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KALLELSE/underrättelse till
sammanträde

Ledamot som är förhindrad deltaga i
sammanträde inkallar vederbörande
ersättare att tjänstgöra.
Plats och tid

Fm: Verksamhetsbesök vid Ellös F-6 skola 2017-11-06 kl 08:15-12:00
OBS! Endast ordförande och vice ordförande deltar!
Em: Kommunhuset, s-rum Bråtön kl 13:00-

Närvarande

Ledamöter
Kristina Svensson (Mp)
Alexander Hutter (S)
Maria Sörkvist (C)
Elsie-Marie Östling (S)
Veronica Almroth (L)

Övriga

Henrik Lindh, förvaltningsområdeschef
Marika Carlberg, sekreterare/administratör för förskola och skola
Lars Jansson, utvecklingschef
Sandra Åström, ekonom
Vendela Lekander, rektor för vuxenutbildningen och gymnasieskolan

Ersättare
Michael Relfsson (Fpo)
Lars Larsson (C)
Mats Överfjord (M)

Utses att justera
Justeringens
plats och tid

Förvaltningsområde Lärande, 2017-11-09, klockan 07:30

Ärende

Dnr

Föredragande

1.

Information om Vård- och omsorgscollege

KS/2017:1768

Vendela Lekander

2.

Beslut efter tillsyn av Orust Waldorfförskola

KS/2016:1436

3.

Budgetuppföljning 2017

KS/2016:597

4.

Budget 2018 - Förvaltningsområde Lärande

KS/2017:475
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Ärende

Dnr

5.

Resursfördelningsmodell inom förskolan

KS/2017:750

6.

Lärarförbundets ranking av Sveriges bästa
skolkommun 2017

KS/2017:1769

7.

Uppföljning av det systematiska
arbetsmiljöarbetet inom Förvaltningsområde
Lärande

KS/2017:1770

8.

Återkoppling: Verksamhetsbesöket vid Ellös
skola

KS/2016:1436

9.

Lokalförsörjningsplan för Förvaltningsområde KS/2016:200
Lärande

10.

Förvaltningens information 2017 (Lärande)

KS/2017:55

11.

Politikens information 2017 (Lärande)

KS/2017:54

12.

Information: Rapportering av anmälan till
huvudman enligt 6 kap § 10 Skollagen (2017)

LVS/2017:1

ORUST KOMMUN
Kristina Svensson
Ordförande

Marika Carlberg
Sekreterare

Föredragande
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Information om Vård- och omsorgscollege
Dnr KS/2017:1768
Rektor för vuxenutbildningen Vendela Lekander ger information om utbildningsformen Vård- och omsorgscollege.
__________
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Beslut efter tillsyn av Orust Waldorfförskola
Dnr KS/2016:1436
Förslag till beslut
Utskottet för lärande föreslår Kommunstyrelsen besluta
1. Orust Waldorfförskola bedöms efter tillsyn bedrivas enligt de krav som finns i
gällande lagar och föreskrifter.
Ärendebeskrivning
Enligt Skollagen (2010:800) är kommunen tillsynsmyndighet för fristående förskolor
och enskilda fritidshem som kommunen har godkänt, samt för pedagogisk omsorg som
kommunen beviljat rätt till bidrag. Med tillsyn avses en självständig granskning som har
till syfte att kontrollera om den verksamhet som granskas uppfyller regelverket. I
tillsynen ingår att fatta beslut om åtgärder som behövs för att den huvudman som
bedriver verksamheten ska rätta fel som granskningen visar (Skollagen 26:2). I Orust
kommun har kommunen tillsynsansvar för de fristående förskolorna Orust
Montessoriförskola i Henån, Orust Waldorfförskola i Slussen och Svanens förskola i
Varekil.
Förvaltningsområde Lärande har den 11 september 2017 genomfört en regelbunden
tillsyn på Orust Waldorfförskola. Inför och under besöket har ett omfattande material
begärts in för att kontrollera att verksamheten bedrivs enligt gällande lagstiftning. Under
besöket intervjuades ledning, personal och föräldrar. Rundvandring har skett inom
förskolans lokaler.
Efter besöket har Förvaltningsområde Lärande gjort en bedömning utifrån framtaget
tillsynsprotokoll. Protokollet ska säkerställa att de områden som ligger på kommunen
att granska är genomgångna.
Verksamheten vid Orust Waldorfförskola bedöms bedrivas enligt de krav som finns i
gällande lagar och föreskrifter.
__________
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Budgetuppföljning 2017
Dnr KS/2016:597
Förvaltningsområdeschef Henrik Lindh och ekonom Sandra Åström ger information
kring arbetet med arbetet med budget och utfall per oktober 2017.
__________
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Budget 2018 - Förvaltningsområde Lärande
Dnr KS/2017:475
Förvaltningsområdeschef Henrik Lindh och ekonom Sandra Åström ger information
om upprättat uppdragsdokument för 2018-2019 och detaljbudget för 2018, avseende
Förvaltningsområde Lärande.
__________
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Resursfördelningsmodell inom förskolan
Dnr KS/2017:750
Förvaltningsområdeschef Henrik Lindh och ekonom Sandra Åström ger information
om planerad resursfördelningsmodell inom förskolan från och med år 2018.
__________
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Lärarförbundets ranking av Sveriges bästa skolkommun 2017
Dnr KS/2017:1769
Förvaltningsområdeschef Henrik Lindh ger information om att Orust kommun har
klättrat 40 placeringar i Lärarförbundets skolranking; från plats 42 till plats 2 av
landets 290 kommuner.
__________
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Uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet inom Förvaltningsområde
Lärande
Dnr KS/2017:1770
Förvaltningsområdeschef Henrik Lindh ger information om upprättad uppföljning av
det systematiska arbetsmiljöarbetet inom Förvaltningsområde Lärande, avseende
perioden 2016-07-01--2017-06-30.
__________
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Återkoppling: Verksamhetsbesöket vid Ellös skola
Dnr KS/2016:1436
Förvaltningsområdeschef Henrik Lindh, ordförande Kristina Svensson och vice
ordförande Veronica Almroth ger återkoppling från verksamhetsbesöket vid Ellös
skola.
__________
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Lokalförsörjningsplan för Förvaltningsområde Lärande
Dnr KS/2016:200
Utskottet för lärande beslutade 2014-02-10, § 7, att information om lokalerna ska ges
regelbundet. Den lokalförsörjningsgrupp som finns i kommunen och som består av
chefer och tjänstemän från samtliga förvaltningsområden, ser behoven och arbetar
gemensamt med frågan ur ett helhetsperspektiv. I dagsläget finns det stort behov av
förändringar i Ellös för Förvaltningsområde Lärandes del, där prioriteringar bör göras
för Ellös F-6 skola och Ellös förskola.
Förvaltningsområdeschef Henrik Lindh ger uppdaterad information i ärendet.
__________
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Förvaltningens information 2017 (Lärande)
Dnr KS/2017:55
Förvaltningsområdeschef Henrik Lindh ger information om aktuella ärenden.
__________
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Politikens information 2017 (Lärande)
Dnr KS/2017:54
Ordförande Kristina Svensson m.fl ger information om aktuella ärenden.
__________
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Information: Rapportering av anmälan till huvudman enligt 6 kap § 10
Skollagen (2017)
Dnr LVS/2017:1
Enligt skrivning i nya Skollagen, ska rektor informera huvudmannen om kränkande
behandling av elever. Utifrån detta har rutin och blankett tagits fram av Förvaltningsområde Lärande. Informationen ska inte göras på individuell nivå utan i form av
mängdredovisning och utifrån en professionell bedömning av anmälningarna som
lämnas in.
Förvaltningsområdeschef Henrik Lindh ger information och redovisning av inkomna
rapporter och utredningar (2017) gällande diskriminering/kränkande behandling:
rapporterna avser Ängås skola.
__________

