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§ 113 Dnr 2022/00060

Ekonomisk lägesrapport

Barn- och utbi ldningsnämndens beslut

1 Nämnden godkänner den ekonomiska lägesrapporten per den 30
september 2022 och lägger den till handlingarna.

Sammanfattn ing

Helårsprognosen för barn- och utbildningsnämnden 2022 är att nämnden
förväntas hålla sin budget.

För skola
Förskolan har en god budgetföljsamhet och uppvisar ett prognostiserat
överskott på 5,5 miljoner kronor på helår. Det är mindre vikarieanvändning
inom förskolan än normalt, detta på grund av högre frånvaro bland barnen.
Det, i kombination med att man anpassar verksamheten till de lägre
födelsetalen vi sett i Falköping de senaste åren, gör att man har ett
prognostiserat överskott.

Gr undskola
Grundskolan ser än så länge ut att hålla sin budget även 2022, vilket
bekräftar fjolårets trendbrott kring grundskolans ekonomi. Grundskolan
prognostiseras få ett överskott på knappt 0,5 miljoner kronor på helår.
Antalet inskrivna barn i fritidshem har ökat under året, men det förväntas
inte påverka grundskolans budgetföljsamhet negativt.

Gymnasieskola
Gymnasieskolan prognostiseras hålla sin budget 2022. Det prognostiserade
underskottet från i våras har förändrats, dels genom att den så kallade
"skolmiljarden" tillkommit, men också genom att man har lägre
personalkostnader än man hade under vårterminen och även jämfört med
föregående år. En liten del kan tillskrivas sjukskrivningar, men merparten är
effekten av de åtgärder man vidtagit för att hantera sitt underskott.
Sammantaget gör detta att Ållebergsgymnasiet ser ut att hålla sin budget
2022.

Övr igt
Övriga kostnader prognostiseras få en negativ avvikelse mot budget 2022.

Det beror i huvudsak på två faktorer, dels har de interkommunala netto-
kostnaderna en negativ avvikelse mot budget på 4 miljoner kronor och dels
har asylersättningen minskat kraftigt jämfört både med budget och med
föregående år. Den negativa avvikelsen mot budget på asylersättning är 2
miljoner kronor.
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§ 114 Dnr 2022/00972

Avgifter för ansökan om godkännande av fristående
förskola, fristående pedagogisk omsorg, fristående
fritidshem samt förändringar i verksamhet

Barn- och utbi ldningsnämndens beslut

1 Barn- och utbildningsnämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige
besluta om avgifter för ansökan om godkännande att driva fristående
förskola, fristående pedagogisk omsorg, fristående friliggande fritidshem
samt för förändringar i verksamheten enligt förvaltningens förslag.

2 Avgifterna föreslås börja gälla från och med den 2 januari 2023.

Sammanfattn ing

En förändring i skollagen höjer kraven på godkännande av huvudman till
fristående pedagogisk omsorg. Lagstiftaren öppnar även upp möjligheten för
tillståndsmyndigheten att ta ut en avgift för att behandla en sådan ansökan, i
likhet med en ansökan om godkännande av huvudman till fristående
förskola. Förvaltningen föreslår nämnden att besluta om att föreslå
kommunfullmäktige att besluta om att införa avgifter för ansökan om rätt till
bidrag för fristående pedagogisk omsorg samt att justera avgifterna för
ansökan om godkännande av huvudman till fristående förskola och
fristående friliggande fritidshem till samma nivå som andra kommuner.

Bakgrund

Den 1 januari 2019 genomfördes vissa förändringar i skollagen, 2 och 26 kap
(2010:800). Det ställs bland annat mycket högre krav på huvudmannen och
ägarkretsen vid nyetablering av en fristående verksamhet. Fristående
pedagogisk omsorg var dock inte inkluderat i denna förändring, men i och
med en ändring av 25 kap i skollagen som träder i kraft 2023-01-01 gäller
det ovan nu även fristående pedagogisk omsorg.

Ansökningsförfarandet blir mer likt en ansökan om att starta en friskola, med
den skillnaden att vid förskola, pedagogisk omsorg och friliggande
fritidshem är det kommunen där verksamheten vill etablera sig, inte
skolinspektionen, som är tillståndsmyndighet.

Som ett led i likformandet av kommunens uppdrag som tillstånds- och
tillsynsmyndighet med skolinspektionens har man i den nya lagtexten infört
en rätt att ta ut avgifter i samband med ansökan om godkännande av
huvudman samt godkännande vid förändringar i verksamheten även för
fristående pedagogisk omsorg, något Falköpings kommun idag redan gör för
fristående förskola och fristående friliggande fritidshem.
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‘
i

/

Protokollsutdraget bestyrks





FL\LKÖPING
Barn- och utbildningsnämnden

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 6(37)
Sammanträdesdatum

2022-10-25

Förvaltn ingens bedömning

Avgiften är avsedd att täcka barn- och utbildningsförvaltningens kostnader
för tillståndsprövning vid nyetablering och förändringar i befintlig
verksamhet gällande fristående pedagogisk omsorg. Det är av samma skäl
man tar ut en avgift för exempelvis ansökan om bygglov Avgifterna tas ut
med stöd av 2 kap 5d § samt 25 kap 10c § skollagen (2010:800) och är
beräknade enligt självkostnadsprincipen enligt 2 kap 6 § kommunallagen
(2017:725).

Förvaltningen föreslår följande nivå på avgifter

1 Ansökan om godkännande vid nyetablering, 25 000 kr.

2 Ansökan om godkännande vid utökning/förändring av befintligt
godkännande 15 000 kr

Falköpings kommun tar idag ut en avgift vid ansökan om godkännande av
huvudman till fristående förskola, men inte vid ansökan om godkännande av
huvudman till fristående pedagogisk omsorg då det inte tidigare funnits
lagstöd för detta.

Avgiften för godkännande av huvudman till fristående förskola eller
fristående friliggande fritidshem är betydligt lägre än vad andra kommuner
tar ut vid ansökan och även lägre än det självkostnadspris kommunen har vid
behandling av ansökan. Förvaltningen bedömer att det vore lämpligt att
införa en avgift för ansökan om rätt till bidrag till fristående pedagogisk
omsorg och i samband med detta justera avgifterna för ansökan om
godkännande av huvudman till fristående förskola och fristående friliggande
fritidshem.

Finansier ing och ekonomiska konsekvenser

Då detta gäller intäkter är inte finansiering applicerbart och då det rör sig
om, relativt, små belopp bedöms inte detta få några ekonomiska
konsekvenser för barn- och utbildningsnämnden.

Beslutsunder lag

• Tjänsteutlåtande från barn- och utbildningsförvaltningen 2022-10-05

• Nu gällande taxa

• Förslag till ny taxa

Paragrafen sk ickas t i l l
Kommunfullmäktige

u j signaturer r Protokollsutdraget bestyrks(r \
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§ 115 Dnr 2022/00973

Barnomsorgskön

Barn- och utbi ldningsnämndens beslut

1 Barn- och utbildningsnämnden beslutar att platsgarantin för förskola
inom Falköpings kommun, från den 1 februari 2023, ska ändras till tre
månader.

Sammanfattn ing

Platsgaranti för förskola regleras i 8 kap. 14§ skollagen och är reglerad till
fyra månader. Falköpings kommun erbjöd fram till 2016-02-02 platsgaranti
på tre månader utifrån dåvarande kvalitetsgarantier. En ökad efterfrågan på
förskoleplatser gjorde att kommunen ändrade platsgarantin till fyra månader.
Då efterfrågan på förskoleplatser i ytterområdet har minskat finns önskemål
om att platsgarantin ska sänkas till tre månader då det ökar kommunens
attraktionskraft.

Förvaltningens bedömning är att det inte finns fler förskoleplatser i tätort och
att det kan skapa missnöje från vårdnadshavare som bosätter sig där. Oavsett
beslut så ryms båda förslag i befintlig budget och beslut om finansiering
behöver inte tas.

Förvaltningens förslag är att Barn- och utbildningsnämnden beslutar att
platsgarantin för förskola även fortsättningsvis är fyra månader.

Bakgrund

Förskoleverksamhet regleras i Skollagen 8 kap. och är en egen skolform. I
Skollagen 8 kap 14 § framgår att när vårdnadshavare har anmält önskemål
om förskola med offentlig huvudman ska kommunen erbjuda barnet förskola
inom fyra månader.

I Falköpings kommun har barn sedan 2016-02-02 erbjudits förskola inom
fyra månader. Innan detta datum erbjöd Falköpings kommun barn plats på
förskola inom tre månader. Denna platsgaranti ingick i de av nämnden då
beslutade kvalitetsgarantierna. På grund av att efterfrågan på förskoleplatser
ökade och att tillgången till lediga platser inte hade ökat i samma takt
ändrade kommunen platsgarantin till fyra månader.

Under det sista året kan vi se att efterfrågan på förskoleplatser har minskat i
våra ytterområden, i tätort kvarstår efterfrågan på förskoleplatser i samma
utsträckning som innan. Det har framkommit önskemål om att kommunen
återigen ändrar platsgarantin till tre månader. Ambitionen från barn- och
utbildningsnämnden var från början att ändringen till fyra månader skulle
vara tillfällig och platsgarantin skulle sänkas till tre månader så snart som
möjligt.

u as signaturer Protokollsutdraget bestyrks





FLLKÖPKOMMING

Barn- och utbildningsnämnden

Sida
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 8(37)
Sammanträdesdatum
2022-10-25

Förvaltn ingens bedömning

Förvaltningen kan se en svårighet i att ändra platsgarantin till tre månader då
det är störst efterfrågan på förskoleplatser i tätorten. Vårdnadshavare som
önskar placering i tätort kan komma att bli erbjuden en placering på förskola
i ytterområde, där tomma platser finns. En risk kan då vara att
vårdnadshavare inte blir nöjda med detta erbjudande om placering, vilket
kan leda till missnöje. Förvaltningen ser inte heller något missnöje med det
arbete som görs utifrån platsgaranti inom fyra månader. Om tomma platser
finns på önskad förskola erbjuds placering tidigare än fyra månader.

Utifrån detta förespråkar förvaltningen att platsgarantin inom fyra månader
ska kvarstå.

Finansier ing och ekonomiska konsekvenser

Förvaltningens förslag till beslut ryms inom befintlig budget för drift och
leder inte till några ekonomiska konsekvenser för nämnden, varför beslut om
finansiering inte behöver tas. Ett beslut utifrån alternativet med tre månaders
platsgaranti leder inte heller till några ekonomiska konsekvenser.

Beslutsunder lag

Tjänsteutlåtande från barn- och utbildningsförvaltningen, 2022-09-30

Beslutsgång på arbetsutskottets sammanträde 2022-10-11

Nämndsordförande Eva Dahlgren (C) frågar om arbetskottet vill besluta
enligt förvaltningens alternativ med fyra månaders platsgaranti, därefter om
arbetsutskottet vill besluta enligt alternativet med tre månaders platsgaranti.
Ordföranden finner att arbetsutskottet beslutar föreslå nämnden att besluta
att platsgarantin ska ändras till tre månader från och med den 1 februari
2023.

Beslutsgång på barn- och utbi ldningsnämndens sammanträde
2022-10-25

Då det endast föreligger ett förslag till beslut, frågar ordförande Eva
Dahlgren (C) om nämnden vill besluta enligt arbetsutskottets förslag.
Nämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag att platsgarantin ska vara tre
månader från och med den 1 februari 2023.

Paragrafen skickas t i l l
Rektorer förskola
Barnomsorgskontoret
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§ 116 Dnr 2022/00929

Revidering av riktlinjer för skolplacering i förskoleklass
2023/2024

Barn- och utbi ldningsnämndens beslut

1 Barn- och utbildningsnämnden antar riktlinjer för placering i
förskoleklass i Falköpings kommun, att börja gälla den 1 november
2023.

Reservation

Johanna Johansson (SD) och Jonas Larsson (SD) reserverar sig till förmån
för Johanna Johanssons (SD) tilläggsyrkande.

Sammanfat tn ing

När barn ska börja i förskoleklass och kommunen ska placera dem i en skola,
väger vårdnadshavarnas önskemål tungt. Skollagens skrivningar kring detta
återfinns i 9 kap. 15 § (2010:800):

En elev ska placeras vid den av kommunens skolenheter där elevens
vårdnadshavare önskar att eleven ska gå. Om den önskade placeringen skulle
medföra att en annan elevs berättigade krav på placering vid en skolenhet
nära hemmet åsidosätts, ska dock kommunen placera eleven vid en annan
skolenhet.

Kommunen får annars frångå elevens vårdnadshavares önskemål endast om
den önskade placeringen skulle medföra att betydande organisatoriska eller
ekonomiska svårigheter uppstår för kommunen.

För att tydliggöra Falköpings kommuns hantering av placeringar i
förskoleklass tog förvaltningen i samarbete med förvaltningens jurist under
hösten 2021 fram en ny riktlinje som beslutades av nämnden i oktober 2021
och som började gälla den 1 november 2021.

Efter att Skolväsendets överklagandenämnd haft vissa synpunkter på
kommunens placeringsbeslut inför läsåret 2022/2023, har nu riktlinjerna
reviderats i enlighet med överklagandenämndens synpunkter. De synpunkter
överklagandenämnden hade handlade om hanteringen av placering av elev
som gjort eget val, men inte fått sina val tillgodosedda. När kommunen då
istället placerade eleven i den skola vars upptagningsområde hen tillhörde,
riskerade hen att ta plats på den skolan före andra elever som gjort eget val
dit enligt överklagandenämnden.

Alla vårdnadshavare som har barn som är födda år 2017 och därmed ska
börja i förskoleklass hösten 2023 kommer att få erbjudande om att göra
skolval i enlighet med de reviderade riktlinjerna.

usterar s signaturer
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Bakgrund

När barn ska börja i förskoleklass och kommunen ska placera dem i en skola,
väger vårdnadshavarnas önskemål tungt. Skollagens skrivningar kring detta
återfinns i 9 kap. 15 § (2010:800).

Förvaltn ingens bedömning

Förvaltningen har sett över de riktlinjer som gällde för placeringen i
förskoleklass 2022/2023 och förtydligat vad ett eget skolval innebär och hur
skolvalsprocessen går till. Förvaltningen föreslår nämnden att besluta att anta
den reviderade riktlinjen att börja gälla den 1 november 2022.

Finansier ing och ekonomiska konsekvenser

Förvaltningens förslag till beslut leder inte till några direkta ekonomiska
konsekvenser för nämnden, varför beslut om finansiering inte behöver tas.

Beslutsunder lag

• Tjänsteutlåtande från barn- och utbildningsförvaltningen, 2022-10-04

• Förslag till Riktlinjer för skolplacering i förskoleklass läsåret 2023/2024

• Nu gällande Riktlinjer för skolplacering i förskoleklass.

Beslutet ska sk ickas t i l l

Grundskole- och förskolerektorer
Skoladministratörer
Förvaltningskontor

Yrkanden
Johanna Johansson (SD) yrkar på tillägg av en punkt till urvalskriterierna:
punkt 5. Särskilda skäl.

Beslutsgång
Ordförande Eva Dahlgren (C) frågar först om nämnden vill godkänna
arbetsutskottets förslag till nya riktlinjer för placering i förskoleklass läsåret
2023/2024. Nämnden beslutar att godkänna de föreslagna riktlinjerna.
Ordföranden frågar därefter om nämnden vill besluta enligt Johanna
Johanssons (SD) tilläggsyrkande. Nämnden beslutar att avslå detsamma.
Johanna Johansson (SD) och Jonas Larsson (SD) reserverar sig till förmån
för Johanna Johanssons (SD) tilläggsyrkande.

Paragrafen sk ickas t i l l
Grundskole- och förskolerektorer
Skoladministratörer
Förvaltningskontor
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§ 117 Dnr 2022/00958

Programorganisat ion på Ål lebergsgymnasiet läsåret
2023/2024

Barn- och utbildningsnämndens beslut

1 Barn- och utbildningsnämnden fastställer programorganisation för
Ållebergsgymnasiet läsåret 2023/2024 enligt nedan.

Sammanfat tn ing

Program Inr iktning Antal elever Övrigt

BA Husbyggnad 16

BF Fritid och hälsa 25
Pedagogiskt och socialt
arbete

EK Ekonomi 50
Juridik

EE Elteknik 16

ES Musik 25+2 25 ES-platser samt
Bild och Formgivning 2 sökbara IMVES

FT Personbil 16
Karosseri och lackering

FS Försäljnings- och 15 + 5 15 sökbara platser till behöriga elever.
serviceprogrammet Därutöver 5 platser till IM-yrk, ej

sökbara.

IN Produkt- och 14+2 14 IN -platser samt
maskinteknik 2 sökbara IMVIN
(Träteknik)

NA Naturvetenskap 30

SA Medier, information och 50
kommunikation
Samhällsvetenskap
Beteendevetenskap

TE Informations- och 50 *Ersätter inriktningen
medieteknik Produktionsteknik.
Design och
Produktutveckling*
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Samhällsbyggande och
miljö

20 VO-platser samtVO 20+2
2 sökbara IMVVO

IM Pr ogr aminr iktat  val IMV se ovan
(IMV, se ovan)

Yr kesintr oduktion IMYRKFS 5
IMYRKIN
12

Individuellt  alter nativ

Spr åkintr odukt ion

Gymnasiesär
Hälsa vård och 5
omsorg
Individuellt 5
program

Summa 351
sökbar a
platser : Var av:

10 gysär
20 IMY-
platser

Bakgrund
Regeringen avser att ge Skolverket i uppdrag att ta fram regionala
planeringsunderlag som stöd till huvudmännen. Underlagen ska innehålla
tydliga bedömningar av behovet av ändringar i utbildningsutbudet.

Bestämmelserna föreslås träda i kraft den 1 juli 2023 men ska tillämpas i
fråga om utbildning som påbörjas 2025.

Förvaltningens förslag till beslut leder inte till några direkta ekonomiska
konsekvenser för nämnden, varför beslut om finansiering inte behöver tas.

Vid högt söktryck kan utökning av ovan angivet antal ske på samtliga
program, men det får ekonomiska konsekvenser:

- Utökning på yrkesprogrammen kräver utökning av personal, APL-platser,
utrustning och verkstadslokaler.

?er as signaturer
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- Även utökning på högskoleförberedande program kan kräva utökning av
personal, undervisningslokaler och utrustning.

Från och med läsåret 2023/2024 sker ytterligare en ekonomiskt krävande
förändring:

- För yrkesprogrammen tillkommer 200-300 poäng i undervisning då allas
studieplaner från hösten 2023 omfattar grundläggande högskolebehörighet.
Det innebär cirka två tjänster totalt i de aktuella ämnena då cirka 30% av
Ållebergsgymnasiets yrkeselever har valt denna möjlighet tidigare.

Beslutsunder lag

• Tjänsteutlåtande från barn- och utbildningsförvaltningen, 2022-10-04

Paragrafen sk ickas t i l l
Utbildning Skaraborg
Verksamhetschef gymnasieskola

-s signaturerust a Protokollsutdraget bestyrks

,
7 ,Ki





E AKÖP N2
Barn- och utbildningsnämnden

Sida
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 14(37)
Sammanträdesdatum
2022-10-25

§ 118 Dnr 2022/00959

Plan för introduktionsprogram Ållebergsgymnasiet
2023/2024

Barn- och utbi ldningsnämndens beslut

1 Barn- och utbildningsnämnden fastställer planen för introduktionsprogram
vid Ållebergsgymnasiet 2023/2024.

Sammanfattning

Introduktionsprogrammen ska ge obehöriga elever möjlighet att komma in
på ett nationellt program, eller leda till att de kan få ett arbete.
Hemkommunen är skyldig att erbjuda obehöriga elever plats på
introduktionsprogram till och med vårterminen det år man fyller 20 år.

Det finns fyra olika introduktionsprogram (IM):

• Programinriktat val (IMV)

• Yrkesintroduktion (IMY)

• Individuellt alternativ (IMA)

• Språkintroduktion (IMS)

Enligt 17 kap. 3 § skollagen (2010:800) ska, utöver vad som gäller för all
gymnasieutbildning, syftet med de olika introduktionsprogrammen vara

- programinriktat val att elever ska få en utbildning som är inriktad
mot ett visst nationellt program och att de så snart som möjligt ska
kunna antas till det programmet,

- yrkesintroduktion att elever ska få en yrkesinriktad utbildning som
underlättar för dem att etablera sig på arbetsmarknaden eller som
leder till studier på ett yrkesprogram,

- individuellt alternativ att elever ska gå vidare till yrkesintroduktion,
annan fortsatt utbildning eller arbetsmarknaden, och

- språkintroduktion att ge nyanlända ungdomar en utbildning med
tyngdpunkt i det svenska språket, vilket möjliggör för dem att gå
vidare i gymnasieskolan eller till annan utbildning.

Bakgrund

Enligt skollagen ska utbildning på introduktionsprogram följa en plan som
beslutas av huvudmannen. I planen för introduktionsprogrammen ska det för
varje introduktionsprogram finnas en beskrivning av utbildningens syfte,
längd och huvudsakliga innehåll.

us a as signaturer
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Protokollsutdraget bestyrks
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Förvaltn ingens bedömning

Den föreslagna planen för introduktionsprogram vid Ållebergsgymnasiet
läsåret 2023/2024 uppfyller skollagens krav, varför förvaltningen föreslår
barn- och utbildningsnämnden att fastställa densamma.

Finansier ing och ekonomiska konsekvenser

Förvaltningens förslag till beslut leder inte till några direkta ekonomiska
konsekvenser för nämnden, varför beslut om finansiering inte behöver tas.

Beslutsunder lag

• Tjänsteutlåtande från barn- och utbildningsförvaltningen 2022-10-04

• Förslag till Plan för introduktionsprogram Ållebergsgymnasiet
2023/2024.

Paragrafen skickas t i l l
Verksamhetschef gymnasieskola
Rektor för introduktionsprogrammet vid Ållebergsgymnasiet

-uster- iss signaturer Protokollsutdraget bestyrks
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§ 119 Dnr 2022/00937

Biblioteksplan för Falköpings kommun för åren 2022-
2026

Barn- och utbi ldningsnämndens beslut

1 Barn- och utbildningsnämnden tillstyrker förslaget till Biblioteksplan för
Falköpings kommun 2022-2026.

Sammanfattn ing

Barn- och utbildningsnämnden har mottagit en remiss från kommunstyrelsen
gällande kultur- och fritidsnämndens förslag till biblioteksplan för åren
2022-2026. Enligt Bibliotekslagen 2013:801, § 17, ska kommuner och
regioner anta biblioteksplaner för sina verksamheter inom biblioteksområdet.
En arbetsgrupp bestående av representanter från berörda förvaltningar har
tagit fram en ny biblioteksplan. Den tidigare gällande biblioteksplanen för
Falköpings kommun har i denna revidering tydliggjort barn och unga som en
prioriterad grupp och har uppdaterats i enlighet med barnkonventionen.

Biblioteksplanen ska antas av kommunfullmäktige. Före
kommunfullmäktige fattar beslut om att anta den nya planen ges berörda
nämnder möjlighet att yttra sig.

Bakgrund

Enligt Bibliotekslagen 2013:801, § 17, ska kommuner och regioner anta
biblioteksplaner för sina verksamheter inom biblioteksområdet.

Förvaltningens bedömning

Barn- och utbildningsförvaltningen har ingått med representant i den
arbetsgrupp som tagit fram förslaget till ny biblioteksplan. Förslaget har
tagits fram i samverkan mellan berörda förvaltningar. Revideringen som är
gjord har tydliggjort barn och unga som en prioriterad grupp och uppdaterats
i enlighet med barnkonventionen, vilket förvaltningen anser vara positivt.
Förvaltningen föreslår att barn- och utbildningsnämnden tillstyrker förslaget.

Finansier ing och ekonomiska konsekvenser

Förvaltningens förslag till beslut leder inte till några direkta ekonomiska
konsekvenser för nämnden, varför beslut om finansiering inte behöver tas.

Beslutsunder lag

• Tjänsteutlåtande från barn- och utbildningsförvaltningen 2022-10-03

• Delegationsbeslut om remiss av biblioteksplan för Falköpings kommun
2022-2026

• Kultur- och fritidsnämndens förslag till biblioteksplan 2022-2026

uster ar signaturer Protokollsutdraget bestyrks
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• Kultur- och fritidsnämndens §16/2022 Beslut om biblioteksplan för
2022-2026

Paragrafen sk ickas t i l l
Kommunstyrelsen

ust s signaturer Protokollsutdraget bestyrks
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§ 120 Dnr 2022/00842

Remiss av promemorian Elever i grundskolan,
specialskolan, sameskolan och gymnasieskolan ska
lättare få läsa i snabbare takt och på en högre nivå

Barn- och utbi ldningsnämndens beslut

1 Barn- och utbildningsnämnden som remissinstans ställer sig positiv till
att elever i grundskolan, sameskolan och gymnasieskolan ska få läsa i
snabbare takt och på en högre nivå.

2 Barn- och utbildningsnämnden ställer sig bakom förvaltningens yttrande.

Sammanfattn ing

Barn- och utbildningsnämnden som remissinstans till
Utbildningsdepartementets promemoria, ställer sig positiv till att elever i
grundskolan, sameskolan och gymnasieskolan ska få läsa i snabbare takt och
på en högre nivå.

Då Falköping är en landsortskommun vill barn- och utbildningsnämnden
föreslå några ändringar och lämna följande synpunkter:

4.3 Eleven ska få t id t ill studier  på en högr e nivå

4.4 Fjär r under visning ska i vissa fall få användas för  gymnasieämnen.

Falköpings kommun är positiv till 4.3 och 4.4

En översyn av regelverket runt fjärrundervisning bör göras för att underlätta
högre studier för denna grupp elever. Reglerna med handledare i rummet och
att fjärrundervisningen ska genomföras i lokaler som skolenheten disponerar
är inte i samklang med förslaget i 4.3 där omfattning av läsåret samt
förläggningen måndag -fredag kan användas mer flexibelt.

Många av våra elever bor på landsbygden och är beroende av skolskjuts.

För att ge alla elever möjlighet att läsa i en snabbare studietakt och på högre
nivå kan detta behöva göras i hemmet, vilket ställer krav på huvudman att
tillhandahålla enskild dator och portabel uppkoppling, allt för att öka
likvärdigheten för alla våra elever. Något man bör undersöka är om även
distansundervisning kan vara ett alternativ.

Att i större utsträckning anpassa studierna flexibelt för den enskilde eleven
gör att hen inte heller behöver missa undervisning som är viktig och att olika
ämnen eller moment inte ställs i motsats till varandra.

En synpunkt är att man bör ställa krav på huvudmän att samverka genom att
samordna undervisningen för denna grupp elever, detta för att underlätta
undervisningen organisatoriskt.

ust as signaturer Protokollsutdraget bestyrks

_





Sida
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 19(37)FLAKÖPIM.2

Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum
2022-10-25

5.4 En elev ska kunna genomför a gymnasieutbildningen snabbt

Falköpings kommun anser att denna myndighetsutövning ska rektor få
besluta om utifrån att det är rektor som är bäst insatt i den enskilda elevens
studiegång och studieresultat.

6.2 Infor mationsinsatser  ska r iktas till högskolan

Falköpings kommun anser att detta uppdrag måste säkerställas mer än
genom en informationsinsats. Universitetskanslersämbetet, Universitet- och
högskolerådet bör även få i uppdrag att erbjuda enskilda fördjupningskurser
för gymnasieelever. Risken är annars att den enskilda gymnasieskolan har
svårt att erbjuda eleven studier på en högre nivå.

Bakgrund

Barn- och utbildningsnämnden är remissinstans till betänkandet av
Utbildningsdepartementets promemoria "Elever i grundskolan,
specialskolan, sameskolan och gymnasieskolan ska lättare få läsa i snabbare
takt och på en högre nivå".

Förvaltn ingens bedömning

Att erbjuda de elever som lätt uppfyller betygskriterierna eller kriterierna för
bedömning av kunskaper en möjlighet att studera på högre nivå och i en
snabbare studietakt är något som Falköpings kommun ser som mycket
positivt. Förvaltningen föreslår dock nämnden att besluta att till
Utbildningsdepartementet lämna de förslag till ändringar som framgår under
punkten "Sammanfattning".

Finansier ing och ekonomiska konsekvenser

Då detta förslag endast kommer att beröra ett fåtal elever kommer det att
rymmas inom befintlig budgetram.

Beslutsunder lag

• Tjänsteutlåtande från barn- och utbildningsförvaltningen 2022-10-04

• Promemorian "Elever i grundskolan, specialskolan, sameskolan och
gymnasieskolan ska lättare få läsa i snabbare takt och på en högre nivå"
Dnr U2022/02568

Paragrafen sk ickas t i l l
Regeringskansliet (u.remissvar@regeringskansliet.se)

usterarp .s signaturer Protokollsutdraget bestyrks
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§ 121 Dnr 2022/00853

Läsårstider för läsåret 2023/2024

Barn- och utbi ldningsnämndens beslut

1 Nämnden fastställer läsårstider för läsåret 2023/2024 enligt
förvaltningens förslag.

2 Nämnden delegerar till skolchef att, om behov uppstår, ta beslut om
ändringar i läsårstiderna.

Sammanfat tn ing

Läsårstider för elever i grundskolan (178 dagar)
Hösttermin: 2023-08-16 —2023-12-22 (86 dagar)
Vårtermin: 2024-01-10 — 2024-06-11(92 dagar)

Läsårstider för elever i gymnasieskolan (178 dagar)
Hösttermin: 2023-08-16 — 2023-12-21 (87 dagar)
Vårtermin: 2024-01-10 — 2024-06-12 (91 dagar)

Arbetsår för lärare i grundskolan
Hösttermin: 2023-08-08 — 2023-12-22
Vårtermin: 2024-01-08 — 2024-06-18

Arbetsår för lärare i gymnasieskolan
Hösttermin: 2023-08-08 — 2023-12-21
Vårtermin: 2024-01-08 — 2024-06-18

Höstter minen 2023
Eleverna är lediga: Fredag 15 september (v. 37)

Måndag 30 oktober — fredag 3 november (v. 44)
Måndag 27 november (v. 48)

Lärarna i grundskolan och Måndag 30 oktober — fredag 3 november (v. 44)
gymnasieskolan är lediga:
Lärarna har Tisdag 8 augusti — tisdag 15 augusti (v. 32 och 33)
kompetensutvecklingsdagar: Fredag 15 september (v. 37)

Måndag 27 november (v. 48)
Kompetensutvecklingsdagar för Fredag 11 augusti och måndag 30 oktober
förskole- och
fritidshemspersonal:

Vår ter minen 2024
Eleverna är lediga: Måndag 8 januari — tisdag 9 januari (v. 2)

Måndag 12 februari — fredag 16 februari (v. 7)
Onsdag 6 mars (v. 10)

uster rn s signaturer 1 Protokollsutdraget bestyrks
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Måndag 25 mars —torsdag 28 mars (v. 13)
Fredag 10 maj (v. 19)
Måndag 20 maj (v. 21)
Fredag 7 juni (v. 23)

Lärarna i grundskolan och Måndag 12 februari — fredag 16 februari (v. 7)
gymnasieskolan är lediga: Måndag 25 mars — torsdag 28 mars (v. 13)

Fredag 10 maj (v. 19)
Fredag 7 juni (v. 23)
Onsdag 12 juni (v. 24) (gäller grundskolans lärare)

Lärarna har Måndag 8 januari — tisdag 9 januari (v. 2)
kompetensutvecklingsdagar: Onsdag 6 mars (v. 10)

Måndag 20 maj (v. 21)
Torsdag 13 juni — tisdag 18 juni.

Kompetensutvecklingsdagar för Måndag 8 januari och måndag 17 juni
förskole- och
fi-itidshemspersonal

us oas signaturer Protokolisutdraget bestyrks
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LÄSÅRET 2023/2024
måndag tisdag onsdag torsdag fredag

Vecka 32 K-dag K-dag K-dag K-dag

vecka 33 K-dag K-dag Skostart 16 aug
,

vecka 34

vecka 35

vecka 36

vecka 37 K-dag/LOV

vecka 38

vecka 39

vecka 40

vecka 41

vecka 42

vecka 43

vecka 44 LOV LOV LOV LOV LOV

vecka 45

vecka 46

vecka 47

vecka 48 K-dag/LOV

vecka 49

vecka 50

vecka 51 Tenn...b.itn.np gyilde-r. Terrn, la vvutr.Ing y 22 *e e

vecka 52 Kidagea 4r randig jul LOV LOV LOV

vecka 1 Nyindagea LOV LOV LOV LOV

vecka 2 K-dag/Lov K-dag/LOV Terrninsst art 10ja n

vecka 3

vecka 4

veckas

vecka 6

vecka 7 LOV LOV LOV LOV LOV

vecka 8

vecka 9

vecka 10 K-dag/LOV

vecka 11

vecka 12

vecka 13 LOV LOV LOV LOV Långfredag

vecka 14 , Annandag påsk

vecka 15

vecka 16

vecka 17

yecka 18 3 majiLCV

vecka 19 KtiStå H ir,reisfaröldeg LOV

vecka 20

vecka 21 K-dag/LOV

vecka 22

vecka 23 Hatar:danar 6 iELC't lev

vecka 24 sko ievsiutn ing 11 junl Srudenuvslutn 12 juni , K-dag K-dag

Vecka 25 K-dag K-dag

Bakgrund

Förvaltningens förslag på läsårstider för år 2023/2024 tar hänsyn till att
lovskolan ska hinna genomföras innan den slutliga antagningen till
gymnasiet i slutet av juni 2024. Antalet läsårsdagar för grundskolan och
gymnasiet ska vara 178 och personalen på grundskola och gymnasium ska
genomföra 16 kompetensutvecklingsdagar.

Då Skolverkets ännu inte har fastslagit datum för nationella prov under
vårterminen 2024, föreslås nämnden besluta att delegera till skolchef att göra
eventuella nödvändiga ändringar om behov skulle uppstå.

ust ar as signaturer P rotokollsutdraget bestyrks
,
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Förvaltningen föreslår nämnden att besluta om läsårstider för läsåret
2023/2024 enligt förvaltningens förslag.

Finansier ing och ekonomiska konsekvenser

Förvaltningens förslag till beslut leder inte till några direkta ekonomiska
konsekvenser för nämnden, varför beslut om finansiering inte behöver tas.

Beslutsunder lag

• Tjänsteutlåtande från barn- och utbildningsförvaltningen, 2022-10-03

Paragrafen skickas t i l l
Rektorer
Skoladministratörer
Kommunikationsavdelningen

ust x ås signaturer Protokollsutdraget bestyrks
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§ 122 Dnr 2022/00854

Sammanträdesdagar för barn- och utbildningsnämnden
2023

Barn- och utbi ldningsnämndens beslut

1 Barn- och utbildningsnämnden fastställer sammanträdesdagar för år 2023
enligt nedan.

Sammanfattn ing

Sammanträdesdagar för barn- och utbildningsnämnden och barn- och
utbildningsnämndens arbetsutskott år 2023 fastställs.

Ar betsutskott

Klockan 8.15

Nämnd

Klockan 8.15

10 januari - presidiemöte 24 januari

7 februari 21 februari

7 mars 21 mars

11 april 25 april

9 maj 23 maj - heldag

7 juni (obs. onsdag) 20 juni

15 augusti 29 augusti

12 september 26 september

10 oktober 24 oktober - heldag

7 november 21 november

5 december 19 december

Bakgrund

Barn- och utbildningsnämnden sammanträder en gång per månad, med
uppehåll i juli.

Finansier ing och ekonomiska konsekvenser

Förvaltningens förslag till beslut leder inte till några direkta ekonomiska
konsekvenser för nämnden, varför beslut om finansiering inte behöver tas.

Beslutsunder lag

• Tjänsteutlåtande från barn- och utbildningsförvaltningen, 2022-10-04

us nas signaturer

V

Protokollsutdraget bestyrks
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Paragrafen sk ickas t i l l
Barn- och utbildningsnämnden
Barn- och utbildningsförvaltningens ledningsgrupp
Kommunledningskansliet

ust s signaturer Protokollsutdraget bestyrks
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§ 123 Dnr 2022/00124

Delegationsbestämmelser för barn- och
utbildningsnämnden

Barn- och utbi ldningsnämndens beslut

1 Nämnden beslutar göra ändringar och tillägg i delegationsordningen
enligt nedanstående att börja gälla den 1 november 2022.

Sammanfat tn ing

Förslag till nya och förändrade punkter enligt nedanstående förslag.

Nya punkter:

8.1.5 Beslut om ersättning för resor och Skolchef SL 22:12

övernattning i samband med
obligatoriska inslag i undervisningen
för elev som har distansundervisning.

8.3.4 Beslut om avsteg från heltidsstudier Rektor för SL 17:6

introduktionsprogram

Ändrad delegat i nedanstående punkter:

7.2.4 Beslut om att elev som tas emot i Verksamhetschef SPC Samråd med

grundsärskola huvudsakligen ska (Tid. Rektor/biträdande vårdnadshavare

läsa ämnen eller ämnesområden
rektor) SL 11:8

7.2.2 Beslut om mottagande i Verksamhetschef Samråd med

grundskolan, gnindsärskola av elev grundskola förvaltningsekonom och

från annan kommun (Tid. Skolchef)
verksamhetschef SPC
SL 10:25-28; 11:25-27
(Beslut enl. 10:25; 11:25
får överklagas till
Skolväsendets
överklagandenämnd)

Bakgrund

Vid nämndens sammanträde den 19 april 2022 beslutades om nya
delegationsbestämmelser för barn- och utbildningsnämnden.
Delegationsbestämmelserna började gälla den 1 maj 2022.

Det finns nu behov av revidering.

Förvaltn ingens bedömning

En delegationsordning är ett levande dokument och ska revideras vid behov.
De förslagna tilläggen och ändringarna bedöms innebära att förvaltningens

us äs signaturer

\ LY
Protokollsutdraget bestyrks
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Finansier ing och ekonomiska konsekvenser

Förvaltningens förslag till beslut leder inte till några direkta ekonomiska
konsekvenser för nämnden, varför beslut om finansiering inte behöver tas.

Beslutsunder lag

• Tjänsteutlåtande från barn- och utbildningsförvaltningen 2022-09-23

• Nu gällande Delegationsordning 2022-05-01

Paragrafen skickas t i l l
Alla rektorer och övrig ledningspersonal
Kommunledningskansliet

usterarnas signaturer ; Protokollsutdraget bestyrks





Sida
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 28(37)FA KÖ P Ng,

Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum
2022-10-25

§ 124 Dnr 2021/01374

Information till nämnden

Barn- och utbi ldningsnämndens beslut

1 Nämnden lägger de redovisade informationspunkterna till handlingarna.

Sammanfattn ing

• Verksamhetschefen för grundskola informerar om att samverkansmöten
med föräldrarepresentanter på en övergripande nivå kommer att
återupptas. Första mötet bli under november månad. Inbjudan kommer
senare.

• Verksamhetschefen för grundskola informerar om läget kring rekrytering
av lärare till Vartoftaskolan.

• Verksamhetschefen för grundskola informerar om arbetet med
skolorganisationen.

• Skolchefen informerar om ett skolskjutsärende som har beviljats
prövningstillstånd i Högsta förvaltnignsdomstolen efter att
vårdnadshavare överklagat ett beslut om skolskjuts för två år sedan.
Ärendet är av principiell betydelse då det behandlar föräldraansvaret.

• Eva Dahlgren (C) och Fredy Neiman (S) informerar om att de ska
besvara frågor från kommunrevisionen angående intern kontroll.

• Thomas Svensson (S) informerar om att nämndens ledamöter fick
inbjudan till skolmatens dag som genomfördes för ett par veckor sedan,
ett mycket lovvärt initiativ. Inbjudan skickades dock för sent till
politikerna och hann inte komma fram förrän efter att dagen var
genomförd. Detta kommer att framföras till kostavdelningen.

ust ni as signaturerdt
k

y Protokollsutdraget bestyrks





Sida
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 29(37)FMLKÖKOMM.9

Barn- och utbi ldningsnämnden

Sammanträdesdatum
2022-10-25

§ 125 Dnr 2022/00018

Delegationsbeslut

Barn- och utbi ldningsnämndens beslut

1 Barn- och utbildningsnämnden lägger redovisade delegationsbeslut
2022-09-06 — 2022-10-14 till handlingarna.

Sammanfat tn ing

Delegationsbeslut fattade under perioden 2022-09-06 — 2022-10-14.

Datum Motpar t Beskr ivning Handläggare Diar ienr

2022-10-14 Barn- och Beslut om skolskjuts på grund Sarah Cato 2022/01021
utbildningsnämnden av funktionsnedsättning

2022-10-10 Rektor Kinnarpsskolan Beslut om placering i Inga -Maj Larsson 2022/00102
grundskola efter skolval

2022-10-04 Privatperson Ansökan/beslut Helen Dahlstrand 2022/00993
inackorderingstillägg

2022-10-04 Privatperson Ansökan/beslut Helen Dahlstrand 2022/00992
inackorderingstillägg

2022-10-03 Barn- och Beslut om skolskjuts Sarah Cato 2022/00991
utbildningsnämnden

2022-10-03 Barn- och Beslut om skolskjuts Sarah Cato 2022/00990
utbildningsnämnden

2022-10-03 Skolchef Beslut om tilläggsbelopp Karina Bronell 2022/00659
Thorén Framtid

2022-10-03 Skolchef Beslut om tilläggsbelopp Karina Bronell 2022/00659
Thorén Framtid

2022-10-03 Skolchef Beslut om tilläggsbelopp Karina Bronell 2022/00659
Thorén Framtid

2022-10-03 Skolchef Beslut om tilläggsbelopp Karina Bronell 2022/00659
Thorén Framtid

2022-10-03 Skolchef Beslut om tilläggsbelopp Karina Bronell 2022/00659
Thorén Framtid

2022-09-30 Barn- och Beslut om skolskjuts till Sarah Cato 2022/00981
utbildningsnämnden modersmålsundervisning

2022-09-30 Barn- och Beslut om skolskjuts till Sarah Cato 2022/00980
utbildnigsnämnden modersmålsundervisning

2022-09-28 Verksamhetschef Beslut om placering i Henrik Ader 2022/00102
grundskola grundskola efter skolval

2022-09-28 Rektor Vindängens Beslut om placering i Maria Burlin 2022/00102
skola grundskola efter skolval -

avslag

2022-09-28 Barn- och Beslut om skolskjuts på grund Sarah Cato 2022/00979
utbildningsnämnden av särskilda skäl.

2022-09-28 Barn- och Beslut om skolskjuts på grund Sarah Cato 2022/00978
utbildningsnämnden av särskilda skäl

2022-09-21 Privatperson Ansökan/beslut Helen Dahlstrand 2022/00962
inackorderingstillägg

us - Pas signaturer Protokollsutdraget bestyrks

_ Y \





Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 30(37)FQLKÖP11.2
Barn- och utbi ldningsnämnden

Sammanträdesdatum

2022-10-25

Datum Motpar t Beskr ivning Handläggare Diar ienr

2022-09-21 Skolchef Delegationsbeslut om ändring Karina Bronell 2021/01040
av läsårstider 2022/2023

2022-09-20 Privatperson Ansökan/beslut Helen Dahlstrand 2022/00961
inackorderingstillägg

2022-09-16 Rektor Flobyskolan Beslut om placering i Per Linderoth 2022/00102
grundskola efter skolval

2022-09-16 Rektor Centralskolan Beslut om placering i Carola Granath 2022/00102
grundskola efter skolval -
avslag

2022-09-15 Barn- och Beslut om skolskjuts Sarah Cato 2022/00944
utbildningsnämnden

2022-09-15 Barn- och Beslut om skolskjuts Sarah Cato 2022/00943
utbildningsnämnden

2022-09-15 Skolchef Avtal om studieplats Vara Karina Bronell 2022/00718
folkhögskola

2022-09-13 Privatperson Ansökan/beslut Helen Dahlstrand 2021/00937
inackorderingstillägg

2022-09-13 Privatperson Ansökan/beslut Helen Dahlstrand 2022/00932
inackorderingstillägg

2022-09-12 Rektor Beslut om placering i Annica Ekeroos 2022/00102
Åttagårdsskolan grundskola efter skolval -

avslag

2022-09-12 Barn- och Beslut om skolskjuts för Sarah Cato 2022/00919
utbildningsnämnden gymnasieelev - avslag

2022-09-06 Privatperson Ansökan/beslut Helen Dahlstrand 2022/00916
inackorderingstillägg

2022-09-06 Privatperson Ansökan/beslut Helen Dahlstrand 2022/00915
inackorderingstillägg

Delegationsbeslut skolskjuts i e -tjänst 2022-09-06 — 2022-10-14

Ärendenr

35452

Motpar t

Privatperson

Status

Beslutat

Beslutsdatum

2022-09-19

Handläggare

Skolskjutsansvarig handläggare

35453 Privatperson Beslutat 2022-09-19 Skolskjutsansvarig handläggare

35546 Privatperson Beslutat 2022-09-19 Skolskjutsansvarig handläggare

35548 Privatperson Beslutat 2022-09-19 Skolskjutsansvarig handläggare

35549 Privatperson Beslutat 2022-09-19 Skolskjutsansvarig handläggare

35606 Privatperson Beslutat 2022-09-19 Skolskjutsansvarig handläggare

35607 Privatperson Beslutat 2022-09-19 Skolskjutsansvarig handläggare

35725 Privatperson Beslutat 2022-09-27 Skolskjutsansvarig handläggare

35731 Privatperson Beslutat 2022-09-27 _Skolskjutsansvarig handläggare

35746 Privatperson Beslutat 2022-09-27 Skolskjutsansvarig handläggare

35766 Privatperson Beslutat 2022-09-28 Skolskjutsansvarig handläggare

35774 Privatperson Beslutat 2022-09-27 Skolskjutsansvarig handläggare

35847 Privatperson Beslutat 2022-10-03 ,Skolskjutsansvarig handläggare

35924 Privatperson
_

Beslutat 2022-09-29 Skolskjutsansvarig handläggare

nas signaturer Protokollsutdraget bestyrks





Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 31(37)FMLKÖPRigi
Barn- och utbi ldningsnämnden

36159

36160

Privatperson

Privatperson

Beslutat

Beslutat

Sammanträdesdatum

2022-10-25

2022-10-10

2022-10-10

Skolskjutsansvarig handläggare

Skolskjutsansvarig_handläggare

Antal tillsvidareanställningar 2022-09-06 — 2022-10-14:

Vikarier 2022-09-06 — 2022-10-14:

Allmän visstidsanställningar 2022-09-06 — 2022-10-14

19

10

10

pas signaturer Protokollsutdraget bestyrks





Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 32(37)FL\LKÖPING
Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum

2022-10-25

§ 126 Dnr 2022/00019

Anmälningsärenden till nämnd

Barn- och utbi ldningsnämndens beslut

1 Nämnden lägger redovisade anmälningsärenden 2022-09-06 —
2022-10-14 till handlingarna.

Sammanfat tn ing

Anmälningsärenden 2022-09-06 — 2022-10-14:

KS § 86 2022 Ändring av riktlinjer för god ekonomisk hushållning och
hantering av resultatutjämningsreserv

Anmälan om personuppgiftsincident 15441

Anmälningsärende — elev med hög frånvaro Gudhemsskolan

Anmälningsärende — elev med hög frånvaro Gudhemsskolan

Anmälan av personuppgiftsincident 15476

Anmälan av personuppgiftsincident 15489

Protokoll Fösam 2022-09-29

Protokoll BUNAU 2022-10-11

ust s signaturer Protokolisutdraget bestyrks
I





FLLKÖPING
KOMMUNEN

Barn- och utbildningsnämnden

Sida
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 33(37)
Sammanträdesdatum
2022-10-25

§ 127 Dnr 2022/00020

Rapporter från verksamhetsbesök

Barn- och utbi ldningsnämndens beslut

1 Nämnden lägger de redovisade rapporterna från verksamhetsbesök till
handlingarna.

Sammanfattn ing

• Fredy Neilman (S) rapporterar från programråd med Försäljning &
serviceprogrammet den 17 oktober 2022.

• Henrik Brolin (S) rapporterar från programråd med Byggprogrammet
den 20 oktober 2022.

• Britt-Marie Aronsson (KD) och Eva Dahlgren (C) rapporterar från
programråd med Fordonsprogrammet den 4 oktober 2022.

• Eva Dahlgren (C) rapporterar från Teknikcollege den 13 september 2022.

• Eva Dahlgren (C) rapporterar från programråd med Industritekniska
programmet den 20 september 2022.

• Eva Dahlgren (C) rapporterar från verksamhetsbesök på Högstadium
Centrum den 18 oktober 2022.

uste rar as signaturer

, ) s1

Protokollsutdraget bestyrks





FLLKÖPING SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sida
34 (37)

Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum
2022-10-25

§ 128 Dnr 2022/00021

Övriga rapporter

Barn- och utbi ldningsnämndens beslut

1 Nämnden lägger rapporterna om ärenden om kränkande behandling
2022-09-06 — 2022-10-14 till handlingarna.

Sammanfat tn ing

• Anmälningar om kränkande behandling 2022-09-06
sammanställning

• Anmälningar om kränkande behandling 2022-09-06
grundskolan

• Anmälningar om kränkande behandling 2022-09-06
förskolan

• Anmälningar om kränkande behandling 2022-09-06
Ållebergsgymnasiet

— 2022-10-14 —

— 2022-10-14 —

— 2022-10-14 —

— 2022-10-14 —

u - • as signaturer Protokollsutdraget bestyrks





FLAKÖPINKOMM9

Barn- och utbildningsnämnden

Sida
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 35(37)
Sammanträdesdatum
2022-10-25

§ 129 Dnr 2022/00017

Inkomna skrivelser

Barn- och utbi ldningsnämndens beslut

1 Nämnden lägger den inkomna skrivelsen till handlingarna.

Sammanfattn ing

• 2022-09-07 Från Skolverket: Brev till huvudman september 2022
angående arbetet med samordnare för att utveckla mottagande och
organisation av nyanlända och flerspråkiga elevers utbildning

ust ar s signaturer y Protokollsutdraget bestyrks





Sida
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 36(37)FLAKÖP199

Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum
2022-10-25

§ 130 Dnr 2021/01375

Övriga frågor

Barn- och utbi ldningsnämndens beslut

1 Barn- och utbildningsnämnden beslutar att utse Lena Sjödahl (M) till
ordinarie ledamot i barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott samt
Johanna Blad (M) till ersättare.

2 Beslutet gäller med omedelbar verkan.

Sammanfat tn ing

Avsägelse från Ed Kahrs (M) har inkommit gällande hans uppdrag som
ordinarie ledamot i barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott. Lena
Sjödahl (M) nominerar Lena Sjödahl (M) till ordinarie ledamot i
arbetsutskottet samt Johanna Blad till ersättare i arbetsutskottet.

Ordförande Eva Dahlgren (C) frågar om nämnden kan besluta enligt Lena
Sjödahls (M) förslag. Nämnden beslutar att utse Lena Sjödahl (M) till
ordinarie ledamot i barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott samt
Johanna Blad (M) till ersättare.

Paragrafen sk ickas t i l l
Kommunledningskansliet
Lena Sjödahl (M)
Johanna Blad (M)

us as signaturer Protokollsutdraget bestyrks,

y





FMLKÖPEN9
Barn- och utbildningsnämnden

Sida
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 37(37)
Sa mmantradesdatum

2022-10-25

§ 131 Dnr 2022/00747

Kunskapsuppföljning läsåret 2021/2022

Sammanfat tn ing

Utvecklingsstrategen redovisar kunskapsuppföljningen av läsåret 2021/2022
utifrån rektorernas analyser, förvaltningens ledningsgrupps analys,
övergripande kunskapsuppföljning samt budget.

Kommunens ungdomsstrateg medverkar och informerar om det
kommunövergripande arbetet med Barnkonventionen.

Nämndens ledamöter diskuterar därefter i grupper kring den information
som delgivits.

I redovisningarna som görs efter gruppdiskussionerna förs fram att de
grundläggande förutsättningarna för att barn och elever ska klara sin
utbildning bland annat är: behörig personal, bra lärrniljöer, trygghet och
studiero, tidiga insatser och stöd vid behov.

Utmaningar som skapar hinder/försvårar barn och elevers lärande kan till
exempel vara dåligt anpassade skolmiljöer delvis på grund av Platåskolans
fördröjning, obehöriga lärare, ökad personalomsättning samt förändringar i
barn- och elevgrupper på grund av in- och utflyttning.

Exempel på styrkor som vi ska värna om att bibehålla är kollegialt lärande,
tvålärarskap, medborgardialog, samarbete mellan förvaltningar.

Områden som behöver stärkas kan vara att barngrupperna behöver bli
mindre, höja behörigheten till gymnasiet, skapa attraktiva arbetsplatser,
förbättra integrationen och intensifiera arbetet med att skapa en aktiv fritid
för barn och elever.

De synpunkter som kommit fram kommer att utgöra en del av underlaget
inför arbetet med verksamhetsplanen för 2023-2026.

us - - s signaturer

11/

Protokollsutdraget bestyrks




