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§ 46
Information: Gymnasieskolan på Orust
Gymnasiechefen Lars Berntsson informerar om verksamheten vid Orust
Gymnasieskola.
Fem nya introduktionsprogram införs för elever som är obehöriga till de nationella
programmen i gymnasieskolan och ersätter tidigare individuella program. Dessa fem
program är:
• Preparandutbildning
• Programinriktat individuellt val (PRIV)
• Yrkesintroduktion
• Individuellt alternativ
• Språkintroduktion
Information ges, förutom om den nya benämningen och vilka fem olika program
som ingår i introduktionsprogrammen (IM), även om behörighets- regler för de
nationella programmen samt vad som är gemensamt för samtliga program inom IM.
Utskottet för lärande tackar för informationen.
__________
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KS/2011:963
§ 47
Information om rapport gällande drogvanor i årskurs 9 år 2011
Drog- och alkoholförebyggare Aili Larsson informerar om upprättad rapport
gällande drogvanor i årskurs 9, år 2011. En sammanfattning av rapporten visar att:
• Tobaksvanorna (rökning och snusning) inte har förändrats nämnvärt sedan
förra mätningen – var fjärde tonåring röker då och då och 10 % röker dagligen.
• Andelen alkoholkonsumenter har minskat bland pojkarna: andelen pojkar
som varit berusad är nu nere under hälften.
• Andelen intensivkonsumenter av alkohol sjunker både bland pojkar och
flickor.
• Andelen föräldrar som bjuder hemma har minskat.
• Andelen som provat narkotika har stigit något.
• Skoltrivsel och skolk är i stort sett oförändrade.
Enkäten är gjord i samarbete med kommunerna inom norra Bohuslän och görs
vartannat år. Rapporten visar, överlag, en positiv utveckling och att föräldrars
förhållningssätt har stor betydelse för det positiva resultatet och är viktigt i arbetet
med minskad alkoholkonsumtion bland ungdomar.
Tobaksvanorna handlar bland annat om konsumtion av cigaretter och användande
av vattenpipa. Det är främst bland pojkar som ökningen har skett.
Ett arrangemang med både upplysning och en tävling gällande alkohol och droger,
kommer att anordnas under hösten för att medvetengöra riskerna med användandet
av tobak m.m. Information om alkohol och droger ges även till eleverna genom
läroplanen/undervisningen.
Diskussion förs om föräldrars påverkan till ungdomar genom de signaler de ger
utifrån sitt eget beteende och den rattonykterhet som rådet på Orust.
Utskottet för lärande tackar för informationen.
__________
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§ 48
Avstämning: skola
Skolchef Helena H.Kronberg ger information om bland annat:
• nationella prov och Öppna jämförelser
• lärarbehörighet
• betyg vårterminen 2011
Resultatet av nationella prov och betyg kommer att presenteras vid nästa utskottsmöte eftersom sammanställningen inte kunnat göras klar.
Information ges om SKL:s enkätresultat gällande svar från elever i år 5 och år 8 om
bland annat trygghet, lusten till lärande och medvetenheten om individuella mål och
resultat.
När det gäller inventeringen av lärarbehörighet och lärarlegitimation har det uppstått
svårigheter att göra bedömningar om dessa i våra verksamheter utifrån det underlag
som inkommit. Varje lärare måste ansöka om sin lärarlegitimation för att få ett bättre
analysunderlag. Att få sin lärarlegitimation bör vara allas gemensamma intresse,
eftersom dessa ligger till grund för lärarlyftet 2012.
Det finns till exempel problematik i och med att en del lärare fått sin anställning
innan avslutade studier, vilket gjort att lärarexamen inte tagits ut och att de berörda
lärarna därför nu efter ett antal år inte längre har den behörighet de tidigare varit
anställda utifrån. Detta innebär att denna personal nu antingen behöver läsa in sin
lärarbehörighet eller alternativt bli obehöriga lärare. Oftast är det i dessa fall, uppsatsen som inte blivit gjord vilken kan göras till exempel på distans. Detta ska vara
klart år 2015 vilket innebär att tid finns för att införskaffa sin lärarbehörighet.
Utskottet för lärande tackar för informationen.
__________
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KS/2010:1144
§ 49
Information. Hållplatsinventering - Insatser för höjd trafiksäkerhet i samband
med skolskjuts
Utvecklingssekreterare Anna-Malin Lundhamn informerade 18 april 2011, utskottet
om beslutet som tagits gällande projektet ”Blinkljus”, vilket innebär att kostnaderna
ska belasta kontot för skolskjutsar inom budgetram. Projektet har resulterat till ett
försenat förfarande.
Diskussioner fördes kring möjligheter till alternativa finansieringskostnader.
Mikael Relfsson (fpo) föreslog att ärendet bör ses ur ett kommunperspektiv och som
en övergripande trafikfråga istället för enbart som en skolfråga.
Kristina Svensson (mp), med instämmande av Lotta Husberg (s) föreslog att ärendet även bör behandlas i beredningen för samhällsutvecklingsfrågor och beredningen för ekonomi & intern planering utifrån ett långsiktigt perspektiv.
Anna-Malin Lundhamn föreslog att utskottet beslutar att antingen påbörja inventeringen och återkomma i ärendet eller inte genomföra projektet.
Utskottet för lärande beslutade 18 april 2011 att ge Anna-Malin Lundhamn i uppdrag att påbörja inventeringen och återkomma med rapport i ärendet.
__________
Anna-Malin Lundhamn informerar om det möte som ägt rum med Orusts Sparbank
och företaget Amparo Solutions gällande hållplatsinventeringen. Orusts Sparbank är
positivt inställd till att delta i projektet, dock önskas att inventeringen görs utifrån 20
hållplatser istället för de förslaget om 15 stycken.
Projektet planeras att pågå under 2-årsperiod och kostnaderna kan därmed också
budgetfördelas under två år. I den totala kostnaden ingår kostnaden för den inventering som ska utföras av kommunens personal.
Kriterier för placering av hållplatsstolpar utgår ifrån Trafiksäkerhetsverkets föreskrifter och först och främst kommer de hållplatser som idag bedöms vara mest
osäkra att prioriteras.
Anna-Malin återkommer i ärendet vid utskottets möte i augusti.
Utskottet för lärande tackar för informationen.
__________
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§ 50
Heldag med politikerna gällande mål och inriktning
Verksamhetschefen Susanne Gustafsson föreslår att 15 augusti förläggs som arbetsdag (heldag) angående utformning av mål och inriktning för verksamheten för
lärande.
Verksamhetschefen Susanne Gustafsson påminner om den temadag som är inbokad
under hösten (18 oktober) och föreslår att utskottet behandlar frågor gällande förskolan under förmiddagen och frågor gällande skolan under eftermiddagen.
Utskottet för lärande beslutar
att förlägga 15 augusti som arbetsdag angående utformning av mål och inriktning för
verksamheten för lärande, samt
att temadagen den 18 oktober ska behandla förskole- och skolfrågor enligt förslag
och tidsplan.
__________

Orust kommun

UTSKOTTET FÖR LÄRANDE

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2011-06-13

§ 51
Revidering av riktlinjer för rapportering av olycksfall och tillbud gällande
verksamheten för lärande
Barn- och utbildningsnämnden fastställde nuvarande riktlinjer för rapportering av
olycksfall och tillbud gällande verksamheter inom dåvarande barn- och utbildningsförvaltningen.
På grund av bland annat otydlighet i rutinförfarandet, rapporteringssystemet och ny
organisation har riktlinjerna, blanketter och rapporteringssystem omarbetats.
Förslag till beslut
Utskottet för lärande beslutar
att fastställa revidering av riktlinjer för rapportering av olycksfall och tillbud,
reviderade blanketter och rapporteringssystem gällande verksamheten för lärande,
samt
att de reviderade riktlinjerna ska gälla från och med 2011-07-01.
__________
Verksamhetschefen Susanne Gustafsson informerar i korthet om det utskickade
förslaget till reviderade riktlinjer för rapportering av olycksfall och tillbud för
verksamheten för lärande.
Utskottet för lärande beslutar
att fastställa revidering av riktlinjer för rapportering av olycksfall och tillbud,
reviderade blanketter och rapporteringssystem gällande verksamheten för lärande,
samt
att de reviderade riktlinjerna ska gälla från och med 2011-07-01.
__________
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§ 52
Information
Information: Projektet ”en till en dator”
Kristina Svensson (mp) tar upp frågan om kostnaden för självrisk samt eventuellt
behov av beslut om bistånd gällande bredbandsavgift, vilken inte ingår i
skolreformens regler och som därmed kan leda till elevers exkludering på grund av
förälders möjlighet till finansiering.
Verksamhetschef Susanne Gustafsson informerar om att syftet och tanken med
projektet är att samtliga elever ska ges samma förutsättningar.
En riskbedömning bör eventuellt göras samt en framställan om kommunalt
stöd/bistånd gällande bredbandsavgift till utskottet för omsorg.
Verksamhetschef Susanne Gustafsson tar med sig frågan till projektledare Anders
Wockatz.
__________
Information: Färdtjänst/skolskjuts för elev med funktionshinder
Verksamhetschef Susanne Gustafsson informerar om det pågående arbetet och
svårigheten att anordna enskild färdtjänst/skolskjuts med samma restider varje dag
för elev med funktionshinder. Att anordna enskild skjuts har visat sig vara svårt att
genomföra.
Utskottet för lärande tackar för informationen.
__________
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