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Beslutande

Veronica Almroth
Agneta Melin
Lars-Åke Gustavsson
Kristina Svensson, ersättare ej tjänstgörande
Susanne Gustafsson, verksamhetschef/kommunchef
Marika Carlberg, sekreterare
Anita Jacobsson, skolchef för förskolefrågor, § 53-60
Helena H.Kronberg, skolchef för grundskolefrågor, § 53-62
Anna-Malin Lundhamn, utvecklingssekreterare, § 61

Övriga deltagande

Utses att justera

Lars-Åke Gustavsson

Justeringens
plats och tid

Centrumhuset, Henån, verksamheten för lärande, 2011-09-01 kl 09.00
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……………………………………..
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……………………………………..
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Lars-Åke Gustavsson
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KS/2011:434
§ 53
Information: Barnomsorgssituationen samt aktuell barnomsorgskö m.m.
Skolchefen för förskolefrågor Anita Jakobsson informerar om barnomsorgssituationen, den
aktuella barnomsorgskön och förskolornas bemanning under sommarverksamheten.
Inskolningen av barnen som fått sin placering vid den nya avdelningen vid Ellös förskola,
påbörjades redan under sommaren – trots att modulen inte kommit på plats. En stor eloge till
Ellös förskolas personal för sitt enorma arbete och engagemang för inskolningen av barnen!
Aktuell barnomsorgssituation ser ut enligt följande:
Svanesund: några enstaka platser lediga
Henån:
före sommaren fanns 13 lediga platser – av dessa har 12 platser tilldelats de
under slutet av sommaren inkomna ansökningarna.
Ellös:
några enstaka platser lediga
Tvet:
fullt
Varekil:
10 lediga platser
Sommarverksamheten vid förskolorna har man löst med mestadels befintlig personal och timvikarier samt att förskolorna och fritidshemsverksamheten har samkört sina verksamheter i så
stor utsträckning som möjligt. Det har varit stor differens gällande förälders anmälda barnomsorgsbehov och den faktiska närvaron för barnen. De största differenserna var inom skolbarnsomsorgen och många av dessa meddelade inte heller verksamheten att barnen inte skulle
komma.
__________
Ordförande Veronica Almroth informerar om den positiva föräldrarespons som lämnats gällande
dels det anordnade Breddlägret och dels simskoleverksamheten. Båda anordnade aktiviteter har
upplevts väldigt positiva. Dessutom har simskolans erbjudande om simundervisning på kvällstid
varit en uppskattad flexibel lösning.
__________
Verksamhetschefen Susanne Gustafsson informerar om att det varit generellt lugnt angående
bland annat skadegörelse vid skolorna under sommaren.
__________
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KS/2011:1363
§ 54
Budget och mål för år 2012
Verksamhetschefen Susanne Gustafsson informerar om det kommande budgetarbetet med fördelning av medel gällande budget för år 2012.
Skatteprognosen visar på cirka 10 miljoner mindre i skatteintäkter för 2012. Detta kompenseras
till viss del av lägre prognos för löneökning och KPI, vilket gör att nettot för Orust kommun
beräknas hamna på 4-5 miljoner i mindre skatteintäkter. En rambudget gällande 2012 finns inom
kort för kommunicering med bland annat utskotten. Dialog har förts övergripande mellan
cheferna för de olika kommunala verksamheterna. Efter minskade skatteintäkter, priskompensationen och ett effektiviseringskrav på 2 % (motsvarande 12 miljoner) innebär budgeten för 2012
en minskning med - 2 %.
För verksamheten för lärande innebär budgeten en ”fryst” ram inklusive den nya avdelningen vid
Ellös förskola (1,6 miljoner), allergisanerade avdelningen i Varekil (1,6 miljoner), kostnaden för
projektet ”en till en dator” (1,5 miljoner) samt den ökade kostnaden för skolskjuts (3,5 miljoner/
halvår). Prognosen för kostnaden för köp av gymnasieplatser visar idag på ett överskott, vilket
beror på demografiska förändringar och ett minskat elevunderlag. Kostnaden för utökad skolskjuts är inte en skolfråga utan en mer kommunövergripande fråga.
Tidsplanen för budgetarbetet inför 2012 är:
- budgetarbete med utskotten under september
- budgeten presenteras hos kommunstyrelsen i oktober
- slutlig budget beräknas kunna fastställas i november alternativt december.
En påminnelse ges om det inplanerade budgetmötet för berörda politiker och tjänstemän för
verksamheten för lärande: måndagen den 5 september.
__________
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Exp:
Rektor/arbetsgruppen vid Henåns skola
Kommunens kulturutredare

KS/2011:1086
§ 55
Henåns nya skola (namntävling m.m.)
Henåns nya skola är nu klar och tas i fullt bruk från och med höstterminen 2011. En invigning av
den nya skolan kommer att ske 21 september.
Moderaterna och Kristdemokraterna framför i motion av den 27 juni att en namntävling ska utlysas för att ge namn till den nybyggda skolan i Henån. Enligt förslaget kan utskottet för lärande
fatta beslut i namnfrågan.
Efter diskussion med presidiet för lärande, skolchef och ansvariga rektorer föreslås att ett antal
namnförslag tas fram tillsammans med elevrådet och skolans ledning. Därefter sker en omröstning av namnförslagen på Henåns skola för lärare och elever. Det namnförslag som får flest
röster vinner.
Ledningen för skolan har framfört att det ofta är svårt att få skolans namn att bli accepterat och
implementerat, om inte skolans namn direkt anknyter till platsen. Ett exempel på detta är
Rönnbärsskolan i Varekil som numera benämns enbart Varekils skola. Henåns skola är ett
etablerat namn och det kan därför vara svårt att knyta an samt fullt ut acceptera ett nytt namn.
Hänsyn ska dessutom tas till att två skolor: Henåns F-9 skola och Ellös 6-9 skola nu blir en ny
skola för både elever, personal och övriga Orustbor.
Verksamhetschefen har upprättat tjänsteskrivelse av 2011-08-12. Föreslås att utskottet för lärande
beslutar att med hänvisning till verksamhetens yttrande föreslå att kommunstyrelsen anser
motionen besvarad.
__________
Diskussion förs kring namnet för den nybyggda skolan i Henån, namntävlingen och skolans
invigning.
Ordförande Veronica Almroth föreslår att skolans arbetsgrupp, inklusive kommunens kulturutredare, tar fram ett slutligt förslag som lämnas till utskottet för lärande för fastställande.
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Utskottet för lärande beslutar
att enligt förslag ge skolans arbetsgrupp, inklusive kommunens kulturutredare, tar fram ett slutligt
förslag som lämnas till utskottet för lärande för fastställande
att föreslå att kommunstyrelsen anser motionen vara besvarad.
__________
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Exp:
Kommunstyrelsen

KS/2011:1333
§ 56
Beslut och byggplaner för Ellös skollokaler
Historik
Vid lärandeutskottets möte den 2011-02-28 informerade fastighetsingenjören Per-Olov Melin
och arkitekten Björn Edström om det framtagna förslaget till ombyggnation av Ellös 7-9 skolas
lokaler till en F-5 skola. Därefter har arkitekten getts i uppdrag att även ta fram ett förslag till
ombyggnation av Ellös F-6 skolans lokaler, som ett alternativ till 7-9 skolans lokaler.
Syfte
Syftet är att verksamheten F-5 i Ellös ska bli en skola med god arbetsmiljö och fokus på modern
pedagogik.
Bakgrund
I samband med flytt av Ellös 7-9-verksamhet till Henåns nya skola öppnar sig möjligheten för F5(6)-verksamheten att ta över de betydligt modernare lokalerna som år 7-9 tidigare bedrivit sin
undervisning i.
Bedömning
Efter utvärdering av de två alternativen föreslås att verksamheten för nuvarande F-5 (6) flyttar till
7-9 skolans lokaler av följande skäl:
•

Det är det enda alternativet där alla elevaktiviteter, elevhälsa och skolledning kan rymmas
i en byggnad. Idrottslokal, matsal och skolexpedition finns inte i nuvarande F-5 hus.
• Köket är i betydligt bättre skick än nuvarande F-5 skolan som har dispens från miljö och
hälsa att fortsatt driva skolköket med kontinuerlig kontroll, i avvaktan på eventuell
ombyggnad eller flytt till nya lokaler.
• Skolgården lockar till mer varierad rörelse, vilket passar det stora åldersintervallet, men
det kommer att kräva en del säkerhetsarbete.
• 7-9 skolans lokaler är redan utrustade med trådlöst nätverk.
• Möjligheter ges till modern pedagogik och flexibla lösningar för olika storlekar på
undervisningsgrupperna.
• Ellös bibliotek finns i lokalen vilket är ett gott stöd till skolans verksamhet.
• Möjligheter ges att utnyttja nuvarande F-5 lokaler till en förskola med flera avdelningar.
• En samordning av förskola och skola ger möjlighet till både pedagogiska och ekonomiska
samordningsvinster.
__________
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Diskussion förs kring frågor som t.ex skolgård, trafiksituationen vid skolan samt för- och
nackdelar gällande de båda alternativen för Ellös skollokaler och nya F-5 (6) skola.
Förslaget gällande ombyggnad av 7-9 skolans lokaler till en F-5 (6) skola innebär större möjligheter till flexibla anpassningar av verksamhetens behov. Framtida lokalbehov för Ellös förskola
diskuteras och bör också ingå i lokalfrågan.
Utifrån de båda förslagen till ny F-5 (6) skola i Ellös, föreslår och förordar utskottet för lärande
alternativ 1: det vill säga 7-9 skolans lokaler, som ny F-5 (6) skola i Ellös.
Utskottet för lärande beslutar
att föreslå kommunstyrelsen besluta om ombyggnad av Ellös 7-9 skola till ny F-5 (6) skola i Ellös,
det vill säga enligt alternativ 1.
__________
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Exp:
Verksamheten för samhällsutveckling

KS/2011:1359
§ 57
Byggstart för Tvets förskola
Skolchefen för förskolefrågor Anita Jakobsson och verksamhetschefen Susanne Gustafsson
informerar om planerad ombyggnation av Tvets skol- och förskolelokaler.
__________
Verksamheten för lärande har fått indikation om behov av en försenad och långt framflyttad
byggstart för ombyggnationen av Tvets skollokaler till förskola. En kompromiss och överenskommelse har upprättats, vilket innebär att byggstart för ombyggnationen av skollokalerna till
förskoleverksamhet kommer att påbörjas under senhösten 2011.
Kristina Svensson (mp) framför önskemålet om att en månatlig och samlad byggplan gällande
lokalerna inom verksamheten för lärande upprättas av verksamheten för samhällsutveckling, där
information om byggsituationen ges fortlöpande.
Utskottet för lärande beslutar
att, till verksamheten för samhällsutveckling, framföra önskemålet om upprättande av en månatlig
och samlad byggplan gällande lokalerna inom verksamheten för lärande, där information om
byggsituationen fortlöpande ges.
__________
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KS/2011:1247
§ 58
Projektet WEPA
Skolchef Helena Kronberg har upprättat tjänsteskrivelse gällande prioriterade inriktningar inom
EU-projektet WEPA för verksamheten för lärande. Tre förslag med olika inriktningar har
upprättats, vilka är:
- Fokus folkhälsa genom kreativa lösningar för fysisk aktivitet.
- Användningen av IT som en integrerad del av pedagogiken i grundskolan.
- Barn- och unga som riskerar utanförskap.
__________
Övriga verksamhetsområden har också upprättat förslag utifrån respektive tankar och behov.
Inom projektet kommer många förslag att lämnas från övriga kommuner i Västsverige som ingår
i WEPA.
Samtliga ansökningar kommer inte påbörjas. Arbetssättet för de projekt som beslutas starta kan
man antingen ”äga” och driva själv eller tillsammans med andra intresserade kommuner alternativt endast vara partner i ett projekt som ägs av annan kommun.
Utskottet för lärande tackar för informationen.
__________
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Exp:
Fyrbodals Gymnasieskolas styrelse

KS/2011:1148
§ 59
Fastställande av utbildningsutbud för gymnasiet läsåret 2012/2013
Bakgrund
Enligt framställan från Fyrbodals Gymnasieskolas styrelse (FG) daterad 2011-06-30 ska kommunerna senast 2011-09-15 lämna uppgift till FG om planerat utbud och antal platser för sina
gymnasieutbildningar för läsåret 2012/2013. Kommunerna ombeds även att uttala sig vad det
gäller önskemål om undantag från principen om förstahandssökande för något program i sin
kommun för läsåret 2012/2013.
Utbildningsutbud och antal platser
Gymnasiechefen Lars Berntsson informerar att Orust kommun läsåret 2011/12 anordnar 12
platser för Hantverksprogrammet med nationell inriktning Finsnickeri. Därutöver anordnas
Introduktionsprogram med 5 inriktningar. Programinriktat individuellt val IMPRO är endast
inriktat mot Hantverksprogrammet Finsnickeri. Inför läsåret 2012/13 planeras samma upplägg.
Undantag från princip om förstahandssökande
Då Hantverksprogrammets inriktning har riksrekryterande status HVFIN00R kan inte kommunen besluta om undantag från principen om förstahandssökande, vilket då inte heller är
nödvändigt.
För de två ansökningsbara Introduktionsprogrammen Programinriktat individuellt val IMPRO
och Yrkesintroduktion IMYRK fordras inte undantag från principen om förstahandssökande,
men i varje enskilt fall bör, efter godkännande av vårdnadshavare, noggrann kontakt upprättas
mellan hemkommun och skolkommun för den enskilde elevens bästa utbildningsalternativ.
Förslag till beslut
att meddela Fyrbodals Gymnasieskolas styrelse enligt ovanstående.
__________
Verksamhetschefen informerar i korthet om upprättad skrivelse.
Utskottet för lärande beslutar
att meddela Fyrbodals Gymnasieskolas styrelse enligt upprättad skrivelse.
__________
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§ 60
Sociaekonomidagen 2011-09-12
Verksamhetschefen Susanne Gustafsson informerar om kommande inplanerad sociaekonomisk
dag.
Genomgång görs också gällande inkomna anmälningar. Återrapportering sker vid kommande
möte med utskottet för lärande.
__________
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Exp:
Utvecklingssekreteraren, verksamheten för lärande

§ 61
Information: Skolskjuts
Anna-Malin Lundhamn rapporterar om skolskjutsarbetet inför läsåret 2011/2012.
Utifrån senaste fastställda reglemente om skolskjutsbestämmelser i Orust kommun, förs dialog
kring några specifika skolskjutsfrågor som uppstått inför starten av läsåret 2011/2012:
- skolskjutsfråga för elever i samband med fritids vid Ellös skola
- skolskjutsfråga för elever vid Stensbo Friskola – dels i samband med fritidsverksamhet vid
Ellös skola och dels avlämnings-/påstigningsplats vid Stensbo Friskola.
Veronica Almroth (fp) med instämmande av övriga föreslår att uppdrag ges till verksamheten för
lärande att framarbeta ett förslag till regeländring av reglementet om skolskjutsbestämmelser i
Orust kommun.
Diskussion förs kring buss- och linjesträckningen från orterna Hälleviksstrand/Röd och
Mollösund, vilket bland annat påverkar barn/elever boende i Mollösund och Hälleviksstrand
samt skolskjuts till Stensbo Friskola.
Lars-Åke Gustavsson (m) föreslår att uppdrag ges till verksamheten för lärande att få fram och,
till lärandeutskottets möte i september, presentera en möjlig trafiksäker lösning även för eleverna,
som i nuläget inte stiger av skolbussen vid Stensbo Friskola.
Utskottet för lärande beslutar
att ge verksamheten för lärande i uppdrag att framarbeta ett förslag till regeländring av reglementet om skolskjutsbestämmelser i Orust kommun
att ge verksamheten för lärande i uppdrag att få fram och, till lärandeutskottets möte i september,
presentera en möjlig trafiksäker lösning även för eleverna, som i nuläget inte stiger av skolbussen
vid Stensbo Friskola.
__________
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§ 62
Information: Projektet "Fokus Matglädje"
Vid barn- och utbildningsnämndens sammanträde 2010-09-27 informerades nämnden om
upprättat samarbetsavtal med Hushållningssällskapens Förbund gällande Orust kommuns
deltagande i projektet ”Fokus Matglädje”. Projektet innebär ett gemensamt åtagande mellan
kommunen och Hushållningssällskapens Förbund att utveckla och lyfta måltider i den offentliga
verksamheten för hållbar utveckling i första hand inom förskola och skola, samt i andra hand
inom äldre- omsorgen.
I grundavtalet ingår bland annat:
- Steg 1: Information, presentation och genomgång av projektets framgångsfaktorer och
möjligheter (för kommunens arbetsgrupp)
- Steg 2: Basutbildning samt praktiska halvdagsutbildningar (för personalen)
- Steg 3: Uppföljning, utvärdering och redovisning från kommunens arbetsgrupp respektive
kökspersonal.
Verksamhetschefen Susanne Gustafsson informerar om uppstartsmötet av det beslutade ärendet
gällande deltagande i projektet ”Fokus Matglädje” som äger rum i slutet av september 2011.
Någon politiker från utskottet för lärande samt chef från verksamheten för lärande deltar.
Utskottet för lärande beslutar
att Lars-Åke Gustavsson och Helena H.Kronberg deltar vid uppstartsmötet.
__________

