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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2022-05-10

Bildningsnämnden

§ 46- Sammanträdets inledning
Ärendebeskrivning
1. Ordförande Siw Lunander (S) förklarar mötet öppnat
2. Tjänstgörande ersättare
Sawpon Reza (M) ersätter Laura Hedlund (C)
Helén Svensson (MP) ersätter Martin Pettersson (KD)
3. Dagordningen godkänns av bildningsnämnden
4. Ingen anmälan om jäv
5. Bildningsnämnden väljer jämte ordförande Sawpon Reza (M) till justerare.

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdets inledning
§ 46
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2022-05-10

Bildningsnämnden

§ 47- Presentation av ny medarbetare
Ärendebeskrivning
Presentation av nya rektorn på Stocksätterskolan i Hallsberg, Veronie Lejonord,
på nämndens sammanträde 10 maj.

Bildningsnämndens behandling av ärendet
Veronie Lejonord, rektor på Stocksätterskolan sedan 1 april, presenterar sig på nämndens
sammanträde. Veronie har bland annat tidigare arbetat som lärare på Stocksätterskolan och
också haft tjänst som förstelärare i kommunen.
Ordförande föreslår bildningsnämnden besluta att lägga informationen till handlingarna.

Beslut
Bildningsnämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna.

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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Presentation av ny medarbetare
§ 47
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2022-05-10

Bildningsnämnden

§ 48 - Lägesredovisning och ekonomisk uppföljning för
bildningsnämndens verksamheter 2022
(22/BIN/31)

Ärendebeskrivning
Bildningsförvaltningen lämnar lägesredovisning för bildningsnämndens verksamheter samt
statistik val av skola april 2022 enligt bilaga. Den ekonomiska uppföljningen sker genom
tertialrapport.

Beredningsutskottets behandling av ärendet (BU § 47 2022)
Ines Hadziosmanovic föredrar ekonomin muntligt, bildningsförvaltningen får del
av skolmiljarden och kompensation för sjuklöner. Den ekonomiska uppföljningen kommer
att
presenteras i tertialrapporten på nämndens sammanträde.
Catharina Lindvall-Scharmer föredrar lägesredovisningen. Det finns plats för barnen som
står i kö för plats under våren. Utifrån uppdrag från bildningsnämnden kommer en enkät
att skickas ut till vårdnadshavare som valt fristående skolor eller skolor i andra kommuner
till sina barn.
Beredningsutskottets förslag överensstämmer med bildningsnämndens beslut.

Bildningsnämndens behandling av ärendet
Catharina Lindvall-Scharmer föredrar ärendet. Antalet elever i fristående skolor och skolor i
andra kommuner har ökat och fler vårdnadshavare väljer att placera sina barn i förskolor i
andra kommuner än tidigare. Enkäten till vårdnadshavare har nu skickats ut utifrån detta.
I bildningsnämnden yrkar ordförande bifall till förslaget.

Beslut
Bildningsnämnden beslutar att lägga lägesredovisning för bildningsnämndens verksamheter
samt statistik val av skola april 2022 till handlingarna.

Beslutsunderlag



Lägesredovisning april
Statistik val av skola april 2022

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande

Page 7 of 118

Lägesredovisning och ekonomisk uppföljning
för bildningsnämndens verksamheter 2022
§ 48
22/BIN/31
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LÄGESREDOVISNING

Statistikdatum: 2022-04-15

1(2)

Statistikdatum är den 15:e i aktuell månad

Antal barn i förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem

Antal inrättade platser

Antal inskrivna barn

Förskolor område 1, Hallsberg 1)

207

214

Förskolor område 2, Hallsberg 2)

135

134

Förskolor område 3, Hallsberg 3)

171

173

Pedagogisk omsorg, Hallsberg

20

21

Antal barn i aktiv kö

25

Förskolor och pedagogisk omsorg, Hallsberg
Förskolan, Hjortkvarn

18

10

0

Förskolor, Pålsboda

144

143

8

Förskolor, Sköllersta

90

89

0

Förskolor, Vretstorp

117

111

3

Förskolan, Östansjö

72

64

2

Fritidshem Långängskolan, Hallsberg

234

187

Fritidshem Stocksätterskolan, Hallsberg

123

111

Fritidshem, Hjortkvarn

12

9

Fritidshem Folkasboskolan, Pålsboda

88

72

Fritidshem Sköllersta skola, Sköllersta

80

66

Fritidshem Fredriksbergskolan, Vretstorp

87

87

Fritidshem Östansjö skola, Östansjö

62

53

1) Förskolor område 1, Hallsberg: Förskolan Tranängen, Förskolan Äppellunden
2)
3)

Förskolor område 2, Hallsberg: Förskolan Björkängen, Förskolan Norrgården
Förskolor område 3, Hallsberg: Förskolan Kompassen, Förskolan Vibytorp
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Antal inskrivna elever samt frånvaro

2(2)

Antal inskrivna elever

Antal elever med oanmäld frånvaro som är 5%
eller mer under vårterminen 2022 fr.o.m 28
februari

Antal elever med total frånvaro som är 15% eller mer
under vårterminen 2022 fr.o.m 28 februari

Folkasboskolan, åk f-6

219

5 st < 14% < 1 st < 29% < 0 st

42 st < 29% < 1 st < 49% < 3 st

21%

Folkasboskolan, åk 7-9

142

13 st < 14% < 7 st < 29% < 11 st

35 st < 29% < 13 st < 49% < 11 st

42%

Fredriksbergskolan

158

0 st < 14% < 0 st < 29% < 0 st

29 st < 29% < 3 st < 49% < 1 st

21%

Långängskolan

425

0 st < 14% < 0 st < 29% < 0 st

90 st < 29% < 13 st < 49% < 4 st

25%

Sköllersta skola

126

0 st < 14% < 0 st < 29% < 0 st

28 st < 29% < 3 st < 49% < 0 st

25%

Stocksätterskolan

335

4 st < 14% < 2 st < 29% < 0 st

64 st < 29% < 21 st < 49% < 3 st

26%

Transtenskolan

407

35 st < 14% < 15 st < 29% < 16 st

78 st < 29% < 45 st < 49% < 41 st

40%

0 st < 14% < 0 st < 29% < 0 st

19 st < 29% < 0 st < 49% < 1 st

19%

Transtenskolan, mottagningsenheten
Östansjö skola

1
103

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

Fristående skola/verksamhet

Annan kommun

Antal barn i förskola/pedagogisk omsorg

18

27

Jan

12,12%

5,91%

Antal barn i fritidshem

7

22

Feb

10,30%

6,67%

112

47

Mar

9,31%

0

17

Apr

9,93%

Maj

7,31%

Jun

5,48%

Från annan kommun

Jul

3,14%

Antal barn i förskola/pedagogisk omsorg

19

Aug

4,33%

Antal barn i fritidshem

11

Sep

8,99%

Antal elever i förskoleklass/grundskola

35

Okt

8,07%

-

Nov

9,60%

Dec

10,69%

Antal elever i förskoleklass/grundskola
Antal elever i grundsärskola
Antal barn/elever från annan kommun

Antal elever i grundsärskola
Biblioteken

Antal utlån, redovisningsmånad

Antal utlån, ackumulerat under året

Huvudbiblioteket i Hallsberg

5 121

13 561

Filialbiblioteket i Hjortkvarn

234

571

Filialbiblioteket i Pålsboda

202

664
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Sjukfrånvaro, personal BIF 2022

2021

Statistikdatum

2022-04-15

Förskoleklass och grundskola
Antal elever i fristående skola eller i annan kommun

Grenadjärskolan
Hannaskolan
Int. Engelska skolan
Jensen grundskola
Kunskapsskolan
Ljusfalls friskola
Pops Academy Karl Johan
Viktoriaskolan
Örebro Waldorfskola
Övriga
Summa fristående skolor

Folkasbo- Folkasbo- Fredriksberg- Långäng- Sköllersta Stocksätter- Transten- Östansjö SUMMA
skolan
skolan
skolan
skolan
skola
skolan
skolan
skola
f-6
7-9
f-6
f-6
f-6
f-6
7-9
f-6

3

2

9
1
1
3
16

3
2
17

2
1
2

2
3
1
1

3

32

9

5
2
1

4

11

1
2

1
1

1
4

2
1

10

3

34

3

2

4

1
1
1

1

2

4

2

1

2

1

1

2

1

2

1

2

3

Fristående skolor

1
1

8
3
15
12
37
9
14
6
7
1

3

112

1

3
3

1

2

2

1

2

6

3

4

2

1
7
8
12

1

2

Adolfsbergsskolan
Brickebackens skola
Navets skola
Olaus Petriskolan
Änglandaskolan
Summa Örebro kommun
Övriga kommuner

3

2

Centralskolan
Saltängsskolan
Summa Laxå kommun
Birgittaskolan
Summa specialskola

1

1

Sjöängsskolan
Åsbro skola
Summa Askersunds kommun
Ekeby skola
Fylsta skola
Hagaskolan
Kumlaby grundskola
Lillhedens skola
Malmens skola
Skogstorpsskolan
Tallängens skola
Vialundskolan
Summa Kumla kommun

2
1

1

1

6

2
1
1
5
4
1
2
6
2

24

1
2

3

3

2

3

1

1
2
2
1
1

1
1
3

7

1

4
112

Kommunala skolor och specialskola

47

SUMMA

159
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Statistikdatum

2022-04-15

Forts. förskoleklass och grundskola
Antal elever från annan kommun

Askersunds kommun
Kumla kommun
Laxå kommun
Lekebergs kommun
Örebro kommun
Övriga kommuner
SUMMA

Folkasbo- Folkasbo- Fredriksberg- Långäng- Sköllersta Stocksätter- Transten- Östansjö SUMMA
skolan
skolan
skolan
skolan
skola
skolan
skolan
skola
f-6
7-9
f-6
f-6
f-6
f-6
7-9
f-6

2
2

1
2

1
1

1
4

2

5

2

2

1

7

3

Förskola och pedagogisk omsorg
Antal barn i fristående verksamhet eller i annan kommun
Antal barn
Familjedaghemmet Familjekänslan, Örebro
Förskolan Fjärilen Guldvinge, Kumla
Förskolan Igelkottan Tala Förskolor, Örebro
Förskolan Änglunda, Vintrosa
Viby I Ur och Skur, Vretstorp
Waldorfförskolan Linden, Örebro
Waldorfförskolan Viljan, Örebro
Delsumma fristående verksamheter

1
3
1
3
4
2
4
18

Askersunds kommun
Finspångs kommun
Kumla kommun
Laxå kommun
Motala kommun
Örebro kommun
Delsumma kommuner
SUMMA

2
1
18
1
2
3
27
45

Antal barn från annan kommun

Pedagogisk omsorg
Förskolan Kompassen
Förskolan Norrgården
Förskolan Sagobacken
Förskolan Tranängen
Förskolan Treudden
Förskolan Äppellunden
Förskolan Östansjö
SUMMA

Askersunds
kommun

Kumla
kommun

1
5
1

1

2
2

3
1
12

Lekebergs
kommun

1

Örebro
kommun

SUMMA

2

1

1

1
4
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1
5
3
1
1
1
3
4
19

8
4
1

2
1
16

1

1

9
14
2
1
7
2
35

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2022-05-10

Bildningsnämnden

§ 49 - Tertialrapport, januari – april 2022, för bildningsnämndens
verksamheter
(22/BIN/97)

Ärendebeskrivning
Bildningsförvaltningen lämnar tertialrapport för januari – april 2022 med väsentliga
händelser, uppföljning av ekonomi och åtgärder för budget i balans i bildningsnämndens
verksamheter enligt bilaga. Beslutsunderlag bifogas handlingarna innan nämndens
sammanträde 10 maj 2022.

Beredningsutskottets behandling av ärendet (BU § 48 2022)
Det finns inga beslutsunderlag, utan de biläggs handlingarna innan nämndens sammanträde.
Beredningsutskottet lämnar ärendet vidare till bildningsnämnden.

Bildningsnämndens behandling av ärendet
Catharina Lindvall-Scharmer och Ines Hadziosmanovic föredrar ärendet. De redovisar de
väsentliga händelser som skett under perioden samt den ekonomiska uppföljningen.
Bildningsförvaltningen redovisar en negativ avvikelse på - 2 255 tkr.
Emelie McQuillan (M) ställer frågan varför det är glädjande att det är många flickor som åkte
med till Hjortkvarn och föreslår att det läggs till ett förtydligande av den meningen.
Siw Lunander (S) föreslår att bildningsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att vidta
åtgärder för en ekonomi i balans samt att åtgärder och resultat redovisas löpande vid
nämndens ekonomiska redovisningar för att därefter godkänna tertialrapporten och lägga
den till handlingarna.
Ordförande föreslår bildningsnämnden besluta att ge förvaltningen i uppdrag att vidta
åtgärder för en ekonomi i balans samt att åtgärder och resultat redovisas löpande vid
nämndens ekonomiska redovisningar och att meningen att det är glädjande att flickor åker
med till fritidsgården i Hjortkvarn förtydligas för att därefter godkänna tertialrapporten och
lägga den till handlingarna.

Beslut
Bildningsnämnden beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att vidta åtgärder för en ekonomi i
balans samt att åtgärder och resultat redovisas löpande vid nämndens ekonomiska
redovisningar och att meningen att det är glädjande att flickor åker med till fritidsgården i
Hjortkvarn förtydligas. Därefter godkänns tertialrapporten och läggs den till handlingarna.

Beslutsunderlag



Tjänsteskrivelse Tertialrapport 2022 bildningsnämnden
Tertialrapport bildningsnämnden 2022

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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Tertialrapport, januari – april 2022, för
bildningsnämndens verksamheter
§ 49
22/BIN/97
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Tjänsteskrivelse

Datum: 2022-04-20

Sida 1 av 1

Dnr:22/BIN/97

Tertialrapport, januari – april 2022, för bildningsnämndens
verksamheter
Ärendebeskrivning

Bildningsförvaltningen lämnar tertialrapport för januari – april 2022 med väsentliga händelser,
uppföljning av ekonomi och åtgärder för budget i balans i bildningsnämndens verksamheter enligt
bilaga. Beslutsunderlag bifogas handlingarna innan nämndens sammanträde 10 maj 2022.

Förslag till beslut

Bildningsförvaltningen föreslår bildningsnämnden besluta att tertialrapport för januari – april 2022
för bildningsnämndens verksamheter läggs till handlingarna.

Ärendet

Bildningsförvaltningen lämnar tertialrapport för januari – april 2022 med väsentliga händelser,
uppföljning av ekonomi och åtgärder för budget i balans i bildningsnämndens verksamheter enligt
bilaga. Beslutsunderlag bifogas handlingarna innan nämndens sammanträde 10 maj 2022.
Barnets bästa – Rapporten är av administrativ karaktär och bedöms inte ha några särskilda
konsekvenser för barn.
☒Barnkonsekvensanalys är utförd och redovisas i tjänsteskrivelsen eller i bilaga
☐Vid prövning av barnets bästa är bedömningen att ärendet som ska beslutas inte rör barn.

Bildningsförvaltningen
Catharina Lindvall-Scharmer

Ines Hadziosmanovic

Förvaltningschef

Ekonom

Bilagor
Tertialrapport, januari – april 2022, för bildningsnämndens verksamheter
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Datum 2022-05-06

Bildningsförvaltningen Tertial 2022

2(9)
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1
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Datum 2022-05-06

Bildningsförvaltningen Tertial 2022

Sida

3(9)

1 Väsentliga händelser
Förskola/skola
Pandemin satte sin prägel på förvaltningens verksamheter även i början av 2022.
Det var ett fortsatt ansträngt läge som påverkade både undervisning och
bemanning. Periodvis var det hög frånvaro både bland elever och personal på vissa
enheter. Hanteringen av pandemin har utvärderats tillsammans med
rektorsgruppen och den visar att förvaltningen har utvecklat sitt arbete med stöd
och kommunikation. De regelbundna avstämningar som genomfördes i slutet
pandemin har bidragit till en ökad samsyn och förbättrat möjligheterna till
kollegialt stöd. Samarbetet i rektorsgruppen och mellan verksamheterna har
utvecklats på ett positivt sätt.
Trots det ansträngda läget i verksamheterna har det gjorts stora insatser för att ge
våra elever alla möjligheter att nå så långt som möjligt i sin kunskapsutveckling.
Prognosen för andelen elever som kommer att bli behöriga till gymnasiets
yrkesprogram är osäker och även pandemins effekter på elevernas måluppfyllelse.
Den obligatoriska lovskolan och extra studiestöd är ett par insatser bland alla
andra för att ge fler elever en möjlighet att bli behöriga.
Stocksätterskolan har en ny rektor som tillträdde sin tjänst 1 april och
Långängsskolan har en tillförordnad rektor som fortsätter sitt arbete även under
vårterminen.
Barn- och elevantalet i kommunens förskolor och skolor fortsätter att öka. På
Långängskolan är en paviljong på plats för att avlasta en trångbodd skola. För att
hantera trängseln på förskolorna i centrala Hallsberg har arbetet påbörjats med att
få en paviljong på plats vid förskolan Tranängen. Processen har startats för att
bygga en ny förskola på söder som beräknas vara klar under 2023.
En kapacitetsutredning av skolorna i centrala Hallsberg har genomförts.
Utredningen visar det finns utmaningar på Stocksätterskolan och Långängskolan
för att ta emot det prognostiserade antalet elever framöver. På Transtensskolan
behöver det främst finnas en lösning för matsal, idrottshall och ventilation för att
möjliggöra det prognostiserade antalet elever. Arbetet kommer att fortsätta för att
skapa en effektiv organisation som möter elevernas behov på bästa sätt och som
tar hänsyn till utredningens resultat.
Ett utvecklingsarbete gällande skolornas frånvarorapporteringar har pågått under
våren. Arbetet har ur ett brett perspektiv behandlat både systemfel som begränsat
lärares möjligheter att rapportera frånvaro och att revidera samtliga skolors
rutiner för hur frånvarorapportering ska ske. Detta för att säkerställa att
verksamheterna lever upp till kraven om att följa upp specifika elevärenden
utifrån frånvaro till att säkerställa att den skolövergripande statistiken stämmer.
Under 2021 gjordes ett omfattande utvecklingsarbete av det systematiska
kvalitetsarbetet. Utvecklingsarbetet har fokuserat på att rationalisera
dokumentation, koppla samman processen inom styrkedjan och synliggöra
verksamheternas specifika förutsättningar och behov utifrån fördjupade analyser
för ökad måluppfyllelse. Utvecklingsarbetet omfattar samtliga verksamhetsformer
inom förvaltningen men längst har processen kommit inom verksamhetsområdet
förskola och skola där tidigare kvalitetsredovisning och verksamhetsplan blivit en
kvalitetsplan. Kvalitetsplanen har implementerats under våren och
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Datum 2022-05-06

Bildningsförvaltningen Tertial 2022

Sida

4(9)

verksamheternas planer inlämnas för första gången i juni till förvaltningen som
skriver en övergripande plan i september. För avdelningarna inom kultur och fritid
pågår arbetet med kvalitetsplanen och beräknas färdigställas innan årets slut.
Under nuvarande läsår har en översyn av skolornas särskilda
undervisningsgrupper pågått. Översynen genomförs dels utifrån att tidigare
fattade nämndbeslut inte följer förändrad skollag och dels utifrån att det finns en
ökad efterfrågan på platser men en svårighet i både organisation och
beslutsprocess. Bildningsnämnden fattade 2007 beslut om upprättandet av
Punkten, den särskilda undervisningsgrupp som finns på Transten och 2011
fattade nämnden beslut om Diamanten, den särskilda undervisningsgrupp som
finns på Stocksätter. Sedan dess har skollagen förändrats. Det är numer tydligt
framskrivet att rektor fattar beslut om undervisning i särskild
undervisningsgrupp. Utifrån detta behöver också fokus ligga på hur det särskilda
stödet ska utformas på bästa sätt för eleven och att stödet behöver vara
föränderligt utifrån hur elevens förutsättningar och behov ser ut över tid.
Nämndbesluten kommer hävas i juni och en förändrad organisation kring särskilda
undervisningsgrupper planeras att genomföras inför kommande läsår.
En översyn av modersmålsorganisationen pågår där struktur, rutiner och
blanketter ses över tillsammans med hur kommunikationen och
samverkan med respektive verksamhet kan förbättras och effektiviseras med
elevernas behov i fokus. Översynen omfattar modersmålsstöd i förskolan,
modersmålsundervisning i förskoleklass och grundskolan, mottagningsenhetens
verksamhet samt studiehandledning på modersmålet. Trots att mottagandet av
nyanlända och andelen nyanlända elever i våra skolor sjunkit markant under de
senaste åren har modersmålsenhetens verksamhet svällt. Översynen görs i
samband med pågående insatserna inom Nyanländas lärande som på sikt
förväntas leda till fördjupad kunskap och förbättrad kapacitet på förskolor och
skolor att ta emot och erbjuda nyanlända och flerspråkiga barn och elever goda
förutsättningar att nå måluppfyllelse.
Skolcheferna i Sydnärke har enats om ett utredningsuppdrag gällande samverkan
av gemensam organisation för modersmålsundervisning och studiehandledning på
modersmålet. Syftet är att se över formerna för samarbete i dessa delar för att fler
elever ska erbjudas modersmål och studiehandledning. Utredningen visade att ett
samarbete gällande studiehandledning och modersmålsundervisning skulle bidra
till en ökad likvärdighet för eleverna utifrån ökad tillgång till sitt språk och
förbättrade möjligheter att delta aktivt i undervisningen. Ett utkast på avtal för att
köpa och sälja studiehandledning och modersmål via fjärrundervisning mellan
kommunerna är framtaget och ligger som beslutsunderlag hos skolchefsgruppen.
I januari startades ämnesnätverken upp igen med utgångspunkt i styrdokument
och forskning och berör samtliga lärare från förskoleklass till åk 9. Nätverkens
syfte är att genom kollegialt samarbete bidra till vidgade perspektiv och
professionellt lärande vilket i sin tur förväntas leda till ökad likvärdighet och
förbättrad kvalitet i undervisningen för våra elever. Under våren har
nätverksträffarna fokuserat på den reviderade läroplanen, Lgr 22 innehållande nya
kursplaner samt förändringar i de inledande delarna med nya formuleringar
gällande bland annat jämställdhet, sexualitet, samtycke och relationer samt inom
värdegrundsarbetet.
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Kulturavdelningen
Kulturskolans verksamhet påverkades på flera olika sätt under pandemin. Under
våren har kulturskolan kunnat återgå till att bedriva all undervisning på plats, även
samarbetet med grundskolorna har återupptagits successivt.
Ett samarbetsprojekt med Kumla kulturskola, som flyttats fram ett antal gånger på
grund av pandemin har nu genomförts som planerat. Två gemensamma offentliga
konserter framfördes på Kumla kulturskola och innan dess ett stort antal
repetitioner. Projektet genomfördes med hjälp av bidrag från Kulturrådet.
Dans som ämneskurs har införts på prov på kulturskolan under vårterminen 2022
med medel från kulturrådet. Kulturskolan vill bredda utbudet och nå nya
målgrupper genom att erbjuda dansundervisning. Dans är ett naturligt
komplement till övriga ämnen på kulturskolan, där vi på sikt ser
samarbetsmöjligheter över ämnesgränserna för att kunna utveckla och bredda vår
kulturskola ytterligare.
Årets sommarutställning är i år ett samarbete mellan Hallsbergs kommun och
Hallsbergs Bild- och konstförening. Utställningen kommer att heta ”Livets fröjder –
en sommarutställning av Lena A Linderholm”. Invigning av sommarutställningen
blir måndag 27 juni kl. 17.00. Utställningen pågår mellan 28 juni-14 augusti.
I samband med invigningen av sommarutställningen kommer en nyinvigning av
Hallsbergs kommuns järnvägsutställning att ske. I år firar västra stambanan i
Hallsberg 160 år. För att uppmärksamma detta har bildningsförvaltningen valt att
rusta upp den befintliga järnvägsutställningen som tidigare fanns i magasinet
bakom Bergööska huset. I den nya järnvägsutställningen har de historiska
föremålen fått ta mer plats och fler medier såsom film och ljud har fått
kompletterar utställningen.
När restriktionerna mot covid-19 togs bort 9 februari så återgick biblioteket till sin
normala funktion och är åter en fysisk plats där man kan vistas en längre stund,
inte bara komma på korta besök eller använda bibliotekets digitala tjänster, som
det var under en stor del av pandemin. Allt fler besökare börjar återvända till
bibliotekslokalerna och vi ser fler barn än det var före pandemin som kommer,
både mindre barn i sällskap med vuxen och barn i skolåldrarna på sin fritid. Därför
har biblioteket anordnat en del nya aktiviteter för barn och unga i vår, till exempel
”After school”-träffar.
En viktig framtidsfråga för biblioteket är det samverkansprojekt kring gemensam
bibliotekskatalog och bibliotekswebb som pågår. I början av februari gick arbetet
in i en mer aktiv fas där målet är att inom ett par år ha en fungerande, faktisk
samverkan för nio folkbibliotek i Örebro län.
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Fritidsavdelningen
I Sydnärkehallen har arbetet med utbyte av kompressor till is-anläggningen
startat. Detta omfattande utbyte beräknas ske under kommande månader och
förhoppningsvis skall det färdigställas innan is-säsongen inleds.
Med anledning av pandemin har vissa förut beställda och beslutade installationer
inte kunnat genomföras enligt plan men i dagsläget så är installation av toalett vid
Bäcksjöbadet planerad att genomföras vecka 22. Samtidigt kommer leverans och
installation av tillgänglighetsramp att genomföras. Även de planerade utegymmen
i Sköllersta och Pålsboda färdigställs under maj månad.
Fritidsgårdsverksamheten har, i väntan på att en lämplig lokal i Pålsboda hittas,
startat ett samarbete med den ideella fritidsgårdsverksamheten som bedrivs på
Hjortkvarns skola. På prov har fyra lördagar planerats och vid dessa tillfällen
erbjuds också busstransport från Pålsboda till Hjortkvarn i samarbete med skolan.
Första tillfället 23 april blev mycket lyckat i alla delar och cirka 50 besökare
registrerades varav hälften nyttjat bussen från Pålsboda. Statistik från den
kommundrivna fritidsgården visar att det mestadels är pojkar som deltar. Därför
är det glädjande att besökarna i Hjortkvarn till övervägande delen utgjordes av
flickor. Kubens fritidsgård stärker upp på personalsidan med en fritidsledare vid
dessa tillfällen.
I Alléhallen har arbetsgruppen ”Alléhallen 2.0” haft sitt första uppstartsmöte. Driftoch serviceförvaltningen och fritidsavdelningen har tillsammans med en extern
konsultbyrå har haft sitt första möte för att ta fram ett förslag angående simhallens
kommande utformning.
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2 Ekonomi
2.1 Driftredovisning Bildningsnämnd
VERKSAMHET
Belopp i tkr
Nämnd
Kultur & förening
Bibliotek
Kulturskola
Fritidsgårdar
Fritid
Förskola/Öppna förskolan
Nattis
Förskoleklass/Grundskola/Fritid
shem
Ledning & administration
Skolskjutsar
Elevstöd
Särskilt stöd personal
Modersmål
Ej fördelad budget
Totalt

Utfall 30/4-22
-85
-905
-1 504
-1 188
-725
-5 667
-33 176
-562

Prognos 2022
-294
-2 816
-4 940
-3 510
-2 573
-16 078
-111 345
-1 446

Budget 2022
-294
-2 816
-5 240
-3 510
-2 573
-16 078
-111 195
-1 196

Avvikelse
0
0
300
0
0
0
-150
-250

-59 772

-182 556

-174 556

-8 000

-11 165
-3 700
-4 714
-1 164
-2 384
0
-126 711

-29 160
-11 474
-11 408
-1 164
-6 365
5 575
-379 554

-29 260
-10 074
-11 408
-909
-4 765
-3 425
-377 299

100
-1 400
0
-255
-1 600
9 000
-2 255

Prognosen för driftredovisningen pekar på ett underskott, - 2 255 tkr i avvikelse
mot budget.
Vi är en kommun som har en av Sveriges billigaste grundskolor och har haft det
några år bakåt i tiden.
Många olika faktorer har legat bakom förvaltningens resultat senaste åren som
varit ganska nära noll. Vi har fått statsbidrag som inte varit budgeterade,
kompensation från staten pga. pandemin i form av ersättningar för sjuklöner samt
kompensation för intäktstapp på fritidsavdelningen och vi har haft enheter som
har redovisat positiva avvikelser.
Inför varje år gör förvaltningen en genomlysning av hur man kan omfördela och
utöka resurserna för att kunna möta de behoven vi har i våra verksamheter. Inför
2022 gjorde vi en omfördelning från statsbidraget likvärdig skola för att öka upp
resurserna för barn i behov av särskilt stöd i våra grundskolor för att ge dem
bättre förutsättningar att organisera verksamheterna för att möta alla elevers
behov.
Våra kostnader för förskolebarn och elever i annan kommunal eller fristående
verksamhet har ökat kraftigt några år bakåt men budgeten har inte utökats i
samma omfattning. Avtalet för skolskjutsar har inneburit ökade kostnader b.la på
grund av att länstrafiken dragit in vissa linjer.
Statsbidrag från Skolverket för mindre barngrupper upphörde efter hösten 2021.
Regeringen beslutade om ett nytt statsbidrag som var riktat till förskolan för
kvalitetshöjande åtgärder. Detta innebar en minskad intäkt.
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2.2 Investeringsredovisning Bildningsnämnd
INVESTERINGSPROJEKT
Belopp i tkr
70000 Inventarier
70008 Idrottsanläggningar
70009 Inventarier Långängskolan
70011 Inventarier Paviljong
förskola
Totalt

Utfall 30/4-22
-260
0
-12

Prognos 2022
-1 365
-1 273
-450

Budget 2022
-1 365
-1 273
-450

Avvikelse
0
0
0

0

-320

-320

0

-272

-3 408

-3 408

0

Beslutad investeringsbudget för år 2022 är 1,8 mnkr som bedöms användas under
året.
På Kommunfullmäktiges sammanträde 2022-04-25 beslutades att överföra 838 tkr
från 2021 till årets investeringsbudget. Dessa medel kommer användas under året.
Det finns fortfarande en osäkerhet kring årets investeringar pga. situationen i
omvärlden som kan innebära en del materialbrist och förseningar.
Nedan inköp är gjorda under årets första fyra månader.
Projekt 70000 - 260 tkr
Belysning till Kulturskolan.
Möbler och inredning till konferensrum på Fredriksbergsskolan.
Laptopskåp & laptophållare till Långängsskolan.
Projekt 70009 - 12 tkr
Laptopskåp & laptophållare till Långängsskolan.
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3 Åtgärder för budget i balans
Det pågår ett arbete tillsammans med våra grundskolor med fokus på organisation
och ekonomi för att öka kunskapen och medvetenheten kring dessa frågor för att
ha en ekonomi i balans.
Vi har kostnader för förskolebarn och elever i annan kommunal och fristående
verksamhet som vi inte kan påverka då det fria skolvalet gäller.
En enkät har skickats ut till vårdnadshavare som har barn och elever placerade i
andra kommunala eller fristående verksamheter. Resultatet kommer att vara ett
viktigt underlag för förvaltningen för att fånga upp varför man gör just det valet
och att kunna arbeta medvetet för att vårdnadshavare väljer att ha kvar sina barn i
kommunens verksamheter.
Det beslutade extra anslaget för 2022, 1 mnkr som är riktat till skola, föreslås
användas för att delvis kunna täcka det prognosticerade underskottet. Dessa
medel är medräknade i prognosen.
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Sammanträdesdatum 2022-05-10

Bildningsnämnden

§ 50 - Extra anslag 2022
(21/BIN/193)

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen har tidigare beslutat att föreslå kommunfullmäktige att besluta om att
öka den totala budgetramen för hela kommunen med 11 000 tkr. Det slutgiltiga beslutet
fattas på kommunfullmäktige 25 april 2022 och bildningsförvaltningen har tagit fram ett
förslag på hur dessa medel ska fördelas utifrån det fattade beslutet.

Beredningsutskottets behandling av ärendet (BU § 49 2022)
Catharina Lindvall-Scharmer föredrar ärendet. Beslut om extra anslag 2022 fattades
av kommunfullmäktige 25 april. Förvaltningen arbetar med ett förslag utifrån det
beslutet, förslaget kommer att presenteras på nämndens sammanträde 10 maj.
Beredningsutskottet lämnar ärendet vidare till bildningsnämnden.

Bildningsnämndens behandling av ärendet
Catharina Lindvall-Scharmer och Anders Wiiand föredrar ärendet. Bildningsförvaltningens
förslag är att de extra anslag till skolan tillskjuts ordinarie budget, då förvaltningen idag
prognostiserar en negativ avvikelse. De extra anslag till fritidsavdelningen föreslår
bildningsförvaltningen går till att rusta upp lös utrustning i idrottshallarna samt till att
fortsätta arbetet med att starta fritidsgård i Pålsboda och tills dess lokal finns att tillgå
fortsätta att köra ner till Hjortkvarn samt ha en fritidsledare med då.
Ordförande föreslår bildningsnämnden besluta enligt förvaltningens förslag ovan.

Beslut
Bildningsnämnden beslutar att de extra anslag till skolan tillskjuts ordinarie budget och de
extra anslag till fritidsavdelningen går till att rusta upp lös utrustning i idrottshallarna samt
till att fortsätta arbetet med att starta fritidsgård i Pålsboda och tills dess lokal finns att tillgå
fortsätta att köra ner till Hjortkvarn samt ha en fritidsledare med då.

Reservationer
Mot beslutet reserverar sig Ulrika Björklund (M), Emelie McQuillan (M) och Sawpon Reza
(M).

Beslutsunderlag


Tjänsteskrivelse Extra anslag 2022

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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Dnr:21/BIN/193

Extra anslag 2022
Ärendebeskrivning

Kommunstyrelsen har tidigare beslutat att föreslå kommunfullmäktige att besluta om att öka den
totala budgetramen för hela kommunen med 11 000 tkr. Det slutgiltiga beslutet fattas på
kommunfullmäktige 25 april 2022 och bildningsförvaltningen har tagit fram ett förslag på hur dessa
medel ska fördelas utifrån det fattade beslutet.

Förslag till beslut

Bildningsförvaltningen föreslår bildningsnämnden besluta att fördela det extra anslaget för 2022
enligt förvaltningen förslag.

Ärendet

Kommunstyrelsen har tidigare beslutat att föreslå kommunfullmäktige att besluta om att öka den
totala budgetramen för hela kommunen med 11 00 tkr. Det slutgiltiga beslutet fattas på
kommunfullmäktige 25 april 2022.
Det förslaget som kommunfullmäktige ska ta beslut om innebär för bildningsnämndens
verksamheter följande:
- extra anslag riktat till skolornas utemiljöer på 1 000 tkr (drift- och serviceförvaltningen)
- extra anslag riktat till fritidsverksamheten på 500 tkr
- extra anslag riktat till skola inklusive nya läromedel på 1 000 tkr
Bildningsförvaltningen redovisar ett förslag på hur det extra anslaget ska fördelas på
bildningsnämndens sammanträde 10 maj.
Barnets bästa – I och med att extra medel satsas på förvaltningens verksamheter så gynnar beslutet
kommunens barn och unga.

☒Barnkonsekvensanalys är utförd och redovisas i tjänsteskrivelsen eller i bilaga
☐Vid prövning av barnets bästa är bedömningen att ärendet som ska beslutas inte rör barn.

Bildningsförvaltningen
Catharina Lindvall-Scharmer

Ines Hadziosmanovic

Förvaltningschef

Ekonom
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Bildningsnämnden

§ 51 - Investeringsbudget fritidsanläggningar 2022
(22/BIN/96)

Ärendebeskrivning
Bildningsförvaltningen har gjort ett förslag på prioriterade investeringar i fritidsanläggningar
2022, enligt bilaga.

Beredningsutskottets behandling av ärendet (BU § 50 2022)
Ordförande efterfrågar en tydligare prioriteringslista till nämndens
sammanträde innehållande vilka delar som har högst prioritet inom befintlig budget.
Beredningsutskottet lämnar ärendet vidare till bildningsnämnden.

Bildningsnämndens behandling av ärendet
Anders Wiiand föredrar ärendet. Bildningsförvaltningens förslag till prioriterade
investeringar 2022 är att slutföra arbetet kring Bäcksjöbadet i Östansjö samt byta ut lös
utrustning i idrottshallar.
Ordförande föreslår bildningsnämnden besluta att godkänna förslag på
prioriterade investeringar i fritidsanläggningar 2022.

Beslut
Bildningsnämnden beslutar att godkänna förslag på prioriterade investeringar i
fritidsanläggningar 2022.

Beslutsunderlag




Tjänsteskrivelse Investeringsbudget fritidsanläggningar 2022
Prioriteringslista investeringar fritidsanläggningar 2022
Barnkonsekvensanalys

Expedieras till
Tf fritidschef

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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Dnr:22/BIN/96

Investeringsbudget fritidsanläggningar 2022
Ärendebeskrivning

Bildningsförvaltningen har gjort ett förslag på prioriterade investeringar i fritidsanläggningar 2022,
enligt bilaga.

Förslag till beslut

Bildningsförvaltningen föreslår bildningsnämnden besluta att godkänna förslag på prioriterade
investeringar i fritidsanläggningar 2022.

Ärendet

Bildningsförvaltningen har sedan några år tillbaka en särskild investeringsbudget för idrotts- och
fritidsanläggningar. Förvaltningen har gjort ett förslag på prioriterade investeringar 2022 samt
specificerat övriga investeringsbehov.

☒Barnkonsekvensanalys är utförd och redovisas i tjänsteskrivelsen eller i bilaga
☐Vid prövning av barnets bästa är bedömningen att ärendet som ska beslutas inte rör barn.

Bildningsförvaltningen
Catharina Lindvall-Scharmer

Anders Wiiand

Förvaltningschef

Tf fritidschef

Bilagor
Prioriterade investeringar fritidsanläggningar 2022
Barnkonsekvensanalys
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Datum

Bildningsförvaltningen

2022-05-03 1 (1)
Dnr 22/BIN/96
Bilaga

Prioriteringslista investeringar fritidsanläggningar 2022
Föreslagna investeringar 2022



Utbyte lös utrustning idrottshallar Bollhallen, Alléhallen, Folkasbo, Stocksätter, Långängen,
Hjortkvarn 550 tkr
Upprustning omklädningsrum Bäcksjöbadet 250 tkr

Övrigt behov








Utbyte belysning 7 elljusspår, 250 tkr
Renovering omklädningsrum Västra Skolan, 300 tkr
Discgolfbana Hallsberg, 250 tkr
Belysning (strålkastare och stolpar) isbana Hjortkvarn, 100 tkr
Belysning (strålkastare) isbana Svennevad, 25 tkr
Friluftsbad (renovering omklädningsbyggnad Svennevad m.m) 250 tkr
Upprutning konstgräsplan Transtensvallen, komp. målburar, entréer, 200 tkr

Hallsbergs kommun
Postadress

694 80 Hallsberg

Hemsida

E-post

Besöksadress

Telefon

www.hallsberg.se
Västra Storgatan 14

bildningsförvaltningen@hallsberg.se
0582-68 50 00 vx
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Fax

0582-68 53 46

Organisationsnummer
Bankgiro

577-3338

212000-1926

Barnkonsekvensanalys
för barn 0-18 år

Berörd verksamhet
Verksamhet/arbetsplats

Bildningsförvaltningen/fritidsavdelningen
Planerad åtgärd/beslut
Ange planerad åtgärd/beslut

Investering i idrottshallar på lös utrustning, iordningställning och upprustning av befintliga anläggningar,
idrottsytor och badplatser.
Vilket/vilka åtgärder/beslut ska fattas?

Beslut om tillstyrkande eller avslag på befintliga investeringsmedel
Vilka barn berörs?

I mer eller mindre omfattning, alla barn i ålder 0–18 år.

Beskriv hur barn berörs av det beslut som ska fattas

Upprustning av befintliga lokaler med lämplig och godkänd utrustning, säker att använda och riktig ur ett
pedagogiskt syfte.
Utebad med godtagbar standard för omklädningsrum och ur synvinkeln tillgänglighet.
Inför förslaget på beslut har barnkonventionens intentioner beaktats på följande sätt

Förslag på förbättringar och nya önskemål om aktiviteter har inhämtats genom bland annat gårdsråd på
fritidsgårdar, genom enkätundersökning samt vid verksamhetsbesök. Även genom direkt kontakt med barn och
ungdomar via telefon, mail och sociala medier.
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Vägledning till blankett
Barnkonsekvensanalys ska göras i vitt skilda ärenden, vilket innebär att denna vägledning är
allmänt hållen och ger förslag på innehåll i en barnkonsekvensanalys
Sedan den 1 januari 2020 är FN:s konvention om barnets rättigheter svensk lag. Detta innebär
bland annat att barnets rättigheter ska beaktas vid avvägningar och bedömningar som görs i
beslutsprocesser i ärenden som rör barn. Varje människa som är under 18 år räknas som barn,
såvida inte nationell lagstiftning innebär att barn blir myndig vid lägre ålder. Barnkonventionen
använder ordet barn genomgående i texten, konventionen beskriver inte äldre barn som
ungdom. Alltså, alla människor som är under 18 år är barn, enligt barnkonventionen.
Barnkonventionens syfte är att ge barn, oavsett bakgrund, rätten att behandlas med respekt och
att få komma till tals. Barnkonventionen består av 54 artiklar. Fyra av artiklarna (2, 3, 6 och 12)
kallas för de fyra grundprinciperna, dessa är vägledande för hur hela barnkonventionen ska
tolkas. Dock är det viktigt att ta del av alla artiklar då de anses vara lika viktiga. Nedan återges
kortfattat innehållet i de fyra artiklarna.
Artikel 2: Alla barns lika värde och de rättigheter som barn har. Ingen får diskrimineras.
Artikel 3: I alla åtgärder som rör barn ska det i första hand beaktas vad som bedöms vara
barnets bästa.
Artikel 6: Varje barns rätt till liv, överlevnad och utveckling.
Artikel 12: Barnets rätt att bilda och uttrycka sina åsikter och få dem beaktade i alla frågor som
rör barnet. Barnets åsikter ska beaktas med hänsyn till barnets ålder och mognad.
Mer information kring barnkonventionen hittar du på:
Läs lagen i sin helhet på Riksdagens webbplats: https://www.riksdagen.se/sv/dokumentlagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-20181197-om-forenta-nationernaskonvention_sfs-2018-1197
Barnombudsmannens webbplats
https://www.barnombudsmannen.se/barnombudsmannen/barnkonventionen/
Sveriges Kommuner och Regioners webbplats:
https://skr.se/demokratiledningstyrning/manskligarattigheterjamstalldhet/barnetsrattigheter/barnkonsekvensanal
ys.878.html
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2022-05-10

Bildningsnämnden

§ 52 - Budget 2023
(22/BIN/92)

Ärendebeskrivning
En viktig del av arbetet med att skapa ekonomiska ramar för kommande år är att stämma av
aktuella förutsättningar samt göra kvalificerade prognoser angående utvecklingen. En annan
viktig del är att göra prioriteringar och satsningar för att påverka utvecklingen på ett sätt
som är önskvärt. Bildningsförvaltningen redovisar det aktuella läget i arbetet med
budgetramar för 2023 samt den fortsatta processen framåt i arbetet.

Beredningsutskottets behandling av ärendet (BU § 51 2022)
Ines Hadziosmanovic informerar utskottet om ärendet. Förvaltningen har påbörjat
arbetet med barn- och elevprognoser.
Beredningsutskottets förslag överensstämmer med bildningsnämndens beslut.

Bildningsnämndens behandling av ärendet
Ines Hadziosmanovic föredrar ärendet. Arbetet med budget 2023 har påbörjats.
Bildningsförvaltningen har fått information om att vissa statsbidrag kommer att minska
nästa år.
I bildningsnämnden yrkar ordförande bifall till förslaget.

Beslut
Bildningsnämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna.

Beslutsunderlag


Tjänsteskrivelse budget 2023

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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Budget 2023
§ 52
22/BIN/92
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Tjänsteskrivelse

Datum: 2022-04-22

Sida 1 av 1

Dnr:22/BIN/92

Budget 2023
Ärendebeskrivning

En viktig del av arbetet med att skapa ekonomiska ramar för kommande år är att stämma av aktuella
förutsättningar samt göra kvalificerade prognoser angående utvecklingen. En annan viktig del är att
göra prioriteringar och satsningar för att påverka utvecklingen på ett sätt som är önskvärt.
Bildningsförvaltningen redovisar det aktuella läget i arbetet med budgetramar för 2023 samt den
fortsatta processen framåt i arbetet.

Förslag till beslut

Bildningsförvaltningen föreslår bildningsnämnden besluta att lägga informationen till handlingarna.

Ärendet

En viktig del av arbetet med att skapa ekonomiska ramar för kommande år är att stämma av aktuella
förutsättningar samt göra kvalificerade prognoser angående utvecklingen. En annan viktig del är att
göra prioriteringar och satsningar för att påverka utvecklingen på ett sätt som är önskvärt.
Bildningsförvaltningen redovisar det aktuella läget i arbetet med budgetramar för 2023. Nämnden
informeras även om den fortsatta processen framåt.

Ärendet vid detta nämndsammanträde betraktas som ett informationsärende och en
barnkonsekvensanalys görs endast vid beslutsärenden.

Bildningsförvaltningen
Catharina Lindvall-Scharmer

Ines Hadziosmanovic

Förvaltningschef

Ekonom
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2022-05-10

Bildningsnämnden

§ 53 - Tema 4 förskolan
(22/BIN/86)

Ärendebeskrivning
En del av bildningsnämndens systematiska kvalitetsarbete är att nämnden har beslutat om
fyra teman (två per termin). Till varje tema rapporterar rektorerna i förskola och skola från
respektive enhet. Tema 4 för förskolan fokuserar på förskolans arbete när det gäller
individuella handlingsplaner för barn i förskolan med anpassningar och åtgärder.

Beredningsutskottets behandling av ärendet (BU § 52 2022)
Tema 4-redovisningen från förskolorna Sagobacken, Tallbacken och Östansjö saknas.
Beredningsutskottet lämnar ärendet vidare till bildningsnämnden.

Bildningsnämndens behandling av ärendet
Catharina Lindvall-Scharmer föredrar ärendet. Samtliga redovisningar finns nu med och
kommer att vara en del av underlaget till resultatdialogen tillsammans med rektorerna.
Individuella handlingsplaner i kommunens förskolor har de senaste åren ökat generellt.
Ordförande föreslår bildningsnämnden besluta att lägga redovisningarna till handlingarna.

Beslut
Bildningsnämnden beslutar att lägga redovisningarna till handlingarna.

Beslutsunderlag









Tjänsteskrivelse Tema 4 förskolan
Tema 4: förskolorna Folkasbo, Gullvivan, Gläntan och Hjorten
Tema 4: förskolorna Norrgården och Björkängen
Tema 4: förskolorna Äppellunden och Tranängen
Tema 4: förskolorna Kompassen och Vibytorp
Tema 4: förskolan Ekhagen
Tema 4: förskolan Treudden
Tema 4: förskolorna Sagobacken, Tallbacken och Östansjö

Expedieras till
Rektorerna förskolan

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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Tema 4 förskolan
§ 53
22/BIN/86
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Tjänsteskrivelse

Datum: 2022-04-22

Sida 1 av 1

Dnr:22/BIN/86

Tema 4 förskolan
Ärendebeskrivning

En del av bildningsnämndens systematiska kvalitetsarbete är att nämnden har beslutat om fyra
teman (två per termin). Till varje tema rapporterar rektorerna i förskola och skola från respektive
enhet. Tema 4 för förskolan fokuserar på förskolans arbete när det gäller individuella handlingsplaner
för barn i förskolan med anpassningar och åtgärder.

Förslag till beslut

Bildningsförvaltningen föreslår bildningsnämnden besluta att lägga redovisningarna till handlingarna.

Ärendet

En del av bildningsnämndens systematiska kvalitetsarbete är att nämnden har beslutat om fyra
teman (två per termin). Till varje tema rapporterar rektorerna i förskola och skola från respektive
enhet. Tema 4 för förskolan fokuserar på förskolans arbete när det gäller individuella handlingsplaner
för barn i förskolan med anpassningar och åtgärder.
Förvaltningen gör en sammanfattande presentation av underlaget som lämnats in på övergripande
nivå.
Barnets bästa – redovisningarna är av administrativ karaktär och bedöms inte ha några särskilda
konsekvenser för barn.

☒Barnkonsekvensanalys är utförd och redovisas i tjänsteskrivelsen eller i bilaga
☐Vid prövning av barnets bästa är bedömningen att ärendet som ska beslutas inte rör barn.

Bildningsförvaltningen
Catharina Lindvall-Scharmer
Förvaltningschef

Bilagor
Tema 4: förskolorna Gläntan, Folkasbo, Gullvivan och Hjorten
Tema 4: förskolorna Björkängen och Norrgården
Tema 4: förskolorna Äppellunden och Tranängen
Tema 4: förskolorna Kompassen och Vibytorp
Tema 4: förskolan Ekhagen
Tema 4: förskolan Treudden
Tema 4: förskolorna Sagobacken, Tallbacken och Östansjö
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Sid 1 av 1
Max 2 sidor
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� HALLSBERGS
KOMMUN

LÄGESREDOVISNING

.

Bildningsförvaltningen

Tema 4: Antal individuella handlingsplaner för barn inom
förskolan med anpassningar och åtgärder
I

Förskola

Förskolan Ekhagen

Kortfattad beskrivning av arbetsgången vid upprattandet av en handlingsplan
1 Arbetslaget uppmärksammar att ett barn år, behov av stöd eller känner oro over ett barns utveckling
2 En pedagogisk kanlaggn,ng görs I syfte au forandralforbaura situationen for barnet pa organisat1onsnivå, 9ruppn1va och ind1v1dniva
3 En handlingsplan upprattas och innehåller de behov av anpassningar som barnet har
4 Det ska ske en kont1nuerh9 uppfolJning och utvardering av handlingsplanen, ungefar var tredJe manad

Antal barn som har en i ndi vi duell handlingsplan
3

Beskriv konfallat anpassningar som gors på forskolan

Pedagogerna och en resurs finns inkopplad för att stötta barnen i sin motoriska utveckling
(fin-och grovmotorisk) samt även i barnens sociala och kognitiva utveckling, genom att spela spel
och f örklara spelregler, sociala lektekniker osv. Pedagogerna arbetar för att hitta strategier för att
skapa goda rutiner och förutsättningar som ger barnen förmåga att hantera sin vardag i förskolan.
Pedagogerna arbetar för att hitta strategier för att stötta barnen i dess språkutveckling. J
Underskrift
Datum

Hallsberg den 14 apr 2022

Underskrift

-
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Namnfcinydligande, befattning telefonnummer

Therese Bruhn, biträdande rektor
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LÄGESREDOVISNING

J K

Bildningsförvaltningen

Tema 4: Antal individuella handlingsplaner för barn inom
förskolan med anpassningar och åtgärder
Förskola

Förskolan Treudden
Kortfattad beskrivning av arbetsgången vid upprättandet av en handlingsplan:
1 Arbetslaget uppmärksammar att ett barn är i behov av stöd eller känner oro över ett barns utveckling.
2 En pedagogisk kartläggning görs i syfte att förändra/förbättra situationen för barnet på organisationsniva, gruppnivå och individnivå.
3 En handlingsplan upprättas och innehåller de behov av anpassningar som barnet har.
4 Det ska ske en kontinuerlig uppföljning och utvärdering av handlingsplanen, ungefär var tredje månad

Antal barn som har en individuell handlingsplan
3
Beskriv kortfattat anpassningar som görs på förskolan

Pedagogerna arbetar aktivt med att stötta barnen i att förklara och hantera dess känslor samt frustration som lätt
uppstår. Det krävs att pedagogerna är närvarande och kan hjälpa till att förmedla och berätta när något blivit fel.
Barnen behöver stöttning i att hantera snabba förändringar och behöver förberedas i god tid. Pedagogerna arbetar
nära barnen för att finnas tillgängliga i att hjälpa och stötta vid eventuella konflikter med andra barn. Pedagogerna
arbetar också för att se till att barnen kommer in i olika aktiviteter och stannar där en stund innan de byter aktivitet.
Pedagogerna stöttar barnen i att säga stopp och att förstå andra barns känslor eller frustration. (särskild resurs är
inkopplad på gruppen). Pedagogerna arbetar nära barnen för att kunna hjälpa dem och stötta vid eventuella konflikter
med andra barn. Barnen behöver vägledning för att ta sig in i vissa lekaktiviteter och träna på de sociala lekreglerna
som förekommer. Pedagogerna finns med och hjälper barnen sätta ord på det som händer samt att försöka skapa en
förståelse hos barnen för det som sker och vad konsekvenserna blir utav det som inträffat.

Underskrift
Datum

Namnförtydligande, befattning, telefonnummer

Underskrift

Hallsberg den 14 apr 2022

�

Therese Bruhn, biträdande rektor
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2022-05-10

Bildningsnämnden

§ 54 - Tema 4 grundskolan
(22/BIN/87)

Ärendebeskrivning
En del av bildningsnämndens systematiska kvalitetsarbete är att nämnden har beslutat om
fyra teman (två per termin). Till varje tema rapporterar rektorerna i förskola och skola från
respektive enhet. Tema 4 för grundskolan fokuserar på elevernas måluppfyllelse och vilka
insatser som görs för att alla elever ska klara kunskapskraven i alla ämnen.

Beredningsutskottets behandling av ärendet (BU § 53 2022)
Tema 4-redovisningen från förskolorna Sagobacken, Tallbacken och Östansjö saknas.
Beredningsutskottet lämnar ärendet vidare till bildningsnämnden.

Bildningsnämndens behandling av ärendet
Catharina Lindvall-Scharmer föredrar ärendet. Samtliga redovisningar finns nu med och
kommer att vara en del av underlaget till resultatdialogen tillsammans med rektorerna.
Ordförande föreslår bildningsnämnden besluta att lägga redovisningarna till handlingarna.

Beslut
Bildningsnämnden beslutar att lägga redovisningarna till handlingarna.

Beslutsunderlag









Tjänsteskrivelse Tema 4 grundskolan
Tema 4: Sköllersta skola
Tema 4: Folkasboskolan
Tema 4: Östansjö skola
Tema 4: Fredriksbergskolan
Tema 4: Långängskolan
Tema 4: Stocksätterskolan
Tema 4: Transtenskolan

Expedieras till
Rektorerna grundskolan

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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Tema 4 grundskolan
§ 54
22/BIN/87
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Tjänsteskrivelse

Datum: 2022-04-22

Sida 1 av 2

Dnr:22/BIN/87

Tema 4 grundskolan
Ärendebeskrivning

En del av bildningsnämndens systematiska kvalitetsarbete är att nämnden har beslutat om fyra
teman (två per termin). Till varje tema rapporterar rektorerna i förskola och skola från respektive
enhet. Tema 4 för grundskolan fokuserar på elevernas måluppfyllelse och vilka insatser som görs för
att alla elever ska klara kunskapskraven i alla ämnen.

Förslag till beslut

Bildningsförvaltningen föreslår bildningsnämnden besluta att lägga redovisningarna till handlingarna.

Ärendet

En del av bildningsnämndens systematiska kvalitetsarbete är att nämnden har beslutat om fyra
teman (två per termin). Till varje tema rapporterar rektorerna i förskola och skola från respektive
enhet. Tema 4 för grundskolan fokuserar på elevernas måluppfyllelse och vilka insatser som görs för
att alla elever ska klara kunskapskraven i alla ämnen. Temat beskriver hur skolan arbetar med
uppföljning, utvärdering och åtgärder kontinuerligt och processinriktat kring elever som riskerar att
inte nå målen. I ämnena svenska, svenska som andraspråk, matematik och engelska beskrivs och
analyseras effekterna av de insatser som sattes in utifrån identifierade behov i tema 1. I samma
ämnen görs en beskrivning av nuvarande behov på gruppnivå samt vilka insatser som kommer att
sättas in samt förväntade effekter.
Förvaltningen gör en sammanfattande presentation av underlaget som lämnats in på övergripande
nivå.
Barnets bästa – redovisningarna är av administrativ karaktär och bedöms inte ha några särskilda
konsekvenser för barn.

☒Barnkonsekvensanalys är utförd och redovisas i tjänsteskrivelsen eller i bilaga
☐Vid prövning av barnets bästa är bedömningen att ärendet som ska beslutas inte rör barn.

Bildningsförvaltningen
Catharina Lindvall-Scharmer
Förvaltningschef

Bilagor
Tema 4: Sköllersta skola
Tema 4: Folkasboskolan
Tema 4: Östansjö skola
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Tjänsteskrivelse

Datum: 2022-04-22

Tema 4: Fredriksbergskolan
Tema 4: Långängskolan
Tema 4: Stocksätterskolan
Tema 4: Transtenskolan
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Dnr:22/BIN/87
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2022-05-10

Bildningsnämnden

§ 55 - Sjukfrånvaro helår 2021 samt kvartal 1 2022
(22/BIN/94)

Ärendebeskrivning
HR-konsult föredrar bildningsförvaltningens sjukfrånvaro för helår 2021 samt kvartal 1 2022.

Beredningsutskottets behandling av ärendet (BU § 54 2022)
Johanna Strömsten från personalavdelningen kommer till nämndens sammanträde
och föredrar ärendet.
Beredningsutskottet lämnar ärendet vidare till bildningsnämnden.

Bildningsnämndens behandling av ärendet
Johanna Strömsten föredrar ärendet och presenterar sjukfrånvaro för 2021 och kvartal 1
2022 för bildningsförvaltningens personal.
Ordförande föreslår bildningsnämnden besluta att lägga informationen till handlingarna.

Beslut
Bildningsnämnden lägger informationen till handlingarna.

Beslutsunderlag


Tjänsteskrivelse Sjukfrånvaro

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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Sjukfrånvaro helår 2021 samt kvartal 1 2022
§ 55
22/BIN/94
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Tjänsteskrivelse

Datum: 2022-04-21

Sida 1 av 1

Dnr:22/BIN/94

Sjukfrånvaro helår 2021 samt kvartal 1 2022
Ärendebeskrivning

HR-konsult föredrar bildningsförvaltningens sjukfrånvaro för helår 2021 samt kvartal 1 2022.

Förslag till beslut

Bildningsnämnden föreslås lägga informationen till handlingarna.

Ärendet

Ärendet är ett informationsärende som rör sjukfrånvaron för förvaltningen och de olika
verksamheterna för helår 2021 samt kvartal 1 2022. Sjukfrånvaron föredras helår och kvartalsvis
utifrån verksamheter, kön och ålder. Även arbetsskador och tillbud föredras.
Ärendet är ett informationsärende av administrativ karaktär vilket innebär att en
barnkonsekvensanalys inte är gjord.

Bildningsförvaltningen
Catharina Lindvall-Scharmer

Johanna Strömsten

Förvaltningschef

HR-konsult
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2022-05-10

Bildningsnämnden

§ 56 - Verksamhetsrapport 2022:01
(22/BIN/95)

Ärendebeskrivning
Verksamhetsbesök har genomförts på förskolan Kompassen i Hallsberg, Hallsbergs kommun.
En rapport från besöket har utarbetats enligt bilaga.

Beredningsutskottets behandling av ärendet (BU § 55 2022)
Beredningsutskottets förslag överensstämmer med bildningsnämndens beslut.

Bildningsnämndens behandling av ärendet
I bildningsnämnden yrkar ordförande bifall till förslaget.

Beslut
Bildningsnämnden beslutar att godkänna verksamhetsrapport 2022:01 gällande förskolan
Kompassen.

Beslutsunderlag



Tjänsteskrivelse Verksamhetsrapport 2022:01
Verksamhetsrapport 2022:01 - förskolan Kompassen

Expedieras till
Rektor förskolan Kompassen

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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Verksamhetsrapport 2022:01
§ 56
22/BIN/95
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Tjänsteskrivelse

Datum: 2022-04-19

Sida 1 av 1

Dnr:22/BIN/95

Verksamhetsrapport 2022:01
Ärendebeskrivning

Verksamhetsbesök har genomförts på förskolan Kompassen i Hallsberg, Hallsbergs kommun. En
rapport från besöket har utarbetats enligt bilaga.

Förslag till beslut

Bildningsnämnden föreslås besluta att godkänna verksamhetsrapport 2022:01 gällande förskolan
Kompassen.

Ärendet

Bildningsnämnden beslutar årligen om att genomföra verksamhetsbesök i verksamheterna inom
nämndens ansvarsområde förskola/skola, kultur och fritid. Nämnden avser att genomföra åtta besök
årligen, fyra under vårterminen och fyra under höstterminen. Under covidpandemin har dock
nämnden kunnat genomföra färre besök än planerat. Under våren 2022 har nämnden haft för avsikt
att besöka fyra verksamheter, men besöket i januari fick flyttas på grund av pandemin. Besöket har
ännu inte genomförts. En rapport från besöket som genomfördes i mars månad på förskolan
Kompassen har utarbetats enligt bilaga.
Barnets bästa – Rapporten är av administrativ karaktär och bedöms inte ha några särskilda
konsekvenser för barn.

☒Barnkonsekvensanalys är utförd och redovisas i tjänsteskrivelsen eller i bilaga
☐Vid prövning av barnets bästa är bedömningen att ärendet som ska beslutas inte rör barn.

Bildningsförvaltningen
Catharina Lindvall-Scharmer

Jenny Andersson

Förvaltningschef

Enhetschef administration

Bilagor
Verksamhetsrapport 2022:01, förskolan Kompassen
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Sida

RAPPORT

1(9)

Datum

2022-04-20
Bildningsförvaltningen

Verksamhetsrapport 2022:01
Förskolan Kompassen 2022-03-08

Uppdragsgivare: Bildningsnämnden
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Datum

Sida

2022-04-20

2(9)

Sammanfattning
Det huvudsakliga syftet med verksamhetsbesök är att granska ett eller flera, för
nämndens verksamhet, viktiga områden. Verksamhetsbesöken är ett av flera sätt
för nämndens politiker att få en inblick i verksamheterna nämnden ansvarar för
liksom att det också utgör ett tillfälle för de som på olika sätt är knutna till dessa
verksamheter att få möta några av nämndens politiker. Verksamhetsbesöket
sammanfattas i en rapport som grundar sig på vad som framkommer i samtalet.
Verksamhetsbesök har gjorts i kommunens förskolor och skolor sedan år 2000.
Vid de första besöken granskade nämnden hur man arbetat med miljö-, hälso- och
internationaliseringsfrågor och under senare år har tyngdpunkten legat på
områden som utveckling och lärande samt barn och ungas inflytande. Under åren
2007 och 2008 var nämndens utvalda granskningsområden ”inflytande,
delaktighet och ansvar ur elev-, vårdnadshavar- och personalperspektiv för ökad
måluppfyllelse”, och under 2009/2010 har fokus dels varit på Skolinspektionens
besök och dels granskningsområdena ”måluppfyllelse av kunskapsmålen”,
likabehandling och kränkande behandling” samt ”elevers delaktighet och
inflytande i vardagen”. 2014 gjorde Skolinspektionen en ny tillsyn av Hallsbergs
kommuns grundskolor och förskolor, vilket är anledningen till att
bildningsnämnden återigen besökte grundskolorna utifrån rapporterna som
Skolinspektionen avlämnade efter varje besök. Nämnden besökte också hösten
2014 två nyöppnade förskolor i Hallsbergs kommun, som tidigare inte haft besök
av nämnden, för att se verksamheterna där. Under hösten 2015 började nämnden
att besöka fritidshemmen i kommunen. Därefter har nämnden besökt både
skolor, förskolor, ungdomshuset KUBEN, familjecentralen, Alléområdet samt
biblioteket, Bergööska huset och kulturavdelningen.
Våren 2020 startade covid-pandemin. Bildningsnämnden besökte Sköllersta skola,
Stocksätterskolan, Transtenskolan, Östansjö skola och Folkasboskolan. De
planerade besöken på Långängskolan och Transtenskolan ställdes in. Våren 2021
genomfördes inga verksamhetsbesök, men under hösten kunde tre av fyra
planerade besök genomföras.
Under vårterminen 2022 sker följande besök
•

Förskolan Gläntan (besöket är flyttat, något nytt datum finns ännu inte)

•

Förskolan Kompassen

•

Fredriksbergskolan

•

Långängskolan
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1 Besökare
Siw Lunander, ordförande, bildningsnämnden
Theres Andersson, förste vice ordförande bildningsnämnden
Ulrika Björklund, andre vice ordförande, bildningsnämnden
Emelie McQuillan, ledamot, bildningsnämnden
Helén Svensson, ersättare, bildningsnämnden
Catharina Lindvall-Scharmer, förvaltningschef, bildningsförvaltningen
Erica Rosenkvist, verksamhetschef förskola/skola, bildningsförvaltningen
Jenny Andersson, enhetschef administration, bildningsförvaltningen

2 Rektor berättar om förskolan
Rektor på förskolan Kompassen heter Sofie Billström. Hon är även rektor för
förskolan Vibytorp samt för verksamheterna pedagogisk omsorg och omsorg på
obekväm tid.
Innevarande läsår finns det 6,5 avdelningar på förskolan. Det är ett snitt på 18
barn per avdelning. På avdelningarna med de yngre barnen är de något färre per
grupp, medan de är fler i de äldre åldrarna. De arbetar mycket med anpassningar
på förskolan, bland annat finns en mindre grupp där barnen får ingå i mindre
sammanhang, tydliga vuxna pedagoger och en tydlig lärmiljö.
De hade hoppats på att förvärva ytterligare en lokal till förskolan för att kunna
utveckla verksamheten ännu mer, men tilltänkt lokal var inte möjlig för förskolan
att nyttja. Förskolan är från början tänkt att ha sex avdelningar, men en avdelning
är en i Ur- och skuravdelning. På den avdelningen har de 10 barn.
Omsorg på obekväm tid har också sin verksamhet på förskolan Kompassen. De
delar lokal med de yngsta barnen, avdelning Syd. Båda verksamheterna hade helst
sett att omsorg på obekväm tid haft tillgång till egna lokaler, så att de slipper
plocka fram sängar och bädda varje kväll för att sedan plocka bort det igen på
morgonen samt få möjlighet att forma sin verksamhet på ett annat sätt. Just nu är
det 17 barn inskriva i omsorg på obekväm tid. Många vårdnadshavare som
pendlar. Alla barn sover inte över, utan blir hämtade under kvällen eller lämnade
tidigt på morgonen. Det finns de barn som inte har placering på förskolan
Kompassen men som går på omsorg på obekväm tid, men barn kan gå här upp till
och vårterminen det år barnet fyller 12 år. Det är ingen lagstadgad verksamhet.
Hur ser hindren ut för en egen lokal? Rektor svarar att det är lokalbrist för
närvarande, hur det kommer att bli i framtiden vet ingen ännu. Målet med
omsorgen är att barnen ska vara trygga. verksamheten står för omsorg och är inte
som vanliga förskolan.
Sofie är också chef för pedagogisk omsorg. Det finns fyra dagbarnvårdare i
Hallsbergs kommun som alla håller till i Hallsbergs tätort. De har fem barn var,
förutom en som har sex barn. Hur ser behoven ut framöver? Rektor berättar att
de släpper rätt många barn till förskoleklass i höst och har förnärvarande ingen kö

Page 95 of 118

Datum

Sida

2022-04-20

5(9)

till pedagogisk omsorg. Hon kan idag inte säga om de kan fylla de tomma
platserna som blir ännu. Förra året gjorde kommunen ett inlägg om dem på
kommunens Facebook-sida och då fylldes platserna omgående. Hur ser det ut i
grannkommunerna med pedagogisk omsorg? Rektor svarar att Kumla kommun
har pedagogisk omsorg, färre dagbarnvårdare än Hallsberg. Annars är det inte
många kommuner som erbjuder pedagogisk omsorg numera. Om det skulle bli
färre dagbarnvårdare än idag i Hallsberg skulle det vara svårt att få ihop
organisationen. Den är sårbar. Rektor tycker att det är bra att Hallsberg kan
erbjuda pedagogisk omsorg som ett alternativ för de vårdnadshavare som vill ha
det till sina barn. De fyra dagbarnvårdare som finns nu bedriver en väldigt bra
verksamhet. Ingen av dem är utbildad förskollärare, men två av dem är
barnskötare. De samarbetar med Alléskolan, träffar barnskötareleverna där
regelbundet varje vecka.
Rektor berättar att på förskolan Kompassen har det hänt många bra saker de
senaste åren. De har många utbildade förskollärare på förskolan. Några i
personalen är barnskötare och personalen på omsorg på obekväm tid är
barnskötare. Rektor upplever att hon inte haft svårt att rekrytera förskollärare till
förskolan. All personal utom två är tillsvidareanställda i kommunen. Rektor tycker
att det politiska beslut som fattats i Hallsbergs kommun att enbart
tillsvidareanställa utbildade förskollärare är ett bra beslut. Det beslutet
underlättar vid rekrytering. Många förskollärare söker sig till Hallsbergs kommun
då de vet att de får arbeta med andra utbildade förskollärare.
När förskolan startade var det många kommentarer om att förskolan var så stor,
men så är det inte längre. Många vårdnadshavare väljer förskolan Kompassen som
första alternativ och de som placeras på förskolan trots att det inte var deras
förstaval stannar kvar. Förskolan är organiserad så att det blir det lilla
sammanhanget i det stora, vilket gör att det inte märks att det är en relativt stor
förskola.
En personal på förskolan är också VFU-samordnare1 för samtliga förskolor i
Hallsbergs kommun. Hon gör ett jättearbete med att få ihop den organisationen.
Rektor är också ansvarig för en personal som är anställd i köket. Det fungerar
mycket bra tycker rektor.
Hinner rektor vara ute i verksamheten? Det tycker rektor att hon hinner, men det
finns ju alltid önskemål om mer tid, men hon hinner med besök i verksamheterna.
Ibland kan det vara att hon känner att hon inte hinner med den pedagogiska
omsorgen. Rektor tycker att hon har fantastiska processledare2 så
ledningsgruppen fungerar jättebra. De har en pedagogista3 i förskolan. Hon
stöttar upp verksamheterna i det pedagogiska och systematiska kvalitetsarbetet.
1

VFU-samordnare – Samordnare i Hallsbergs kommun för organisationen av
universitetsstudenter som gör sin verksamhetsförlagda utbildning i förskolan.
2
Processledare – Ledningsfunktion i förskolan
3
Pedagogista – Kommer från Reggio Emilia och pedagogistans huvudsakliga arbetsuppgift
är att ge pedagogisk handledning och kontinuerligt stöd åt personal på skolor och
förskolor.
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Pedagogistan arbetar på förskolan Vibytorp, som har tagit mycket inspiration från
Reggio Emilia4. Hon arbetar 60 procent i barngrupp på förskolan, där hon också är
pedagogista och processledare. Pedagogistan arbetar även 10 procent på
förskolan Kompassen.

3 Möte med personalrepresentanter
Pia Maria Berg, processledare och förskollärare
Regina Lang, processledare och förskollärare, VFU-samordnare
Mötet inleds med en presentation samt att nämndens ordförande berättar
anledningen till verksamhetsbesöket.
Den närvarande personalen får börja berätta om vad de tycker är bra med
förskolan och deras arbete här. Båda förskollärarna är också processledare. De
tycker att det är ett jättespännande och utmanande uppdrag. De bildar
ledningsgrupp för förskoleområde 35 i Hallsbergs tätort tillsammans med rektor
och ytterligare en processledare. Här arbetar de med många olika frågor och
arbetar i team. Det är en trygghet på en så stor förskola som Kompassen, man står
aldrig ensam. De arbetar bland annat med att driva och leda processer främst i
det systematiska kvalitetsarbetet. De har ett prioriterat mål som de fokuserar på
och som driver verksamheten framåt. Den stora frågan är hur man får med hela
läroplanen i det man gör på förskolan. De landar ofta i de didaktiska frågorna och
förhållningssätt. Det handlar mycket om att stötta varandra i verksamheten, hålla
fokus och alltid arbeta för barnets bästa.
Förra terminen läste all personal på förskolan boken ”Tydliggörande pedagogik”
tillsammans. Det har gett effekt i verksamheten och gjort skillnad för barnen.
De nya utbildningarna som ges, såsom TMO6, märker alla är verktyg som de kan
arbeta vidare med. Ofta pratas det om förhållningssätt. Det är lätt att se hur
många saker kopplas ihop med varandra. På förskolan arbetar de mycket med
ICDP7. De har också anammat ur TMO-utbildningen och använder det praktiskt.
På förskolan arbetar de med lärplattformen Haldor, vilket skolorna i Hallsbergs
kommun också gör. En av de närvarande personalrepresentanterna arbetar
mycket med IT-frågor. De har fått alla avdelningar att arbeta med Haldor och har
sitt systematiska kvalitetsarbete samlat där. De pratar mycket om hur de skriver
och vad de skriver när de dokumenterar i Haldor. Det är viktigt att koppla det man
dokumenterar i Haldor till läroplanen och aktuell forskning. Här synliggör de också
vad som pågår i verksamheten. Nu har de arbetat så pass länge med Haldor att de
4

Reggio Emilia - Är ett begrepp som står för den pedagogiska filosofi – som är en barnsyn
och en människosyn snarare än en pedagogisk inriktning, vilken har utvecklats i Reggio
Emilias kommunala förskolor under mer än femtio år.
5
Förskoleområde 3 – Förskolan Kompassen, förskolan Vibytorp, dagbarnvårdarna och
omsorg på obekväm tid.
6
TOM – Traumamedveten omsorg
7
ICDP – International Child Development Programme
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börjar komma ifrån de tekniska frågorna och kan inrikta sig på de pedagogiska
frågorna. De skapar dokumentationen tillsammans med barnen. Processledarna
kan se vad alla skriver i Haldor. Det är bra att kunna följa och det är också en hjälp
när de ska gå in och arbeta i en annan barngrupp än sin egen.
Hur fungerar Haldor för vårdnadshavarna? Personalen har uppmuntrat
vårdnadshavarna att gå in och titta i Haldor. Nu är det många vårdnadshavare
som berättar vad de ser och läser där. Vid introduktionen informerar de om
Haldor och får på så sätt med sig att vårdnadshavare använder Haldor direkt. Det
är viktigt att de förstår varför de ska göra det. Det är inte alltid lätt att introducera
nya saker, det tar ofta lite tid. Nu fungerar det. Det får stor betydelse vilken
lärplattform kommunen väljer att ha, hur användarvänlig den är. Det fanns många
utvecklingsområden i Haldor när det gällde förskolan vid starten. Det uppstod en
del barnsjukdomar, då den inte var fullt utvecklad inom förskoledelen. Den
närvarande personalrepresentanten som arbetar med IT-frågor har drivit många
ärenden kring och med Haldor och nu har de fått en lärplattform som fungerar för
verksamheten. Personalen tycker att det är en fördel är att förskola och skola har
samma lärplattform. Det är också en fördel för pedagoger att det är samma
inloggning som till Office 365. Finns appen på olika språk? Inte själva appen, men i
appen kan man använda sig av Google translate.
Hur påverkas ni på förskolan av det som händer i Ukraina? Personalen har kommit
överens om att de inte kommer att ta upp kriget i Ukraina, men kommer det
frågor från barnen så kommer de att prata om det, men hålla sig neutrala och inte
gå in i politik. Man får förhålla sig till det som kommer. De pratar däremot i
personalgruppen om att när det kommer frågor från barnen, så stanna upp, lyssna
och bekräfta. De har lyft att det är viktigt att vara extra observanta där man vet
att det finns en historia om krig. Det har inte kommit några frågor eller oro från
vårdnadshavare ännu.
Har förskolan många nyanlända barn? Det är fler nu än för ett par år sedan, men
det är inte bara nyanlända barn utan också barn med utrikes bakgrund. Förskolan
är mer mångkulturell nu. Personalen menar att de lär sig mycket av det. Det
kräver mer av personalen, men det berikar dem. Det berikar även mångfalden hos
barnen. Förskolan arbetar med den mångkulturella almanackan bland de äldre
barnen och kopplar det till planen för lika rättigheter och lika möjligheter. En
avdelning har valt att arbeta extra med detta och gör det väldigt nyanserat. Alla
har rätt att tro på vad man vill och att man inte behöver tro. På förskolan skapar
man egna traditioner för att skapa gemenskap, årligen återkommande traditioner
mer kopplat till mer förskolekultur. Ett exempel är Bamseloppet, där någon i
personalen klär ut sig till Bamse/Lille skutt och sedan springer barnen en bana
tillsammans.
Hur många studenter finns på förskolan? De har inte haft några VFU-studenter
den här terminen. En av de närvarande personalrepresentanterna är VFUsamordnare för förskolan i kommunen. Hon berättar att just nu finns det
studenter i flera förskolor som snart är klara med sin utbildning. För närvarande är
det åtta studenter, men det kommer två till under våren. Skolorna och förskolorna
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i Hallsbergs kommun är övningsskolor och övningsförskolor för studenter på
Örebro universitet. Hallsberg blir tilldelade ett antal studenter. De placeras sedan
ut på förskolorna av VFU-samordnaren. Det är viktigt att se till att studenterna får
med sig så mycket som möjligt från sin praktik. Varje ny praktikomgång inleds
med ett seminarium. Då träffar VFU-samordnaren studenterna och de reflekterar
och pratar om hur de har det. De får skicka in frågor innan seminariet och VFUsamordnaren har med saker som förskolepersonalen vill skicka med studenterna.
De studenter som bor i Örebro brukar starta sedan sin yrkesbana i Örebro, men
de kan söka sig till Hallsberg senare. I den nuvarande gruppen finns flera som
kommer starta sin yrkesbana i Hallsberg, vilket är jätteroligt. VFU-samordnaren
tycker att det är ett intressant uppdrag, hon får med sig så mycket från
studenterna tillbaka till förskolorna. Studenterna är ajour med aktuell forskning.
Det gör att man som förskolepersonal hela tiden behöver förkovra sig själv för att
hänga med. I kommunen finns det i stort sett bara utbildade handledare som får
ta hand om studenter. Kommer det fler studenter än det finns utbildade
handledare, så placeras de hos erfarna förskollärare.
Hur fungerar närvaroskärmarna i hallen? Personalen svarar att de fungerar
klockrent. Det handlar om vad förskolan sätter upp för struktur runt dem. De kan
lätt se vilka barn som finns i verksamheten och det är lätt vid exempelvis
utrymning att se vilka barn som finns på plats. Ibland kan vårdnadshavare glömma
att klicka in sitt barn, men det märker man fort.
Hur har det varit under covidpandemin? Hallarna har varit så stora, så där har de
kunnat hålla avstånd. I början var personalen hårda på att vårdnadshavare inte
skulle gå in i verksamheten. Personalen kunde möta dem i hallen. Det har
fungerat jättebra. Om vårdnadshavare har varit sjuk har de fått lämna och hämta
sitt barn utanför grinden.
Hur är förskolans utemiljö? Personalen svarar att utegården är liten för så många
barn som finns just nu på förskolan. Drift- och serviceförvaltningen har stängt av
en del av gården på grund av föroreningar. Det kommer att åtgärdas snart och
efter att gården sanerats blir den större igen. Det samlas mycket vatten på gården
när det regnar, om det sedan är kallt ute och fryser blir det oerhört halt. Det blir
svårt för de yngre barnen att vara ute då. De har dubbelvagnar på förskolan och
elcyklar, lådcyklar, som man kan köra barnen i. Varje cykel rymmer sex barn. Det
är lättare att komma i väg på upptäcksfärder då, bland annat till skogen, och man
kan lätt packa med lunch. Det är uppskattat både bland personal och barn. Något
som utvecklats de senaste åren är synen på utflykter, vilka de numera benämner
som upptäcksfärder. En upptäcksfärd kan gå till skogen, men den kan också
stanna vid cykelbanan utanför om barnen upptäcker någon spännande insekt. De
närvarande personalrepresentanterna tycker att pedagogerna på förskolan är
närvarande och engagerade. Jobbet är roligt.
Är det något personalen på förskolan vill skicka med politikerna som slutord?
Personalen tycker att det vore bra nu när det finns beslut om att bygga ny förskola
att tänka på omsorg på obekväm tid. De skulle behöva egna lokaler. Det är svårt
både för barnen i dagverksamheten och för de som går på nattverksamheten att
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dela lokaler. Man får plocka bort sina projekt när man ska gå hem, gömma undan
sina saker när det ska in andra barn i lokalerna. Det blir svårare att hålla projekten
levande. Personalen skulle önska att kunna ha undervisningen mer levande.

4 Sammanfattning tillsammans med rektor
Sammanfattningen inleds av nämndens ordförande. Personalen som närvarande
informerade om sina olika funktioner. De skickade med önskemål om att
omsorgen på obekväm tid ska få egna lokaler, för att underlätta för alla
verksamheter. De pratade också om utegården de var glada att den snart kommer
att bli större igen, då det är många barn på liten yta just nu.
Personalen berättade om hur det var att vara processledare och VFU-samordnare.
De pratade om TMO-utbildningen de gått. Det är uppenbart att de är drivna
pedagoger som brinner för sitt jobb.
Rektor instämmer att de två är mycket bra processledare och VFU-samordnaren.
Samordnaren gör bra reklam för Hallsberg. Hon är duktig på att skräddarsy för
varje student. Som student får du med dig så mycket som möjligt.
Rektor berättar att en av personalrepresentanterna är handledare för Läslyftet på
förskolan. Hon har också drivit IKT-nätverket under två år samt varit med och
utvecklat Haldor. Lärplattformen var från början inte byggd för förskolan, men nu
fungerar det mycket bättre. Haldor har tagit mycket hjälp av personalen för att
utveckla plattformen för förskolan. Rektor tycker att det är viktigt att ha all
dokumentation samlat, därför har hon beslutat att verksamheterna ska använda
Haldor i stället för sociala medier. I Haldor kan de skriva och förklara mer, hela
läroplanen finns där till hjälp. Rektor säger att de är stolta över den undervisning
de bedriver på förskolan Kompassen.
Sammanfattningen fortsätter med förskolan syn på upptäcksfärd. Rektor berättar
att nu när det börjar gå mot vår börjar de kunna använda lådcyklarna igen, de
används inte vintertid. De är ett jättebra verktyg för att komma från förskolans
område.
Avslutningsvis har rektor inget övrigt att tillägga mer än att hon är nöjd med den
nya förvaltningsledningen, förvaltningschef och verksamhetschef förskola/skola.
De är förtroendeingivande och ser fram emot att utveckla verksamheterna
tillsammans med dem framöver.
Ordförande avrundar förmiddagen och riktar ett tack till rektor och förskolan för
dagens givande besök.
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Bildningsnämnden

§ 57- Redovisning av delegeringsbeslut
Ärendebeskrivning
Delegationsbeslut under perioden 2022-03-29 - 2021-05-09 presenteras på
nämndens sammanträde 10 maj.

Bildningsnämndens behandling av ärendet
Bildningsnämnden tar del av de delegationsbeslut som inkommit under perioden 2022-03-29
- 2021-05-09.
Ordförande föreslår bildningsnämnden besluta att redovisningen av delegationsbeslut läggs
till handlingarna.

Beslut
Bildningsnämnden beslutar att redovisningen av delegationsbeslut läggs till handlingarna.

Delegeringsbeslut


















Justerare signatur

/BIN/2227194 22/BIN/81-1
elevpeng 2022
/BIN/2227195 22/BIN/81-2
elevpeng 2022
/BIN/2227196 22/BIN/81-3
elevpeng 2022
/BIN/2227197 22/BIN/81-4
elevpeng 2022
/BIN/2227198 22/BIN/81-5
elevpeng 2022
/BIN/2227200 21/BIN/355-17
/BIN/2227203 22/BIN/81-6
elevpeng 2022
/BIN/2227204 22/BIN/81-7
elevpeng 2022
/BIN/2227205 22/BIN/81-8
elevpeng 2022
/BIN/2227206 22/BIN/81-9
elevpeng 2022
/BIN/2227207 22/BIN/81-10
elevpeng 2022
/BIN/2227208 22/BIN/81-11
elevpeng 2022
/BIN/2227199 21/BIN/355-18
/BIN/2227209 22/BIN/81-12
elevpeng 2022
/BIN/2227210 22/BIN/81-13
elevpeng 2022
/BIN/2227211 22/BIN/81-14
elevpeng 2022
/BIN/2227212 22/BIN/81-15
elevpeng 2022

Delegationsbeslut Fk 1/2022 Ekonomi, barn- och
Delegationsbeslut Fk 2/2022 Ekonomi, barn- och
Delegationsbeslut Fk 3/2022 Ekonomi, barn- och
Delegationsbeslut Fk 4/2022 Ekonomi, barn- och
Delegationsbeslut Fk 5/2022 Ekonomi, barn- och
Delegationsbeslut OkT028/2022 Personalärende
Delegationsbeslut Fk 6/2022 Ekonomi, barn- och
Delegationsbeslut Fk 7/2022 Ekonomi, barn- och
Delegationsbeslut Fk 8/2022 Ekonomi, barn- och
Delegationsbeslut Fk 9/2022 Ekonomi, barn- och
Delegationsbeslut Fk 10/2022 Ekonomi, barn- och
Delegationsbeslut Fk 11/2022 Ekonomi, barn- och
Delegationsbeslut OkT043/2022 Personalärende
Delegationsbeslut Fk 12/2022 Ekonomi, barn- och
Delegationsbeslut Fk 13/2022 Ekonomi, barn- och
Delegationsbeslut Fk 14/2022 Ekonomi, barn- och
Delegationsbeslut Fk 15/2022 Ekonomi, barn- och

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2022-05-10

Bildningsnämnden

















/BIN/2227213 22/BIN/81-16
elevpeng 2022
/BIN/2227220 22/BIN/81-17
elevpeng 2022
/BIN/2227222 22/BIN/81-18
elevpeng 2022
/BIN/2227244 22/BIN/81-19
elevpeng 2022
/BIN/2227253 22/BIN/45-4
/BIN/2227323 22/BIN/78-2
skolskjuts
/BIN/2227324 22/BIN/79-2
skolskjuts
/BIN/2227294 22/BIN/19-5
/BIN/2227412 22/BIN/98-2
uppskjuten skolplikt
/BIN/2227347 22/BIN/90-1
/BIN/2227270 22/BIN/100-1
/BIN/2227610 22/BIN/99-41
/BIN/2227692 22/BIN/105-1
Björkängen
/BIN/2227693 22/BIN/105-2
Björkängen
/BIN/2227707 22/BIN/19-6
på Hällabrottest förskola i Kumla
/BIN/2227708 22/BIN/19-7
Hällabrottets förskola, Kumla

Delegationsbeslut Fk 16/2022 Ekonomi, barn- och
Delegationsbeslut Fk 17/2022 Ekonomi, barn- och
Delegationsbeslut Fk 18/2022 Ekonomi, barn- och
Delegationsbeslut Fk 19/2022 Ekonomi, barn- och
Utbetalt aktivitetsstöd för HT -22.
Delegationsbeslut Fk 010/2022 Skolskjutsar, beslut om
Delegationsbeslut Fk 011/2022 Skolskjutsar, beslut om
Delegationsbeslut Oks011/2022 förskola position 6.3
Delegationsbeslut Fk 1/2022 Enskilda, beslut om
Utbetalt bidrag till sydnärkeföreningar 2022.
Direktupphandling
Utbetalt kommunalt bidrag del 1, 2022.
Delegationsbeslut OkS012/2022 position 9.2 förskolan
Delegationsbeslut OkS013/2022 position 9.2 förskolan
Delegationsbeslut OkS014/2022 position 6.3 placering
Delegationsbeslut OkS015 position 6.3 placering

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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Bildningsnämnden

§ 58 - Redovisning av beslut enligt delegationsordningen position 2.15
– 2.17
(22/BIN/8)

Ärendebeskrivning
På bildningsnämndens sammanträde 10 maj redovisas inkomna anmälningar om befarad
kränkande behandling enligt skollagen 6 kap 10 § till huvudman perioden 2022-03-29 –
2022-05-09.
På beredningsutskottets sammanträde 27 april sker en delredovisning till huvudman.

Beredningsutskottets behandling av ärendet (BU § 57 2022)
Beredningsutskottets förslag överensstämmer med bildningsnämndens beslut.

Bildningsnämndens behandling av ärendet
I bildningsnämnden yrkar ordförande bifall till förslaget.

Beslut
Bildningsnämnden lägger informationen till handlingarna.

Beslutsunderlag




Tjänsteskrivelse Redovisning av beslut enligt delegationsordningen 2.15 - 2.17
6 kap 10 § grundskolan 22-03-29 - 22-05-09
6 kap 10 § förskolan 22-03-29 - 22-05-09

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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Tjänsteskrivelse

Datum: 2022-04-20

Sida 1 av 1

Dnr:22/BIN/8

Redovisning av beslut enligt delegationsordningen position
2.15 – 2.17
Ärendebeskrivning

På bildningsnämndens sammanträde 10 maj redovisas inkomna anmälningar om befarad kränkande
behandling enligt skollagen 6 kap 10 § till huvudman perioden 2022-03-29 – 2022-05-09.
På beredningsutskottets sammanträde 27 april sker en delredovisning till huvudman.

Förslag till beslut

Bildningsnämnden föreslås lägga informationen till handlingarna.

Ärendet

Enligt skollagen 6 kap 10 § är en lärare, förskollärare eller annan personal som får kännedom om att
ett barn eller en elev anser sig ha blivit utsatt för kränkande behandling i samband med
verksamheten skyldig att anmäla detta till rektor. En rektor som får kännedom om att ett barn eller
en elev anser sig ha blivit utsatt för kränkande behandling i samband med verksamheten är skyldig
att anmäla detta till huvudmannen. Huvudmannen är skyldig att skyndsamt utreda
omständigheterna kring de uppgivna kränkningarna och i förekommande fall vidta de åtgärder som
skäligen kan krävas för att förhindra kränkande behandling i framtiden. Att skyndsamt utreda
omständigheterna kring uppgivna kränkningar är enligt delegationsordningen för bildningsnämnden,
position 2.15 – 2.17, delegerat till olika funktioner, såsom rektor eller verksamhetschef
förskola/skola.
Ärendet betraktas som ett informationsärende och en barnkonsekvensanalys görs endast vid
beslutsärenden.

Bildningsförvaltningen
Catharina Lindvall-Scharmer

Jenny Andersson

Förvaltningschef

Enhetschef administration

Bilagor
Anmälan till huvudman enligt 6 kap 10 § skollagen, 2022-03-29 – 2022-05-09, grundskolan
Anmälan till huvudman enligt 6 kap 10 § skollagen, 2022-03-29 – 2022-05-09, förskolan
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Kränkande Behandling Incident Hallsbergs Kommun

Statistik

Hallsbergs Kommun Grundskolor
Filter 2022-03-29 - 2022-05-09

142

Nya:
Från tidigare:

ärenden

Ej påbörjade

Påbörjade

30

51

50
92

Avslutade

61

Ej påbörjade = Antal ärenden med status "Anmälan inskickad" sista datumet i perioden.
Påbörjade = Antal ärenden med status "Utredning pågår", "Åtgärdar" eller "Uppföljning" sista datumet i perioden.
Avslutade = Antal ärenden som blivit godkända av enhet- och organisationsansvarig under vald period.
Ärenden som begärts raderade, eller som är raderade räknas inte med i statistiken.
Tänk på! Ej påbörjade, påbörjade och avslutade ärenden kan omfatta ärenden inskickade innan vald tidsperiod.

Avslutade ärenden
Ej kränkning

Snabbutredning

Antal avslutade ärenden: 61

Antal avslutade ärenden: 61

Ej kränkning

4.92%

3

Snabbutredning

22.95%

14

Kränkning

95.08%

58

Utredning

77.05%

47
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Kränkande Behandling Incident Hallsbergs Kommun

Kön

Siffrorna avser pågående och avslutade ärenden

Utsatt

Utsättare

Hon

44.86%

48

Hon

11.38%

14

Han

55.14%

59

Han

86.18%

106

Ej angivet

2.44%

3

Hur och var

Siffrorna avser pågående och avslutade ärenden

Kategorier

Skolor

Fysisk

39.19%

58

26.17%

28

Psykosocial

12.16%

18

16.82%

18

Verbal

31.08%

46

6.54%

7

Sexuella trakasserier

3.38%

5

3.74%

4

Diskriminering

2.7%

4

0.93%

1

Trakasserier

3.38%

5

29.91%

32

Text/bild

2.7%

4

15.89%

17

Ej angivet

5.41%

8
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Kränkande Behandling Incident Hallsbergs Kommun

Statistik

Hallsbergs Kommun Förskolor
Filter 2022-03-29 - 2022-05-09

4

Nya:
Från tidigare:

ärenden

Ej påbörjade

Påbörjade

1

2

4
0

Avslutade

1

Ej påbörjade = Antal ärenden med status "Anmälan inskickad" sista datumet i perioden.
Påbörjade = Antal ärenden med status "Utredning pågår", "Åtgärdar" eller "Uppföljning" sista datumet i perioden.
Avslutade = Antal ärenden som blivit godkända av enhet- och organisationsansvarig under vald period.
Ärenden som begärts raderade, eller som är raderade räknas inte med i statistiken.
Tänk på! Ej påbörjade, påbörjade och avslutade ärenden kan omfatta ärenden inskickade innan vald tidsperiod.

Avslutade ärenden
Ej kränkning

Snabbutredning

Antal avslutade ärenden: 1

Antal avslutade ärenden: 1

Kränkning

100%

1

Snabbutredning

100%

1

Kön

Siffrorna avser pågående och avslutade ärenden

Utsatt

Utsättare

Hon

33.33%

1

Hon

40%

2

Han

66.67%

2

Han

60%

3

Page 108 of 118

https://inloggad.draftit.se/Customer/h/hallsbergs-kommun/kb-process-hallsbergs-kommun/Statistics

1/2

2022-05-09 16:00

Kränkande Behandling Incident Hallsbergs Kommun

Hur och var

Siffrorna avser pågående och avslutade ärenden

Kategorier

Skolor

Fysisk

60%

3

33.33%

1

Verbal

20%

1

33.33%

1

Psykosocial

20%

1

33.33%

1
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2022-05-10

Bildningsnämnden

§ 59- Rapporter
Ärendebeskrivning
Kulturavdelningen/fritidsavdelningen
Inget att rapportera
Lokalplanering
Inget att rapportera.
IT
Emelie McQuillan (M) ställer frågan hur uppkopplingen, nätverket, fungerar. Nätverket
driftas av Sydnärkes IT. Förvaltningen får indikationer på att nätverket inte fungerar
optimalt.
Information från förvaltningen
Hallsbergsmässan ägde rum 5-6 maj. Kommunen hade en kommungemensam monter som
bemannades från representanter från förvaltningarna.
Ordförande föreslår bildningsnämnden besluta att lägga rapporterna till handlingarna.

Beslut
Bildningsnämnden beslutar att lägga rapporterna till handlingarna.

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2022-05-10

Bildningsnämnden

§ 60- Meddelanden
Ärendebeskrivning
Meddelanden till bildningsnämnden under perioden 2022-03-29 - 2022-05-09.

Bildningsnämndens behandling av ärendet
Ordförande föreslår bildningsnämnden besluta att meddelanden under perioden 2022-03-29
- 2022-05-09 till handlingarna.

Beslut
Bildningsnämnden beslutar att meddelanden under perioden 2022-03-29 - 2022-05-09 till
handlingarna.

Anmälningar




Dom i mål nr 1864-21












Ansökan om statsbidrag Icke-folkbokförda VT 2022

Beslut om Statsbidrag för hjälp med läxor eller annat skolarbete utanför ordinarie
undervisningstid - Huvudmän för 2022
Beslut om statsbidrag Kvalitetshöjande åtgärder i förskolan för 2022
Beslut om Statsbidrag specialpedagogik för lärande för 2022/2023
Elevråd april 2022 Stocksätterskolan
220427 Elevrådsprotokoll Långängskolan
Redovisning statsbidrag Läxhjälp - Huvudmän 2021
Elevrådsprotokoll 220503 Folkasboskolan 4-6
Beslut om redovisning statsbidrag för bättre språkutveckling i förskolan för 2021
VB: Protokoll Specifikt samverkansråd för skola, utbildning och kompetensförsörjning (2/7)
Slutrapport GDPR 220328

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2022-05-10

Bildningsnämnden

§ 61- Övriga meddelanden
Ärendebeskrivning
Bildningsnämnden får en muntlig föredragning av övriga inkomna och
utgående meddelanden under perioden 2022-03-29 - 2022-05-09.
Inkomna meddelanden
Skolinspektionen
Begäran om yttrande
Dnr 22/BIN/101
Utgående meddelanden
Skolverket
Redovisning statsbidrag Högskolestudier specialpedagogik 2021, Ansökan statsbidrag
Karriärtjänster VT 2021/2022, Ansökan statsbidrag Lärarassistenter VT 2022
Dnr 22/BIN/16
Skolinspektionen
Yttrande
Dnr 22/BIN/101
Bildningsnämnden får muntlig information om övriga inkommande och utgående
meddelanden under perioden 2022-03-29 - 2022-05-09.
Ordförande föreslår bildningsnämnden besluta att lägga övriga utgående meddelanden
till handlingarna.

Beslut
Bildningsnämnden beslutar att lägga övriga inkomna och utgående meddelanden perioden
2022-03-29 - 2022-05-09 till handlingarna.

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2022-05-10

Bildningsnämnden

§ 62- Övriga frågor
Ärendebeskrivning
- Ulrika Björklund (M) har skickat två frågor till bildningsförvaltningen angående gruppen
Punkten på Transtenskolan. Bildningsförvaltningen handlägger båda frågorna för
närvarande. Gällande skolskjutsarna ska de fungera enligt reglementet och kontakt finns
med skolskjutsentreprenören. Gällande frågan om moderna språk återkommer förvaltningen
med svar.

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2022-05-10

Bildningsnämnden

§ 63- Sammanträdets avslutning
Ärendebeskrivning
Ordförande tackar för sammanträdet och avslutar detsamma.

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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