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Plats och tid

Beslutande

Ersättare

Övriga närvarande

Justerare

Underskrifter

Sekreterare

Ordförande

Justerare

Falköpingssalen, Stadshuset, klockan 08:15-16:30. Mötet ajourneras 09:35-09:55,
12:00-12:30 samt 14:15-14:45. Ordförande och nämndsekreterare närvarar på
plats, alla övriga deltar via länk.

Eva Dahlgren (C), Ordförande
Angela Joelsson (KD), 1:e vice ordförande
Fredy Neoman (S), 2:e vice ordförande
Hassan Hussein (S), tjänstgörande fram till kl. 12:00, ej § 57
Ed Kahrs (M)
Thomas Svensson (S)
Lovisa Wennerholm (C), tjänstgörande fram till kl. 14:50, ej § 57
Britt-Marie Aronsson (KD)
Lena Sjödahl (M)
Johanna Johansson (SD)
Albin Gilbertsson (SD)
Elisabeth Klang (V), tjänstgörande fram till kl. 14:15, ej § 57

Anna Bella Nordh Fahlqvist (S), tjänstgörande under hela mötet
Sofia Thuvesson (C), tjänstgörande från kl. 14:50, § 57
Johanna Blad (M)
Emelie Nilrikson (S), tjänstgörande från kl. 12:00, § 57
Hannah Svanteman (MP), närvarande fram till kl. 12:00
Nathalie LiAn (KD)
Ulrika Davidsson (KD)
Jonas Larsson (SD)
Frank Wurm (SD)
Adam Dufva Ahlin (V), tjänstgörande från kl. 14:15, § 57

Karina Bronell, skolchef
Karin Aldén, utvecklingsstrateg, §§ 56, 57 och 58
Jens Sjöstrand, förvaltningsekonom, närvarande under hela mötet
Jonas Wåhlberg, rektor Ållebergsgymnasiet, § 62
Torbjörn Karlsson, verksamhetschef gymnasieskola, § 63
Henrik Ader, verksamhetschef grundskola, §§ 57 och 64
Inga -Maj Larsson, rektor Åsarpsskolan, §§ 57 och 64
Under § 57, som behandlas kl. 12:30-16:30, deltar dessutom rektorer, annan
ledningspersonal samt elever.

Fredy Nei3man

zJ
eja NeArnar) H

Eva

Fred

9-7n
741-

Kei lm an

Paragrafer §§ 56-68

Organ

Sammanträdesdatum

Justeringsdatum

Anslaget är uppsatt

ANSLAGSBEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Barn- och utbildningsnämnden

2021-05-11

2021-05-17

2021-05-18-2021-06-08

Förvaringsplats för protokollet Bart- och1titbildnin9sförvaltningen, stadshuset

Underskrift

Sonja Neuman Hall



FMLKÖP199
Barn- och utbildningsnämnden

Sida
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2(21)
Sammanträdesdatum
2021-05-11

Ärendelista
§56 Dnr 2021/00417

Barn- och utbildningsnämndens verksamhetsrapport per den 30
april 2021 ...........................................................................................................3

§57 Dnr 2021/00419
Systematiskt kvalitetsarbete (SKA) redovisning 2021/2022 ..........................5

§58 Dnr 2021/00418
Riktlinjer för systematiskt kvalitetsarbete (SKA) 2021/2022 ..........................7

§59 Dnr 2021/00428
Beslut om avskrivning ......................................................................................8

§60 Dnr 2021/00420
Samverkansavtal för gymnasieutbildningar i Skaraborg .............................10

§61 Dnr 2021/00470
Fördelning av statsbidrag skolmiljarden 2021 ..............................................11

§62 Dnr 2021/00434
Godkännande att myndig asylsökande elev får antas till
nationellt program på gymnasiet ...................................................................14

§63 Dnr 2020/01283
Programorganisation på Ållebergsgymnasiet läsåret 2021/2022 ................15

§64 Dnr 2021/00076
Information till nämnden ................................................................................17

§65 Dnr 2021/00075
Delegationsbeslut 2021 ..................................................................................18

§66 Dnr 2021/00211
Anmälningsärenden till nämnd 2021 .............................................................19

§67 Dnr 2021/00078
Rapporter från verksamhetsbesök ................................................................20

§68 Dnr 2021/00074
Övriga frågor ...................................................................................................21

Justerarnas signaturer

Y
Protokollsutdraget bestyrks





KLKÖP,99
Barn- och utbildningsnämnden

Sida
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 3(21)
Sammanträdesdatum
2021-05-11

§56 Dnr  2021/00417

Barn- och utbildningsnämndens verksamhetsrapport
per den 30 april 2021

Barn- och utbildningsnämndens beslut

1 Nämnden fastställer verksamhetsrapporten per den 30 april 2021 och
lämnar den till kommunstyrelsen.

Bakgrund

Förväntad utveckling

Mål 1 Skapa för utsättningar  för  ett  socialt  hållbar t Falköping
Måluppfyllelsen för barn- och utbildningsnämnden prognostiseras hålla
nuvarande nivå eller utvecklas i något positiv inriktning under 2021. För att
höja måluppfyllelsen och elevers resultat krävs att förutsättningarna
förbättras. Nuvarande resurstilldelning, rekryteringsläge och påverkan av
pandemin försvårar möjligheterna att vända utvecklingen. Det förebyggande
och främjande barn- och elevhälsoarbetet visar ändå en viss positiv
progression.

Mål 2 Skapa för utsättningar  för  ett  attr aktivar e Falköping
Förseningen av Platåskolan riskerar att minska tilliten till kommunens
handlingskraft och försämrar tillfälligt nämndens bidrag till måluppfyllelse
inom mål 2.

Mål 3 Skapa för utsättningar  för  ett  när ingsliv som utvecklas
Efter ett drygt år i en pandemi som kraftigt påverkat möjligheten till
samverkan mellan näringslivet och nämndens verksamheter, prognostiseras
att vaccinet kommer att bidra till en normalisering och fortsatt gott
samarbete med näringslivet från och med hösten och framåt.

Mål 4 Kommunens or ganisation ska var a utvecklande och för nyande
med en t illitsbaser ad styr ning
Nämndens upparbetade systematiska kvalitetsarbete och ett nytt tillägg i
riktlinjerna för kvalitetsarbetet, att stärka den dialogbaserade uppföljningen,
prognostiseras vara en bra grund för målbedömning av mål 4. Förvaltningens
framtagna utbildningsplan, med en tydlig arbets- och
utvecklingsorganisation, kommer att gynna behovet av fysiska dialoger och
möten, som är grunden i den tillitsbaserade styrningen.

Reslutat per  verksamhetsområde

För skola
Precis som föregående år är förskolans budgetföljsamhet god och förskolan

Justerarnas signaturer Protokollsutdraget bestyrks
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har ett prognostiserat överskott på 4,4 miljoner kronor.

Gr undskola
Till skillnad mot föregående år har grundskolan inget riktat sparkrav på sin
verksamhet. Det i kombination med helårseffekten av de åtgärder som
vidtogs ifjol, gör att grundskolan har vänt fjolårets underskott och
prognostiseras få ett överskott på 1,9 miljoner kronor på helår.

G ymnasium
Gymnasiet har fortsatt svårt att hålla sin budget, vilket till stor del beror på
minskade externa intäkter i form av statsbidrag och ersättning för aslsökande
elever. Man har vidtagit ytterligare åtgärder för att komma tillrätta med deta,
men de kommer inte att få helårseffekt förrän nästa år. Gymnasiet
prognostiseras få ett underskott på 4,2 miljoner kronor på helår.

Övrigt
Övriga poster inkluderar bl.a. nämndens samtliga lokalkostnader. I år har
man debiterat ut drygt 11 miljoner kronor mer i interhyra än vad nämnden
fått kompensation för i ram. Det innebär en avvikelse på övriga poster som
kommer att rättas med en budgetväxling under året, alternativt tas med i
budgetprocessen inför 2022.

Beslutsunder lag
Barn- och utbildningsnämndens verksamhetsrapport per den 30 april 2021
med övergripande redovisning för förskola, grundskola, fritidshem,
grundsärskola, gymnasieskola och gyrrmasiesärskola.

Paragrafen sk ickas t i l l
Kommunstyrelsen

Justerarnas signaturer \ / Protokollsutdraget bestyrks
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§57 Dnr 2021/00419

Systematiskt kvalitetsarbete (SKA) redovisning
2021/2022

Barn- och utbi ldningsnämndens beslut

1 Nämnden godkänner redovisningen av det systematiska kvalitetsarbetet,
gällande läroplanens område "Ansvar och inflytande" kopplat till
kommunens och nämndens mål, och lägger den till handlingarna.

Bakgrund

Vårens redovisning handlar om läroplanens område " Ansvar  och
Inflytande" , ett område som många barn och elever, särskilt gymnasie-
skolans, verkligen fått visa prov på under innevarande läsår på grund av
distansstudier. Läroplansmålen är kopplade till kommunens mål om att
"skapa förutsättningar för ett socialt hållbart Falköping" och nämndens
delmål om att 11Ia barn etc\ el in gga och tror på sin egen ffirrnaga..
Dels redovisas exempel från de olika skolformerna och dels erbjuds det
skolformsövergripande diskussioner om ansvar och inflytande där rektorer
grupperas tillsammans med politiker. Redovisningen sker digitalt. Alla
rektorer inbjuds att delta.

Tid: Redovisning Gruppdiskussion Ansvarig

12:30— 12.55 Att planera för barns Anna
inflytande i förskolan Axelsson

12:55 — 13:20 Elevers inflytande i Monica
särskolans nya Carlgren
lokaler

13:20— 13:50 Gruppdiskussion

13:50 - 14:15 Elevaktivt arbete Ulf Svensson
Floby skola
Elevmedverkan

Kaffepaus
_

14:15-14:45
14:45- 15:10 Fritidshemmets Carola

systematiska arbete Granath
för att öka elevers A -C
inflytande/delaktighet Setterberg

15:10- 15:35 Fokusgrupper på Harriet
Ållebergsgymnasiet Nilsson
Elevmedverkan

Justerarnas s' naturer Protokollsutdraget bestyrks
_ v
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15:35 — 16:00 Gruppdiskussion

16:00 — 16:20 Sammanfattning
Vad tar vi med oss?

Mentimeter-
insamling

Karin Aldén

Vi vill värna om återkopplingen till personalen som är lika viktig som den
till huvudmannen för att det ska bli så bra och likvärdigt som möjligt och för
att öka förståelsen i styrkedjan åt alla håll.
Det är också ett politiskt önskemål att den dialogbaserade uppföljningen ska
stärkas.

Till protokollet bifogas de synpunkter som inkommit under dagens sista
sammanfattande punkt: - Vad tar vi med oss från redovisningarna?

Justerarnas signaturer Protokollsutdrag et bestyrks
I  I
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§58 Dnr 2021/00418

Riktlinjer för systematiskt kvalitetsarbete (SKA)
2021/2022

Barn- och utbildningsnämndens beslut

1 Nämnden fastställer de övergripande riktlinjerna för det systematiska
kvalitetsarbetet (SKA) för läsåret 2021/2022.

Bakgrund

Riktlinjerna för nämndens systematiska kvalitetsarbete antogs i april 2016
och har sedan dess reviderats årligen. Riktlinjerna styr redovisnings-
innehållet kvartalsvis till nämnden genom ett årshjul. Inför läsåret 21/22 har
politiken önskat ett större fokus mot dialogbaserad uppföljning.

Förvaltn ingens bedömning

Inför nästa läsår föreslås några förändringar. Årshjulet är reviderat och nya
områden har lagts till för redovisning, styrkedjan har gjorts om och visas nu
helt vågrätt. Målen är uppdaterade utifrån att kommunens fjärde mål bytt
rubrik, "Kommunens organisation ska vara utvecklande och förnyande med
tillitsbaserad styrning". Riktlinjerna har fått en tydligare skrivning och
strävan mot en mer dialogbaserad uppföljning. Dokumentet är reviderat och
anpassat för kommande läsår, 2021/2022.

Beslutsunder lag
Riktlinjer för SKA 2021/2022
Protokollsutdrag BUNAU 2021-05-04, § 39

Paragrafen skickas t i l l
Barn- och utbildningsnämnden
Barn- och utbildningsförvaltningen

Justeramas_s* paturer
.--

Protokollsutdraget bestyrks

A





•  •

KLKOP112
Barn- och utbi ldningsnämnden

Sida
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 8(21)
Sammantrådesdatum
2021-05-11

§59 Dnr 2021/00428

Beslut om avskrivning

Barn- och utbi ldningsnämndens beslut

1 Barn- och utbildningsnämnden beslutar att avskriva nedanstående
fordringar.

Bakgrund
I samband med byte av kommunens leverantör av inkassotjänster flyttas
fordringar över till den nya leverantören. Nedanstående fordringar är
antingen för gamla eller beloppet är för ringa för att förvaltningen önskar
driva dem vidare.

Fakturanr 2017 2018 2019 2020 2021 Belopp

31705010713

31706010514

31903036213

32009034516

31810063615

31712123319

31812082415

31712151419

31812150519

31711154117

31706161911

31710167110

31803170419

31801173019

31802172713

31803173116

31804173917

31807165019

31712172217

Summa

1 181 1 181

122 122

87 87

0

548 548

1 198 1 198

232 232

306 306

370 370

866 866

1 001 1 001

1 079 1 079

220 220

373 373

1 240 1 240

1 240 1 240

248 248

625 625

331 331

6 084 5 096 87 0 0 11 267

0

Förvaltn ingens bedömning
Förvaltningen bedömer att dessa fordringar är för gamla eller för ringa för att
driva vidare.

Justerarnas aturer Protokollsutdraget bestyrks
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Finansier ing

Avskrivningen om totalt 11 267 kronor hanteras inom befintlig ram.

Paragrafen skickas t il l
Ekonomiavdelningen

Justerarnas signaturer Protokollsutdraget bestyrks
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§60 Dnr 2021/00420

Samverkansavtal för gymnasieutbildningar i Skaraborg

Barn- och utbildningsnämndens beslut

1 Barn- och utbildningsnämnden beslutar att anta Samverkansavtal för
gymnasieutbildningarna i Skaraborg 2021-2023.

Bakgrund
Samverkansavtalet syftar till att säkerställa att kommunerna i Skaraborg kan
tillhandahålla ett brett och allsidigt utbud av utbildningar som på sikt bidrar
till kompetensförsörjningen i delregionen. En höge andel elever ska gå
vidare till högre utbildning och eleverna ska nå en höge måluppfyllelse. All
utbildning ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet och
statusen för utbildning och utbildningsverksamhet höjs.

Nuvarande samverkansavtal för gymnasieutbildningarna i Skaraborg trädde i
kraft 1 januari 2018. Skaraborgs 15 kommuner är parter i avtalet.

Förvaltn ingens bedömning
Samverkansavtalet är en förutsättning för samarbetet inom Skaraborg
gällande gymnasieutbildningarna. Det är viktigt att Falköpings kommun
även fortsättningsvis deltar i detta samarbete som syftar till att utvecklingen
går framåt inom Utbildning Skaraborg.

Beslutsunder lag
Protokollsutdrag Skaraborgs Kommunalförbund 2021-03-12 § 23
Samverkansavtal för gymnasieutbildningarna i Skaraborg 2021-2023
Protokollsutdrag BLTNAU 2021-05-04, § 43

Paragrafen sk ickas t i l l
Skaraborgs kommunalförbund

Justerarnas ignaturer Protokollsutdraget bestyrks
)





Sida
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 11(21)FAKÖP199

Barn- och utbildningsnämnden
Sammanträdesdatum
2021-05-11

§61 Dnr 2021/00470

Fördelning av statsbidrag skolmiljarden 2021

Barn- och utbildningsnämndens beslut

1 Barn- och utbildningsnämnden beslutar att ge skolchefen i uppdrag
använda det extra statsbidraget till att utifrån behov säkerställa att alla
barn och elever får den utbildning de har rätt till, trots pandemin.

2 Skolchefen ska kvartalsvis redovisa hur statsbidraget har använts. Första
redovisriingstillfället blir på nämndsmötet den 28 september 2021 och
andra tillfället den 14 december 2021.

Reservation

Albin Gilbertsson (SD) och Johanna Johansson (SD) reserverar sig till
förmån för Albin Gilbertssons (SD) tilläggsyrkande.

Bakgrund

För att möta den tuffa utmaning som covid-19-pandemin medför beslutade
regeringen att förstärka det statliga stödet till skolväsendet med 1 miljard
kronor 2021. Syftet med tillskottet är att bidra till goda förutsättningar för
kommunerna att kunna säkerställa att alla barn och elever får den utbildning
de har rätt till, trots pandemin.

Kommunen bestämmer själv utifrån sina aktuella behov hur medlen ska
fördelas. Medlen kan användas för insatser i hela skolväsendet, exempelvis
inom förskolan, grund- och gymnasieskolan samt vuxenutbildningen.
Kommunernas bidrag till enskilda huvudmän ska beräknas efter samma
grunder som kommunen tillämpar vid fördelning av resurser till den egna
verksamheten av motsvarande slag.

Syftet med den ekonomiska förstärkningen är att den ska användas inom
skolväsendet för att säkerställa att barn och elever far den utbildning de har
rätt till, trots Coronapandemin. Det kan till exempel handla om kostnader för
att anpassa eller hyra ytterligare lokaler för att minska risk för
smittspridning, kostnader för att organisera om och anpassa APL eller
kostnader för extra städning.

Skolverket har via regleringsbrevet fått i uppdrag att betala ut medlen. Det
finns ingen förordning eller liknande som anger mer detaljer om hur de ska
användas. Det framgår av uppdraget att medlen även ska användas i enskild
verksamhet, men Skolverket kommer inte ge några specifika instruktioner
om hur fördelningen ska ske eftersom kommunerna har olika
fördelningsmodeller.

Justerarnas naturer' / , Protokollsutdraget bestyrks
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Förvaltningens bedömning

Förvaltningen vill, utifrån hur pandemin utvecklar sig, använda statsbidraget

flexibelt. Bidraget kommer att användas till extra lokaler, personal eller där
man ser att det finns behov av att motverka pandemins verkningar på
elevernas skolsituation.

Att göra en planering som sträcker sig över hela höstterminen är svårt då det
är osäkert hur pandemin utvecklar sig och vilka behov verksamheten står
inför.

Förvaltningen har hittills använt bidraget till:

• Licenser som har gjort det möjligt för lärarna vid distansundervisning att
till exempel dela upp eleverna i grupper

• Extra personal som har behövt sättas in när enheterna inte har kunnat
blanda grupper.

• Lovskola (påsklovet) som blev utökad på grund av att elever från olika
skolor inte kunde blandas och förvaltningen därmed behövde avsätta fler
personal.

• Två veckors extra öppet bad i Stenstorp och Floby, då elever inte har
kunnat erbjudas simundervisning i samma utsträckning som vanligt på
grund av smittorisk i samband med transporter.

Finansier ing
Falköpings kommun har tilldelats 3 406 152 kronor i extra bidrag (590
kronor per invånare i åldrarna 6-19 år.)

Då bidraget utifrån nuvarande planering har använts till grundskola och
gymnasium kommer motsvarande medel att betalas ut till de enskilda
huvudmän som bedriver dessa skolformer, med 590 kronor per elev som var
inskrivna 1 november 2020.

Beslutsunder lag
Beslut om tillfällig förstärkning av statligt stöd till skolväsendet 2021
Beslutsbilaga fördelning skolmiljarden
Protokollsutdrag BUNAU 2021-05-04, § 44

Yrkanden

Ed Kahrs yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut.
Albin Gilbertsson (SD) gör ett tilläggsyrkande som lyder: "Förvaltningen
uppdragas säkerställa att så många som möjligt i årskurs 9 och årskurs 3 på
gymnasiet ges möjlighet att ta en fullvärdig examen. Detta kan innebära
utökad sommarskola, läxhjälp eller andra extra studieinsatser"
Johanna Johansson (SD) yrkar bifall till Albin Gilbertssons (SD)
tilläggsyrkande.

Justerarna naturer) s p Protokollsutdraget bestyrks
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Beslutsgång
Ordförande Eva Dahlgren (C) frågar om nämnden vill besluta enligt
arbetsutskottets förslag och finner att så är fallet.

Ordförande frågar därefter om nämnden vill godkänna Albin Gilbertssons
(SD) tilläggsyrkande och finner att nämnden beslutar att avslå detsamma.

Albin Gilbertsson (SD) och Johanna Johansson (SD) reserverar sig till
förmån för Albert Gilbertssons (SD) tilläggsyrkande.

Paragrafen skickas t il l
Skolchef

Justerarnas s naturer Protokollsutdraget bestyrks
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§62 Dnr 2021/00434

Godkännande att myndig asylsökande elev får antas till
nationellt program på gymnasiet

Barn- och utbi ldningsnämndens beslut

1 Nämnden godkänner att en myndig asylsökande elev,
, bosatt i Falköpings kommun får antas till nationellt

program på gymnasiet inom antagningsområdet inför hösten 2021.

Albin Gilbertsson (SD) och Johanna Johansson (SD) deltar inte i beslutet.

Bakgrund

Enligt Skollagen 29 kap 3§ har elever som är asylsökande bara rätt till
utbildning på gymnasiet om de påbörjat denna utbildning innan de fyllt 18
år. Asylsökande elever som blivit myndiga innan skolstart är dock inte
förbjudna att gå på gymnasiet, men det krävs att den kommun där man är
bosatt godkänner att de får påbörja utbildning. Eleven måste självklart
dessutom uppfylla övriga gällande krav kring antagning.

Inför hösten 2021 finns det en elev, , på
Ållebergsgymnasiets introduktionsprogram som är bosatt i kommunen,
kommer att bli behörig till nationellt program, har fyllt 18 år innan skolstart
och är asylsökande. Denna elev föreslås få godkännande att påbörja
gymnasieutbildning på nationellt program inom Utbildning Skaraborgs
antagningsområde. Förslaget motiveras utifrån humanitära skäl, med
möjligheten för behörig elev att fullfölja sin utbildningsgång, vilket också
bör vara till nytta för samhället i ett längre perspektiv. Ett avslag innebär att
eleven efter sommaren vistas här utan skolgång eller sysselsättning.

Beslutsunder lag

Protokollsutdrag BUNAU 2021-05-04, § 46

Yrkanden

Elisabeth Klang (V), Lovisa Wennerholm (C), Hassan Hussein (S) och Ed
Kahrs (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.

Paragrafen sk ickas t i l l
Verksamhetschef gymnasieskola
Rektor för introduktionsprogrammet Ållebergsgymnasiet

Justerarn signaturer Protokollsutdraget bestyrks
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Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum
2021-05-11

§63 Dnr 2020/01283

Programorganisation på Ållebergsgymnasiet läsåret
2021/2022

Barn- och utbildningsnämndens beslut

1 Barn- och utbildningsnämnden fastställer programorganisationen för
Ållebergsgymnasiet läsåret 2021/2022 i enlighet med beslut fattat av
nämnden den 3 november 2020, § 117.

2 Nämnden ger verksamhetschef gymnasieskola i uppdrag att till
nämndsmötet den 26 oktober 2021, då programorganisationen för läsåret
2022/2023 ska beslutas, ta fram förslag på hur nämnden ska hantera
beslutsprocessen kring program med få sökande i syfte att minska
programkostnaderna för dessa program.

Bakgrund
Programorganisationen erbjuder ett brett utbud till Falköpings ungdomar och
står sig väl i jämförelse med externt konkurrerande verksamheter från såväl
kommunala som fristående huvudmän.

Ett brett programutbud är avgörande för att kunna möta dessa elevers olika
önskemål om utbildning men även för att fortsätta att hålla nere antalet
elever som väljer annan kommun.

Nämnden diskuterar programorganisationen, då den aktuella
antagningsstatistiken visar att några program endast har ett fåtal antagna
elever. Slutlig antagning görs dock inte förrän den 15 maj och det dröjer
ända till en bit in på höstterminen innan det slutliga elevantalet kan
fastställas. Olika sätt att begränsa programkostnader framkommer, till
exempel att minska antalet inriktningar, att i högre grad samläsa ämnen med
andra program, att söka samarbete med andra kommuners gymnasieskolor i
samverkansområdet och att fastställa en lägstanivå gällande antal elever och
programinriktningar för att därefter eventuellt "pausa" antagningen till
program med få sökande.

Nämnden ger verksamhetschef gymnasieskola i uppdrag att till nämndsmötet
den 26 oktober 2021, då programorganisationen för läsåret 2022/2023 ska
beslutas, ta fram förslag på hur nämnden ska hantera beslutsprocessen kring
program med få sökande. Underlaget ska beskriva de ekonomiska,
pedagogiska och organisatoriska konsekvenserna av att starta dessa program.
Förslagen ska hinna diskuteras och förankras i partigrupperna innan
arbetsutskottet tar upp frågan.

Justeramas signaturer Protokollsutdraget bestyrks

f





FLAKÖP,99
Barn- och utbildningsnämnden

Paragrafen skickas till
Verksamhetschef gymnasieskola

Sida
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 16(21)
Sammanträdesdatum
2021-05-11
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Protokollsutdraget bestyrks
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Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum
2021-05-11

§64 Dnr 2021/00076

Information till nämnden

Barn- och utbi ldningsnämndens beslut

1 Nämnden lägger den redovisade informationen till handlingarna.

Bakgrund

• Verksamhetschef grundskola Henrik Ader och rektor Inga -Maj Larsson
informerar om riskdagens beslut om möjligheten att sätta betyg i årskurs
4. Det är varje enskild rektor som i samverkan med skolans lärare från
och med höstterminen 2021 kan besluta om att införa betyg i årskurs 4.
Inställningen hos rektorerna i Falköpings kommun är att man inte
kommer att införa detta. Man anser sig redan ha fullgoda
bedömningsgrunder.

• Skolinspektionen genomför just nu en tematisk granskning av elevers
möjligheter att läsa behörighetsgivande kurser på yrkesprogram på
Ållebergsgymnasiet.

• Åsle friskola kommer att starta sin verksamhet läsåret 2021/2022.

• Skolchefen informerar om aktuellt covid-19-läge.

• Skolchefen informerar också om att detaljplanen för Platåskolan
avvisades av Mark- och miljööverdomstolen, vilket innebär att skolan
inte kommer att stå klar höstterminen 2023. Detta kommer att få stor
påverkan på skolorganisationsplaneringen framöver. Flera förskolor och
skolor är trångbodda och i behov av upprustning. Förvaltningen arbetar
nu med att minimera skadeverkningarna av detta och fortsätta
planeringen framåt för att inte tappa mod och fart.

Juster signaturera Protokollsutdraget bestyrks





FnIKÖPIN9
Barn- och utbildningsnämnden

Sida
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 18(21)
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§65 Dnr 2021/00075

Delegationsbeslut 2021

Barn- och utbi ldningsnämndens beslut

1 Nämnden lägger de redovisade delegationsbesluten 2021-03-27 —2021-
05-04 till handlingarna.

Bakgrund

Delegationsbeslut 2021-03-27 — 2021-05-04

Justera,na,signaturer Protokollsutdraget bestyrks
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Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum
2021-05-11

§66 Dnr 2021/00211

Anmälningsärenden till nämnd 2021

Barn- och utbi ldningsnämndens beslut

1 Nämnden lägger redovisade anmälningsärenden till handlingarna.

Bakgrund

• Rektors anmälan om elev med hög frånvaro Flobyskolan
• Ärenden kränkande behandling — sammanställning 2021-03-27 — 2021-

05-04
• Ärenden kränkande behandling — grundskolan 2021-03-27 - 2021-05-04
• Ärenden kränkande behandling — Ållebergsgymnasiet 2021-03-27 -

2021-05-04
• Ärenden kränkande behandling — förskolor 2021-03-27 - 2021-05-04
• Protokoll FÖSAM 2021-04-08
• Protokoll BUNAU 2021-05-04

Justerarn sjgnaturer
.'

\
t

\ i

,'

Protokollsutdraget bestyrks
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§67 Dnr 2021/00078

Rapporter från verksamhetsbesök

Barn- och utbi ldningsnämndens beslut

1 Nämnden lägger de redovisade verksamhetsbesöken till handlingarna.

Bakgrund

• Eva Dahlgren (C) rapporterar från programråd med fordonsprogrammet
vid Ållebergsgymnasiet 2021-04-14.

• Lena Sjödahl (M) rapporterar från programråd med Ållebergsgymnasiets
barn- och fritidsprogram 2021-04-20.

Justera rr i aturer Protokollsutdraget bestyrks
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§68 Dnr 2021/00074

Övriga frågor

Barn- och utbi ldningsnämndens beslut

1 Förvaltningen får i uppdrag att planera för information om digital
undervisning och digitala läromedel vid lämpligt nämndsmöte under
2021.

Bakgrund
Thomas Svensson (S) framför ett önskemål om att nämnden ska få
information om digital undervisning och om hur man arbetar med digitala
läromedel i skolorna.

Paragrafen skickas t i l l
Thomas Svensson (S)
Skolchef
Verksamhetschef grundskola
Verksamhetschef gymnasieskola

Justerarnas si aturer Protokollsutdraget bestyrks
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