvalitetsredovisning läsåret 2017/2018 
för bildningsförvaltningen läggs till handlingarna.

I bildningsnämnden yrkar ordförande bifall till förslaget.

Beslut

Bildningsnämnden beslutar att kvalitetsredovisning läsåret 2017/2018 för 
bildningsförvaltningen läggs till handlingarna.

Beslutsunderlag
 Kvalitetsredovisning bildningsförvaltningen läsåret 2017/2018, slutlig
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2018-10-23

Bildningsnämnden

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

Expedieras till 

Rektorer/förskolechefer

Paragrafen är justerad
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2018-10-23

Bildningsnämnden

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

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

Ärendebeskrivning

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

Beredningsutskottets behandling av ärendet (BU § 117 2018)

Förvaltningschefen föredrar både den ekonomiska redovisningen lägesredovisningen. 
Antalet barn i kö till förskolan är något lägre för närvarande, vilket det brukar det vara på 
hösten. Beredningsutskottet diskuterar också frånvaron, nu när även den anmälda frånvaron 
redovisas.

Beredningsutskottets förslag överensstämmer med bildningsnämndens beslut.

Bildningsnämndens behandling av ärendet

Ekonom och förvaltningschefen föredrar ärendet. Prognosen tyder fortfarande på en budget 
i balans vid årets slut.

I bildningsnämnden yrkar ordförande bifall till förslaget.

Beslut

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

Beslutsunderlag
 Ekonomisk uppföljning september
 Lägesredovisning september

Paragrafen är justerad
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2018-10-23

Bildningsnämnden

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

§ 115 - Mål och budget 2019 och flerårsplan 2020 - 2021 för 
bildningsnämnden 
(18/BIN/148)

Ärendebeskrivning

På bildningsnämndens sammanträde den 23 oktober 2018 ska beslut fattas om hur 
förvaltningens behov ska prioriteras/inrymmas i den ram som nämnden tilldelats.

Förslaget till mål och budget 2019 och flerårsplan 2020 - 2021 för bildningsnämnden, förslag 
till ”Riktlinjer – Köregler – Avgifter för förskola och fritidshem” för 2019 samt förslag till 
kulturskolans avgifter för 2019, enligt bilaga.

Bilaga läggs på bordet på beredningsutskottets sammanträde den 9 oktober, alternativt på 
nämndens sammanträde den 23 oktober 2018.

Beredningsutskottets behandling av ärendet (BU § 118 2018)

Förvaltningschefen informerar om ärendet. Många av bildningsnämndens mål gäller till och 
med 2018. Beredningsutskottet kommer överens om att det i budgetdokumentet skrivs in 
att nuvarande mål antas i befintligt skick och kommer istället att arbetas om under våren 
2019.

Ärendet beslutas direkt på nämndens sammanträde 23 oktober.

Bildningsnämndens behandling av ärendet

Ekonom och förvaltningschefen föredrar ärendet. Målen antas i befintligt skick och kommer 
att arbetas om våren 2019. Den ekonomiska ramen som tilldelats sedan tidigare täcker 
volymökningarna.

Ordförande föreslår bildningsnämnden besluta att
1. Mål och budget 2019 och flerårsplan 2020 – 2021 för bildningsnämnden godkänns

2. Förslag till ”Riktlinjer – Köregler – Avgifter för förskoleverksamhet och fritidshem” för 
2019 godkänns

3. Förslag till ”kulturskolans avgifter för 2019” godkänns

4. Budgetmaterialet överlämnas till kommunstyrelsen

Ordförande finner att bildningsnämnden beslutar enligt förslag
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2018-10-23

Bildningsnämnden

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

Beslut

Bildningsnämnden beslutar att
1. Mål och budget 2019 och flerårsplan 2020 – 2021 för bildningsnämnden godkänns

2. Förslag till ”Riktlinjer – Köregler – Avgifter för förskoleverksamhet och fritidshem” för 
2019 godkänns

3. Förslag till ”kulturskolans avgifter för 2019” godkänns

4. Budgetmaterialet överlämnas till kommunstyrelsen

Beslutsunderlag
 Mål och budget 2019 - 2021

Expedieras till 

Ekonomiavdelningen

Paragrafen är justerad
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2018-10-23

Bildningsnämnden

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

§ 116 - Information angående ny kostpolicy 
(18/BIN/493)

Ärendebeskrivning

Koststrateg Nina Ekelöf informerar bildningsnämnden på sammanträdet 23 oktober om 
förslag till ny kostpolicy, samt hur den påverkar och förhåller sig till andra styrdokument 
inom området.

Beredningsutskottets behandling av ärendet (BU § 119 2018)

Ärendet behandlas direkt på nämndens sammanträde den 23 oktober.

Bildningsnämndens behandling av ärendet

Nina Ekelöf informerar om förslaget till ny kostpolicy. Det finns en kostpolicy, men den ska 
revideras. Förslaget är uppdaterat utifrån synpunkter som inkommit efter att den varit ute 
på remiss. Utifrån policyn kommer riktlinjer att fastställas.

Bildningsnämnden lägger informationen till handlingarna.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse  - Kostpolicy
 Utkast till ny kostpolicy

Paragrafen är justerad
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2018-10-23

Bildningsnämnden

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

§ 117 - Tema 1: Plan mot kränkningar och plan mot diskriminering 
samt sammanställning kränkningsärenden 
(18/BIN/481)

Ärendebeskrivning

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

Tema nummer ett handlar om förskolans och skolans plan för arbetet med lika rättigheter 
och möjligheter/plan mot kränkningar och plan mot diskriminering samt sammanställning av 
kränkningsärenden. Varje förskolechef och rektor lämnar rapport kring sin/sina 
verksamheter, enligt bilaga.

Beredningsutskottets behandling av ärendet (BU § 121 2018)

Förvaltningschefen föredrar ärendet. Rapporterna från Vretstorps rektorsenhet biläggs 
handlingarna till nämndens sammanträde. Ärendet kommer också att vara en del av 
resultatdialogen med rektorer/förskolechefer den 23 oktober.

Beredningsutskottets förslag överensstämmer med bildningsnämndens beslut.

Bildningsnämndens behandling av ärendet

I bildningsnämnden yrkar ordförande bifall till förslaget.

Beslut

Bildningsnämnden beslutar att rapporterna om tema 1 - plan mot kränkningar och plan mot 
diskriminering samt sammanställning av kränkningsärenden för bildningsnämndens 
verksamheter, enligt bilaga, läggs till handlingarna.

Beslutsunderlag
 Tema 1 - Förskolan Ekhagen
 Tema 1 - Förskolan Treudden
 Tema 1 - Sköllersta skola och fritidshem
 Tema 1 - Förskoleområde Pålsboda/Hjortkvarn
 Tema 1 - Förskoleområde 1, Östansjö och Hallsberg
 Tema 1 - Förskoleområde 2 Hallsberg
 Tema 1 - Förskoleområde 3 Hallsberg
 Tema 1 - Långängskolan
 Tema 1 - Stocksätterskolan
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2018-10-23

Bildningsnämnden

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

 Tema 1 - Östansjö skola
 Tema 1 - Folkasboskolan
 Tema 1 - Transtenskolan
 Tema 1 - Fredriksbergskolan
 Tema 1 - förskolorna Tallbacken och Sagobacken

Expedieras till 

Rektorer/förskolechefer

Paragrafen är justerad
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2018-10-23

Bildningsnämnden

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

§ 118 - Genomförd intern kontroll av anställningar, utdrag ur 
belastningsregistret 
(18/BIN/139)

Ärendebeskrivning

Vid anställning av personal, som vid något tillfälle i sitt arbete har kontakt med barn och 
elever, ska ett utdrag ur belastningsregistret skickas till personalavdelningen.

Beredningsutskottets behandling av ärendet (BU § 122 2018)

Förvaltningschefen föredrar ärendet. Ärendet är en uppföljning av den kontroll som gjordes i 
våras. Alla enheter har inte lämnat svar.

Beredningsutskottets förslag överensstämmer med bildningsnämndens beslut.

Bildningsnämndens behandling av ärendet

Förvaltningschef Fredrik Nordvall informerar nämnden om ärendet. Ärendet har 
kompletterats med fler svar.

I bildningsnämnden yrkar ordförande bifall till förslaget.

Beslut

Bildningsnämnden beslutar att godkänna förvaltningens rapportering av den genomförda 
interna kontrollen.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse kompletterad - Genomförd intern kontroll

Expedieras till 

Ekonomisekreterare
Rektorer/förskolechefer

Paragrafen är justerad
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2018-10-23

Bildningsnämnden

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

§ 119 - Sammanträdesdagar 2019 för beredningsutskottet, kultur- och 
fritidsutskottet samt bildningsnämnden och verksamhetsbesök 
(18/BIN/491)

Ärendebeskrivning

Sammanträdesdagar för beredningsutskottet, kultur- och fritidsutskottet samt 
bildningsnämnden behöver fastställas för år 2019. Förslag på sammanträdesdagar biläggs 
handlingarna senast på nämndens sammanträde den 23 oktober.

Beredningsutskottets behandling av ärendet (BU § 123 2018)

Ärendet beslutas direkt på nämndens sammanträde den 23 oktober.

Bildningsnämndens behandling av ärendet

Ordförande presenterar förslag till sammanträdesdagar för beredningsutskottet, kultur- och 
fritidsutskottet, bildningsnämnden samt verksamhetsbesök 2019 på nämndens 
sammanträde.

Ordförande föreslår bildningsnämnden besluta förslag till sammanträdesdagar 2019 enligt 
bilaga.

Ordförande finner att nämnden beslutar enligt förslag.

Beslut

Bildningsnämnden beslutar att godkänna förslag till sammanträdesdagar för 
beredningsutskottet, kultur- och fritidsutskottet, bildningsnämnden samt verksamhetsbesök 
2019 enligt bilaga.

Beslutsunderlag
 Bilaga - Sammanträdesdagar 2019

Paragrafen är justerad
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2018-10-23

Bildningsnämnden

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

§ 120- Redovisning av delegeringsbeslut

Ärendebeskrivning

Delegationsbeslut under perioden 2018-09-18 - 2018-10-22 presenteras på nämndens 
sammanträde den 23 oktober.

Bildningsnämndens behandling av ärendet

Bildningsnämnden tar del av de delegationsbeslut som inkommit under perioden  2018-09-
18 - 2018-10-22.

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

Beslut

Bildningsnämnden beslutar att delegationsbeslut fattade under perioden 2018-09-18 - 2018-
 10-22 läggs till handlingarna.

Delegeringsbeslut
 18/BIN/4-85  Delegationsbeslut Fk org 82/2018, anmälan till huvudman - Sköllersta 

skola
 18/BIN/4-86  Delegationsbeslut Fk org 83/2018, anmälan till huvudman - Sköllersta 

skola
 18/BIN/440-2  Delegationsbeslut Fk 051/2018 Skolskjutsar, beslut om skolskjuts
 18/BIN/439-2  Delegationsbeslut Fk 050/2018 Skolskjutsar, beslut om skolskjuts
 18/BIN/446-2  Delegationsbeslut Fk 049/2018 Skolskjutsar, beslut om skolskjuts
 18/BIN/433-2  Delegationsbeslut Fk 048/2018 Skolskjutsar, beslut om skolskjuts
 18/BIN/438-2  Delegationsbeslut Fk 041/2018 Skolskjutsar, beslut om skolskjuts
 18/BIN/432-2  Delegationsbeslut Fk 043/2018 Skolskjutsar, beslut om skolskjuts
 18/BIN/428-2  Delegationsbeslut Fk 040/2018 Skolskjutsar, beslut om skolskjuts
 18/BIN/431-2  Delegationsbeslut Fk 032/2018 Skolskjutsar, beslut om skolskjuts
 18/BIN/441-2  Delegationsbeslut Fk 052/2018 Skolskjutsar, beslut om skolskjuts
 18/BIN/452-2  Delegationsbeslut Fk 053/2018 Skolskjutsar, beslut om skolskjuts
 18/BIN/426-2  Delegationsbeslut Fk 056/2018 Skolskjutsar, beslut om skolskjuts
 18/BIN/482-2  Delegationsbeslut Fk 054/2018 Skolskjutsar, beslut om skolskjuts
 18/BIN/4-88  Delegationsbeslut Fk org 84/2018, anmälan till huvudman - 

Långängskolan
 18/BIN/4-89  Delegationsbeslut Fk org 85/2018, anmälan till huvudman - 

Långängskolan
 18/BIN/4-90  Delegationsbeslut Fk org 86/2018, anmälan till huvudman - 

Långängskolan
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2018-10-23

Bildningsnämnden

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

 18/BIN/4-91  Delegationsbeslut Fk org 87/2018, anmälan till huvudman - 
Långängskolan

 18/BIN/4-92  Delegationsbeslut Fk org 88/2018, anmälan till huvudman - 
Långängskolan

 18/BIN/457-2  Delegationsbeslut Fk 058/2018 Skolskjutsar, beslut om skolskjuts
 18/BIN/477-2  Delegationsbeslut Fk 059/2018 Skolskjutsar, beslut om skolskjuts
 18/BIN/442-2  Delegationsbeslut Fk 057/2018 Skolskjutsar, beslut om skolskjuts
 18/BIN/450-2  Delegationsbeslut Fk 055/2018 Skolskjutsar, beslut om skolskjuts
 18/BIN/383-22  Utbetalning Aktstöd Våren 2018 Idrottsföreningar
 18/BIN/49-21  Delegationsbeslut OkS028/2018 Position 6.3
 18/BIN/4-93  Delegationsbeslut Fk org 89/2018, anmälan till huvudman - 

Folkasboskolan
 18/BIN/447-4  Delegationsbeslut Fk allm 003/2018, bildningsförvaltningens yttrande
 18/BIN/45-12  Utbetalning Del 3 Verdandi
 18/BIN/383-23  Korrigering av utbetalning Aktstöd Våren 2018
 18/BIN/4-94  Delegationsbeslut Fk org 90/2018, anmälan till huvudman - 

Folkasboskolan
 18/BIN/4-95  Delegationsbeslut Fk org 91/2018, anmälan till huvudman - 

Transtenskolan
 18/BIN/4-96  Delegationsbeslut Fk org 92/2018, anmälan till huvudman - 

Stocksätterskolan
 18/BIN/4-97  Delegationsbeslut Fk org 93/2018, anmälan till huvudman - 

Fredriksbergskolan
 18/BIN/4-98  Delegationsbeslut Fk org 94/2018, anmälan till huvudman - Sköllersta 

skola
 18/BIN/4-99  Delegationsbeslut Fk org 95/2018, anmälan till huvudman - 

Folkasboskolan
 18/BIN/4-100  Delegationsbeslut Fk org 96/2018, anmälan till huvudman - Sköllersta 

skolas fritidshem
 18/BIN/4-101  Delegationsbeslut Fk org 97/2018, anmälan till huvudman - 

Transtenskolan
 18/BIN/4-102  Delegationsbeslut Fk org 98/2018, anmälan till huvudman - 

Transtenskolan
 18/BIN/4-103  Delegationsbeslut Fk org 99/2018, anmälan till huvudman - 

Transtenskolan
 18/BIN/483-2  Delegationsbeslut Fk 062/2018 Skolskjutsar, beslut om skolskjuts
 18/BIN/480-3  Delegationsbeslut Fk 061/2018 Skolskjutsar, beslut om skolskjuts
 18/BIN/456-2  Delegationsbeslut Fk 060/2018 Skolskjutsar, beslut om skolskjuts
 18/BIN/487-2  Delegationsbeslut Fk 063/2018 Skolskjutsar, beslut om skolskjuts
 18/BIN/4-104  Delegationsbeslut Fk org 100/2018, anmälan till huvudman - 

Transtenskolan
 18/BIN/4-105  Delegationsbeslut Fk org 101/2018, anmälan till huvudman - 

Fredriksbergskolan
 18/BIN/4-106  Delegationsbeslut Fk org 102/2018, anmälan till huvudman - förskolan 

Sagobacken
 18/BIN/4-107  Delegationsbeslut Fk org 103/2018, anmälan till huvudman - Sköllersta 

skola
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2018-10-23

Bildningsnämnden

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

 18/BIN/49-22  Delegationsbeslut OKS 029/2018 position 6.3
 18/BIN/49-23  Delegationsbeslut OKS030/2018 position 6.3
 18/BIN/4-108  Delegationsbeslut Fk org 104/2018, anmälan till huvudman - 

Stocksätterskolan
 18/BIN/4-110  Delegationsbeslut Fk org 105/2018, anmälan till huvudman - 

Stocksätterskolan
 18/BIN/4-111  Delegationsbeslut Fk org 106/2018, anmälan till huvudman - Sköllersta 

skola
 18/BIN/4-112  Delegationsbeslut Fk org 107/2018, anmälan till huvudman - Sköllersta 

skola
 18/BIN/447-6  Delegationsbeslut Fk allm 004/2018, Yttrande i mål nr 5023-18
 18/BIN/4-113  Delegationsbeslut Fk org 108/2018, anmälan till huvudman - Sköllersta 

skola
 18/BIN/49-24  Delegationsbeslut OkS031/2018 position 6.3

Paragrafen är justerad
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§ 121 - Sammanfattning av beslut enligt delegationsordningen punkt 
2.15-2.17 
(18/BIN/4)

Ärendebeskrivning

På bildningsnämndens sammanträde 18 september redovisas inkomna anmälningar om 
kränkande behandling till huvudman mellan perioden 2018-09-18- 2018-10-22.

På beredningsutskottets sammanträde 9 oktober redovisas också hittills inkomna 
anmälningar till bildningsnämnden om kränkande behandling.

Beredningsutskottets behandling av ärendet (BU § 125 2018)

Det har inkommit 13 anmälningar till huvudman enligt sammanfattningen nedan.

Beredningsutskottet lägger informationen till handlingarna.

Sammanfattning

Det har inkommit sammanlagt 13 anmälningar till bildningsnämnden mellan perioden 2018-
09-18 – 2018-10-04.

Sköllersta skola 3 st
Långängskolan 5 st
Folkasboskolan 2 st
Transtenskolan 1 st
Fredriksbergskolan 1 st
Stocksätterskolan 1 st

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

Bildningsnämndens behandling av ärendet

Det har inkommit sammanlagt 27 anmälningar till bildningsnämnden mellan perioden 2018-
09-18 – 2018-10-22.

Sköllersta skola 6 st
Sköllersta skolas fritidshem 2 st
Långängskolan 5 st
Folkasboskolan 3 st
Transtenskolan 5 st
Fredriksbergskolan 2 st
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Stocksätterskolan 3 st
Förskolan Sagobacken 1 st

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

En av anmälningarna handlar en elev som får en spark i magen av en annan elev efter att 
eleven sagt att man inte får slå en annan kamrat i klassen.  Vårdnadshavare är informerade. 
Ärendet pågår och är ännu inte avslutat.

En av anmälningarna handlar om ene elev som får ett slag i ansiktet av en annan elev. Detta 
när den andra eleven blir tillsagd av den första eleven att den inte får gå in i ett rum som 
redan är upptaget. Vårdnadshavare är informerade. Ärendet pågår och är ännu inte avslutat.

Två av anmälningarna handlar om när en elev tar stryptag på en annan elev i matkön. När 
ytterligare en elev försöker hjälpa till får denne en spark i magen. Trygghetsteamet är 
inkopplat och kommer agera enligt skolans rutiner kring kränkningsärenden. 
Vårdnadshavare är informerade. Ärendet pågår och är ännu inte avslutat.

En av anmälningarna handlar om en elev som hotar andra elever om de berättar för en 
vuxen, efter att ha visat ett föremål eleven hade med sig till skolan. Trygghetsteamet är 
inkopplat och kommer agera enligt skolans rutiner kring kränkningsärenden. 
Vårdnadshavare är informerade. Ärendet pågår och är ännu inte avslutat.

Två av anmälningarna handlar om elever som vid ett tillfälle blir verbalt kränkt av en annan 
elev. Vårdnadshavare är informerade. Ärendena har utretts och är nu avslutade.

Två av anmälningarna handlar om tre elever som under en idrottslektion säger 
olämpligheter till varandra. En av eleverna uppfattar det som en kränkning gentemot sig, 
vilket gör att eleven sparkar och slår en av de andra eleverna. Den eleven svarar med att slå 
tillbaka. Skolans trygghetsteam är inkopplat och kommer att ha samtal med samtliga 
inblandade elever. Vårdnadshavare är informerade. Ärendena pågår och är ännu inte 
avslutade.

En av anmälningarna handlar om en elev som vid ett flertal tillfällen blivit verbalt kränkt av 
en annan elev via sms. Vårdnadshavare är informerade. Ärendet har utretts och är nu 
avslutat.

En av anmälningarna handlar om en konflikt mellan två elever som resulterar i att den ena 
eleven tar strypgrepp på den andra eleven. Medan personal pratar med eleverna kastar sig 
den ena eleven på den andra igen. Eleverna skiljs åt. Vårdnadshavare är informerade. 
Ärendet pågår och är ännu inte avslutat.

En av anmälningarna handlar om två elever där den ena eleven ofta provocerar den andra 
eleven tills denne blir arg. Den här gången knuffade eleven och verbalt kränkte den ena 
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eleven. Samtal förs med båda elever som ber varandra om ursäkt. Skolans trygghetsgrupp är 
inkopplad. Vårdnadshavare kommer att informeras. Ärendet har utretts och är nu avslutat.

En av anmälningarna handlar om tre elever som pratar med en pojke på förskolan. Pojkens 
syskon kommer och stöttar upp. Då vänder sig de tre eleverna mot syskonet och kränker 
syskonet verbalt. Kränkningarna fortsätter på lunchrasten och då blir syskonet, som också är 
elev på skolan, arg och slår två av de andra eleverna. Vårdnadshavare är informerade. 
Ärendet har utretts och är nu avslutat.

En av anmälningarna handlar om en konflikt mellan två elever som resulterar i att den ene 
ställer sig i vägen och sparkar den andre eleven. Bråk uppstår då. Skolans trygghetsteam är 
inkopplat och samtal har förts med inblandade elever. Vårdnadshavare är informerade. 
Ärendet pågår och är ännu inte avslutat.

En av anmälningarna handlar om en verbal konflikt mellan två elever som övergår till att den 
ene slår och trycker den andre eleven mot ett trappräcke. Bråket pågår till andra elever och 
personal kommer emellan. Samtal har förts med inblandade elever. Rektor och biträdande 
rektor är inkopplat i ärendet. Ärendet har utretts och är nu avslutat.

En av anmälningarna handlar om en elev som blir både fysiskt och verbalt kränkt av en före 
detta elev på skolan när de passerar varandra i entrén till skolan. Biträdande rektor är 
inkopplat i ärendet. Vårdnadshavare är informerade.

En av anmälningarna handlar om en elev som under en lektion får ett flertal lappar uppsatta 
på ryggen av en annan elev. Texten på lapparna är kränkande. Samtal har förts med 
inblandade elever och vårdnadshavare är informerade. Ärendet har utretts och är nu 
avslutat.

En av anmälningarna handlar om två elever som en dag går omkring och citerar en film från 
Instagram. Dagen efter säger de detta till en annan elev vid upprepade tillfällen. Den eleven 
tycker det blev för mycket och bad de andra eleverna att sluta, vilket de inte gjorde. Det 
fortsatte under dagen med fler verbala kränkningar mot den enskilde eleven. Rektor och 
kurator är inkopplat i ärendet. Vårdnadshavare är informerade och samtal har förts med de 
inblandade eleverna. Ärendet har utretts och är nu avslutat.

En av anmälningarna handlar om en konflikt framkom i en av skolans enkäter, men hade 
hänt för en tid sedan. Det var en konflikt på fotbollsplanen där elever blev oense, vilket 
resulterat i att det ena laget verbalt kränkt det andra laget. Skolans trygghetsteam är 
inkopplat. Samtal har förts med inblandade elever och vårdnadshavare är underrättade. 
Ärendet pågår och är ännu inte avslutat.

En av anmälningarna handlar om ett barn som, vid upprepade tillfällen, inte får vara med 
och leka på grund av sitt utseende. Samtal har förts med de inblandade barnen och 
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pedagogerna är har extra uppsikt. Vårdnadshavare är informerade. Ärendet har utretts och 
är nu avslutat.

En av anmälningarna handlar om en elev som i lek med en annan elev får ett knytnävsslag i 
ansiktet. Rektor är inkopplat i ärendet. Vårdnadshavare är informerade. Ärendet pågår och 
är ännu inte avslutat.

En av anmälningarna handlar om elever som hamnar i konflikt med andra elever angående 
en pinne. Efter att konflikten avslutats var en av eleverna ledsen. När andra elever retades 
för det hamnade den här eleven återigen i en konflikt. Skolans elevhälsa är inkopplat i 
ärendet. Avstämning sker med eleverna under ett antal veckor. Vårdnadshavare är 
informerade. Ärendet pågår och är ännu inte avslutat.

En av anmälningarna handlar om en elev som gömt sig i en kartong. Då hoppar en annan 
elev på kartongen, ovetandes att den ene befann sig där i. Eleven i kartongen blev arg och 
griper tag i den andre elevens ben, den andre eleven svarar med att klämma händerna runt 
eleven i kartongens hals. Vårdnadshavare är informerade. Ärendet har utretts och är nu 
avslutat.

En av anmälningarna handlar om en elev som blir utfryst av en stor grupp elever i klassen. De 
springer ifrån eleven så eleven blir själv. Detta har pågått en tid. Skolan arbetar med 
regelbundna samtal med de inblandade eleverna och personal är närvarande på raster och 
har extra uppsikt. Skolans trygghetsteam är inkopplat. Vårdnadshavare är informerade. 
Ärendet pågår och är ännu inte avslutat.

En av anmälningarna handlar om en elev som känner sig kränkt och illa behandlad av en 
annan elev i klassen. Det ska ha förekommit hårda och fysiska slag. Detta ska ha pågått en 
tid. Ärendet har utretts och är nu avslutat. Kränkningarna ska nu ha upphört.

En av anmälningarna handlar om en elev som vid ett flertal tillfällen blivit biten av en annan 
elev, både på skoltid och på fritids. Vårdnadshavare är informerade. En extra resurs har satts 
in för att stärka upp och trygga eleverna. Ärendet pågår och är ännu inte avslutat.

En av anmälningarna handlar om elever som kommer i konflikt när de leker en lek. De är inte 
överens om reglerna och då böjer den ene eleven den andres fingrar bakåt tills det gör ont. 
Vårdnadshavare är informerade. Ärendet pågår och är ännu inte avslutat. Uppföljningsmöte 
kommer att ske.

Nämndsekreterare Jenny Andersson redovisar muntligt inkomna anmälningar till huvudman.

Bildningsnämnden lägger informationen till handlingarna.

Paragrafen är justerad
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§ 122- Rapporter

Ärendebeskrivning

Beredningsutskottets behandling av ärendet (BU § 126 2018)

Kulturavdelningen/fritidsavdelningen

Inpasseringsslussen till gymmet ska vara installerad och klar vecka 46. När den är färdig 
kommer nya öppettider för gymmet att gälla.

Lokalplanering

IT

Information från förvaltningen

Det har gjorts en intern utredning gällande GDPR på förvaltningen angående en incident av 
mailhanteringen. Utredningen visade inte på en så allvarlig brist att det skickades vidare till 
Datainspektionen.

Beredningsutskottet lägger informationen till handlingarna.

Bildningsnämndens behandling av ärendet

Kulturavdelningen/fritidsavdelningen

Lokalplanering
*Kommunens lokalstrategiska grupp fortsätter arbetet med den lokalstrategiska planen.

* Arbetet med Långängskolan och nya förskolan Norr går enligt plan.

* Provisorierna i Pålsboda är i bruk.

IT
IT-strateg Per Martinsson slutar och kommer att börja arbeta i Örebro kommun. Rekrytering 
efter ny IT-strateg har påbörjats.

Information från förvaltningen
* Ett beslut om avstängning av en elev har inkommit till förvaltningen.

* Det har gjorts en utredning gällande GDPR i Sydnärke IT-nämnd angående en incident, 
vilken också berör bildningsnämnden. Incidenten har skickats till Datainspektionen.
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Bildningsnämnden lägger informationen till handlingarna.

Paragrafen är justerad
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§ 123- Inkommande/utgående skrivelser

Ärendebeskrivning

Inkommande skrivelser

* Migrationsverket
Information om nyanlända asylsökande barn och ungdomar i Hallsbergs kommun
Löpnr BIN/189489

* Elevrådsprotokoll
Folkasboskolan F-3, Stocksätterskolan, Fredriksbergskolan, Folkasboskolan 4-6, 
Folkasboskolan 7-9
Löpnr BIN/189622, BIN/189644, BIN/189667, BIN/189703, BIN/189704

* Barn- och elevombudet
Beslut
Dnr 18/BIN/392

* Arbetsmiljöverket
Inspektionsmeddelande
Dnr 18/BIN/505

* Överklagan av skolskjutsbeslut
Dnr 18/BIN/447

* Förvaltningsrätten i Karlstad
Underrättelse i mål nr 5023-18
Dnr 18/BIN/447

* Skolverket
Beslut om statsbidrag för utbildning för barn som vistas i landet utan tillstånd höstterminen 
2018, beslut om statsbidrag specialpedagogik för lärande för 2017/2018, beslut om 
statsbidrag för handledare i Läslyftet i skolan för 2017/2018, beslut om statsbidrag för stärkt 
likvärdighet och kunskapsutveckling för 2018
Dnr 18/BIN/1

Utgående skrivelser

* Skolverket
Rekvisition statsbidrag karriärtjänster ht 2018/2019, ansökan statsbidrag lovskola 
sommarlovet 2018, ansökan statsbidrag Lärarlyftet HT 2018, ansökan statsbidrag 
entreprenörskap i skolan – huvudmän 2018, rekvisition statsbidrag samordnare nyanlända 
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HT 2018
Dnr 18/BIN/1

* Skolinspektionen
Redovisning av huvudmannens åtgärder – förskoleklass, fritidshem, gymnasiesärskola
Dnr 17/BIN/178

* Förvaltningsrätten i Karlstad
Yttrande
Dnr 18/BIN/447

* Skolinspektionen
Inlämnade uppgifter från huvudmannen angående tematisk kvalitetsgranskning
BIN 18/BIN/381

* Förvaltningsrätten i Karlstad
Yttrande
Dnr 18/BIN/447

Nämndsekreterare Jenny Andersson redovisar muntligt inkommande/utgående skrivelser.

Bildningsnämnden lägger informationen till handlingarna.

Paragrafen är justerad
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§ 124- Övriga frågor

Ärendebeskrivning

Namn på nya förskolan i Hallsberg

Förvaltningschef Fredrik Nordvall föredrar ärendet och presenterar förslag på namn på nya 
förskolan på norr i Hallsberg.

Bildningsförvaltningen föreslår bildningsnämnden besluta godkänna namnet förskolan 
Äppellunden.

Bildningsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.

Resultatdialog

Resultatdialog med rektorer och förskolechefer angående verksamheternas resultat, såsom 
behörighet till gymnasiet, måluppfyllelse i alla ämnen, en analys av hur läget ser ut i 
respektive verksamhet idag och kvalitetsredovisningen läsåret 2017/2018. Samtidigt är det 
också en dialog kring verksamheternas tema 1 - plan mot kränkningar och plan mot 
diskriminering samt sammanställning kränkningsärenden.

Paragrafen är justerad
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Hur garantera och synliggöra kvalitet i 
förskola, förskoleklass, skola och 
fritidshem? 
Kommunen (nämnd/förvaltning) ska i sitt ansvar som huvudman säkerställa 

att alla förskoleenheter och skolenheter följer skollagen och övriga statliga 

styrdokument. Huvudmannen ska garantera kvaliteten på de enheter som 

huvudmannen ansvarar för. Hur gör man då det? 

I drygt trettio år har New public management (NPM) starkt präglat den 

offentliga förvaltningen i Sverige. Idén är hämtad från den privata 

företagsvärlden och bygger på en önskan att kunna mäta effektivitet. I ett 

företag handlar det om att man å ena sidan har en kostnad för produktion 

och å andra sidan en intäkt. I offentlig förvaltning har det lett till att man 

tittar på vad den kostnad man har ger för resultat, utifrån uppsatta mål. I 

förskola och skola finns det en mängd uppställda mål i våra statliga 

styrdokument, men vi har även en rad olika lokala och politiska mål.  

Under senare tid har NPM varit allt mer ifrågasatt och istället har tillit blivit 

det nya modeordet i offentlig förvaltning.  

Denna kvalitetsredovisning bygger på de kvalitetsredovisningar som gjorts 

på varje enskild skolenhet och varje förskoleområde, utifrån av 

förvaltningen givna förutsättningar och mallar. I denna redovisning 

förekommer en mängd olika mätningar och siffror. Det finns dock en tydlig 

strävan och önskan att inte låta siffrorna bli det viktiga. Siffror kan vara en 

utgångspunkt för diskussion, analys och åtgärd. Kan en ”dålig siffra” (svagt 

resultat) ge motivation till förändring och förbättring? Det är åtminstone 

den utgångspunkt vi har när vi kopplar denna kvalitetsredovisning till 

kommande års utvecklingsplan.  

Jag tror dock att vi inom en snar framtid kommer att ha mindre av NPM 

och mer av tillit. I det läget behöver vi fundera på: hur garanterar och 

synliggör vi kvalitet i våra verksamheter?     

 

 

Fredrik Nordvall, förvaltningschef 

Bildningsförvaltningen, Hallsbergs kommun 
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1 Inledning  
Denna rapport vill visa hur verksamheterna levt upp till skollagens, 

läroplanernas samt huvudmannens mål med utbildning och undervisning 

under läsåret 2017–2018.  

Uppföljningen av läsåret 2016–2017, gav vid handen att följande områden 

borde prioriteras framöver:  

Likvärdigheten 

Växande befolkning, nyanlända 

Måluppfyllelsen år 7–9 

Behörighet gymnasiet 

Övergången år 6–7 

Matematiken 

Nätverkskapaciteten, IT 

Rekrytera och behålla våra pedagoger 

 

Processerna i våra olika grupper och nätverk har därför präglats av dessa, 

tillsammans med annat, av aktuell art, som behövts hanteras.  

Nedan nämns de större områdena och aktiviteterna.  

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.  

Vad gäller strukturen och kulturen har ett grundligt arbete skett inom 

ramen för den förvaltningsövergripande ledningsgruppen.  

Syftet har varit att skapa en gemensam bild av nuläge, resurser, behov 

(kort- och långsiktigt) för att sedan identifiera våra viktigaste gemensamma 

utvecklingsbehov inför vår kommande utvecklingsplan för 2018–2019.  

Dessa är:  

Värdegrund och kultur  

Styrning, ledning och systematiskt kvalitetsarbete  

Utveckling, lärande och kunskap  

Inkluderande lärmiljö  

Nyanlända 

Förskoleklass  

Fritidshem  

Digitalisering  
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Varje område beskrivs närmare i utvecklingsplanen 2018–2019. 

Under läsåret har organisationen för IT förändrats i riktning att 

förvaltningen tar ett större eget ansvar i syfte att kunna tillgodose 

behoven.  

Skolinspektionen har 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 förskoleklassen och grundskolan, 

utifrån frirumsteorin. 

Detta bildar, tillsammans med varje förskolas och grundskolas 

kvalitetsredovisning samt resultat i form av uppföljning av elevernas 

läsutveckling i åk 1, betygsstatistik, nationella ämnesprov åk 3, 6 och 9, 

måluppfyllelse i åk 6 och 9, en brukarundersökning i relation till 

bildningsnämndens mål, förvaltningens prioriterade utvecklingsområden 

och de nationella målen, underlag för denna redovisning.  

Under avsnitten nedan presenteras erfarenheter och lärdomar från årets 

underlag, och pekar via analysen mot de prioriterade områden att arbeta 

mot och utveckla.  

All syftestext samt läroplansmål som finns under rubrikerna förskola och 

grundskola är hämtade ur förskolans och skolans läroplaner1. 

 

 

 Beskrivning av verksamheten och 
organisationen 

Kommunens verksamhet är indelad i elva ansvarsområden. Varje 

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

områden en verksamhetsansvarig för särskolan 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.  

 

                                                           
1 Läroplan för förskolan Lpfö 98, reviderad 2018 (förordning SKOLFS 1998:16) och 

Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011, reviderad 2017 

(förordning SKOLFS 2010:37). 
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 Personaltäthet  
Förändringarna är mycket små jämfört med förra året. Hallsbergs kommun 

ligger över lag något högre än snittet för samtliga kommuner. Dessa siffror 

grundar sig på mätning gjord 15 oktober 2017.  

 

 

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

Bildningsförvaltningen

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

 
Samtliga 

kommuner 

2017 (2016) 

Hallsberg  

2017 

Hallsberg  

2016 

Hallsberg 

2015 

Hallsberg 

2014 

Hallsberg 

2013 

Hallsberg 

2012 

Förskola 
(antal 

barn/årsarbetare) 

5,1 
(5,1) 

5,5 5,6 5,6 5,6 5,1 5,2 

Skolbarnomsorg 
(antal 

barn/årsarbetare) 

20,9 
(21,7) 

22,8 22,0 22,6 22,0 22,5 23,7 

Förskoleklass 
Antal elever per 

lärare (heltidstjänst) 

18,5 
(16,5) 

14,1 16,0 17,1 17,1 18,2 16,5 

Grundskola 
Antal elever per 

lärare (heltidstjänst) 

11,9 
(12,0) 

13,0 13,2 13,3 12,0 12,4 10,7 



 
Datum 

2018-10-05 
      

      
Sida 

8(75) 

 

 

Utifrån att prognosen sedan tidigare visat en ökning av förskolebarn har vi 

inlett bygget av en ny förskola i kommunens regi. Inflyttning till 

höstterminsstarten 2019. Förskolan ligger i norra Hallsberg och kommer att 

ha 8 avdelningar. 

För skolans del har svårigheterna med att rekrytera behöriga lärare haft en 

viss inverkan på gruppstorlek och därmed personaltätheten. I övrigt 

kvarstår effekter av dels att rapporteringen till Skolverket ändrats så att 

lärare som ej undervisar i ett ämne exempelvis lärare som är resurs i en 

klass tidigare rapporterats som lärare men nu rapporteras som annan 

pedagogisk personal och inte längre finns med i mätetalet för lärare och 

dels av budgetneddragningar och därmed omorganisation. I övrigt gör vår 

resursfördelningsmodell, vilken väger in föräldrarnas sammanvägda 

utbildningsnivå och utländsk bakgrund att det är skillnad mellan våra skolor 

gällande antal elever per lärare. 

 

 Personalens kompetens 

För samtliga verksamheter har andelen personal med högskoleexamen 

minskat sedan förra året. Hallsbergs kommun, ligger fortfarande över 

genomsnittet för samtliga kommuner för förskola och lika med 

genomsnittet för samtliga kommuner på fritidshemmet. Sedan 2009 

tillsvidareanställs i förskolan, endast personal med relevant pedagogisk 

högskoleexamen. Dessa siffror grundar sig på mätning gjord 15 oktober 

2017.  

 

 
 

 
Samtliga 

kommuner 

2017 (2016) 

Hallsberg  

2017 

Hallsberg  

2016 

Hallsberg 

2015 

Hallsberg 

2014 

Förskola andel (%) 

årsarbetare med 

pedagogisk 

högskoleexamen 

42 

(42) 

48 49 54 58 

Förskoleklass andel 

(%) årsarbetare med 

pedagogisk 

högskoleexamen 

88,8 

(80,4) 

78,5 79,6 65,1 91,3 

Fritids andel (%) 

årsarbetare med 

pedagogisk 

högskoleexamen 

39 

(47) 

39 45 51 57 

Skola andel (%) 
lärare med pedagogisk 

högskoleexamen 

83 

(87) 

72 76 85 89,6 
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Under läsåret 2017/2018 har det varit fortsatt svårt att rekrytera behörig 

personal. Det är fortsatt svårt att behålla och rekrytera inom de 

specialpedagogiska kompetenserna, förskollärare liksom matematiklärare, 

liksom personal till fritidshemmet. Bildningsförvaltningen kartlägger 

kontinuerligt lärares legitimationer och behörigheter. Det ger en överblick 

för att kunna planera kompetensförstärkande insatser. Inför kommande 

läsår planeras ett arbete tillsammans med personalavdelningen att arbeta 

fram en kompetensförsörjningsplan.  

 

Lärare med tillsvidareanställning som undervisar i ämnen de saknar 

behörighet i erbjuds studier inom Lärarlyftet II. Hallsbergs kommun skapar 

förutsättningar för arbetstagare som studerar Lärarlyftet II genom 

ersättning för litteratur, resor och logi samt 5–10 dagar i tid beroende på 

studiernas omfattning. I dagsläget studerar 2 lärare inom ramen för 

Lärarlyftet II. Dessutom deltar förskolelärare och lärare i utbildningen 

Handledare i Verksamhetsförlagd utbildning vid Örebro universitet. Två 

lärare vidareutbildar sig till specialpedagoger och en lärare deltar i 

Vidareutbildning av lärare, VAL. Tio förskolechefer och rektorer deltar i den 

statliga rektorsutbildningen och under året har två rektorer och en 

förskolechef tagit examen. Fem rektorer har avslutat sitt andra år i 

utbildningen och två sitt första år.   

Hallsbergs kommuns förskolor och grundskolor tar varje år emot ett stort 

antal studenter från Lärarutbildningen som genomför sin 

verksamhetsförlagda utbildning. Hälften av förskoleenheterna ingår i 

försöksverksamheten med övningsförskolor genom Örebro universitet. I 

och med höstterminen 2018 har vi tecknat avtal med Lärarutbildningen vid 

Örebro universitet och går över i en permanent övningsverksamhet, både 

för förskola och grundskola. Förberedelserna har skett i nära dialog med 

lärarutbildningen vid Örebro universitet och Hallsbergs kommun kommer 

att ha hög behörighet, ha väl förberedda verksamheter och kunna erbjuda 

fördjupat lärande inom digitalisering i både förskola och skola som ett 

komplement till lärarutbildningen. Enligt upplägget genomförs seminarier 

där Örebro universitet och Hallsbergs kommuns VFU-handledare träffas i 

ett kollegialt lärande. Vår målsättning är också i fortsättningen att fler s.k. 

VFU-studenter genomför sin verksamhetsförlagda utbildning i kommunens 

förskolor och skolor och att vi lyckas visa vår verksamhet på ett sätt som 

gör att de väljer att arbeta hos oss efter sin examen. Vi tar också emot 

studenter via Örebro universitets Snabbspåret. Snabbspåret är för 

nyanlända personer med lärarexamen från hemlandet. 
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 Barn och elevers bakgrund 

I Hallsbergs kommun är utbildningsnivån lägre än snittet i riket. Andel 

innevånare, 25–64 år, med eftergymnasial utbildning är 25,0 % jämfört 

med rikets 32,8 %. Kvinnor med eftergymnasial utbildning utgör 31,3 % av 

kommunbefolkningen (39,7 % i riket) och är högre än andelen män, vilka 

utgör 19,3 % (26,3 % i riket). 

 

Nyanlända barn och elever 

Det fortsatt oroliga världsläget gör att antalet nyanlända barn och elever i 

förskolan och skolan fortsätter att öka, om än i mindre omfattning. Vi ser 

att vi även fortsättningsvis kommer att få fler nyanlända familjer med barn 

i förskole- och skolåldern, både med uppehållstillstånd och asylsökande.  

Med nyanländ avses den som har varit bosatt utomlands och som numera 

är bosatt här i landet och som har påbörjat sin utbildning i Sverige efter 

höstterminens start det kalenderår han/hon fyllt sju år. En nyanländ ska 

inte längre anses vara nyanländ efter fyra års skolgång. Med anledning av 

detta har flera kompetensutvecklingsinsatser genomförts inom området: 

föreläsning om studiehandledning, fortbildningsserie med 8 träffar för 

samtliga studiehandledare och representanter från samtliga grundskolor 

har deltagit i kursen Nyanlända elevers skolframgång vid Karlstad 

universitet. Specialpedagoger och speciallärare har deltagit vid diverse 

nationella konferenser. Vår samordnare för nyanlända har inom 

Skolverkets satsning fullföljt arbetet med en handlingsplan vilken 

processats fram bl a inom vårt Nätverk för nyanlända. I nätverket, vilket 

leds av en av förstelärarna, behandlas många konkreta frågor inom 

området vilket resulterat i Rutiner för mottagande och lärande för 

nyanlända. Rutinerna är ännu inte helt klara, men avser genom sitt stöd till 

rektorer, pedagoger och elevhälsopersonal, att öka kvaliteten och 

likvärdigheten i verksamheterna. 

 

2 Systematiskt kvalitets- och 
utvecklingsarbete 

Förskolornas och grundskolornas kvalitetsredovisningar, 

bildningsförvaltningens kvalitetsredovisning och främst förskolornas och 

skolornas utvecklingsplaner är i fokus vid resultatdialogen mellan 

rektor/förskolechef, förvaltningsledning och politiker som sker i oktober 

respektive februari. Utöver kvalitetsredovisningen redovisas fyra teman till 

nämnden enligt vårt årshjul för systematiskt kvalitetsarbete. Nämnden 
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behandlar enheternas rapporter om frånvaro, kränkande behandling, 

elevutveckling, ekonomi och resursbehov vid årets samtliga 

nämndsammanträden, ca 10–11 st.  

Avstämning mot målen, särskilt nämndmålen, men även övriga mål, sker i 

form av resultatdialoger enligt Hallsbergs kommuns årshjul, både på 

enhets- och förvaltningsnivå. Resultatdialogerna kan leda till att mål och 

aktiviteter delvis revideras när/om de framstår som 

uppnådda/otillräckliga/ineffektiva.  

 

 

Tema 1 Plan mot diskriminering och 
kränkande 
behandling samt 
sammanställning 
kränkningsärenden. 

 
Tema 2 Frånvaro/närvaro. 
 
Tema 3 Extra anpassningar, 

särskilt stöd och 
åtgärdsprogram. 

 
Tema 4 Klagomålshantering. 

 

Dessutom genomför nämnden besök i verksamheterna, ca 4/termin. Dessa 

dokumenteras och erfarenheterna kompletterar övriga underlag för 

utveckling. Under året 17/18 har verksamhetsbesök gjorts här:  

• Sagobackens förskola 

• Långängskolan f-6 

• Transtenskolan, 7–9 

• Ekhagens förskola 

• Hässlebergs förskola 

• Stocksätters förskola 

• Vibytorps förskola 

• Gullvivans förskola 

 

Alla förskolor och grundskolor i Hallsbergs kommun följer kontinuerligt upp 

sin verksamhet vilket mynnar i dels en kvalitetsredovisning och dels i en 

utvecklingsplan, vilka ska ses som två sidor av samma mynt och samspelar 

växelvis. Båda dokumenten syftar till ett uthålligt utvecklingsarbete för 

ökad kvalitet och måluppfyllelse, i ett helhetsperspektiv. De processas fram 

tillsammans med medarbetarna och blir därmed tydligt förankrade. Dessa 

årliga dokument har, tillsammans med övriga planer, rutiner och 

uppföljningar, en central roll i förskolan och grundskolans systematiska 

kvalitetsarbete.  
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Inför denna kvalitetsredovisning har strukturen justerats för att följa 

läroplanernas struktur för förskola och grundskola. Detsamma gäller 

utvecklingsplanen. Avsikten är att uppdragets innehåll och mål ska bli 

synligt och tydligare som grund för det systematiska kvalitetsarbetet och 

därmed stödja och förenkla det kontinuerliga arbetet. Skolinspektionens 

tillsyn visade på brister i huvudmannens systematiska kvalitetsarbete för 

förskoleklassen och fritidshemmet, vilket bidragit till att hela området setts 

över. 

 
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. Detta sker i samverkan med den 

kommunövergripande utvecklingsplanen. 

 
Under året 2017/2018 har det systematiska utvecklingsarbetet, från ett 

förvaltningsövergripande perspektiv, pekat ut områdena Utveckling och 

lärande för förskolan respektive Kunskaper för grundskolan samt Styrning 

och ledning i hela styrkedjan som särskilt viktiga att arbeta vidare med.  

Stödorganisationen med grupper/nätverk för skolledare, utvecklingsledare, 

processledare, förstelärare, fritidshem och förskoleklass syftar till att öka 

likvärdigheten genom sin kollegiala form och inspirerande och fördjupande 

innehåll. Dessa leds av förvaltningens utvecklingssamordnare och/eller 

förstelärare eller andra pedagoger med särskild områdeskompetens. Dessa 

träffar genomförs med regelbundenhet 

och skapar dessutom goda 

förutsättningar för kontinuitet och 

hållbarhet, ett helhetsperspektiv och 

en ökad likvärdighet. Genomgående i 

samtliga grupper är att forskning och 

annan omvärldsbevakning bildar grund 

för utvecklingsarbetet. I bakgrunden 

finns de formativa frågorna: Var är vi?, 

Vart ska vi?, Hur gör vi?, Hur blev det?  
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Under året har följande grupper/nätverk varit aktiva:  

 

• Ledningsgrupp förvaltning, LG (rektorer, förskolechefer, 

förvaltningschef samt övrig central förvaltningspersonal) 

• Pedagogiskt-didaktiskt ledarskap, PDL (rektorer, förskolechefer och 

utvecklingssamordnare och IT-strateg) 

• Utvecklingsledare Skola (rektorer, utvecklingsledare och 

utvecklingssamordnare) 

• processledare Förskola (förskolechefer, processledare och 

utvecklingssamordnare) 

• Förstelärargrupp (förstelärare och utvecklingssamordnare) 

• Nätverk för Nyanlända (pedagoger, rektorer, förstelärare) 

• Nätverk för Språk och Matematik (pedagoger, rektorer, 

förstelärare) 

• Ämnesnätverk åk 7–9 + gymnasiet (pedagoger, rektorer, 

förstelärare) 

• Analysgrupp för Kultur och Frirum, förskolan (pedagoger, 

handledare och utvecklingssamordnare) 

• Nätverk Förskoleklassen, paus under våren, återupptas till hösten, 

(pedagoger, rektorer, förstelärare) 

• Nätverk Fritidshemmet, paus under våren, återupptas till hösten, 

(pedagoger, rektorer, förstelärare) 

• Slöjdnätverk (pedagoger och förstelärare) 

• IT-nätverk förskola (pedagoger och IT-strateg) 

• IT-nätverk grundskola (pedagoger och IT-strateg) 

• Kompetensgrupp (förskolechefer, rektorer, HR-strateg, fackliga 

representanter samt övrig central förvaltningspersonal) 

 

 

Arbetet i dessa forum görs utifrån de 

gemensamt identifierade 

utvecklingsområdena, med egna syfte 

och mål. De är planerade att synka med 

varandra i en ordning så att frågor kan 

beredas och behandlas logiskt och 

effektivt. Planeringen syns i årshjulet. 

Separata årshjul finns för arbetet med 

kunskapsuppföljning och genomförandet 

av de nationella proven. 
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2.1.1 Analys 

I grundskolan har alla enheter på ett eller annat sätt arbetat med både 

kulturen och strukturen. Utvecklingen har konkret inneburit att rektorer 

och deras ledningsgrupper 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. Detta har bidragit till en ökad insikt om värdet av systematik i 

vardagen för undervisningen, men också för den egna professionella 

utvecklingen. Att förvaltningen också erbjuder gemensamma verktyg, 

plattformar, mallar och metoder för planering, dokumentation och 

uppföljning uppfattas som positivt överlag men fortfarande behövs insatser 

i förankring och implementering, vilket skrivs fram som 

utvecklingsområden framöver. Genom alla dessa processer har 

förskoleklassen och fritidshemmet gjorts synliga, dels som en unika delar, 

dels som delar i Läroplanens gemensamma uppdrag.  Resultatet visar vad 

som kommer att prioriteras i det när arbetet, liksom det långsiktiga.  

 

Att stärka det egna ledarskapet har också varit i fokus för många enheter. 

Det samspelar med övrig systematik och sker i fler olika sammanhang t ex 

medarbetarsamtal, APTer, nätverk och sk teachmeets, liksom i kollektiv och 

individuell kompetensutveckling.  

Underlag för utvecklingsbehov hämtas in via flera källor, bl a enkäter för 

elever, personal och vårdnadshavare, kulturanalys, arbetet med 

Likabehandlingsplanen och Plan mot diskriminering och kränkande 

behandling, verksamhetsbesök, temaredovisningar och utvärderingar i 

nätverken samt efter riktade insatser. De obligatoriska bedömningsstöden, 

övriga avstämningar enligt Planen för kunskapsuppföljning, resultaten från 

de nationella proven och betygen utgör också underlag. Det finns också 

exempel på resultatprognoser med analys och reflektion från varje 

undervisande lärare. 
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2.1.2 Utvecklingsområden 

Tre områden för att utveckla det systematiska kvalitets- och 

utvecklingsarbetet följer här, dels för det gemensamma arbete som sker i 

de övergripande sammanhangen och dels de arbete som är 

verksamhetsspecifikt, dvs. för förskoleklassen respektive grundskolan, 

inklusive fritidshemmet.  

 

Prioriterade mål 
Övergripande mål 
1. Likvärdighet. 
2. Värdera och analysera för ökad precision i utvecklingsarbetet. 
3. Ökad medvetenhet om roller och ansvar i styrkedjan. 
 

Förskolan 

1. Ökad medvetenhet 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. 
 
Förskoleklassen 
1. Ökad medvetenhet om kvaliteter i undervisningen, som en faktor för 

elevernas kunskapsutveckling.  
2. Stärka ledarskapet i utvecklingsledarrollen. 
3. Bidra till underlag att förstå och förändra kulturen. 

 

Grundskola 
1. Ökad medvetenhet 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. 

 

I förskoleklassen och grundskolan är Planen för kunskapsuppföljning viktig, 

vilken anger vilka bedömningsstöd som alla enheter ska använda samt i 

vilka årskurser och terminer, en särskild roll för likvärdighet. På flera skolor 

kommer förskoleklasser att börja använda Skolverkets nya 

kartläggningsmaterial Hitta språket och Hitta matematiken, i syfte att utforska 

materialet och förbereda sin organisation, vilket utgör en övergång inför ht 2019 

då materialet blir obligatoriskt.  Bedömningarna bildar underlag för de 

kontinuerliga uppföljningarna på enhets- respektive förvaltningsnivå. 

Under året har ett arbete gjorts för att uppdatera och justera planen och 

den kommer att färdigställas i början av höstterminen 2018.  

Arbetslagsledare och rektorer träffas i kommunövergripande grupp för att 

genom kollegialt lärande utveckla området, samt verka för likvärdighet. 

Därefter sker arbetet på varje enhet där alla pedagoger är delaktiga. 
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Den övergripande organisationen för arbetet med de nationella proven är 

en annan viktig struktur för ökad likvärdighet, liksom rättssäkerhet. 

Bedömningsgrupper för samtliga provämnen ansvarar för rättning, 

sambedömning och resultatanalys. Proven bedöms av annan lärare än 

genomförande lärare och sambedömning möjliggörs genom att lärarna 

organiseras i förvaltningsövergripande grupper som har 3–4 heldagar 

avsatta för uppdraget. Återkoppling sker till lärare och rektor när alla 

provdelar är genomförda. Bedömningsgrupperna förbereder ett underlag 

utifrån resultaten och ämnesgemensamma förmågor. Detta är 

utgångspunkt vid konferensen, med formativ ansats, där alla lärare, i alla 

ämnen, och rektorer deltar. Pedagogerna och rektorerna analyserar och 

formulerar lärdomar som bör påverka den fortsatta undervisningen. Det är 

ett sätt att stärka kollegiet i det gemensamma läraruppdraget. 

 

Alla skolenheter har sedan förra läsåret ett underlag att arbeta vidare med 

en förändrad kultur, genom en s k kulturanalys. Under ett antal månader 

genomfördes ett analysarbete utifrån alla pedagogers delaktighet, genom 

att de i brev beskrev hur de upplever sin arbetsvardag. Med utgångspunkt i 

den bilden fortsätter utvecklingsarbetet med att stärka kulturen att kunna 

hantera de förväntningar och krav som uppdraget formulerar via skollag 

och läroplan. 

 

I år utökar vi skaran med förstelärare genom en nyrekrytering. Av de 

sökande i vår befintliga organisation bedömdes ingen vara kvalificerad i alla 

avseenden. Hallsbergs kommun har möjlighet att utse 19 förstelärare, med 

ekonomiskt statligt stöd, och vi avser att fylla kvoten. De utses genom en 

särskild process och har ett tillsvidareuppdrag inom kommunens 

grundskolor. Uppdragen är bl a inom Specialpedagogiskt perspektiv, VFU-

samordning, Bedömning för lärande, Digitalisering, Engelska språket, 

Matematik, Språkutveckling, Naturvetenskapliga arbetssätt och 

Nyanländas lärande. Vår nyaste förstelärare kommer att ha uppdrag som 

matematikutvecklare för åk 7–9.  

 

 

 

 Styrning och ledning: Matematik 
Behovet av att förbättra och förändra matematikundervisningen är 

fortfarande ett av våra viktigaste utvecklingsområden och i detta 

sammanhang är fokus på de yngre åldrarna, varför vi beslutade att delta 

som en av fem pilotkommuner i SKL:s nya pilotprojekt Styrning och ledning: 

Matematik är att stödja huvudmännen att utveckla egen styrning och 

ledning genom att stärka styrkedjan i kommunerna. SKL, tillsammans med 
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Nationellt centrum för matematikutbildning (NCM), genomför ett arbete 

med att ta fram och implementera en modul för kompetensutveckling, 

didaktik och ämneskunskaper i grundskolans tidiga år. Arbetet med att ta 

fram och implementera modulen beräknas pågår under 2018 och 2019. 

Styrning och ledning matematik är en direkt fortsättning på SKL:s fyraåriga 

satsning Matematik PISA 2015, där hela 86 av landets 290 kommuner 

arbetade med att förbättra matematikresultaten i landets grundskolor. En 

av de stora slutsatserna var här insikten om att ämneskunskaperna varierar 

kraftigt bland de behöriga lärarna som undervisar i årskurs 1–3, och så 

även kunskapen om hur lärande och undervisningen i matematik 

organiseras för de yngre eleverna. 

Alla fyra ledningsnivåer i kommunen involveras i ett aktivt 

förbättringsarbete: politisk ledning, förvaltningsledning, rektorer och 

lärare, samt att deltagande kommuner ska samarbeta och lära av 

varandras utvecklingsarbeten. 

 

 IT, digitalisering 
Läroplanerna för förskolan och grundskolan influeras av den ökade grad av 

digitalisering som det omgivande samhället genomgår. Med hjälp av digital 

teknik ges lärare möjlighet att utveckla pedagogiken och fördjupa barnens 

och elevernas digitala kompetens. Det är även en förutsättning som 

verktyg för att förbereda våra barn och elever för det framtida samhället.  

Under det senaste läsåret har kommunen kompletterat utbudet av digitala 

verktyg så att det finns en enhet per elev från förskoleklass upp till årskurs 

9. Undervisningslokalerna är utrustade med trådlöst nätverk och 

klassrummen med projektor eller smartboard.  

Ökat användande av verktygen har resulterat i nya undervisningsmetoder, 

en ökande dela-kultur, effektivare arbetssätt och ökade möjligheter till 

kontakt mellan förskola/skola-hem. Likt tidigare år har våra verksamheter 

har varit nominerade i flera kategorier av Webbstjärnans årliga tävling och 

blivit prisade. Instagram, bland andra program och appar, används som ett 

sätt att dokumentera pedagogiken och barnens och elevernas lärande. 

Både bloggarna och Instagram fungerar väl också i dialogen med 

vårdnadshavare.  

 

Digital kompetens finns med som en av EU-kommissionens åtta 
nyckelkompetenser. Begreppet innefattar kunskaper, färdigheter och 
attityder till digitala verktyg och informations- och kommunikationsteknik. 
Digital kompetens innebär bl a förmågan till säker och kritisk användning av 
informationssamhällets teknik i såväl skola och arbetsliv som på fritiden. 
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Den underbyggs av grundläggande digitala färdigheter, t.ex. att kunna 
använda den digitala teknik som finns för att hämta, bedöma, lagra, 
producera, redovisa och utbyta information samt för att kommunicera via 
olika digitala kommunikationsverktyg. Med Skolverkets förslag till nationell 
IT-strategi för skola och förskola tydliggörs vår verksamhets roll och 
riktning de kommande åren. Viktiga fokusområden är tillgång till digitala 
enheter för elever och personal, kompetensutveckling, tillgång till 
verksamhetsnära support samt infrastruktur. Den nationella IT-strategin 
har legat till grund för Bildningsförvaltningens IT-plan som presenterades 
våren 2017. Utifrån denna har nya satsningar på alltifrån organisation till 
infrastruktur genomförts under läsåret.  
 

Mål 

• Alla lärare i förskola och skola uppger att de behärskar vanliga 

metoder för digital informationshantering, kommunikation, 

presentation, skapande och färdighetsträning. 

 

I personalenkäten 2018 fanns ingen fråga som direkt kan användas för att 

få en inblick i hur vi ligger till i förhållande till detta mål och målet har inte 

heller följts upp på annat sätt. 

 

• Alla lärare uppger att de använder IKT regelbundet i sin 

undervisning. 

 

I personalenkäten 2018 fanns ingen fråga som direkt kan användas för att 

få en inblick i hur vi ligger till i förhållande till detta mål. Närmast ligger 

fråga 16 och 17 som avhandlas senare i detta avsnitt. Den handlar 

emellertid om skolplattformen och nyttjandet av vår skolplattform är långt 

ifrån all undervisning med IKT som verktyg som sker i Hallsberg. 

 

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

lärande. 

 

I elevenkäten 2018 fanns ingen fråga som kan användas för att få en inblick 

i hur vi ligger till i förhållande till detta mål och målet har inte heller följts 

upp på annat sätt. 

 

 

• Alla vårdnadshavare i skolan uppger att de kan följa det egna 

barnets utveckling och information med hjälp kommunens 

lärplattform. 
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I vårdnadshavarenkäten 2017/2018 finns tre frågor som är av intresse för 

att göra en analys av hur vi ligger till i förhållande till detta mål: 

13. Jag har ett föräldrakonto i Edwise. 

14. Jag får nödvändig information om skolans verksamhet genom 

Edwise. 

15. Jag kan följa mitt barns kunskapsutveckling genom Edwise. 

 

Svaren redovisas i tabellform. 

Fråga/Svar Ingen 

uppfattning/vet 

ej 

Stämmer 

inte 

alls/Nej 

Stämmer 

ganska 

dåligt 

Stämmer 

ganska 

bra 

Stämmer 

helt och 

hållet/Ja 

13  10 %   90 % 

14 8 % 8 % 17 % 42 % 25 % 

15 11 % 10 % 21 % 35 % 23 % 

 

Aktiviteter - processer 

• Lärare använder sig av digitala verktyg för att utveckla 

undervisningen.  

• Ansvar: Förskolechefer/rektorer ansvarar för enheterna med stöd 

av IT-strateg och IT-pedagog. 

 

Tillgång på verktyg 

Hallsbergs kommun tillhandahåller en Ipad och en bärbar dator till varje 

lärare. Varje elev har tillgång till en personlig Ipad. Majoriteten av 

klassrummen är utrustade med projektorer och i kommunens skolor finns 

även 48 Smartboards. Tillgången på verktyg bedöms med detta som god. 

 

Infrastruktur 

Infrastrukturen är en annan förutsättning för att verktygen ska användas 

för att utveckla undervisningen. Sydnärke IT har drift av kommunens 

nätverk som del av sitt uppdrag. Under våren och sommaren 2018 har de 

tidigare eftersatta nätverken genomgått en omfattande upprustning. 

Projektet har som målsättning att vara klart inför läsårsstart 18/19 och 

följas upp under hösten 2018. Enligt plan skall nätverken då ligga i nivå 

med de krav som finns i vår verksamhet.  
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Digitala läromedel och lärmiljöer 

Kommunövergripande fanns under läsåret avtal för flertalet resurser på 

nätet. Liber espresso, Pratstart, SLI och NE (uppslagsverk) går att använda i 

samtliga verksamheter. Utöver det har förskolan startat ett nytt avtal med 

Ugglo och under vårens slut slöts avtal med Zcooly för skolan. 

Transtenskolan har under läsåret använt sig av det digitala läromedlet NE. 

Efterfrågan och viljan att använda digitala läromedel ses som god.  

 

Organisation och spridning kompetens 

Möjligheten att sprida och ta till sig kunskap om användning är ytterligare 

en faktor bakom ökad användning och utvecklad undervisning. 

Bildningsförvaltningens centrala organisation har under läsåret 17/18 

kompletterats med en IT-tekniker som till största del hanterar 

verksamheternas enheter. IT-strateg och IT-pedagog får på så sätt större 

möjlighet att arbeta med kompetensutveckling mot skolor och förskolor. 

Utöver det har respektive skolledare utsett en IT-ansvarig per enhet som 

ansvarar för den lokala utvecklingen på skolan/förskolan och är agerar 

närvarande stöd åt kollegor. De IT-ansvariga ingår även i nätverk för utbyte 

mellan enheterna. Det finns ett IT-nätverk för grundskolans IT-ansvariga 

och ett för förskolans. Under året har samtliga skolledare genomfört 

Skolverkets nationella skolutvecklingsprogram Leda digitalisering i syfte att 

bättre bygga organisationer för ”delakulturen” samt kunna leda sina 

medarbetare.   

 

• Lärare i skolan använder sig av kommunens lärplattform för 

information, frånvarohantering, planering och dokumentation av 

elevernas kunskapsutveckling. Ansvar: Förskolechefer/rektorer 

ansvarar för enheterna med stöd av IT-strateg och IT-pedagog. 

 

Information 

Nyttjandet av kommunens lärplattform för information varierar fortsatt 

mellan kommunens skolor. Tidigare år var det grundskolans senare år som 

använde lärplattformen men det börjar jämna ut sig och generellt används 

lärplattformen i större utsträckning idag än för ett år sedan i fråga om 

information till hemmen. I arbetet med elever syns däremot motsatt trend. 

I personalenkäten genomförd våren 2017 fanns två frågor av intresse för 

detta mål:  

 

16. Jag använder Edwise för att ge vårdnadshavarna 

 information. 

17. Jag använder Edwise i mitt arbete tillsammans med eleverna. 
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Resultatet redovisas i tabellform.  

 

Fråga 16 Jag använder edWise för att ge vårdnadshavarna information 

 Ingen 

uppfattning/ 

vet ej 

Stämmer 

inte alls 

Stämmer 

ganska 

dåligt 

Stämmer 

ganska 

bra 

Stämmer 

helt och 

hållet 

Alla 17 % 9 % 10 % 20 % 44 % 

 

Fråga 17 Jag använder edWise i mitt arbete tillsammans med eleverna 

Skola/Svarsalternati

v 

Ingen 

uppfattning

/ 

vet ej 

Stämme

r inte 

alls 

Stämme

r ganska 

dåligt 

Stämme

r ganska 

bra 

Stämme

r helt 

och 

hållet 

Alla 19 % 23 % 26 % 15 % 17 % 

 

Det finns sannolikt flera orsaker till utvecklingen i frågorna. Gällande 

Edwise funktion som informationsförmedlare skola-hem ska lärplattformen 

vara det naturliga instrumentet. Vad som anses och tolkas information kan 

dock variera beroende på vem man frågar och kan därför påverka hur man 

svarar. Information i form av veckobrev kan förekomma på flertalet olika 

sätt på skolorna medan elevdokumentation, som också är en typ av 

informationsförmedling endast ska förekomma i Edwise. Detta är också 

något som rektorerna arbetat med att stärka på respektive skola under 

året vilket också kan förklara den positiva utvecklingen. Att vi ser en 

negativ utveckling i fråga 17 beror sannolikt på att det finns flertalet andra 

digitala tjänster tillgängliga som kan vara bättre att använda i 

undervisningen med eleverna. Den ökade användningen av exempelvis 

Office 365 och Teams kan konkurrera ut användningen av Edwise vilket kan 

ha direkt positiv effekt på undervisningen som helhet. Frågan har absolut 

en roll i förhållande till målet men som fristående i en personalenkät ger 

den utrymme för tolkning och det är därför inte förvånande att det inte är 

en majoritet som anger Edwise som första redskap i sitt arbete tillsammans 

med eleverna.  

 

I samband med KUT-dagen 16/9 hade kommunens fritidspersonal och 

lärare i grundskolan möjlighet att välja en workshop om hur Edwise kan 

användas för att utveckla undervisningen. Workshopen var både välbesökt 

och uppskattad. Liknande workshops har även anordnats på flera av 

kommunens skolor under läsåret.   

 

• Kontinuerliga aktiviteter för att ge verksamheterna stöd i form av 

utbildning och kompensatoriska hjälpmedel. 
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• Ansvar: Förskolechefer/rektorer ansvarar för enheterna med stöd 

av IKT-strateg och IKT-pedagog. 

 

IT-pedagogen och IT-strategen har under året kontinuerligt besökt olika 

verksamheter för att stötta utvecklingen. Vid enstaka tillfällen har externa 

utbildare om exempelvis SmartBoard eller Liber Espresso medverkat. Mest 

frekvent har emellertid utbildningarna om Teams, OneDrive, OneNote och 

andra tjänster kopplade till Office365 varit. 

 

I januari 2018 åkte 36 personer från Hallsberg till London och årets BETT, 

en av världens största mässor på temat digitalisering av skolan. Majoriteten 

av deltagarna från Hallsberg var lärare och förskollärare. Deltagarna 

förarbetade resan i december och deltog vid en uppföljning centralt i 

februari. För- och efterarbete hade fokus på att verksamheten som helhet 

skulle få ut så mycket som möjligt av att deltagarna varit iväg. Deltagarna 

har vidare fått sprida sina erfarenheter via APT, arbetslag och pedagogiska 

caféer.  

Via ny organisation med lokala IT-ansvariga har det även genomförts fler 

insatser lokalt på skolorna för att höja kompetensen. Dels har man avsatt 

konferenstid för att hålla i utbildningar på respektive enhet. I andra fall, 

främst inom förskolan, har man gått ihop, flera enheter, för att anordna så 

kallade pedagogiska caféer för att utvecklas på olika appar och verktyg.  

 

• Årlig IKT-konferens i syfte att sprida goda exempel. 

• Ansvar: IT-strateg, IT-pedagog och utvecklingssamordnare. 

 

Den 1/9 hölls årets KUT-dag på temat IT i skolan. Vid denna medverkade all 

personal som arbetar i förskoleklass och/eller grundskola inklusive 

fritidshem. Vid KUT-dagen anordnades workshops på Transtenskolan av 

personal inom förvaltningen, läromedelsleverantörer och externa 

konsulter. Kristina Alexandersson från internetstiftelsen i Sverige var 

inbjuden föreläsare på temat digital kompetens i skolan.  

 

 

 Studie- och yrkesvägledning 
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 
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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 

• lära sig att genomföra sina beslut.2 

 
Under vårterminen anställdes en ny studie- och yrkesvägledare i 

kommunen. Under hösten hade vi en tillfällig lösning via en konsult för att 

stödja eleverna och vårdnadshavare i åk 9 i gymnasievalet.   

Processen med att formulera en strategi för arbetet med studie- och 

yrkesvägledning i Hallsberg skolor har nu kunnat återupptas. Vårens fokus 

har varit elevernas val till gymnasiet. Vi är mycket nöjda med rekryteringen 

och de steg som redan tagits i att kartlägga nuläge och framtida behov för 

att kunna forma en huvudmannaplan som stöd för kommunens samlade 

arbete, både på kort och på lång sikt.  

  

En digital resurs, hejsyv.se, köptes in i slutet av våren. Den är till för 

skolhuvudmän och skolor F-9 att själva utveckla och arbeta med studie- 

och yrkesvägledning som hela skolans ansvar. Allt material är kopplat till 

läroplan och allmänna råd om studie- och yrkesvägledning, och görs 

tillgänglig för alla pedagoger. I samband med implementeringen av detta 

material kommer arbetet med huvudmannaplanen och sedan respektive 

skolas egen plan att initieras.  

 

Samarbetet med Arbetsmarknadskunskap har avslutats då vi inte sett att 

insatserna motsvarat förväntningarna. Skolorna har inte kunnat 

tillgodogöra sig den input som klassbesöken gett och de önskade 

resultaten har kommit att beröra endast fåtalet elever.     

 

 

                                                           
2 Allmänna råd, Arbete med studie- och yrkesvägledning, Skolverket, 2013 
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 Grundsärskolan 
 Grundsärskolan är en skolform som är anpassad till elever med 

intellektuell funktionsnedsättning och som inte bedöms kunna uppnå̊ 

grundskolans kunskapskrav.  

Utbildningen omfattar årskurserna 1–9 och har två inriktningar; 

Grundsärskola och Träningsskola. De elever som man bedömer inte 

kommer att tillgodogöra sig hela eller delar av grundsärskolans ämnen 

läser träningsskolans ämnesområden.  

Att gå i särskolan innebär att få en utbildning som är anpassad utifrån varje 

elevs behov och förutsättningar. Undervisningen anpassas utifrån elevens 

kunskapsnivå. Tydliggörande pedagogik är en förutsättning för att eleven 

skall lyckas i sitt lärande. Grundsärskolan har en egen läroplan och är en 

egen skolform men påminner till stor del om grundskolans upplägg. Bland 

annat får elever som läser enligt grundsärskolans kursplan betyg fr.o.m. åk 

6 om eleven eller elevens vårdnadshavare begär det. Om en elev har läst 

något ämne efter grundskolans kursplaner ska eleven bedömas efter 

kunskapskraven utifrån den kursplanen och betyget skall i så fall vara ett 

grundskolebetyg.   

Innan en elev kan bli mottagen i grundsärskolan krävs en utredning som 

visar att eleven tillhör målgruppen för särskolan. Dessa utredningar skall 

göras av psykolog, läkare, specialpedagog och socionom.  

För att kunna skrivas in i särskolan måste alla fyra delarna i utredningen 

finnas med och de skall tillsammans påvisa att eleven tillhör personkretsen 

för särskolans elever. För att säkerställa att eleven befinner sig i rätt 

skolform sker en pedagogisk bedömning i åk 3, 5 och om tveksamheter 

uppstår skall en kompletterande psykologbedömning genomföras.  

När det gäller nyanlända elever med svårigheter som tros tillhöra särskolan 

är det mycket komplicerat att göra de utredningar som behövs för att ett 

mottagande skall kunna ske på rätt sätt.   

Efter grundsärskolan kan eleven söka till och fortsätta studera i 

gymnasiesärskola.  

Det är viktigt att notera att betyg i grundsärskolan inte ger behörighet till 

nationella program i gymnasieskolan. Däremot kan elever från 

grundsärskolan gå på introduktionsprogrammen yrkesintroduktion och 

individuellt alternativ i gymnasiesärskolan.   

   

Aktiviteter under läsåret 2017/18  

Hallsbergs kommun har ingen egen grundsärskola, utan köper platser 

främst av Kumla kommun, på Kumlaby särskola. Uppföljning av 
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kommunens elever sker genom regelbundna träffar med lärare, elevhälsa 

och rektor samt vårdnadshavare har så skett under året. Föräldrarna 

uttrycker att de är nöjda med skolan i de möten som sker. Det som lett till 

en del åtgärder handlar främst kring taxi-resor och kommunikationen 

mellan taxi och skola.    

För att göra processen kring mottagande ännu mer rättssäkert har en 

referensgrupp skapats av representanter från elevhälsan i kommunen. 

Referensgruppen ska finnas med och granska utredningar som ligger till 

grund för beslut om mottagande i särskolan.    

Hallsbergs kommun har under läsåret 17/18 haft 16 elever inskrivna i 

särskolan. Vid vårterminens slut fanns 15 elever placerade på särskolan i 

Kumla och en på särskola i Örebro. Utav dessa 16 elever läste 7 elever efter 

grundsärskolans kursplan och 9 elever efter träningsskolans kursplan.  

Vid vårterminens slut avslutar en elev sin skolgång i grundsärskolan och 

börja på gymnasiesärskolan.  

 

 

 Barn- och elevhälsoarbetet 
I Hallsbergs kommuns centrala elevhälsa ingår skolsköterskor, psykolog, 

IKT-pedagog, talpedagog samt tillgång till skolläkare.  Specialpedagogerna 

och kuratorerna, är riktade även mot förskolan, och är efter 

överenskommelse mellan rektorerna, sedan våren 2017, del av 

skolenheternas personal och arbetsleds av förskolechef och rektor. Alla 

funktioner har fortfarande ett nära samarbete och träffar skolorna vid 

minst ett tillfälle per månad. Skolsköterska, specialpedagog och kurator 

träffas också i s k kategoriträffar för att stärka arbetet inom professionen. 

Elevhälsans arbete spänner över ett stort fält. Uppdraget är både 

övergripande strukturellt med framåtsyftande planering/arbete utifrån 

nationella mål för en likvärdig barn- och elevhälsa i kommunen och 

samtidigt riktat mot alla kommunens förskolor och skolors egna 

hälsofrämjande, förebyggande och ärendespecifika arbete. Barn- och 

elevhälsans prioriterade utvecklingsmål ska således bidra till uppnåendet 

av så-väl de övergripande målen som till de enskilda enheternas 

utvecklingsmål. Särskilt prioriterade områden i utvecklingsplanen för 

elevhälsan 2015–2018 var värdegrund, styrning och ledning samt 

systematiskt kvalitetsarbete. 

Att arbeta förebyggande och främjande samt att ha fokus på grupp och 

organisation är en fortsatt ambition. En viktig del i detta arbete är att få 
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kontinuitet i de rutiner som finns gällande EHT-träffar med 

rektor/förskolechef, bollplank och ärendegång på enheterna.  

 

 

 Kompetensutveckling och 
kompetensförsörjning 

Hallsbergs kommun har en god tillväxt och antalet invånare, barn och 

elever har stigit under flera år. Många av kommunens förskoleenheter och 

skolenheter växer. Fler barn och elever kräver mer personal, vilket gör att 

antalet medarbetare tydligt har ökat under de senaste åren. Genom en rad 

olika statsbidrag har även gruppstorlekar/pedagogtäthet gjort att fler 

pedagoger anställts hos landets olika skolhuvudmän. Hallsbergs kommun 

är inte heller den enda kommunen som växer, vilket gör att konkurrensen 

om pedagogerna har ökat. Särskilt svårt har det varit att hitta behöriga 

pedagoger i matematik och No med inriktning mot högstadiet. Även 

spanska har varit svårt att rekrytera. Bildningsförvaltningen har en 

kompetensförsörjningsgrupp som strategiskt planerar och arbetar med att 

vara en attraktiv arbetsgivare med målet att kunna rekrytera och behålla, 

fortbilda och utveckla förvaltningens personal. 

Samarbetet med universitetet och lärarutbildningen är en central 

komponent i kommunens strategiska arbete. Vi har under många år varit 

en aktiv del i universitetets lärarutbildning. Många studenter genomför sin 

verksamhetsförlagda utbildning (VFU) på våra förskolor och skolor varje år. 

Vi utbildade ytterligare tre VFU-handledare under detta läsår. 

Universitetet/RUC (regionalt utvecklingscentrum) har även en central roll 

då det gäller att kontinuerligt arrangera didaktiska ämneslärarnätverk för 

regionens kommuner. RUC arrangerar även fortbildning för rektorer och 

förskolechefer, där vi har haft två deltagare med under året.  

Totalt hade vi tio stycken som gick det nationella rektorsprogrammet under 

året, två förskolechefer, 3 biträdande rektorer och 5 rektorer. Tre av dessa 

avslutade denna treåriga utbildning detta läsår. 

Under läsåret har tre pedagoger breddat sin kompetens via lärarlyftet inom 

samhällsorienterande ämnen, svenska och svenska som andra språk. Vi har 

även en pedagog som läst via VAL för att bli behörig lärare. Tre pedagoger 

läser specialpedagogikutbildningen som sträcker sig över tre år.  

Hallsberg är en av de kommuner som ligger i framkant när det gäller att 

använda digitala verktyg i undervisningen. Under läsåret 2017–2018 har 

alla rektorer och förskolechefer genomgått Skolverkets nationella 

utvecklingsprogram Leda digitalisering (”digilyftet”).  
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Folkasboskolan genomförde under läsåret Skolverkets nationella 

utvecklingsprogram Läslystet.  

Hela Stocksätterskolan och representanter från; Sköllerstaskolan, 

Fredriksbergskolan, Folkasboskolan och Långängskolan genomförde under 

läsåret Skolverkets nationella utvecklingsprogram Specialpedagogiklyftet. 

Hallsbergs kommun har i det systematiska kvalitetsarbetet fokuserat på tre 

olika områden; struktur, kultur och ledarskap. Under läsåret har tre 

personer fått utbildning/certifiering i Kulturanalys och 

utvecklingssamordnaren blivit certifierad utbildare i densamma. Detta sker 

via Mittuniversitetet. 

Kontakten med Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) har utvecklats 

och fördjupats under åren. Vi har regelbundet möten för att uppdatera oss 

i vad som är aktuellt. Myndigheten genomför även olika uppdrag på de 

olika skolenheterna.   

I januari 2018 åkte 36 personer från Hallsberg till London och årets BETT, 

en av världens största mässor på temat digitalisering av skolan. Majoriteten 

av deltagarna från Hallsberg var lärare och förskollärare. Deltagarna 

förarbetade resan i december och deltog vid en uppföljning centralt i 

februari. För- och efterarbete hade fokus på att verksamheten som helhet 

skulle få ut så mycket som möjligt av att deltagarna varit iväg. Deltagarna 

har vidare fått sprida sina erfarenheter via APT, arbetslag och pedagogiska 

caféer. Några pedagoger, som inte deltog i BETT, valde att åka till den 

svenska motsvarigheten, SETT. 

Bildningsförvaltningen har genomfört obligatorisk fortbildning för 

pedagoger, vid tre kompetensutvecklingsdagar under läsåret; 

• 16/8 Anders Bek, Teorier om konflikthantering, makt och kön (gsk) 

• 1/9 Kristina Alexandersson från internetstiftelsen i Sverige + workshops 

(gsk) 

• 5/2 Linda Linder (fsk), Stavros Louca, Relationer och prestationer(gsk),  

Dessutom två övriga föreläsningar/workshops arrangerats;  

• 28/2 Gunnar Berg, Kulturanalys och frirummet 

• 26/10 Staffan Olsson, Sekretess i förskola och skola, orosanmälningar 
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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 har fortsatt det strävsamma arbetet med 

att både underhålla det som fungerar väl men också att utveckla det som 

ännu inte är gott nog. 
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3.1.1 Analys 

I kulturanalyserna framkommer att bemötande och förhållningssätt är 

gemensamt område, men kräver delvis olika insatser vid de olika 

enheterna. Kommunikationen identifieras också som en utmaning, dels 

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

Vanligt är att de överenskommelser man gjort i personalgruppen inte 

upprätthålls i situationer där påfrestningar uppstår, t ex sjukfrånvaro hos 

kollegor, nya kollegor eller chefer och mottagande av nya barn och elever 

med särskilda behov av olika slag. Man uttrycker att samarbetet i 

arbetslagen är skört i dessa sammanhang och att ett nära samarbete med 

elevhälsofunktionerna är mycket viktigt.  

 

3.1.2 Utvecklingsområden 

Ökad medvetenhet och förståelse för olika kulturer och språk uttalas som 

utvecklingsbehov.  

Varje skolledare för in detta som nya mål i den egna verksamhetens 

utvecklingsplan. I det förvaltningsövergripande arbetet påverkas innehållet 

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

kompetensutveckling. Med anledning av dessa behov startas Nätverk för 

inkluderande lärmiljö.   

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 av detta.  
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4 Mål och riktlinjer 

 Förskolan 

4.1.1 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) 

 

Inom detta område ingår många aspekter, vilka är viktiga förutsättning för 

allt lärande. Förskolorna sätter egna mål och utvärderar.  

 
Bildningsnämndens mål 

• Vi ska arbeta med värdegrundsfrågor och socialt förebyggande och 

hälsofrämjande.  
 

Uppfyllt Delvis uppfyllt Ej uppfyllt 

Målet är uppfyllt                        X 
 

 

I förskolornas kvalitetsredovisningar redogörs för hur man anser att man 

når målen inom detta stora område. Alla förskolor har arbetat riktat med 

barnens förståelse för demokratiska värderingar bl a genom ”Plan för 

arbetet med lika rättigheter och möjligheter”. 

Nedan, i tabellen, redogörs för, sammanfattat skola för skola, av vilken 

grad målet är nått.  

 

Målet är uppfyllt Uppfyllt Delvis uppfyllt Ej uppfyllt 

Hjortkvarn- och Pålsbodaområdet                           X 
  

Vretstorps förskoleområde X   

Förskoleområde 1 X   

Förskoleområde 2 X   

Förskoleområde 3 X   

Ekhagens förskola X   

Treuddens förskola  X  
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4.1.1.1 Analys 

Flera förskolor arbetar med olika material för att gynna barnens 

emotionella utveckling, t ex med material som Stegvis, kompis-böcker med 

aktivitetskort, Värsta bästa vänner, Tripp trapp träd, Puffarna, Mulle, 

rollspel på olika sätt, känsloprat och dramatisering med babblarna. 

Materialen är konkreta för att barnen ska kunna relatera till dem. De kan 

vara i form av ramsor, bilder och litteratur, film och digitala program eller 

applikationer på Ipad. Pedagogerna ställer frågor kring normer och värden 

så att barnen får en mer empatisk förståelse.  Detta har visat sig 

användbart den vid konfliktlösning. 

Genom att jobba med exempelvis böcker, film och djur i arbetet med 

frågor kring normer och värden får barnen en mer empatisk förståelse. Att 

använda konkret material som de kan relatera till har visat sig 

framgångsrikt. Pedagoger finns där för att vägleda och stötta barnen i lek, 

konflikthantering och sociala färdigheter, vilket har gett barnen verktyg för 

att utveckla större förståelse för varandras olikheter. 

Det är också tydligt att användandet av digitalverktyg har gett barnen 

ytterligare dimensioner t.ex. bygga miljöer av projektor, reflektera över 

tidigare erfarenheter, synliggöra sina egna lärprocesser i ett storskaligt 

perspektiv, det skapar även fler mötesplatser, med hjälp av projektorn så 

”startar” interaktion hos barnen lika väl som att den kan förlängas.  

En förskola skriver att ”Barnen visar i högre grad att de har strategier för 

att hantera känslor och förmedla gränser, genom att använda begreppet 

”stopp” och prata om sina känslor. Vi ser att barnen fått en ökad respekt 

för sin egen och andras kropp. Barnen har delgett sina tankar och idéer 

kring hur gränser kan förmedlas och visat olika strategier för varandra. ”  

 

En annan förskola skriver att ”Kartläggning som gjordes inom ramen för 

Plan för arbetet med lika rättigheter och möjligheter visade på risker, 

hinder, attityder, normer och strukturer i vår verksamhet kring ålder, kön, 

etnisk tillhörighet och annan kränkande behandling. Barnens berättelser 

och våra observationer utgjorde grunden för våra insatser.”  

 

Ett tredje exempel lyder ”Vi är medvetna om att vi är förebilder för barnen 

och att vårt förhållningssätt med att visa respekt och hänsyn för varje 

individ påverkar barnen. Det är viktigt med en samsyn och god 

kommunikation mellan oss pedagoger.”  
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Sammantaget ges bilden av att allt detta ger positiva effekter i form av 

”förändrad attityd i barngruppen där barnen gärna hjälper varandra och nu 

i flera fall även kan ta emot hjälp.” 

                                  

4.1.1.2 Utvecklingsområden 

De allra flesta skriver fram utvecklingsområden inom det förbyggande och 

främjande arbetet, 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. Flera förskolor avser att fortsätta jobba flexibelt med 

barngruppernas storlek, förbättra den pedagogiska dokumentationen samt 

utveckla lärmiljöerna. Några identifierar att Plan för arbetet med lika 

rättigheter och lika möjligheter behöver arbetas vidare med. Andra ser 

digitaliseringen som en väg att gå vidare med.  

 

 

4.1.2 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 
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) 

 

Förskolorna beskriver att de arbetar med att förbättra lärmiljöerna, stärka 

kommunikationen och utveckla de digitala läromedlen så att barnen lär 

genom att utforska och dela sina lärdomar genom att själva producera t e 

foton och filmer. Måluppfyllelsen är överlag hög vad gäller språklig och 

matematisk förmåga. Se tabellerna nedan.  
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Bildningsnämndens mål 

• Alla elever ska kunna läsa i skolår 1. Tidig upptäckt – tidig insats3 

Antalet barn som kan läsa de lämnar åk 1 ska årligen öka för att 2018 
vara 100 %. 

 
 

Uppfyllt Delvis uppfyllt Ej uppfyllt 

Målet är uppfyllt  
 

X 
 

 
 
 
Språk 

Målet är uppfyllt Uppfyllt Delvis uppfyllt Ej uppfyllt 

Hjortkvarn- och Pålsbodaområdet                           X 
  

Vretstorps förskoleområde X   

Förskoleområde 1 X X  

Förskoleområde 2 X   

Förskoleområde 3  X  

Ekhagens förskola  X  

Treuddens förskola X   

 
 
Matematik 

Målet är uppfyllt Uppfyllt Delvis uppfyllt Ej uppfyllt 

Hjortkvarn- och Pålsbodaområdet                           X 
  

Vretstorps förskoleområde X   

Förskoleområde 1 X X  

Förskoleområde 2 X   

Förskoleområde 3  X  

Ekhagens förskola  X  

Treuddens förskola X   

                                                           

3 Detta mål finns med i förskolans redovisning för att skapa en medvetenhet om 

riktning. Målet följs upp i grundskolans redovisning.  
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4.1.2.1 Analys 

Kommunikationen, att förstå varandra är vitalt för lärandet och förskolorna 

använder bildstöd och tecken av olika slag, dels för barn som inte utvecklat 

sitt språk ännu dels för de som har annat språk än svenska som modersmål.  

Pedagogerna följer barnens intressen och lekar för att fånga och föra 

samtal om olika begrepp, räkna och mäta. Pedagoger som är professionellt 

nyfikna gör att barnen uppmuntras att ställa egna frågor som leder vidare i 

att utforska och upptäcka. Det kan t ex innebära att barnen tränar på att 

tillsammans skapa hypoteser, funderingar och diskussioner genom samtal 

med varandra och pedagogerna.   

 

Vid sidan av samtal är läsning en viktig del i undervisningen och det kan 

vara en svårighet är att få tid och läsro att läsa för barnen.  

Lärmiljöerna har utvecklats så att den bidrar till variation och fördjupat 

lärande. Sådant som inte bidrar till att utveckla barnens förmågor har 

plockats bort och annat material har tillgängliggjorts.  

Många förskolor jobbar med digitala läromedel för att förstärka och 

förlänga lärandet. Ett sätt är att pedagoger, förändrar och ”bygger” miljöer, 

utifrån barnens intressen och riktning, t ex genom att spela in en film med 

Puppet Pals, tillsammans barnen, projicera på väggen och erbjuda en 

egenproducerad film på lärplattan.   

 

4.1.2.2 Utvecklingsområden 

Den fortsatta reflektionen i samband med den pedagogiska 

dokumentationen och prognoserna anses kunna utvecklas. 

Samtliga nämner på ett eller annat sätt att lärmiljöerna, inne och ute, kan 

bli bättre på att stimulera och utmana alla barn. Kompetensutveckling 

inom IKT, med utgångspunkt från pedagogernas nuläge är fortsatt ett 

område för utveckling.  

Bokläsning och sk läsro är ett annat utvecklingsområde, arbetet med TAKK, 

Tecken som Alternativ och Kompletterande kommunikation4, samt 

fördjupning av språkutveckling hos pedagogerna via Skolverkets nationella 

utvecklingsprogram Läslyftet.  

                                                           
4 TAKK är ett kommunikationssätt för hörande personer med försenad eller avvikande 

språkutveckling. Tecknen används tillsammans med tal, som stöd vid språkutveckling och 

på den nivå där eleven befinner sig. Det underlättar språkförståelse och lärande men även 

som ersättning för talat språk, se https://www.spsm.se 
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4.1.3 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) 

 

Arbetet med barn inflytande ger goda resultat och alla förskolor redovisar 

att målet är uppfyllt eller delvis uppfyllt. De förskolor som bedömer att de 

har delar kvar beskriver att det handlar om lärmiljön samt att 

medvetandegöra både för barnen och vårdnadshavare hur inflytande ter 

sig.  

 

Barns inflytande  
 

Uppfyllt Delvis uppfyllt Ej uppfyllt 

Målet är uppfyllt X X 
 

 

4.1.3.1 Analys 

Samtliga förskolor redovisar att pedagogernas nyfikna förhållningsätt och 

en tillåtande miljö där materialet är synligt och tillgängligt är 

förutsättningar för att barnen ska kunna och vilja ha inflytande. I 

förhållningssättet handlar det om att låt barnen själv uttrycka vad de tycker 

om och inte, vad de vill och inte vill, t ex genom att fotografera situationer i 

vardagen som barnen sedan får värdera med hjälp av sk smileys. Någon 

förskola har också barnråd/stormöten. Pedagogerna ställer öppna frågor 

till barnen, ibland sker röstning, och är lyhörd för svar och reaktioner. De 

demokratiska strukturerna finns på så vis med på ett naturligt sätt och det 

innebär att barnen ibland tycks ha lättare att acceptera beslut och 

respektera andras vilja. Barnen har lärt sig att deras åsikter och tankar är 

viktiga och tas tillvara. större möjlighet att vara med i planeringen och 

utformandet av miljöerna. 

Utifrån ”Plan för allas lika möjligheter och rättigheter”. Har kartläggningar 

gjorts för att i än högre utsträckning ta reda på vad barnen upplever och 

känner inför t.ex. olika platser och händelser på förskolan. Detta utgör 

underlag för att förändra i verksamheterna, inte minst vad gäller en 

tillgänglig lärmiljö inne och ute.  
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4.1.3.2 Utvecklingsområden 

Flera identifierar ett behov av att ytterligare tydliggöra innebörden av 

barns inflytande, för både barn och vårdnadshavare. Likaså är 

Lärmiljöernas tillgänglighet ett gemensamt utvecklingsområde. Också att 

de digitala verktygen kan vara till hjälp för både pedagoger, barn och 

vårdnadshavare att visa hur inflytande sker och på vilket sätt det kan 

stimuleras.  
 
 
 

4.1.4 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) 

 

Förskolornas bedömning av måluppfyllelsen är att den är mycket god.  

 

Bildningsnämndens mål 

• Vårdnadshavare, barn och elever ska vara nöjda med våra förskolor och 
skolor. 
 
Idag uppger 88 % av vårdnadshavarna att de är nöjda med förskolans 
bemötande, 2015 ska vi ha 92 % för att 2018 vara 97 %. 
 

Uppfyllt Delvis uppfyllt Ej uppfyllt 

Målet är uppfyllt X 
  

 
Förskolornas dialog med vårdnadshavare är överlag mycket god och de är 

mycket nöjda, vilket gör att målet anses uppnått. Dialogen sker i de 

vardagliga mötena, via Instagram, veckobrev, föräldramöten och öppet 

hus, ibland också via sms och telefonsamtal. Utvecklingssamtalen är det 

naturliga tillfället att tala om barnens lärande och förutsättningar för 

densamma.  
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• Vi ska ha en förskola som tar hänsyn till våra medborgares behov av 
barnomsorg alla tider på dygnet. 
 
Vårdnadshavares nöjdhet med förskolans tillgänglighet ska årligen öka 
från idag, där 92 % är nöjda, för att 2018 vara 97 %. 
 

Uppfyllt Delvis uppfyllt Ej uppfyllt 

Målet är uppfyllt 
 

X 
 

 
Vårdnadshavares nöjdhet vad gäller tillgänglighet är hos de flesta hög, men 
vissa vårdnadshavare uttrycker att de inte får det stöd de önskar. På vissa 
förskolor är svarsfrekvensen på den årliga enkäten för vårdnadshavare låg, 
vilket leder till att nuläget inte är giltigt.  
 

 

4.1.4.1 Analys 

Förändrade rutiner för introduktionen, så att vårdnadshavarna är mer 

delaktiga och närvarande har gjorts. Detta i kombination med den 

informationen som getts i förväg om introduktionen har varit en 

framgångsfaktor.  Barnen får mer tid att tillsammans med vårdnadshavare 

lära känna vår verksamhet och upplevelsen är att detta gett barnen en 

ökad trygghet.  

Flera förskolor har under året haft planerade familjeaktiviteter som 

kulturkväll, lucia, föräldramöte, arbetskväll mm. Vilket bidrar till att de får 

en tydligare inblick i den dagliga verksamheten. Bildspel i entrén är ett 

annat exempel på sätt att kommunicera med vårdnadshavare, särskilt med 

de som har annat modersmål än svenska, där alternativa sätt att 

kommunicera är viktiga. Att visa intresse för alla kulturer skapar förtroende 

och värdefulla relationer. För alla vårdnadshavare är det viktigt att få höra 

något litet om varje barn och också vara uppmärksamma på vad 

vårdnadshavarna är intresserad av för information.  

 

4.1.4.2 Utvecklingsområden 

För flera förskolor är det angeläget att ytterligare arbeta med bemötandet 

för att nå alla vårdnadshavare. På några enheter behöver ansträngningar 

göras för att 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. 
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4.1.5 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) 

 

För samtliga övergångar, från förskolan till förskoleklassen, inklusive fritids 

när det är aktuellt, från förskoleklassen till åk 1, från åk 6 till åk 7 samt från 

åk 9 till gymnasiet, finns planer anpassade till ålder på barnen och 

eleverna. De innehåller sådant som vilken information som ska ges till barn 

och elever liksom till vårdnadshavare. De föreskriver hur överlämnanden 

om kunskapsläge och övrigt mellan pedagoger och mentorer, inklusive 

EHT-personal, ska ske, samt vilka besök för att bekanta sig med nya miljöer 

och människor som ingår.   

 
Övergång och samverkan 

 
Uppfyllt Delvis uppfyllt Ej uppfyllt 

Målet är uppfyllt X 
  

 

4.1.5.1 Analys 

Förskolorna rapporterar att årets övergångar från förskola till förskoleklass 

fungerat väl med några få undantag. Alla förskolor nämner inte övergång 

till fritidshemmet explicit, men det är rimligt att anta att det är inkluderat. 

En förskola skriver ”… barnen är väl förberedda för förskoleklass och fritids 

och att de ser positivt på det nya som väntar. Såväl barn som 

vårdnadshavare säger i samtal att de ser fram emot att börja i det nya.” 

Samtliga förskolor har planer för hur övergången ska ske, vilka tagits fram i 

samverkan med grundskolan. Dessa utgår från respektive 

samverkanssammanhangs förutsättningar och har justerats i vissa 

avseenden inför senaste övergångsperioden, maj – augusti. 

 

4.1.5.2 Utvecklingsområden 

Samtliga bedömer att de behöver se över handlingsplanerna vid höstens 

utvärdering. Några ser redan nu att de bör utöka samarbetsformerna för 

övergången till förskoleklass. Andra enheter ser behov av att komma 
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överens med Fritidshemmet om hur besöket ska gå till så barnen får vara 

mer aktiva och undersökande inomhus. 

En annan tanke som förs fram är att undersöka om det skulle vara bättre 

att göra överlämningssamtalen i slutet på augusti då mottagande pedagog 

träffat barnet i dess nya miljö och det kan vara lättare att ta till sig 

information samt ha frågor. Vidare skulle vissa överlämningar kunna göras i 

två steg, ett i juni och ett i augusti/september. 

 

 

4.1.6 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) 

 

 

Förskolorna har mycket gemensamt inom detta område, t ex det 

systematiska arbetet med reflektion och pedagogisk dokumentation. 

Under perioden 2015–2018 har detta utgjort ett prioriterat 

utvecklingsområde för alla. Så gott som alla menar att de uppfyller målet.    

 

 
Uppfyllt Delvis uppfyllt Ej uppfyllt 

Målet är uppfyllt X 
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4.1.6.1 Analys 

Över tid har många olika mallar skapats för det systematiska 

kvalitetsarbetet och man ser vi att det har utvecklat en större medvetenhet 

kring den pedagogiska dokumentationen. Att utvärdera enligt ett årshjul, t 

ex vid APT, har varit avsikten andra verksamhetsärenden har ibland tagit 

tiden från detta. Planen för arbetet med lika rättigheter och lika 

möjligheter är ny och håller på att implementeras. 

 

Utvärdering med föräldrarna har skett dels på utvecklingssamtal, 

föräldramöten samt i enkätform.  

Ett reflekterande förhållningssätt i arbetet med både barn och pedagoger 

sker kontinuerligt. De formativa, didaktiska frågorna; Vad gör vi? Hur gör 

vi? Varför gör vi det? Hur går vi vidare? har varit till hjälp.  

Genom flera olika arbetsprocesser i det systematiska kvalitetsarbetet 

bedöms om arbetet sker i enlighet med målen och utifrån dem kan man 

undersöka vilka åtgärder som behöver vidtas för att förbättra 

förutsättningarna för barn att lära, utvecklas, känna sig trygga och ha roligt 

i förskolan.  

I de kontinuerliga avstämningarna tillsammans med processledarna 

identifieras vilka de gemensamma utvecklingsområdena är.  

 

4.1.6.2 Utvecklingsområden 

Även om alla enheter ser att arbetet med reflektion och pedagogisk 

dokumentation ger resultat, menar man att det går att komma längre. 

Flera betonar vikten av att hålla i arbetet, då det möjliggör för varje 

medarbetare att fokusera på sitt förhållningssätt och det direkta arbetet 

med barnen. 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 

förs redan.   

Några ser behov av att praktisera ICDP (Vägledande samspel) och avser att 

knyta an det till Bo Hejlskovs Lågaffektivt bemötande. Arbetet med att 

utveckla digitaliseringen och kompetenserna i densamma är ett fortsatt 

utvecklingsområde för de allra flesta enheterna. 
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 Grundskolan 
 

4.2.1 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) 

 

Inom detta område ingår många aspekter. Skolorna sätter egna mål och 

utvärderar och nämnden har valt att fokusera närvaro, en viktig 

förutsättning för allt lärande. Båda redovisas nedan.  

 
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.  
 

Uppfyllt Delvis uppfyllt Ej uppfyllt 

Målet är uppfyllt  
  

X 

 

Målet med minskad frånvaro är inte uppnått. Vid avläsning för läsåret 

2017/2018, hade 28 av 492 elever i grundskolans åk 7–9, mer än 10 % 

ogiltig frånvaro. Av dem hade 2 över 50 %. Jämfört med förra läsåret är det 

en ökning med 1 elev, från 28 (av 451) elever med ogiltig frånvaro över 10 

%, men en minskning av antal elever med ogiltig frånvaro över 50 % från 4 

elever. Övriga årskurser har ingen rapporterad ogiltig frånvaro. 

I skolornas kvalitetsredovisningar redogörs för hur man anser att man når 

målen inom detta stora område. Alla skolor har arbetat riktat med 

elevernas trygghet bl a genom upprättandet av Likabehandlingsplan och 

Plan mot diskriminering och kränkande behandling.  
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Detta redogörs för, sammanfattat skola för skola, i tabellen nedan.  
 

Uppfyllt Delvis uppfyllt Ej uppfyllt 

Folkasboskolan                        X 
 

Fredriksbergskolan X   

Långängskolan  X  

Sköllersta skola  X  

Stocksätterskolan  X  

Transtenskolan   X 

Östansjö skola  X  

 

 

4.2.1.1 Analys 

Trots att vi de gångna åren lagt mycket fokus på att förbättra det 

förebyggande arbetet i syfte att öka närvaron och tryggheten ser vi inte de 

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

vilket påverkar inlärningssituationen negativt. I flera fall har det visat sig att 

elever med hög frånvaro har vårdnadshavare som inte förmår att få sina 

barn till skolan. Många föräldrar som har barn som inte klarar skolan har 

även själv dåliga erfarenheter från sin egen skolgång.  

 

 

4.2.1.2 Utvecklingsområden 

Vi behöver arbeta mer systematiskt med bemötande och förhållningssätt, 

god arbetsmiljö för eleverna och samverkan med hemmen, vilket har stöd i 

aktuell forskning. Ett nära samarbete med EHT är en nyckel. Rutinerna för 

detta måste fortsätta att utvecklas och för att ännu mera handla om 

förebyggande perspektiv på insatser snarare än åtgärdande och 

kartläggande. Att ha en mentor eller annan vuxen i skolan som håller 

kontakten med både eleven och hemmet har visat sig framgångsrikt. Att 

tidigt upptäcka mönster i frånvaron, så tidigt som på förskolan kan vara ett 

sätt att motverka att frånvaro "ärvs" från föräldrar till barn. Det finns 

exempel på lyckosamma insatser i andra kommuner som vi kan lära oss av. 

Kompetensutveckling för både rektorer och pedagoger behövs, liksom för 

EHT.  

Bildningsnämnden har tillsammans med social- och 

arbetsmarknadsnämnden sökt och beviljats medel från den sociala 

investeringsfonden. Två personer kommer att anställas på social- och 
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arbetsmarknadsförvaltningen. De kommer att samarbeta med skolan och 

ett av de mest prioriterade områdena är elever med hög frånvaro. Arbetet 

omfattar stöd till både elev och vårdnadshavare. Projektet kommer att 

pågå i två år med start under höstterminen 2018. 

 

4.2.2 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) 

 

Årets resultat visar att två (2/6) skolor uppfyller målet, tre (3/6) delvis 

uppfyller målet och att 1 skola ej uppfyller målet för ”läsa” i år 1. Det skiljer 

sig åt från förra året genom att det då var tre som uppfyllde målet och två 

som delvis uppfyllde målet. Också förra året var det en skola som inte 

uppfyllde målet. Som bilden visar är det två skolor som redovisar samma 

måluppfyllelse för året som för det förra.  

 

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 %. 
 

Uppfyllt Delvis uppfyllt Ej uppfyllt 

Målet är uppfyllt  X  

 

Under året har vi implementerat Skolverkets obligatoriska 

bedömningsstöd. Detta har fungerat väl, med språknätverket som stöd och 

diskussionsforum. Flera skolor har deltagit i Skolverkets Läslyft vilket bör ge 

effekter framöver, likaså Specialpedagogiklyftet. Vi ser att resultaten till 

viss del kan förklaras med den ökande andel elever med utländsk bakgrund 

som kommit till oss de senaste åren, men till största delen förklaras 

resultaten av andra orsaker som går att härleda till t ex bemötande och 
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relationsskapande, anpassningar för både grupp och individ, samt 

samverkan och samsyn mellan pedagoger.  

 

 

 

• 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. 
 

Uppfyllt Delvis uppfyllt Ej uppfyllt 

Målet är uppfyllt på vår enhet 
 

X 
 

 
För skolår 6 kan vi, jämfört med 2016/2017, se en tydlig ökning från 3,9 % 
till 6,6 % för andel A i ämnesbetyg.  
 
För skolår 9, har en minskning skett, från 11,2 % till 8,8 %. För både åk 6 
och åk 9 är andelen högre än för fem år sedan, 2013.  
 
I tidigare delårsrapporter har statistik för andel elever som har minst ett 
betyg A redovisats. Fr o m denna redovisas andel A-betyg.  
Beräkningarna är gjorda på egna underlag och kan skilja sig från den 
officiella statistiken, som publiceras av Skolverket senare i höst. Uppgifter 
för län och rike likaså.    
 
 
  

Målet är uppfyllt 2017 2018 2017 2018 2017 2018 

Folkasboskolan                            
 

 X X 
 

Fredriksbergskolan X     X 

Långängskolan  X X    

Sköllersta skola   X X   

Stocksätterskolan    X X  

Östansjö skola X X     
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Övriga mål 
 
Andelen elever som når kunskapskraven i alla ämnen åk 9 

Andelen elever som når kunskapskraven i alla ämnen i åk 9 fortsätter att 

minska. Det sammanlagda resultatet för Hallsbergs kommun är 70,0 %. På 

Transtenskolan minskar andelen till 67,7 % medan Folkasboskolans resultat 

ökar till 76,0 %. Resultaten för länet och riket är ännu ej tillgängliga. 

 

 
 
 
Behörighet till gymnasieskolan 

Detta år ökar behörigheten. För Hallsbergs kommun är behörigheten 82,2 
%. Transtenskolans behörighet är 81,5 och Folkasboskolans är 84,1 %. De 
flesta eleverna som är behöriga till yrkesprogram är också behöriga till 
högskoleförberedande program.  
Resultaten för länet och riket är ännu ej tillgängliga. 
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Genomsnittligt meritvärde 

Årets meritvärde ökar tydligt från 188,3 till 192,3. Resultaten för länet och 
riket är ännu ej tillgängliga. 
 

 
 
 
 

Nationella prov 

Resultaten från de nationella proven denna vår visar att eleverna i åk 3 
lyckats bättre i ämnet svenska än föregående år. Jämfört med förra året 
har antal elever som inte deltar också ökat, från 12 elever till 25. 
Matematiken visar lägre resultat. Jämfört med förra året har antalet elever 
som inte deltar ökat från 9 elever till 11.  
 
Beslut om att en elev inte ska delta i delar av eller hela provet fattas av 
rektor och sker i de fall man utifrån det kunskapsunderlag som finns, på 
förhand, kan säga att eleven inte kommer att lyckas. Detta för att eleven 
inte ska uppleva onödiga misslyckanden som kan hindra det fortsatta 
lärandet.  
 
 
Åk 3 

Nedan redovisas resultatet för svenska respektive matematik åk 3.  
Diagrammet visar Elever som nått målen på alla prov, Elever som nått 
målen på alla prov utom ett, Elever som nått målen på alla prov utom två 
samt Elever som nått målen på färre än sex prov. Det totala antalet delprov 
är åtta. För åk 3 redovisas inget provbetyg såsom för åk 6 och åk 9.  
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Åk 6 

Resultaten i åk 6 sjunker i matematik och engelska, jämfört med förra året. 
Svenskan ökar något litet. Andel som ej deltagit i svenska har minskat till 
5,5 % från 10,1 %, i matematik 5,5 % (7,4 %) och i engelska 5,5 % (8,8 %).  
 
Nedan redovisas resultatet för svenska, matematik respektive engelska åk 
6. Diagrammen visar delprovens betyg samt andel elever som ej deltagit. 
 

 

72,4%

65,1%

41,8%

51,8%

11,8%

19,8% 21,2% 21,2%

6,6% 7,3%

15,9%
12,4%

9,2% 7,8%

21,2%

14,7%

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

80,0%

2015 2016 2017 2018

Elever som har nått målet på alla prov Elever som klarat alla utom 1 prov

Elever som klarat alla utom 2 prov Elever som klarat färre  än 6 delprov

74,8%

61,6%

53,2%

41,3%

13,5%

21,7% 19,7% 20,1%

6,5% 4,5%

9,8%
14,7%

5,2%

12,1%

17,3%

23,9%

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

80,0%

2015 2016 2017 2018

Elever som har nått målet på alla prov Elever som klarat alla utom 1 prov

Elever som klarat alla utom 2 prov Elever som klarat färre  än 7 delprov

SVENSKA HALLSBERGS KOMMUN ÅK 3 

 

MATEMATIK HALLSBERGS KOMMUN ÅK 3 

 



 
Datum 

2018-10-05 
      

      
Sida 

48(75) 

 

 

 
 
 

 

 
 

 

0,0 0,8

4,6

1,3
3,0

0,6

7,9

11,4

22,4

13,3

9,8

20,1

29,8

26,8

29,6
31,3

19,5

24,0

29,8 29,3

23,7

32,0

21,1 22,1

25,2

22,0

17,8 17,3

32,3

19,5

7,3
9,8

2,0

4,7

14,3 13,6

1,3
0,0

1,3

4,5

10,1

5,5

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

35,0

2013 2014 2015 2016 2017 2018

A B C D E F ej deltagit

26,7

8,9

5,9

13,8

3,6
1,9

18,5

10,5 11,2

22,4

7,3

14,9

12,3

21,8
23,0

24,3

19,0
17,5

21,9

25,0
26,3

17,8

29,2

17,517,1

22,6

28,3

15,8

29,9

35,1

3,4

11,3

5,3 5,9

10,9
13,0

4,6

0,8
1,9

3,2

7,4
5,5

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

35,0

40,0

2013 2014 2015 2016 2017 2018

A B C D E F ej deltagit

16,4

8,9 9,3

17,2

14,2 14,8

21,9
20,3

25,3 24,5

20,9

25,226,0

21,1

27,3

22,5
24,6

20,0

10,3

17,1
15,3 15,2

16,4
14,8

19,2

23,6

12,7

17,9 17,2

13,5

6,2

8,9
10,0

2,6

6,7

11,6

4,6

0,0

3,2 3,8

8,8

5,5

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

2013 2014 2015 2016 2017 2018

A B C D E F ej deltagit

MATEMATIK HALLSBERGS KOMMUN ÅK 6 

 

SVENSKA HALLSBERGS KOMMUN ÅK 6 

 

ENGELSKA HALLSBERGS KOMMUN ÅK 6 

 



 
Datum 

2018-10-05 
      

      
Sida 

49(75) 

 

 

 
 
Åk 9 

Resultaten i åk 9 sjunker i matematik och engelska och ökar något i 
svenska. Andel som ej deltagit i svenska är i stort sett detsamma, 11,2 % 
(11,4 %). I matematik har andelen minskat betydande till 8,6 % (18,2 %) 
och i engelska har andelen ökat betydande till 7,3 % (2,6 %).  
 
Nedan redovisas resultatet för svenska, matematik respektive engelska åk 
9. Diagrammen visar delprovens betyg samt andel elever som ej deltagit. 
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4.2.2.1 Analys 

Läsåret 17/18 ökade behörighet till gymnasieskolan för första gången 

sedan 2015. Meritvärdet likaså. Dock är det inte i närheten av vad vi har 

som mål. När vi ser på resultaten från de nationella proven har andelen 

elever som ej deltar minskat i samtliga årskurser, samtidigt ökar andelen 

”elever som nått målen på färre prov än sex”. Det skulle kunna tolkas som 

positivt, dvs. eleverna deltar i det ordinarie sammanhanget och tränar på 

att genomföra nationella proven. Det kan också innebära att hänsyn inte 

tas till de kartläggningar som görs av nyanlända elever, liksom att proven 

inte genomförs med de anpassningar som finns i den övriga 

undervisningen.  I de utvärderingar och analyser som gjorts i samband med 

sambedömningen framgår att det i flera fall saknats anpassningar som 

eleven har rätt till. Det är allvarligt att elever då utsätts, helt felaktigt och i 

onödan, för erfarenheten att misslyckas.  

Vi konstaterar, hur som helst, att undervisningen i synnerhet och 

verksamheten i sin helhet, inte lyckas möta alla elever. Trots riktade 

kompetensutvecklingsinsatser vad gäller bemötande generellt, lågaffektivt 

bemötande, formativ bedömning, entreprenöriellt lärande mm lyckas vi 

inte med alla elevers lärande. Under året har steg tagits i att utveckla 

avstämningsträffarna med skolans ledningsgrupper, EHT och 

utvecklingssamordnare. Lärdomarna därifrån är flera, bl a att det är viktigt 

att gå från beskrivning av elevernas kunskapslägen och behov till 

genomförande av insatser och förändringar. Stöd från förvaltningen 

kommer att ges i form av förenklat system för dokumentation, vilket gör 

att det löpande arbetet med uppföljning blir enklare. En annan insikt är att 

fokus ofta riktas mot eleven, brister och behov hos individen, snarare än 

undervisningen och lärmiljön. Redan i slutet av förra läsåret startades ett 

nätverk för Inkluderande lärmiljöer, vilket leds av två skolpsykologer.  

 
 

4.2.2.2 Utvecklingsområden 

I och med att flera elever har ett annat modersmål ser vi behovet av ett 

material som bättre möter just dem. Skolverket tillhandahåller materialet 

Bygga svenska som vi kommer att börja använda. Ett nätverk för 

Nyanländas lärande har verkat under året och kommer att fortsätta. Där 

arbetas rutiner fram för mottagande av nyanlända, kartläggning, placering, 

uppföljning, undervisning i svenska som andraspråk etc. Detta införlivas i 

Planen för kunskapsuppföljning vilken kommer att uppdateras igen under 

hösten. 
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Bestämmelser för hur man ska arbeta med anpassningar och särskilt stöd i 

alla delar av undervisningen, då särskilt i anslutning till provsituationer t ex 

de nationella proven, behöver förankras hos alla lärare och därefter följas.  

Det finns flera andra exempel på vad som är gynnsamt för att stärka och 

stödja lärandet, både i den egna kommunen och andra, liksom forskning, 

som vi behöver undersöka och ta till oss. Detta sker genom generella och 

riktade kompetensutvecklingsinsatser för rektorer, utvecklingsledare, 

pedagoger samt personal i EHT. Ytterligare ett steg i att skapa ett 

sammanhang som riktar fokus på verksamhetens potential att utveckla 

undervisningen är de ämnesnätverk som startar i samband med 

höstterminen. De finns för svenska, matematik och engelska och leds av 

förstelärare, i ett team, för att hålla gemensam riktning men också verka 

för att bryggor mellan både ämnen och åldrar skapas och stärks. I dessa 

nätverk får de nationella proven sin plats, liksom bedömningsstöden, 

planen för kunskapsuppföljning och formativ bedömning. I dessa forum 

kommer också behov av kompetensutveckling att identifieras. Detta syftar 

till att öka likvärdigheten och stärka professionen, via kollegialt lärande. 

Nätverken leds av förstelärare som jobbar i team för att säkerställa 

riktningen och bryggorna.   

 

 

4.2.3 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 

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 %.  
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Elevinflytandet ska årligen öka från idag, där 86 % av eleverna anger 
att de har inflytande, till att 2018 vara 100 %.  
 

Uppfyllt Delvis uppfyllt Ej uppfyllt 

Målet är uppfyllt på vår enhet 
  

X 

 

I elevenkäten ställs fem frågor om hur elever upplever att de har 

inflytande. När man lägger ihop de två svarsalternativen Stämmer helt och 

Stämmer ganska bra får vi en spridning från 58 % till 80 %. Jämfört med 

förra årets enkätsvar är svaren något mer positiva, både för flickor och 

pojkar, där flickornas upplevelse av inflytande jämfört med förra året ökar 

mest. Pojkarnas upplevelse av delaktighet när det gäller att planera 

skolarbetet, klassråd samt elevråd har t o m minskat.  

 

Enkät elever skola 2018 

(2017) 

Hallsberg 

totalt 

2018 

(2017) 

Flickor 

2018 

(2017)  

Pojkar 

Lärarna på min skola tar hänsyn 

till elevernas åsikter. 

80 % 

(77 %) 

79 % 

(75 %) 

79 % 

(78 %) 

Jag kan påverka hur vi ska arbeta i 

de olika ämnena. 

64 % 

(60 %) 

63 % 

(60 %) 

64 % 

(61 %) 

Jag är med och planerar mitt arbete 

i skolan 

58 % 

(57 %) 

58 %  

(53 %) 

58 %  

(61 %) 

Klassrådet fungerar bra i min 

klass. 

76 % 

(71 %) 

76 %  

(71 %) 

76 %  

(72 %) 

Elevrådet får vara med och 

påverka om saker som är viktiga 

för eleverna på skolan. 

77 %  

(78 %) 

79 %  

(78 %) 

76 %  

(79 %) 

 

4.2.3.1 Analys 

Då vi fortfarande inte når målet behöver vi fortsätta att arbeta med 

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

målsättningar, självskattning och repetition beskrivs som avgörande. 

 

4.2.3.2 Utvecklingsområden 

Arbetet med att skapa strukturer som blir kända och givande för eleverna, 

för utvecklingssamtal, klassråd och elevråd behöver intensifieras. 

Lärmiljöerna behöver utformas för att stödja upplevelsen av ett 

demokratiskt klimat och arbetssätt. Det nära ledarskapet och samarbetet i 

arbetslagen behöver utvecklas i syfte att förändra undervisningen i detta 

avseende. Fritidshemmet är viktigt för de elever som deltar i den 

verksamheten.  

Stödet till rektorer och utvecklingsledare behöver ökas och bli ännu mer 

riktat. Rektorer behöver leda arbetet med pedagogerna så att detta blir 

självklart innehåll i den kontinuerliga planeringen och uppföljningen. Under 

året kommer Bedömningspolicyn att bearbetas för att öka förståelsen för 

hur elevens inflytande är viktigt för en ökad måluppfyllelse. 

 

4.2.4 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 %. 
 

Uppfyllt Delvis uppfyllt Ej uppfyllt 

Målet är uppfyllt på vår enhet 
 

X 
 

 

Skolornas dialog med vårdnadshavare är överlag god och de är också till 

största del nöjda. Dialogen sker i de vardagliga mötena, via Edwise, 

veckobrev, föräldramöten, föräldraforum och öppet hus, ibland också via 

sms och telefonsamtal. Utvecklingssamtalen är det naturliga tillfället att 

tala om elevens kunskapsutveckling och förutsättningar för densamma.  

I vårdnadshavarenkäten ställs flera frågor om hur vårdnadshavare upplever 

dialogen och informationen i kontakten med skolan. Sex av dessa frågor 

redovisas här. När man lägger ihop de två svarsalternativen Stämmer helt 
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och Stämmer ganska bra får vi en spridning från 77 % till 95 %. Som 

tabellen visar ligger värdena för dessa variabler förhållandevis stabila över 

tid sedan 2014, med en lite ökning fram till våren 2018. Vi når dock inte 

målet.   

 

Enkät vårdnadshavare skola 2018 2017 2016 2015 2014 

Personalen bemöter mitt barn på ett bra sätt. 92 % 92 % 93 % 80 % 88 % 

Jag känner mig välkommen när jag besöker 

skolan. 

95 % 94 % 91 % 95 % 92 % 

Jag får kontinuerlig information om vad 

som händer i mitt barns klass. 

78 % 79 % 79 % 83 % 72 % 

Informationen till mig om skolans mål och 

verksamhet är bra. 

78 % 76 % 81 % 78 % 74 % 

Jag har en bra dialog i mina kontakter med 

skolans personal. 

89 % 88 % 87 % 89 % 79 % 

Mitt barn har möjlighet att påverka och ta 

ansvar för sitt skolarbete. 

77 % 77 % 77 % 75 % 77 % 

 

4.2.4.1 Analys 

De flesta enheter jobbar aktivt och riktat med att upprätthålla och 

förbättra kontakten med hemmet, men säger att de ändå inte når ända 

fram med alla. De konstaterar att 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.  

 

4.2.4.2 Utvecklingsområden 

På skolorna vill man utveckla rutiner och handlingsplaner för samverkan 

med hemmen. Där ingår att skapa engagerande möten där alla känner sig 

delaktiga och välkomna. En viktig aspekt är att utveckla tillgängligheten i all 

skriftlig information, och muntlig, så att alla kan ta till sig info på sitt eget 

modersmål. Det stödet bör utvecklas för samtliga skolor via förvaltningen.  

 

4.2.5 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 
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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) 

 

För samtliga övergångar, från förskolan till förskoleklassen, inklusive fritids 

när det är aktuellt, från förskoleklassen till åk 1, från åk 6 till åk 7 samt från 

åk 9 till gymnasiet, finns planer anpassade till ålder på barnen och 

eleverna. De innehåller sådant som vilken information som ska ges till barn 

och elever liksom till vårdnadshavare. De föreskriver hur överlämnanden 

om kunskapsläge och övrigt mellan pedagoger och mentorer, inklusive 

EHT-personal, ska ske, samt vilka besök för att bekanta sig med nya miljöer 

och människor som ingår.   

 

4.2.5.1 Analys 

Skolorna uppger att övergångarna fungerar väl. Ibland fallerar 

kommunikationen med vårdnadshavare, vilket uppfattas som allvarligt. 

Många nämner att överskolningarnas samtliga delar behöver en lång 

tidsperiod för att hinnas med så att samverkan kan ske med kvalitet. Det är 

viktigt för alla elever men poängteras som särskilt viktigt för de elever som 

har särskilda behov. 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. Där byter eleverna ibland också ort. Edwise 

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

 

4.2.5.2 Utvecklingsområden 

Ytterligare förtydliga hur dokumentationen ska ske i Edwise. Särskilt vid 

nyrekryteringar. Några skolor kommer att förbättra rutinerna för att ta 

emot elever och vårdnadshavare efter att överskolningen från förskolorna 

är avslutad (vem gör vad; rektor, mentor, special pedagog, fritidspersonal, 

skolsköterska m.fl.).  Vid överlämnanden från åk 6 till åk 7 behöver gången 

förbättras i vissa delar så att det blir en mjuk övergång. Även i övergången 

från åk 9 till gymnasiet finns behov av förbättringar, bl a vad gäller den 

skriftliga dokumentationen, särskilt en blankett som visat sig vara svår att 

förstå. Utifrån dessa områden kommer planerna att revideras.   
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4.2.6 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) 

 

Detta område ur läroplanen har tidigare inte funnits med i kvalitets-

redovisningen, varför inget finns att redogöra för.  

 

4.2.6.1 Analys 

Då varken förvaltningen eller skolorna, med undantag av någon enstaka, 

har prioriterat något inom detta område, eller redovisat annat än vad som 

sker i det övergripande arbetet med Studie och yrkesvägledning, 

konstateras att det är av största vikt att även detta område är synligt i både 

kvalitetsredovisningen och i utvecklingsplanen, vilket det är fr o m ht 2018.  

 

4.2.6.2 Utvecklingsområden 

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.  

Förvaltningen stödjer arbetet dels via ett verktyg som heter hejsyv.se, 

vilket ger inspiration och handfasta upplägg för hur detta kan ske. I det 

omedelbara kommer former för prao i åk 8 och 9 att arbetas fram 

tillsammans med Studie- och yrkesvägledaren. Området kommer att 

införlivas i det övriga kvalitets- och utvecklingsarbetet, för att identifiera 

behoven och formulera en huvudmannaplan för arbetet med studie- och 

yrkesvägledning.  

Se också avsnitt 2. Systematisk kvalitets- och utvecklingsarbete ovan.  

 

 

4.2.7 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) 
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Alla skolor ska följa läroplanen när det gäller betygsättning och bedömning. 

Kunskapsutvecklingen dokumenteras, och kommuniceras, via Edwise, men 

också löpande i undervisningen. Många arbetar medvetet efter principerna 

för formativ bedömning, liksom med viss sambedömning. 

Extraanpassningar görs på både på individnivå och gruppnivå. De 

pedagogiska planeringarna utgår från syfte, centralt innehåll och 

kunskapskraven och bedömningar görs av elevernas kunskaper utifrån 

förmågorna. Utvecklingssamtalen är förberedda och har fokus på elevernas 

styrkor samt utvecklingsområden för att bygga en positiv självbild och vara 

motivationsskapande. Många elever leder sina egna utvecklingssamtal.   

 

4.2.7.1 Analys 

Den bedömningspolicy som arbetades fram 2014, behöver återupplivas 

och bearbetas för att vara aktuell och relevant som stöd för pedagogerna. I 

vissa fall följer bedömningarna inte innehållet i kursplanerna och eleverna 

förstår inte alltid grunderna för bedömning. De förlorar då sin möjlighet att 

ta det egna ansvaret för sitt lärande samt bygga strategier som fungerar 

över tid och i andra sammanhang. Pedagoger är ensamma i att göra sina 

bedömningar, vilket i förlängningen kan innebära mindre rättssäkra betyg. 

Lärarlag och arbetslag är viktiga forum för detta och utvecklingsledare, 

tillsammans med rektorer, är de som tydligare ska leda detta arbete.   

 

4.2.7.2 Utvecklingsområden 

Framöver kommer bedömningspolicyn att bearbetas för att stödja:  

• formativ bedömning så att eleverna blir medvetna om processen 

samt tydligare ser på utvecklingen i sina egna arbeten,   

• användandet av de fem nyckelstrategierna systematiskt i 

undervisningen, 

• utvecklingen av pedagogers bedömarkompetens och 

• ett stärkt ledarskap i klassrummet. 

På skolan behöver såväl gemensam planering som bedömning och 

betygsättning, t ex ämnesövergripande arbetssätt utökas. Medvetenheten 

om hur extra anpassningar och särskilt stöd bidrar till elevers lärande 

måste också öka. Vidare är det viktigt att skapa lektionsstrukturer med vad 

som krävs för att nå de olika betygsstegen och även visa elevexempel med 

olika kvaliteter. Bygga fysiska och psykiska lärmiljöer som är tillgängliga för 

alla.  
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Dessutom behöver utvecklingsledarnas kompetens att leda det 

systematiska kvalitetsarbetet fortsatt stöd. Både revideringen av 

bedömningspolicyn och det systematiska kvalitetsarbetet kommer att 

stödjas i de förvaltningsövergripande forumen.  

 

 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) 

 

Under året att det blivit tydligt att ett omtag varit nödvändigt för att, på ett 

rättvisande sätt utifrån förskoleklassens syfte, uppfylla skolformens unika 

uppdrag, dels vad gäller undervisning som planeras, genomförs och följs 

upp utifrån läroplanens övergripande mål för kunskaper, dels utifrån 

principen om en likvärdig utbildning. Skolinspektionens tillsyn visade på 

brister i huvudmannens systematiska kvalitetsarbete, vilket varit till stor 

hjälp. Detta är särskilt påkallat att åtgärda i samband med att 

förskoleklassen blir obligatorisk fr o m hösten 2018. 

Se också avsnitt 2 Systematisk kvalitets- och utvecklingsarbete ovan.  

 

4.3.1.1 Analys 

I skolornas egna kvalitetsredovisningar framkommer en delvis varierad bild 

av hur förskoleklassens funktion och verksamhet har varit tydlig, 

prioriterad och följts upp, och därmed är likvärdigheten inte garanterad. 

Vanligast är att förskoleklassen organisatoriskt är en del av övriga skolan, t 

ex arbetslag med f-3. Det leder till det positiva att vara en självklar del i 

lärande, men kan också innebära att det unika i förskoleklassens syfte blir 

osynligt och därmed inte utvecklas.  
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4.3.1.2 Utvecklingsområden 

På den övergripande nivån behöver ett förtydligat och förbättrat stöd för 

förskoleklassens ökade kvalitet och likvärdighet ges, 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 till 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.  

 

Pedagoger arbetar uthålligt med att:  

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

att bli en självklar del i undervisningen och 

• 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 och 

• att ha forum för utveckling, t ex arbetslaget. 

Förvaltningen stödjer genom:  

• en tydlig struktur i det systematiska kvalitetsarbetet, kopplat till 

läroplanen, 

• att tillhandahålla verktyg för uppföljning, 

• att ha forum för utveckling och 

• 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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 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) 

 

Under året att det blivit tydligt att ett omtag varit nödvändigt för att, på ett 

rättvisande sätt utifrån fritidshemmets syfte, uppfylla skolformens unika 

uppdrag, dels vad gäller undervisning som planeras, genomförs och följs 

upp utifrån läroplanens övergripande mål för kunskaper, dels utifrån 

principen om en likvärdig utbildning. Skolinspektionens tillsyn visade på 

brister i huvudmannens systematiska kvalitetsarbete, vilket varit till stor 

hjälp. 

Se också avsnitt 2 Systematisk kvalitets- och utvecklingsarbete ovan.  

 

4.4.1.1 Analys 

I skolenheternas egna kvalitetsredovisningar syns att arbetet med 

fritidshemmets uppdrag har genomförts på olika vis och därmed är 

likvärdigheten inte garanterad. Hos många har fokus varit på 

värdegrundsfrågor som ansvar, inflytande och respekt och mindre på den 

delen som handlar om läroplanens samtliga förmågor genom att 

komplettera förskoleklassen och skolan. Den fria leken får stort utrymme 

samtidigt som pedagogerna tar ett stort ansvar för dagens rastaktiviteter 

för att skapa en positiv dag i sin helhet för de elever som deltar i 

fritidsverksamheten, t ex att hitta balans mellan aktivitet och vila.  

Flera enheter uttrycker ett behov av att bli bättre på samverkan mellan 

fritidshemmet och skolan, stärka bryggan liksom att utveckla en systematik 

för planering, genomförande och uppföljning. De flesta har börjat använda 

sig av sk. frippar, fritidshemmets pedagogiska planeringar, och ser fortsatt 

behov av att utveckla dem.  
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4.4.1.2 Utvecklingsområden 

På den övergripande nivån behöver ett förtydligat och förbättrat stöd för 

detta 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 kvaliteten i aktiviteterna, för att kunna arbeta 

systematiskt och hålla processen levande i den utsträckning som är 

önskvärd.  

 

Pedagoger arbetar uthålligt med att:  

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

att bli en självklar del i utbildningen och 

• 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 och 

• att ha forum för utveckling, t ex arbetslaget. 

Förvaltningen stödjer genom:  

• en tydlig struktur i det systematiska kvalitetsarbetet, kopplat till 

läroplanen, 

• att tillhandahålla verktyg för uppföljning, 

• att ha forum för utveckling och 

• 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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5 Slutsatser och nya mål 
Våra förskolor och skolor står för bra verksamheter i de allra flesta 

avseenden. De flesta vårdnadshavare är nöjda och trygga. Eleverna, de 

flesta, möts i förskolan och skolan av pedagoger som respekterar dem och 

utmanar dem att lära och utvecklas. Pedagogerna planerar och genomför, 

överlag, den undervisning som uppdraget påbjuder. Förskolechefer och 

rektorer leder och organiserar sina medarbetare med intentionen att allt 

ska få sin plats och alla kunna komma till sin rätt. Förvaltningen och 

nämnden stödjer och ger resurser.  

Trots det är inte måluppfyllelsen så god som behövs för att alla elever ska 

vara redo för gymnasiestudier. Trots det finns de både vårdnadshavare och 

barn och elever som inte känner sig trygga. Undervisningen lyckas inte 

möta alla barn och elever. Förskolechefernas och rektorernas intentioner 

nått inte ända fram och det stöd och de resurser som ges träffar inte 100 % 

rätt. Våra verksamheter har inte, fullt ut, den kvalitet som krävs. 

Likvärdigheten är inte garanterad. 

Alla dessa ”överlag” och ”de flesta” berättar att det fattas något för att vi 

ska kunna vara nöjda. Det behöver inte innebära att vi ska göra mer, men 

helt säkert annorlunda, än det vi gjort hittills och gör idag.  Vad är då det? 

Vi har de senare åren arbetat med rutiner för uppföljning och analys, för 

att få syn på just vad som behöver göras annorlunda. Vi har sagt ”vi är bra 

på analyser”. Vi har sett och uttalat behoven. Därefter har vi letat 

lösningar. Det är här svaret finns på vilka förändringar som behöver göras.  

Svaret är att verka för en samsyn om hur undervisning sker. Det är 

gemensamma överenskommelser och rutiner som skapar stabilitet och 

hållbarhet. Det är att tillsammans prioritera vart kraften ska riktas. Svaret 

är att stöd och prioriteringar måste ge utrymme för det unika för varje 

enhet. Det är att nyttja forskningsrön och studier genom att noga överväga 

om det passar just här. Det är att systematiskt genomföra och 

dokumentera förändringar och dess konsekvenser, för att sedan dela 

lärdomar. Det är alltså inte att alla ska ha samma eller lika. Det är inte det 

som är kvalitet och likvärdighet.  
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”Det är inte generella lösningar på specifika problem som krävs. Ska 

skolresultaten förbättras är det nödvändigt att våga utgå från de olika 

förutsättningar och behov som finns vid landets drygt 20 000 förskolor 

och skolor samt att ta vara på de framgångsrika förskolornas och 

skolornas kunskaper och erfarenheter i dessa olika miljöer.”   

Huvudmännens expertråd  
för skolutveckling, 2016 

 

För att det unika ska få sitt utrymme behöver organisationens självförtroende 

stärkas, professionen tydliggöras och skiljas från personen samt alla ledarskap 

utforska och finna sitt s k frirum.  

 

”Ska förbättringar komma till stånd behöver utvecklingsarbetet utgå 

från analyser av den enskilda förskolan/skolans aktuella situation, 

satsningen vara långsiktig och ha ett helhetsperspektiv, samt involvera 

hela styrkedjan. Vi behöver skräddarsy lösningar för specifika problem 

på olika arbetsplatser och därmed stärka professionen och öka tilliten.”  

Huvudmännens expertråd 
 för Skolutveckling, 2016 

 

Kompetens och förmåga verkar växelvis med förtroende och tillit. Vi 

eftersträvar självklart en uppåtgående, positiv spiral – för allas bästa. 

 

Carina M Koutakis, utvecklingssamordnare 

Bildningsförvaltningen, Hallsbergs kommun 
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Bilagor 

6 Stöd för dokumentation, uppföljning 
och analys 

 
För det gemensamma SKA-arbetet rekommenderas följande modeller och verktyg.  

 
 
 

 
 

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. 

file:///C:/Users/hkg0922/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary Internet Files/Content.Outlook/70MIYJAS/a href="https:/create.plandisc.com/3wpZcoJ"><img src="https:/create.plandisc.com/wheel/publicimg/3wpZcoJ" width="150" height="150"></a
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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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7 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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8 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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8.1.1 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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9 Plan Fritidshemmet 
 

Uppföljningar, analyser och beslutade 

utvecklingsinsatser för fritidshemmet 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 fritidshemmet 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.  
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• 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 fritidshemmet 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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9.1.1 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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1 Bildningsnämnden 2019 

I bildningsnämnden har vi arbetat med budgeten utifrån de förutsättningar som 
råder. Vi har fått en utökad budget mot föregående år, det mesta går dock åt till att 
bibehålla den verksamhet vi har utifrån att vi fått många fler barn i våra 
verksamheter. Får vi några medel över för extra satsningar så prioriterar vi det när 
den nya nämnden är på plats år 2019, de nya målen för mandatperioden kommer 
också att antas av den nya nämnden. 

I nämnden har vi ett tydligt fokus på systematiskt kvalitetsarbete. Vi har sett att 
kunskapsresultaten i skolan har förbättrats under de senaste åren, vilket är 
glädjande. Vi fortsätter att ge möjligheter och förutsättningar för att eleverna ska 
nå höga kunskapsresultat och att elever och barn ska känna sig trygga. Vi arbetar 
också med ökat elevinflytande. 

För att förbättra våra elevers möjligheter, satsar vi nu på ett fyraårigt projekt 
tillsammans med SKL (Sveriges kommuner och landsting), NCM (nationellt 
centrum för matematikutbildning) och fyra andra kommuner. Projektet är en 
nationell satsning för att höja matematikkunskaperna med inriktning på metoder 
för att lära ut matematik. Vi har satsat på digitala lärverktyg och 
kompetenshöjning i användning av digitala läromedel, vi har nu redan uppfyllt de 
krav som finns i den nationella handlingsplanen för digitalisering av skolväsendet, 
som ska vara genomförda 2021. 

Vi har under de senaste åren satsat på att stärka det nära ledarskapet, rektorerna 
har en utsatt position med mycket administration. Rektorerna ska föra ut och 
förankra beslut och dessutom ska de fungera som pedagogiska ledare. Under år 
2019 ska vi fortsätta rusta våra skolor och förskolor, nu pågår upprustningen av 
Långängskolan. Vi vill satsa på elever och lärares arbetsmiljö för att på så sätt öka 
förutsättningarna för bättre skolresultat. Det pågår också en nybyggnation av en 
förskola i centrala Hallsberg, med åtta avdelningar. Den beräknas vara klar till 
hösten 2019. I flera av våra tätorter har vi tillskapat flera nya avdelningar och vi 
ser att vi måste fortsätta utöka, då det tillkommer många nya barn. 

Ungdomens hus, Kuben, kulturskolan och fritidsgården i centrala Hallsberg har 
utvecklats under året och där vill vi se fortsatt utveckling. Fritidsavdelningen 
arbetar med att också kunna erbjuda aktiviteter i våra mindre tätorter. När det 
gäller kulturupplevelser vill vi även i fortsättningen erbjuda minst en upplevelse 
varje termin för våra barn och ungdomar i skolan. Vi prioriterar också att ta fram 
en kulturplan för våra barn och ungdomar.  

Biblioteket har satsat mycket på att få väl fungerande skolbibliotek. Biblioteket 
kommer även fortsättningsvis att ha kvar filialer och lördagsöppet. 

Hallsberg har fantastiskt fina möjligheter när det gäller fritidsaktiviteter och idrott. 
Sedan något år pågår flera satsningar på våra anläggningar. Vi har under året 
tillskapat två ute-gym, vårt gym i Alléhallen har varit flitigt använt och vi ska nu 
utöka öppettiderna. Vi har lagt nytt konstgräs i Hallsberg och gett förutsättningar 
för en konstgräsplan i Pålsboda. En läktare är byggd på idrottsplatsen i Hallsberg 
och bygget av ett domartorn för friidrottsarrangemang är klart till våren 2019. 

Siw Lunander 

Ordförande bildningsnämnden, Hallsbergs kommun 
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2 Verksamhet och uppdrag 

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

Inom kommunen finns 16 förskoleenheter och sju skolenheter. Det finns även 
dagbarnvårdare i Hallsberg. 

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

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

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

Hallsbergs förskolor och skolor har under de senaste åren haft en tydlig ökning av 
antalet barn och elever, vilket medfört ett ökat behov av lokaler och personal. 
Arbetet med att systematisera planering, uppföljning och utvärdering i syfte för att 
öka kvaliteten och måluppfyllelsen fortsätter. Att ta hand om de egna 
erfarenheterna och lärandet och koppla ihop med ny forskning stärker 
professionerna, vilket är viktigt för både de redan verksamma och för de framtida 
medarbetarna. Samverkan med Örebro universitet och Regionalt 
utvecklingscentrum (RUC) är central i detta sammanhang. Kommunens satsning på 
digitala verktyg i förskola och skola är nu helt utbyggd, vilket gör att energin än 
mer kan fokuseras till hur pedagogiken kan utvecklas med hjälp av de digitala 
verktygen. Ett stort fokus ligger på att kunna möta ALLA barn och elever. Det gäller 
både bemötandet och didaktiken. Mottagandet av nyanlända i kommunen och 
kompetens att möta deras behov är en utmaning som vi antagit med större kraft 
och ökade resurser under de senaste åren och som fortsätter. 
Elevhälsoorganisationen har genomgått en organisatorisk förändring med målet 
att stärka det förebyggande och främjande, snarare än åtgärdande. Likaså görs 
satsningar på att förbättra den s.k. röda tråden i utbildningen, specifikt gäller det 
övergångar mellan förskola och förskoleklass, förskoleklass till år 1, år 6 till år 7. 
Utöver detta är samverkan mellan fritidshem och skola en stor potential för ökad 
måluppfyllelse, vilket gjort att vi nu riktar kompetensutvecklingsinsatser mot detta 
område, både interna och externa. Vidare kommer skolans uppdrag med studie 
och yrkesvägledning att vara en nyckel för elevernas motivation och skolframgång 
framöver. Gymnasiebehörigheten ökade något från 79,3% till 81,5% Det är 
fortfarande allt för många elever som inte klarar kunskapskraven och därmed inte 
är behöriga till de nationella gymnasieprogrammen. Förvaltningen har idag tillsatt 
14 av 19 förstelärare. Deras insatser är viktiga. De verkar i form av uppdrag från 
rektorer, som ledare för olika nätverk liksom seminarieledare vid våra egna 
kompetensutvecklingsdagar. Deras insatser handlar om att öka likvärdigheten i 
kommunen genom att vara stöd i det kollegiala lärandet, vara 
forskningsförankrade och mål- och behovsinriktade. 
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Kommunens satsning på digitala verktyg till elever och pedagoger innebär att 
samtliga pedagoger i förskola/skola idag har en egen digital enhet och alla 
eleverna i årskurs f-9 har tillgång till en egen lärplatta. I förskolan har vi en 
lärplatta till fem barn. Alla klassrum har tillgång till trådlösa nätverk och projektor 
eller smartboard. Det gör att vi redan idag har de digitala förutsättningar som 
Skolverket har uttryckt i sin nationella IT-strategi. Utöver det görs satsningar på 
organisation, infrastruktur och kompetensutveckling. 

Ekonomi- och verksamhetsstyrning 

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

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

Modell för resursfördelning 

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

Uppföljning och utvärdering 

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

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

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

Taxor och avgifter 

Taxan för kulturskolan för 2019 föreslås oförändrad. Taxan som avser ”Riktlinjer – 
köregler och avgifter för förskoleverksamhet och fritidshem” följer de nya 
nivåerna för maxtaxa från Skolverket vilket innebär att inkomsttaket indexeras. 
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3 Utmaningar, aktiviteter och prioriteringar 

Hallsbergs kommun har växt under flera år. Dessutom har åldersstrukturen 
förändrats, vilket gör att andelen barn och unga har ökat kraftigt. Bristen på 
lokaler har blivit allt mer tydlig, även om stora insatser görs. Under de senaste två 
åren har bildningsnämnden fått en tilläggsbudget för att kunna bibehålla 
pedagogtätheten i förskola och skola. Många av dagens statsbidrag är 
konstruerade så att antal pedagoger i förhållande till antal barn inte får sjunka, 
statsbidragen ska leda till utveckling och inte täcka kommunens tillväxt. Vi ser att 
det har blivit allt svårare att göra prognoser över hur antalet barn och elever 
kommer att utvecklas under kommande år. Konkurrensen om de medarbetare som 
vi behöver i våra förskolor och skolor har ökat. Det är en fråga som måste hanteras 
för att säkra kompetensförsörjningen. Samarbetet internt och externt blir 
avgörande både för kvalitet och ekonomi. Hur kan vi säkra kvalitet på vår IT-
service, våra måltider, och våra lokaler utan att få kostnader som skenar? Det mest 
centrala för bildningsnämndens verksamheter är kommunens barn och ungdomar. 
Stora ansträngningar görs, men fortfarande är det elever som efter nio år i våra 
grundskolor inte klarar de nationella kunskapskraven i alla ämnen. Tyvärr så är 
inte heller alla elever behöriga till ett nationellt gymnasieprogram. För läsåret 
2019 har följande åtta övergripande utvecklingsområden arbetats fram som 
särskilt prioriterade; Värdegrund och kultur, Styrning ledning och systematiskt 
kvalitetsarbetet, Utveckling lärande och kunskap, Inkluderande lärmiljö, 
Nyanländas lärande, Förskoleklassens undervisning, Fritidshemmets undervisning 
och Digitalisering. 
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4 Mål 

Bildningsnämndens mål och indikatorer utgår från kommunens fyra övergripande 
målområden; Hållbar kommun, Livslångt lärande, Allas inflytande och God service. 
Flertalet av bildningsnämndens mål och indikatorer har beslutats utifrån den 
planperiod som avslutas 2018. I och med att den nya mandatperioden inleds 
behöver mål och indikatorer ses över och arbetas om av tillträdande nämnd. Det 
arbetet beräknas pågå under våren 2019. Gamla mål och indikatorer utvärderas 
och nya mål och indikatorer beslutas av bildningsnämnden. Mål och indikatorer i 
detta dokument kommer därmed att förändras under kommande år. Nedan 
presenteras de mål som varit/är aktuella för den planperiod som avslutas vid 
årsskiftet 2018-2019. 

4.1 HÅLLBAR KOMMUN 

Nämndmål Indikatorer 

Vi ska arbeta med värdegrundsfrågor och arbeta 
socialt förebyggande och hälsofrämjande. 

Ogiltig frånvaro ska minska. Ingen elev ska ha en 
frånvaro som överstiger 10 procent. 
Tillgängligheten till fritidsgårdarna ska öka, från 3 
till 5 dagar i veckan och övriga tätorter ska ha öppet 
minst 1 gång per vecka. 
Besöken på familjecentralens öppna förskola ska 
bidra till att öka tryggheten i föräldrarollen. 

 

4.2 LIVSLÅNGT LÄRANDE 

Nämndmål Indikatorer 

Kunskapsresultaten i grundskolan ska årligen öka. Andelen elever som nått kunskapskraven i alla 
ämnen ska årligen öka. 
Meritpoängen ska årligen öka 
Skillnaden i meritpoäng ska utjämnas mellan pojkar 
och flickor. 
Resultaten på de nationella proven ska årligen öka 
för att 2018 vara bland de bästa i regionen. 
Skolår 6 och 9 ska årligen öka andelen A i 
ämnesbetyg fram till år 2018. 

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

Andelen barn som kan läsa när de lämnar skolår 1 
ska årligen öka, för att 2018 vara 100 procent. 

 

4.3 ALLAS INFLYTANDE 

Nämndmål Indikatorer 

Elevers inflytande i undervisningen ska årligen öka 
för att 2018 vara 100 procent. 

Elevers inflytande i undervisningen ska årligen öka 
för att 2018 vara 100 procent. 

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

Andelen föreningar som på ett medvetet och aktivt 
sätt jobbar med; barn, unga, jämställdhet, 
funktionsnedsättning, integration, mångfald och 
samverkan med kommunens förskolor/skolor 
synliggörs med aktivitetsbidragen och ska årligen 
öka för att 2018 vara 75 procent. 
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4.4 GOD SERVICE 

Nämndmål Indikatorer 

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

Föräldrars nöjdhet med förskolans tillgänglighet ska 
årligen öka för att 2018 vara minst 97 %. 

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

Vårdnadshavarnas nöjdhet ska årligen öka för att 
2018 vara minst 97 procent. 
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5 Driftsbudget 

  

DRIFTBUDGET      

Belopp i tkr 
Bokslut 

2017 
Budget 2018 Budget 2019 Plan 2020 Plan 2021 

SUMMA Intäkter 63 633 53 503 53 503 53 503 53 503 
SUMMA Kostnader -357 998 -368 352 -386 813 -394 341 -391 939 
Därav 
personalkostnader 

-217 869 -237 137 -250 180 -256 778 -253 238 

Kapitalkostnader -2 681 -2 763 -2 826 -2 826 -2 826 
Lokalkostnader -55 819 -55 905 -59 464 -60 058 -60 659 
Övriga kostnader -81 630 -72 548 -74 344 -74 679 -75 216 

NETTOKOSTNAD -294 365 -314 849 -333 310 -340 838 -338 436 
      

RAM -294 490 -314 849 -331 310 -340 838 -338 436 
      

Differens 125 0 0 0 0 

Ramförändring, 16 461 tkr  

Den totala ramförändringen mellan 2018 och 2019 är 16 461 tkr. 

Uppräkningar, 7 738 tkr  

Uppräkning av löner och övriga kostnader är med ramtilldelningen och uppgår till 
7 738 tkr. 

Volymförändringar, 5 723 tkr 

Antal barn och elever i förskola, skola och fritidshem har ökat de senaste åren. 
Befolkningsprognosen pekar på att det fortsätter. För att kunna behålla nuvarande 
barngruppsstorlek i förskolan och på fritids samt befintlig lärartäthet utökas 
ramen med 5 723 tkr. 

Ökade hyreskostnader till följd av nybyggnation/upprustningar, 3 000 tkr 

Upprustningen av Långängskolan och byggnationen av den nya förskolan på norr 
kommer under 2019 innebära ökade hyreskostnader på 3 000 tkr. 
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6 Investeringsbudget 

  

INVESTERINGSBUDGET     
Belopp i tkr Budget 2018 Budget 2019 Plan 2020 Plan 2021 

Bergööhuset, modelljärnväg -50    
Motionsspår/utebad -512    
Inventarier -700    
Datainvesteringar och 
tillbehör 

-330    

Musikinstrument -20    
Idrottsanläggningar -1 572    

Summa -3 184 -3 000 -1 800 -1 800 

Bildningsnämnden har för 2019 3 000 tkr i investeringsbudget att fördela. 2018 
års fördelning ses i tabellen ovan. Ramen för 2018 var i grund 1900 tkr men ej 
slutförda projekt för 2017 medförde en överflytt av ram på 1 284 tkr. Under 2019 
kommer nya skol- och förskolelokaler vara färdiga vilket kräver större 
investeringar av inventarier. 
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7 Personalplan 

Hallsbergs kommun har en god tillväxt och antalet invånare, barn och elever har 
stigit under flera år. Många av kommunens förskoleenheter och skolenheter växer. 
Fler barn och elever kräver mer personal, vilket gör att antalet medarbetare tydligt 
har ökat under de senaste åren. Genom en rad olika statsbidrag har även 
gruppstorlekar/pedagogtäthet gjort att fler pedagoger anställts hos landets olika 
skolhuvudmän. Hallsbergs kommun är inte heller den enda kommunen som växer, 
vilket gör att konkurrensen om pedagogerna har ökat. Särskilt svårt har det varit 
att hitta behöriga pedagoger i matematik och No med inriktning mot högstadiet. 
Även spanska har varit svårt att rekrytera. 

Bildningsförvaltningen har en kompetensförsörjningsgrupp som strategiskt 
planerar och arbetar med att vara en attraktiv arbetsgivare med målet att kunna 
rekrytera och behålla, fortbilda och utveckla förvaltningens personal. Under 
hösten 2018 påbörjas arbetet med att ta fram en kompetensförsörjningsplan för 
bildningsförvaltningen. 

Samarbetet med universitetet och lärarutbildningen är en central komponent i 
kommunens strategiska arbete. Vi har under många år varit en aktiv del i 
universitetets lärarutbildning. Många studenter genomför sin verksamhetsförlagda 
utbildning (VFU) på våra förskolor och skolor varje år. Universitetet/RUC 
(regionalt utvecklingscentrum) har även en central roll då det gäller att 
kontinuerligt arrangera didaktiska ämneslärarnätverk för regionens kommuner. 
RUC arrangerar även fortbildning för rektorer och förskolechefer, där vi har ett 
aktivt deltagande. 

Under 2018 genomfördes medabetarenkät. Resultaten har bearbetats på 
respektive enhet och en handlingsplan har lämnats till förvaltningen. Under 
kommande år kommer ytterligare insatser göras utifrån det nya läraravtalet HÖK-
18, som sträcker sig över tre år och fokuserar på lärares arbetsmiljö och 
skolans/förskolans kompetensförsörjning. 
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Information angående ny kostpolicy   

Ärendebeskrivning 
Koststrateg Nina Ekelöf informerar bildningsnämnden på sammanträdet 23 oktober om förslag till ny 
kostpolicy, samt hur den påverkar och förhåller sig till andra styrdokument inom området.    

Förslag till beslut 
 
 

Ärendet 

Kostavdelningen har under en tid arbetat med att ta fram en ny kostpolicy. Idag har kommunen en 
tillfällig kostpolicy i väntan på att den nya kostpolicyn ska beslutas. Koststrateg, Nina Ekelöf 
presenterar förslaget till ny kostpolicy, samt hur den påverkar och förhåller sig till andra 
styrdokument inom området.    

 
Bildningsförvaltningen  

 

Fredrik Nordvall  Nina Ekelöf 

Förvaltningschef  Koststrateg 
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