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Exp:
Berörda förskolechefer och rektorer

KS/2011:2078
§1
Barngruppernas storlek och sammansättning i förskola och fritidshem - Förslag till
riktlinjer och dokumentation
Ledning och personal inom förskoleverksamheten, har utifrån Skolinspektionens besök 2010,
arbetat fram förslag till riktlinjer och dokumentation gällande barngruppernas storlek och
sammansättning i förskola och fritidshem.
Ärendegång
• Förskolan:
Under april och maj gör förskolechef och personal en genomgång på hur barngrupperna
förändras inför hösten, går igenom och pratar om eventuella överflyttningar och ser hur många
platser som förväntas finnas att erbjuda barn i kö. Tillsammans med barnomsorgsassistent
centralt på verksamheten för lärande går förskolechef igenom kön och gör bedömning, utifrån
kända fakta, tillsammans med personal var barnen lämpligast skall placeras och vilket datum
avdelningen kan ta emot barnet.
Särskilda hänsyn skall tas till barn som av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver stöd i sin
utveckling. Dessa barn utreds av specialpedagog för att placeringen skall bli så bra som möjligt.
Föräldrars önskemål och plats i kön styr placeringarna. Förskolechefen meddelar placeringsassistenten som skickar ut erbjudanden till familjerna.
• Överinskolning inom förskolan
Vid överinskolning mellan avdelningar på samma förskola sköter personalen på förskolan detta.
Avlämnande avdelningspersonal följer med barnet till den nya avdelningen under så lång tid som
personalen bedömer utifrån barnets behov.
• Överinskolning till förskoleklass/fritidshem
Alla förskolor följer de riktlinjer som finns gemensamt i kommunen för överinskolning till
förskoleklass och fritidshem.
• Fritidshem
Då klasslistor till förskoleklass är klara placerar rektor och fritidshemspersonalen in barnen i
fritidsgrupper utifrån kända fakta, föräldrars önskemål och fritidshemmets organisation. Samtliga
fritidshem tar emot alla barn som behöver plats och styr sedan personaltätheten efter hur stora
barngrupperna blir.
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Förslag till Beslut
Utskottet för lärande föreslås besluta
att fastställa riktlinjer och dokumentation i samband med handläggningen av barnomsorg enligt
upprättat förslag.
__________
Anita Jakobsson, skolchef för förskolefrågor, ger fördjupande information i ärendet och arbetet
med säkerställande av kvalitén inom barnomsorgen.
Utskottet för lärande beslutar
att fastställa riktlinjer och dokumentation i samband med handläggningen av barnomsorg enligt
upprättat förslag.
__________
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Exp:
Förskolechefen Bagarevägens förskola

KS/2011:2049
§2
Antal inskrivna barn vid Resursavdelningen på Bagarevägens förskola samt 15-timmars
regeln
Enligt skrivelse från personalen på förskolans resursavdelning så beskrivs konsekvenserna av ökat
antal barn i gruppen sedan 15-timmarsregeln infördes vid beräkning av antalet barn i förskolans
grupper, det vill säga att två 15-timmars barn räknas som en heltidsplats.
Ambitionen med Resursavdelningen
• att erbjuda plats till de barn som är i behov av särskilt stöd
• att barnantalet skulle vara 14 inskrivna barn
• att personaltätheten skulle utgöra 4 heltidsanställda förskollärare
• att barnen skulle erbjudas en lugnare miljö att utvecklas i och att individuella lösningar utveckades så att barnen kunde delta på sina villkor
• att stöd som dagböcker, strukturbilder utifrån hela dagen, individuella scheman med bilder,
anpassat material, tecken som stöd vid behov, handledningar till personalgruppen, att handlingsplaner med kontinuerliga uppföljningar med föräldrar och personal skulle upprättas
• att ge dessa barn en så bra start som möjligt i tidiga skolår som skulle utgöra grunden till en
fortsatt bra utveckling
Dagsläget:
• barnantalet uppgår till 16 inskrivna barn
• 15-timmars regeln innebär att ytterligare 2 heltidsbarn ska inskolas, vilket innebär en barngrupp på totalt 18 inskrivna barn
• svårigheter att göra/ta fram material (texten i dagböckerna har rationaliserats)
• svårigheter att prioritera handledning, då den gemensamma planeringstiden istället kräver
fokus på organisationsfrågor
• svårigheter att få tid till att stötta barnen i samspelssituationer inom benfintlig personalgrupp
• barnen får svårigheter till koncentration och tappar lättare fokus när miljön blir livligare
• personalens arbetsmiljö påverkas negativt
Utifrån upprättad konsekvensanalys föreslås att det ligger ett fast platsantal och avsatt tid för
barnens närvarotid.
Förslag till beslut
Utskottet för lärande föreslås besluta
att bevilja undantag från 15-timmarsregeln gällande resursavdelningens antal inskrivna barn.
__________

Orust kommun

Utskottet för lärande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2012-01-23

Anita Jakobsson, skolchef för förskolefrågor, redogör för verksamheten och situationen vid
Resursavdelningen vid Bagarevägens förskola samt om bakgrunden till förslaget till beslut.
Utskottet för lärande beslutar
att bevilja undantag från 15-timmarsregeln gällande resursavdelningens antal inskrivna barn.
__________
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KS/2011:2015
§3
Information: Situationen vid Bagarevägens förskola
Skolchefen för förskolefrågor Anita Jakobsson gav vid utskottet för lärandes sammanträde 201112-19 information om lokalsituationen vid Bagarevägens förskola och en lägesrapport utifrån
påtalad uppkommen problematik.
Ärendet startades med påtalandet av ”dålig” lukt, vilket har lett till att fastighetsansvariga bland
annat upptäckte följande:
• mögeltillväxt på golvmasoniten
• syllen behöver bytas ut
• taket har återigen läckage
I samband med att ”dålig” lukt påtalades gjordes åtgärder som till exempel dokumentation av
både barn och personal och uppkomna symptom, kontakt togs med verksamheten för samhällsutveckling, provtagningar genomfördes och föräldrar informerades. Om en total sanering
blir aktuell, kommer förskolan att behöva utrymmas.
Utskottet för lärande beslutade 2011-12-19, § 106, att föreslå kommunstyrelsen att skyndsamt ge
utskottet för samhällsutveckling i uppdrag att ta fram förutsättningar för renovering/ombyggnad
av större format gällande Bagarevägens förskola i Henån.
__________
Skolchef för förskolefrågor, Anita Jakobsson, ger ytterligare information i ärendet gällande
lokalsituationen vid Bagarevägens förskola.
• på den avdelning vid Bagarevägens förskola som prover tagits, finns en konstaterad mögeltillväxt på golvmasoniten
• den berörda förskoleavdelningen har under mellandagsverksamheten varit sammanslagen
med övriga avdelningar på Bagarevägens förskola på grund av minskat barnantal totalt på
förskolan och har sedan i samband med årsskiftet flyttats till Öppna Förskolans lokaler och
startade upp med sin barnverksamhet 2012-01-09.
• Öppna Förskolan har därmed tillfälligt flyttat upp till andra våningen i f.d polishuset och
startade sin verksamhet den 16 januari – då med tillfälligt begränsat antal besökare eftersom
det för närvarande saknas brandtrappa. Brandtrappa är beställd och beräknas levereras i
mitten av februari.
• samarbete sker fortlöpande med olika berörda som till exempel Arbetsmiljöverket, Räddningstjänsten (säkerhetsfrågor), miljö- och byggnadsförvaltningen, verksamheten för samhällsutveckling (kost, lokalvård, fastighet) samt Kinnekullehälsan.
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Prover har tagits på fler ställen inom Bagarevägens förskolas lokaler och svar på dessa beräknas
inkomma under februari. Beredskapsplan bör upprättas om behov av en total utflyttning ur
förskolans lokaler kommer att bli nödvändig.
Utskottet för lärande beslutar
att anteckna och tacka för informationen.
__________
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KS/2011:1363
§4
Budget för 2012 med plan för 2013-2014
Lars-Åke Gustavsson gav vid utskottet för lärandes sammanträde 2011-12-19, § 113, information om det budgetförslag som framarbetats av Samarbetspartierna för år 2012 och som antogs
i kommunfullmäktige 15 december 2011. Förslaget innebär bland annat en besparing på 1 % för
samtliga verksamheter. Tidigare beslut om att samma budgetram som gavs för 2011 också ska
gälla för 2012, vilket motsvarar en effektivisering på 2 % tillsammans med beslutet om rambudget
för 2012, vilket innebär en besparing med 1 %, resulterar i en besparing på totalt 3 % för år 2012.
För verksamheten för lärande innebär detta en budgetram på 284.470 tkr och dessutom riktade
insatser inom verksamheten för lärande på 4.200 tkr.
Lars-Åke gav också information om de riktade insatser för 2012 som presenteras i budgetförslaget.
Diskussion fördes kring förslaget om utredning av Friskola i Tvet och vad en sådan innebär för
Ellös skola.
__________
Diskussioner förs kring budgetram, prioritering av besparingsåtgärder, lärartäthet, mål samt
processen för budgetarbetet.
Kristina Svensson (mp) påminner om att den beslutade lönekompensationen för år 2011 för
behållandet av dåvarande lärartäthet innebar ett engångsbelopp samt framför önskemål om en
gemensam samverkan och dialog vid argumentation gällande äskanden och prioritering av
tillförande av medel till respektive verksamhetsform.
Helena H.Kronberg, skolchef för grundskolefrågor, framhåller vikten av att beslut om tilldelade
medel och budgetram samt besparingar och måluppfyllelse bör ske jämsides.
Lars-Åke Gustavsson (m) framför att beslutad budgetram gäller för år 2012 och att arbetet med
upprättande av detaljbudget för de olika verksamheterna, utifrån den antagna budgetramen,
påbörjas.
Veronica Almroth (fp) ställer frågan om ett generellt sparkrav ska gälla för samtliga verksamhetsområden eller om undantag ska göras för någon verksamhetsform. Utifrån dialog framkommer
att undantag inte avses genomföras samt att risk- och konsekvensanalyser ska upprättas.
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Utskottet för lärande beslutar
att ge verksamheten för lärande i uppdrag att upprätta risk- och konsekvensanalyser som
beskriver resultatet av den effektivisering som den antagna budgetramen innebär och att
återkomma i ärendet.
__________
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Exp:
Kommunstyrelsen

KS/2011:1363
§5
Budget för 2012 - Äskande om kompensation för pris- och löneökningar
Med anledning av att oppositionens föreslagna budget antogs i december 2011 och att utskottet
för lärande därmed inte får kompensation för pris- och löneökningar för 2012, så behöver utskottet för lärande minska sina kostnader med 3 %. De medel som tillförts utskottet för lärande
är öronmärkta och går därför inte att använda för att kompensera pris- eller löneökningar. Detta
kommer att innebära stora kvalitetssänkningar i vår kärnverksamhet och svårigheter att uppfylla
skollagen. Skolan har de senaste åren genomgått stora omstruktureringar och ramminskningar,
den senaste ägde rum 2010 då sparkravet var på hela 21,5 miljoner kronor.
Den budget som tilldelats utskottet för lärande för 2012, innebär sparkrav för respektive verksamhet på:
• förskolan
500 tkr
• grundskola
2.300 tkr
• fritidshem
291 tkr
• särskola
220 tkr
• resursenheten
647 tkr
• gymnasieskolan
610 tkr
Förskolan har redan idag en mycket ansträngd ekonomi och har även ett behov av att öka antalet
platser. Vi ser inga möjligheter att effektivisera denna verksamhet utan att det påverkar barnen
och personalens arbetsmiljö. Ett sparkrav innebär att vi måste öka antalet barn i barngrupperna.
Fritidshemmen har idag mycket stora barngrupper och det finns en även inriktning att införa
Samlad skoldag, vilket innebär att det krävs mer resurser. Ett sparkrav på denna verksamhet
innebär att det blir svårt att genomföra Samlad skoldag samt att personaltätheten minskar.
Resursenheten är den del av vår verksamhet som tillhandahåller den specialkompetens som elevhälsan utgör. Här ingår specialpedagoger, kuratorer, psykolog och skolsköterskor. I den nya skollagen som trädde i kraft första juli, 2011 så har elevhälsans roll stärkts och det ställs hårdare krav
på kommunerna att ha en fungerande elevhälsa. Ett sparkrav på denna del av verksamheten gör
att barn med särskilda behovs möjligheter till stöd kraftigt minskar och att det blir svårt att leva
upp till skollagen.
Gymnasieskolan har redan fått en ramminskning med 3,8 miljoner kronor eftersom elevunderlaget minskar. Det är inte möjligt att spara pengar på gymnasieverksamheten eftersom Orust
kommun köper dessa platser från andra kommunen och därför inte har möjlighet att effektivisera. Vi måste kunna betala de fakturor som kommer till oss.
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Särskolan är en liten verksamhet och ett sparkrav här kommer också att få stora konsekvenser för
kvaliteten.
Grundskolan har genomgått en stor omstrukturering och behöver få möjlighet att sätta sin nya
organisation och ges möjlighet att fokusera på sitt huvuduppdrag, utbildning. Ett sparkrav här
kommer att innebära sänkt lärartäthet, trots att det finns ett mål att denna ska öka.
Sammanfattningsvis så kommer alla delar tillsammans att kraftigt påverka kvaliteten i hela vår
verksamhet och göra det svårt att garantera skollagens krav.
Förslag till beslut
Utskottet för lärande hemställer till Kommunstyrelsen att besluta
att ge utskottet för lärande kompensation för pris- och löneökningar 2012 och att pengarna tas
från kommunstyrelsens outnyttjade medel som ligger i en pott för kommunstyrelsens förfogande,
med fördelningen, 500 tkr till förskolan, 2.300 tkr till grundskolan, 500 tkr till fritidshemmen, 650
tkr till resursenheten, 600 tkr till gymnasiet och 220 tkr till särskolan samt
att utskottet för lärande beslutar att paragrafen förklaras omedelbart justerad.
__________
Verksamhetschefen Susanne Gustafsson har tidigare gett information och exempel på de konsekvenser som effektiviseringarna utifrån antagen budgetram medför för år 2012.
Veronica Almroth (fp) och Lotta Husberg (s) ger fördjupande information kring ärendet och det
politiska förslaget gällande äskande om kompensation för pris- och löneökningar, för att bibehålla nuvarande verksamhetsnivå.
Lars-Åke Gustavsson (m) föreslår att förslaget gällande äskande om kompensation för pris- och
löneökningar ingår i föregående ärendeparagraf avseende budget år 2012 och yrkar därmed
avslag.
Kristina Svensson (mp) framför önskemål om att tidigare månatliga budgetuppföljning återupptas.
Ordföranden ställer proposition på förslagen och fastställer följande omröstningsproposition:
Den som röstar för beslut enligt förslag, d.v.s att hemställa till Kommunstyrelsen att ge utskottet
för lärande kompensation för pris- och löneökningar 2012 och att pengarna tas från kommunstyrelsens outnyttjade medel som ligger i en pott för kommunstyrelsens förfogande röstar Ja,
den det ej vill röstar Nej. Vinner Nej har utskottet för lärande beslutat att bifalla Lars-Åke
Gustavssons förslag.
Vid omröstningen avgives 2 Ja-röster och 1 Nej-röst. Hur var och en röstat framgår av särskilt
omröstningsprotokoll. Utskottet för lärande har därmed bifallit för- slaget gällande äskande om
kompensation för pris- och löneökningar.
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Utskottet för lärande beslutar
att ge utskottet för lärande kompensation för pris- och löneökningar 2012 och att pengarna tas
från kommunstyrelsens outnyttjade medel som ligger i en pott för kommunstyrelsens förfogande,
med fördelningen, 500 tkr till förskolan, 2.300 tkr till grundskolan, 500 tkr till fritidshemmen, 650
tkr till resursenheten, 600 tkr till gymnasiet och 220 tkr till särskolan samt
att utskottet för lärande beslutar att paragrafen förklaras omedelbart justerad.
Mot utskottet för lärandes beslut anför Lars-Åke Gustavsson (m) reservation till förmån för eget
förslag.
__________
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Exp:
Kommunstyrelsen

KS/2011:77
§6
Återrapport: Redovisning av internkontroll gällande barnomsorgsavgifter
År 2006 gjordes en revision gällande den interna kontrollen av fakturering av barnomsorgsavgifter. I ett PM daterat 2006-12-07 framfördes till barn- och utbildningsförvaltningen att det fanns
brister i kontroll av inkomstuppgifter samt informerade om att det fanns en ny systemmodul, där
man i efterhand matchar lämnade inkomstuppgifter mot taxerad inkomst. En skriftlig rutin för
kontroll av inregistrerade inkomstuppgifter och annat debiteringsunderlag skulle upprättas. Vid
en uppföljning år 2010 klargjordes att dessa åtgärder som påtalats av revisionen, inte vidtagits.
I remissvar daterat 2011-02-09 redovisades följande punkter som åtgärder:
• I april och oktober skulle stickprov göras av inkomstuppgifterna
• Stickproven skulle utföras av barnomsorgsadministratörerna och de skulle kontrollera
varandras upptagningsområden
• Ett allmänt utskick gällande inkomstredovisning skulle göras varje höst i september
• En kontrollista skulle tas ut och utskick göras till de som inte lämnat ny inkomstuppgift
(bortsett från de som redan ligger på maxtaxa)
Därutöver informerades om planer för att införa en kontrollmodul för samkörning av inkomstuppgift och taxerad inkomst.
Förskolans verksamhet har även gjort följande åtgärd avseende internkontrollen av barnomsorg:
under våren 2011 infördes E-tjänst Barnomsorg, där föräldrar på ett enkelt sätt och när det passar
dem kan:
• Ansökan om barnomsorgsplats (här behövs inga inloggningsuppgifter)
• Ändra eller lägga till telefonnummer, mobilnummer och E-postadress
• Ändra schema
• Meddela inkomstuppgift
• Svara på placeringserbjudande
• Säga upp barnomsorgsplats
Drygt 80 % av berörda brukare använder denna E-tjänst.
Ekonomiavdelningen har gjort en kontroll av barnomsorgsadministratörernas handläggning där
det framkommer att de registrerar den nya inkomsten vid samma tidpunkt som den inkommit till
förvaltningen.
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Innan årsskiftet 2011/2012 var ambitionen att barnomsorgshandläggarna skulle kontrollera de
inkomstuppgifter som inte ändrats sedan år 2010 hos de familjer som inte har maxtaxa. Detta är
på grund av en tillfälligt ökad arbetsbelastning och längre tids sjukskrivning, framflyttat att ske
under våren 2012.
Förslag till beslut
Utskottet för lärande föreslås besluta
att föreslå Kommunstyrelsen att godkänna de åtgärder som vidtagits av verksamheten för
lärande, i syfte att säkerställa internkontrollen av barnomsorgsavgifter, samt
att paragrafen förklaras omedelbart justerad.
__________
Verksamhetschefen Susanne Gustafsson ger information utifrån upprättad skrivelse och
redovisning av åtgärder som vidtagits.
Anita Jakobsson, skolchef för förskolefrågor, ger information om kommunens barnomsorgsavgift och maxtaxa.
Utskottet för lärande beslutar
att föreslå Kommunstyrelsen att godkänna de åtgärder som vidtagits av verksamheten för
lärande, i syfte att säkerställa internkontrollen av barnomsorgsavgifter, samt
att paragrafen förklaras omedelbart justerad.
_________
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KS/2011:1753
§7
Information: Förslag om ny organisation för Elevhälsan/Resursenheten
Verksamhetschefen Susanne Gustafsson gav vid utskottet för lärandes sammanträde 2011-12-19,
§ 110, information om arbetet och förslaget till ny organisation för Elevhälsan/Resursenheten.
Samverkan har skett. De fackliga företrädarna och arbetsgivaren var efter samverkan 2011-12-15
oense. Begäran om central förhandling enligt MBL 14 § har inkommit.
Diskussion fördes gällande lägst antal stödresurser per respektive yrkeskategori och nyckeltal.
Arbetsgivaren har lämnat förslag om en miniminivå.
__________
Verksamhetschefen Susanne Gustafsson ger information om kommande MBL-förhandling
gällande ny organisation för Elevhälsan. Förhandling sker den 27 januari. Information ges även
om att personalen inom Elevhälsan framfört synpunkter och vikten av en samlad samt central
elevhälsoresurs där tjänster med specialkompetens ingår.
Utskottet för lärande beslutar
att tacka för informationen.
__________

Orust kommun

Utskottet för lärande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 17

2012-01-23

KS/2011:1995
§8
Verksamhetsbesöken - Nya frågeställningar
Veronica Almroth (fp) tog, vid utskottet för lärandes möten 2011-11-14, § 98 och 2011-12-19, §
114, upp frågan om upprättandet av nya ämnes- och områdesfrågor som skulle utgöra underlag
till utvärderingsbesöken från och med år 2012.
Utskottet för lärande beslutade 2011-11-14, § 98, att ge samtliga ledamöter i utskottet för lärande
i uppdrag att fundera på nya ämnes- och områdesfrågor samt att ärendet återupptas vid mötet
med utskottet för lärande den 19 december 2011.
__________
Utskottet för lärande beslutade 2011-12-19, § 114, att ärendet skulle utgå och återupptas vid
utskottets sammanträde i januari 2012.
__________
De frågeställningar som hittills utgjort grunden för intervjuerna i samband med verksamhetsbesöken diskuteras och revideras i dialog mellan samtliga närvarande vid dagens sammanträde
med utskottet för lärande.
Utskottet för lärande beslutar
att ge verksamheten för lärande i uppdrag att sammanställa och revidera frågeställningarna utifrån
dagens dialog inför verksamhetsbesöken 2012.
__________

Orust kommun

Utskottet för lärande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 18

2012-01-23

§9
Information: Resultatet av Lärarförbundets rankning av Sveriges Bästa skolkommun 2011
Verksamhetschefen Susanne Gustafsson ger information om resultatet gällande Bästa skolkommun 2011, utifrån Lärarförbundets rankning av Sveriges skolkommuner.
Totalt har Orust kommun klättrat från plats 110 till plats 71 som bästa skolkommun enligt
Lärarförbundets rankning. Bästa skolkommun utses en gång per år och alla Sveriges 290
kommuner ingår. Rankningen sker utifrån 14 olika kriterier som till exempel:
• andelen behöriga lärare
• betygsresultat
• lärartäthet
• andel elever som fullföljer gymnasieutbildningen inom 4 år
• övergång till högskolan
• andel barn i förskola
Kommunerna rankas från 1 till 290 inom respektive kriterium, där placering 1 utgör bästa värde.
Den kommun som uppnår lägst sammanlagd poängsumma hamnar i topp.
Några nyckeltal för Orust kommun är:
• andel barn i förskola: plats 28
• meritvärde år 9: plats 50
• andelen godkända år 9: plats 113
• gymnasium inom 4 år: plats 54
• högskolebehörighet: plats 16
När det gäller andelen utbildade lärare, där vi hamnar på plats 251, behöver vi bli bättre. Vi
hamnar på plats 139 när det gäller lärartätheten inom Orust kommun.
Utskottet för lärande beslutar
att tacka för informationen och ge verksamheten för lärande i uppdrag att återkomma med
redovisning avseende de värden där Orust kommun hamnar på en lägre placering.
__________

Orust kommun

Utskottet för lärande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 19

2012-01-23

§ 10
Information: Rekrytering av chefer inom verksamheten för lärande
Verksamhetschefen Susanne Gustafsson ger information om chefstjänster inom verksamheten
för lärande.
__________
Rektorer, Henåns skola
Intervjuer har genomfördes i början av januari av chefsgrupp och av elever, personal och fackliga
den 19 januari samt 27 januari. Intervjuunderlaget upplevs som mycket bra – de sökande som
intervjuats upplevs ha stor kompetens och erfarenhet.
Marie Lundberg
Marie har påbörjat sin tjänst som rektor för särskolan samt ansvarig för modersmålsundervisningen. Marie arbetar för närvarande 50 %.
Förskolechef, Svanesund
Rekryteringsarbetet pågår.
Skolchef för förskola
Anita Jakobsson har fått tjänsten som chef för Orust Medborgarservice men innehar även tjänsten som skolchef för förskolefrågor till och med 29 februari 2012. Beslut om ny rekrytering av
tjänsten som Skolchef för förskola har tagits. Det råder en stor tydlighet hos samtliga fackliga
organisationer om att tjänsten bör tillsättas, vilket ligger till grund för beslutet att påbörja
rekrytering. Tjänsten är utannonserad.
Utskottet för lärande beslutar
att tacka för informationen.
__________

Orust kommun

Utskottet för lärande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 20

2012-01-23

§ 11
Information: Lokaler
Verksamhetschefen Susanne Gustafsson ger information om lokalsituationen inom verksamheten
för lärande.
Arbetet med ombyggnationen av Tvets skollokaler till förskoleverksamhet pågår men påverkas av
förslaget om utredning av en Kommunal Friskola i Tvet.
Helena H.Kronberg, skolchef för grundskolefrågor, informerar om att en ombyggnation snarast
behöver påbörjas vid Varekils förskola/skola för att inrymma år 6 i skolans lokaler från och med
hösten 2012.
Verksamhetschefen Susanne Gustafsson informerar om behovet samt problematiken med införande av trådlöst nätverk vid samtliga förskolor och skolor.
Anita Jakobsson, skolchef för förskolefrågor, ger information om det pågående arbetet med
allergisanerad avdelning, som sker i samarbete och parallellt med ombyggnationen av Ängås
skola.
Ordförande Veronica Almroth framför vikten av att ge berörd personal inom verksamheterna
kontinuerlig information.
Utskottet för lärande beslutar
att tacka för informationen.
__________

Orust kommun

Utskottet för lärande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 21

2012-01-23

KS/2011:1982
§ 12
Information: Utredning av Henåns skolorganisation
Verksamhetschefen Susanne Gustafsson ger information om pågående utredning av Henåns
skolorganisation inom verksamheten för lärande.
Intervjuer har genomförts av både ledning och övrig personal. Arbete pågår med upprättande
av rapport. Information om rapporten kommer att delges de fackliga organisationerna på
samverkansmötet den 2 februari och för utskottets ledamöter och ersättare den 27 februari.
Utskottet för lärande beslutar
att tacka för informationen.
__________

Orust kommun

Utskottet för lärande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 22

2012-01-23

§ 13
Information: Yttrande, Beslut samt Inkommen skrivelse
Verksamhetschefen Susanne Gustafsson ger information om:
• Överklagat skolskjutsärende: ärendet avser elev vid fristående skola. Kommunen har upprättat ett yttrande till Förvaltningsrätten. (Dnr KS/2011:1388-623)
• Elevärende vid Ellös skola: ärendet avser avstängning av en grundskoleelev. Ett yttrande
i ärendet upprättas i dialog mellan skolchef och berörd rektor (Dnr LVS/2012:2-606)
• Skolinspektionens beslut avseende anmälan gällande elevs skolsituation och rätt till
särskilt stöd, Henåns skola. (Dnr LVS/2011:11-606)
• Inkommet brev från elevrådet vid Varekils skola till politikerna i utskottet för lärande
gällande önskemål om ny klätterställning. Ett svar upprättas av verksamheten för lärande
med besked om att deras fråga kommer att tas i samband med verksamhetsbesöket i
Varekil den 27 februari.
Utskottet för lärande beslutar
att tacka för informationen.
__________

