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2015-06-08
KS/2015:682

§ 56
Arbetet inom Studie- och yrkesvägledning inom grundskola och gymnasium
Utskottet för lärande beslutade 2015-04-11, § 44, att ta upp informationsärendet vid
utskottets sammanträde i juni alternativt augusti månad, med anledning av att
informationsärendet behövde utgå vid sammanträdet i april.
Studievägledarna Maria Einarsson och Christina Antonsson ger information om
arbetet som bedrivs när det gäller studie- och yrkesvägledning för eleverna, elevers
möjlighet till gymnasiestudier i nationella program utifrån behörighet kontra studier
för elever som är obehöriga samt arbetet med PRAO, som numera erbjuds eleverna i
årskurs 8. Information ges även kring huvudmannens ansvar utifrån lagstiftning och
allmänna råd och samarbetet med företagarna på Orust, Förvaltningsområde
Omsorg och kommunens arbetsmarknadsenhet.
I arbetet med studie- och yrkesvägledning ingår till stor del enskilda vägledningssamtal, överlämningar och information till klasser. Önskemål framförs om en central
kartläggning och analys kring arbetet med studie- och yrkesvägledning.
När det gäller PRAO/praktik, ska en riskbedömning göras av varje arbetsplats; dels
utifrån arbetsplatsen i sig men också utifrån den enskilde eleven som ska göra sin
praktik där. Detta är ett omfattande arbete. Rutinbeskrivningen har reviderats och
nya blanketter och informationsbrev har upprättats.
Utskottet för lärande beslutar
att tacka för informationen.
__________
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2015-06-08
KS/2015:534

§ 57
Information: Skolhälsovårdens arbete
Skolsköterska och medicinskt ledningsansvarige Anita Mattsson ger information om
bland annat skolhälsovårdens arbete med barns psykiska ohälsa. Inom elevhälsan ser
man en tydlig ökning av psykisk ohälsa hos både flickor och pojkar. Kuratorernas
uppgift är främst att arbeta hälsofrämjande, inte behandling. Det är primärvården/
vårdcentralerna som har i behandling i sitt vårduppdrag, men här finns inte någon
utbyggd verksamhet för att kunna ge denna form av stöd.
Det finns ett glapp mellan skolans elevhälsa och Barn och ungdomspsykiatrin (BUP),
när det gäller elever i åldern 6-18 år. De hänvisas till vårdcentralerna, men i och med
att dessa inte kan erbjuda behandling, får inte ungdomarna den vård de behöver.
Kommunen har de senaste åren gjort besparingar av kuratorresurs inom både
Förvaltningsområde Lärande och ungdomsmottagningen. Verksamheterna inom
BUP, Förvaltningsområde Omsorg och elevhälsan inom Förvaltningsområde
Lärande upplever samma problematik och behov av fungerande vårdresurs.
Problematiken bör medvetandegöras i Västra Götalandsregionen
(sjukvårdsnämnden) och i Fyrbodal, för att försöka lyfta frågan och förändra både
hantering och resurstilldelning. Detta kan ske från både politisk nivå och gemensamt
från berörda verksamhetsformer.
Utskottet för lärande beslutar
att tacka för informationen.
__________
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2015-06-08
KS/2014:1668

§ 58
Återkoppling: Verksamhetsbesöket vid Ängås skola
Förvaltningsområdeschef Henrik Lindh och ordförande Kristina Svensson ger,
tillsammans med övriga politiker som deltog under förmiddagen, återkoppling från
verksamhetsbesöket vid Ängås skola. Det gjordes en rundvandring i skolans nya
fantastiska lokaler. Diskussion fördes bland annat kring resurser/resurstilldelning
kontra kompetens, rekryteringsbehovet, arbetsmiljön kontra lönenivå, Unikum’s
betydelse kring dokumentation utifrån rättssäkerhetsaspekten och projektet Läslyftet
som ska genomföras under kommande läsårsperiod.
Diskussion fördes även kring frågeunderlaget och den avsatta tiden för verksamhetsbesöken utifrån ett kvalitetsperspektiv.
Utskottet för lärande beslutar
att lägga informationen till handlingarna.
__________
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2015-06-08
KS/2015:570

§ 59
Remissvar över Motion om försöksverksamhet med betyg från årskurs 4
Veronica Almroth, Folkpartiet, föreslår i en motion daterad 2015-04-09 kommunfullmäktige besluta att Orust kommun aktivt ska stödja de kommunala skolor som
önskar att delta i försöksverksamheten med betyg i årskurs 4, samt att förvaltningen
för lärande ska koordinera detta stöd och sammanställandet av den intresseanmälan
som då ska inges till skolverket.
En överenskommelse har träffats centralt mellan Socialdemokraterna, Moderaterna,
Miljöpartiet de gröna, Centerpartiet, Folkpartiet liberalerna och Kristdemokraterna. I
den ingår att Riksdagen ska under våren 2015 behandla ett antal förslag som rör
målstyrning och utvärdering i grundskolan. Där ingår en försöksverksamhet med
betyg i år 4. I överenskommelsen från 2015-02-11 står följande:
”Den i skollagen reglerade betygsåldern kvarstår som i dag, det vill säga från och med
årskurs 6. En försöksverksamhet genomförs där skolor ges möjlighet att ge betyg
från årskurs 4. Hela det nya betygssystemet utvärderas grundligt och redovisas i en
kontrollstation inför riksdagen år 2020.
Skolverket samordnar försöket med betyg från årskurs 4 och ansökan om deltagande
ställs av skolhuvudmannen till Skolverket. En förutsättning är att det finns intresse
hos skolans ledning och lärare samt att samråd skett med föräldrar. Grundprincipen
är att de ansökningar som kommer in ska beviljas om de uppfyller kriterierna.
Skolverket ska verka för att försöksverksamheten pågår i skolor med olika elevsammansättning och att en lämplig geografisk spridning sker. Skolverket kan bevilja
deltagande i försöksverksamheten för högst en fjärdedel av skolorna inom en
ansökande skolhuvudman, och för högst 100 deltagande skolor totalt i hela landet. I
de årskurser där betyg ges upphävs skyldigheten att utfärda IUP/skriftliga omdömen.
Försöket påbörjas senast under 2017. Försöksverksamheten följs och utvärderas
löpande av Skolverket eller annan myndighet. Särskilda budgetmedel anslås till
försöket.”
Som framgår av överenskommelsen är en förutsättning att delta att det finns intresse
hos skolans ledning och lärare och att samråd skett med föräldrar. Utgångspunkten
är därför tydligt att det är det lokala intresset och engagemanget som är en förutsättning för deltagande. Om en skolenhet visar detta intresse kommer Förvaltningsområde Lärande att hantera ansökan enligt de riktlinjer som då finns.
Skolverket har ännu inte kommit ut med några riktlinjer eller information kring
ansökningsförfarande eller urval.
Förvaltningsområde Lärande kommer att följa den information som kommer från
Skolverket och säkerställa att alla skolor gör ett aktivt val kring eventuellt deltagande
genom att ledning och lärare väger för- och nackdelar med en ansökan.
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Utskottet för lärandes förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
att uppdra till Förvaltningsområde Lärande att följa informationen från Skolverket
och göra ett aktivt val kring eventuellt deltagande i försöksverksamheten, samt
att därmed anse motionen vara besvarad.
__________
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2015-06-08
KS/2015:975

§ 60
Internkontroll - Förvaltningsområde Lärande
Utvecklingschef Lars Jansson informerar om de två internkontrollpunkter som valts
ut: granskningskontroll av barnomsorgsavgifterna och skolpliktskontroll.
Fem stickprov har tagits när det gäller interkontrollen av barnomsorgsavgifterna; dels
för att kontrollera att förälders inkomst stämmer med informationen kommunen har
och dels att barnomsorgstaxan är korrekt. Inkomstjämförelse har genomförts två
gånger: 2014 och 2015. Det finns parametrar som kan generera en bild som inte helt
överensstämmer med verkligheten.
Skolpliktskontroll kommer att genomföras under juni månad. Detta görs för att
bevaka att de barn som är folkbokförda i vår kommun genomför sin utbildning;
antingen i Orust kommun eller i annan kommun. Det finns fall med stor komplexitet
där folkförd adress och boende i annan ort inte går att bekräfta.
Utskottet för lärande beslutar
att lägga informationen till handlingarna.
__________
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2015-06-08
KS/2015:130

§ 61
Lokalförsörjningsplan för Förvaltningsområde Lärande
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.
Ängås skola
Diskussion förs mellan förvaltningsområdeschef och skolans byggprojektledare kring
nyttjandet av kommunens resurser och lokaler, till exempel kring hur kommunen
önskar att lokalerna ska vara tillgängliga för övrig verksamhet. Ett ökat lokalnyttjande
på kvällstid, kräver någon form av vaktmästartjänst.
Varekils skola
Arbetet sker enligt plan och besiktning sker den 25 juni. Indus har aviserat att de har
behov av att snarast hämta de lätta byggnaderna, eftersom de har ny hyresgäst på
gång. De lätta byggnaderna kommer att hämtas i slutet av juni, efter besiktningen av
de nya skollokalerna, vilket ger en besparing i form av minskad utgift för kommunen.
Henåns skola
En styrgrupp har bildats bestående av de flesta chefer som ingår i kommunchefens
ledningsgrupp, skolans ledningsgrupp samt kommunens säkerhetsstrateg. I styrgruppen tas frågor upp för gemensam hantering, bland annat ventilation, städning av
lokalerna och gränssnittet mellan fastighetsägare och skolan.
Tvets förskola
Tvets förskolas framtid väntar på en lösning. En värdering är genomförd och den
intresserade Samhällsföreningen väntar på svar från kommunen.
Utskottet för lärande beslutar
att lägga informationen till handlingarna.
__________
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2015-06-08

§ 62
Förvaltningens information
Förvaltningsområdeschef Henrik Lindh ger information.
Ny organisation av Henåns 7-9 skola
Rektor för Henåns 7-9 skola har aviserat om en ny organisation, vilket innebär en ny
klassindelning för samtliga elever i och med att en ytterligare parallellklass skapas.
Klassernas storlek tenderar bli väldigt stora och den nya organisationen görs för att
undvika problematik framöver.
Tre nya Förstelärare
Det lämnades in 22 ansökningar till uppdraget som 3 nya Förstelärare. Ett urval har
gjorts och intervjuer har genomförts. Totalt har nu kommunen 16 Förstelärare, som
från och med 1 juli 2015 har uppdraget i form av tillsvidareanställning.
Rekrytering
Arbetet med rekrytering är krävande, bland annat utifrån att samtliga kommuner är i
behov av behöriga lärare och att uppsägningar lämnas in med kort varsel.
Rektor för Henåns 7-9 skola har sagt upp sig och avslutar sin anställning i månadsskiftet augusti/september. Rekrytering pågår och annons har publicerats. Eventuellt
kan intervjuer genomföras redan kommande vecka.
Kommunen söker också efter en vikarierande rektor/gymnasiechef för gymnasiet
och vuxenutbildningen.
Sommarskola
Det kommer inte att kunna anordnas någon sommarskola i år, med anledning av att
det inte går att skapa en organisation för detta.
Oktoberdagarna 2015
Konferensen ”Oktoberdagarna” hat funnits i cirka 20 år. Vid dessa konferensdagar
deltar skolledning, ekonomer och politiken. I år genomförs Oktoberdagarna den 1-2
oktober på Vann i Lysekil. Nytt för i år är att en av dagarna genomförs utifrån en mer
anpassad dag för politiken. Information om program och anmälan för konferensen,
skickas ut inom kort. Anmälan görs av enskild deltagare och ska vara gjord senast 28
augusti.
Utskottet för lärande beslutar
att lägga informationen till handlingarna.
__________
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§ 63
Ordföranden informerar
Ordföranden ger information från genomförda verksamhetsrådsmötet och de tankar
som förmedlades där kring till exempel trafiksituationen vid Varekils skola, utemiljön
vid Varekils skola, en eventuell beredskap inför återgång av elever till Henåns skola,
betyg i årskurs 4, önskemålet om kontaktuppgifter till tjänstemän på kommunens
webbplats, att det är stora barngrupper i förskolan och att skolmiljön vid Ellös skola
upplevs trång.
Utskottet för lärande beslutar
att lägga informationen till handlingarna.
__________
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LVS/2015:9

§ 64
Information: Rapportering av anmälan till huvudman enligt 6 kap § 10
Skollagen
Enligt skrivning i nya Skollagen, ska rektor informera huvudmannen om kränkande
behandling av elever. Utifrån detta har en ny 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 gällande kränkande behandling för perioden 2015-05-05-06-01. Under denna period har det inkommit en utredning och rapport, som avser
Ängås skola.
Utskottet för lärande beslutar
att tacka för informationen, samt
att överlämna ovanstående information till Kommunstyrelsen för kännedom.
__________

