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2015-10-12
KS/2015:1726

§ 86
Information: Framtida plattform för IKT inom Lärande
IKT-ansvarige Anders Wockatz skulle ge information om framtida plattform för
IKT inom Förvaltningsområde Lärande, men har fått förhinder.
Utskottet för lärande beslutar
att återuppta ärendet för information i november.
__________

Orust kommun

Utskottet för lärande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

3

2015-10-12
KS/2015:1729

§ 87
Information: Verksamheten för nyanlända, modersmål m m
Lena Hermansson, chef för modersmål och nyanlända, ger information om nuläget
och arbetet inom verksamheterna som ingår.
Henåns skola har under många år haft verksamheten Internationella Gruppen, där
nyanlända elever haft sin skolgång den första tiden i Orust kommun innan de fått sin
klassplacering. Antalet nyanlända har ökat markant de senaste åren, vilket gör att det
startas en Internationell Grupp vid Ängås skola från och med imorgon tisdag, den 13
oktober.
Inom modersmålsverksamheten, fanns inför höstterminens start cirka 130 elever
med 13 olik språk som modersmål. Det motsvarar ungefär var tionde elev i
grundskolan. Hittills har det inte inneburit några större svårigheter med rekrytering
av personal inom de stora språken. Det har dock krävt en stor arbetsinsats att
rekrytera personal, vilka bland annat kommer långväga ifrån.
Skolverket har aviserat om införandet av ett nytt uppdrag, som gäller från och med
årsskiftet 2015/2016. Uppdraget innebär en utökning av insatser för att stärka
utbildningens kvalitet och en ny lag med bland annat:
• Ny definition
• Mål om tidigare årskursplanering och undervisningsgrupp inom två månader
• Bedömning av elevens kunskaper utifrån Skolverkets kartläggningsmaterial
Orust kommun har en god organisation med hög kvalitet och ambitionsnivå.
Placering i förberedelseklass respektive direkt placering, avgörs till stor del av elevens
förkunskaper och studiehistorik.
En stor utmaning är det allt växande elevantalet och antalet elever framöver,
rekrytering av lärare, framtida organisation, budget, undervisningslokaler och
kompetenshöjning av lärarpersonalen.
En annan signal som ges är att barnen som kommer som nyanlända, ofta har andra
trauman och bekymmer att hantera; att de mår dåligt och varit utsatta för våld och
övergrepp. Insatser behöver ske i annan form än endast undervisning.
Förvaltningsområdeschef Henrik Lindh ger information om budget och kostnader
för dessa verksamheter: både i dagsläget och ur ett historiskt perspektiv.
Utskottet för lärande beslutar
att lägga informationen till handlingarna.
__________
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KS/2014:1668

§ 88
Återkoppling: Verksamhetsbesöket vid Ellös skola
Förvaltningsområdeschef Henrik Lindh och ordförande Kristina Svensson ger,
tillsammans med övriga politiker som deltog under förmiddagen, återkoppling från
verksamhetsbesöket vid Ellös skola.
Det ges en samstämmig bild av verksamheten vid skolan. Utveckling har skett inom
många områden. Satsningarna ”Robotar” (programmering och logik) och ”Story
Telling” upplevs mycket positiva och har kunnat genomföras ur anslaget av medel
för utvecklingsprojekt. Några utvecklingsområden som nämns är medinflytande och
mål. Eleverna upplever en viss otrygghet avseende eleverna i Henåns 7-9 skola.
Utskottet för lärande beslutar
att lägga informationen till handlingarna.
__________
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2015-10-12
KS/2015:548

§ 89
Budget 2016 - Förvaltningsområde Lärande
Förvaltningsområdeschef Henrik Lindh ger information i ärendet.
Budgetramarna som beslutades om i juni månad, utgörs bland annat utifrån
budgetdagarna i slutet av mars. Prognosen för Förvaltningsområde Lärande gav då
signaler om en kostnadsökning med 5,7 miljoner kronor inför 2016. Arbete med
budgetåtgärder har därefter genomförts successivt.
I juni månad fattade Kommunfullmäktige beslut om ramar för 2016. Detta beslut
innehöll ett tillskott på 2 miljoner kronor till Förvaltningsområde Lärande. I dagsläget
ser dock budgetramen för 2016 kunna motsvara en budget i balans, vilket är ett resultat
av att många budgetåtgärder vidtagits. Ytterligare besparingar och budget-åtgärder
inför 2016 kommer i så fall innebära neddragningar inom personalen och försämrad
kvalitet.
Några faktorer som är osäkra och därför är svåra att prognostisera, och kan medföra
att budgetprognosen förändras, är: verksamheterna inom modersmål/nyanlända,
antalet elever och köp av gymnasieplatser.
Utskottet för lärande beslutar
att lägga informationen till handlingarna.
__________
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2015-10-12

Exp: Förvaltningsområde Samhällsutveckling
KS/2014:1688
§ 90
Yttrande över detaljplan för del av fastigheten Rossö 1:71
Bakgrund
Förvaltningsområde Samhällsutveckling har skickat förslag till förändrad detaljplan
gällande Rossö 1:71 på remiss till Utskottet för Lärande. Planförändringen syftar till
att ge utökad byggrätt inom fastigheten för att skapa förutsättningar för
helårsboende.
De förändringar som föreslås berör endast enskilda byggnader och bedöms inte
påverka Förvaltningsområdes Lärandes verksamhet.
Utskottet för lärande beslutar att
att, i sitt yttrande, ange att utskottet för lärande inte har några synpunkter på
föreslagen förändring gällande detaljplan för fastigheten Rossö 1:71.
__________
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2015-10-12
KS/2015:1236

§ 91
Information: Skolinspektionens tillsyn 2015
Förvaltningsområdeschef Henrik Lindh ger information i ärendet.
Skolinspektionen har genomfört tillsyn vid:
• Henåns skola år 4-6
• Henåns skola år 7-9
• Henåns grundsärskola
• Ängås skola år 7-9
• Gymnasiet/Vuxenutbildningen/Gymnasiesärskola
Orust kommun har fått ta del av minnesanteckningar/protokoll från respektive
tillsynsbesök samt möjligheten att lämna synpunkter på innehållet i protokollen.
Beslut från tillsynsbesöken börjar successivt inkomma, hittills har det inkommit
beslut avseende Ängås 7-9 skola och Henåns grundsärskola. Tillsynerna har omfattat
sex områden:
• Undervisning och lärande
• Extra anpassningar och särskilt stöd
• Bedömning och betygssättning
• Trygghet, studiero och åtgärder mot kränkande behandling
• Förutsättningar för lärande och trygghet
• Styrning och utveckling av verksamheten
Varje område bedöms utifrån tre faser: grön markering innebär att ingen brist är
konstaterad, gul markering innebär en anmärkning och röd markering innebär ett
föreläggande.
Henåns grundsärskola har inga brister konstaterade, förutom området ”Styrning och
ledning”, vilket kan förklaras med att skolan haft många byten inom ledningen.
Ängås 7-9 skola har heller inga konstaterade brister, förutom området ”Extra
anpassningar och särskilt stöd”, vilket handlar om ett fåtal elever som är integrerade
i skolans verksamhet.
Utskottet för lärande beslutar
att lägga informationen till handlingarna.
__________
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2015-10-12
KS/2015:975

§ 92
Redovisning av Lärandes Internkontroll
Vid utskottet för lärandes sammanträde den 7 september, gav utvecklingschef Lars
Jansson information om de två områden där internkontroll genomförts under 2015:
avgifterna inom barnomsorgen och skolpliktskontroll.
Information gavs också om att en utökning av antalet områden för internkontroll
kommer att göras under 2016, förutom fortsatt kontroll av både avgifterna inom
barnomsorgen och skolplikt.
Vid utskottet för lärandes sammanträde i oktober månad, ges möjlighet till diskussion
kring ytterligare områden som kan vara aktuella för interkontroll. Verksamheten
kommer att ta fram förslag till sådana, men även förslag tas även emot från politiken.
Utvecklingschef Lars Jansson ger information om ”Skolpliktskontroll”, som varit ett
av områdena för internkontroll under 2015. Skolpliktskontroll är utförd och
redovisar att kommunen har elever som går i annan kommuns skolor, elever som
utvandrat eller befinner sig i utlandet och gör sin skolgång där. Några barn har
sekretessmarkering och har varit svåra att identifiera.
Diskussion förs kring nya områden för internkontroll som ska genomföras under
2016. Några områden som överenskommes att göra internkontroll vid är:
• Utdrag ur belastningsregistret
• Lärarlegitimation (både registrering och behörighet i undervisande ämne)
• Kvalitetsrapport från respektive rektor och förskolechef
Utskottet för lärande beslutar
att lägga informationen till handlingarna.
__________
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2015-10-12
KS/2015:1727

§ 93
Lärarnas Riksförbunds ranking av Sveriges bästa skolkommun
Förvaltningsområdeschef Henrik Lindh redovisar ett urval av parametrarna ur LR’s
ranking 2015 och ger kommentarer kring några parametrar. Statistiken bygger på
bland annat elevresultat från 2014, lärarlöner, behörighet, likvärdighet och
resurstilldelning.
Orust kommun hamnar på plats 102 av totalt 288. Orust kommun får bra betyg när
det gäller lärarlöner och behörighet, däremot inte lika högt i rankingen när det gäller
resurstilldelning och elevers resultat.
Siffrorna är från år 2014, vilka var lägre än innevarande år.
Utskottet för lärande beslutar
att lägga informationen till handlingarna.
__________
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Exp: Kommunstyrelsen
KS/2015:1810
§ 94
Ombyggnation av Ellös 7-9 skollokaler till verksamhet för Ellös F-6
Tidigare förvaltningsområdeschef gav vid kommunstyrelsens sammanträde den 16
maj 2012, information om upprättad tjänsteskrivelse med förslag till beslut om
ombyggnation av Ellös 7-9 skollokaler till verksamhet för år F-6 och behållandet av
Estetiska Huset samt anpassning av skolgård.
Kristina Svensson (mp) framförde vikten av att kvadratytan redovisas och anpassas
till elevunderlaget samt att arbetet med information till berörda föräldrar och
personal startar i ett tidigt skede.
Kommunstyrelsen beslutade 2012-05-16 § 136, att uppdra till verksamheten för
samhällsutveckling att utreda kvadratytan för Ellös skola, samt att Ellös skolverksamhet år F-6 ska flytta till 7-9-lokalerna efter att anpassning av byggnad och
skolgård genomförts.
__________
Förvaltningsområdeschef Henrik Lindh ger uppdaterad information i ärendet.
Beslut togs under 2011 om att bygga om Ellös 7-9 skola till skolverksamhet för år F6. Två förslag till alternativ/scenario presenterades. Alternativ 1 förordades av
skolans personal, vilket blev det alternativ politiken tog beslut om.
Verksamheten för Henåns 7-9 skola planeras att flytta tillbaka till skollokalen i Henån
inför höstterminen 2016. Beslutad plan för Ellös F-6 skola behöver återupptas.
Utskottet för lärandes förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar
att ge Förvaltningsområde Samhällsutveckling i uppdrag att påbörja processen och
verkställa Kommunstyrelsens beslut av 2011-09-14 § 208, det vill säga att bygga om
Ellös 7-9 skola till ny F-6 skola enligt alternativ 1 samt att, enligt beslut 2012-05-16
§ 136, flytta Ellös skolverksamhet år F-6 till 7-9 lokalerna efter att anpassning av
byggnad och skolgård genomförts.
__________
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KS/2015:1811

§ 95
Ombyggnation av Ellös F-6 skollokaler till förskoleverksamhet
Förvaltningsområdeschef Henrik Lindh ger information i ärendet.
Nuvarande byggnad där Ellös förskola har sin verksamhet, är i stort behov av en
total ombyggnation. En upphandling är genomförd av arkitekt som fått uppdraget att
upprätta en grov skiss med förslag om ombyggnation av Ellös nuvarande F-6 skola
till förskoleverksamhet. Behovet av anpassningar av inomhusmiljön är marginella,
däremot finns det behov av större anpassningar av utomhusmiljön.
Dialog förs kring användandet av byggnadens övervåning och annexet som ligger i
anslutning till nuvarande F-6 skolan.
Politiskt beslut om budget och investeringsplan bör tas så snart som möjligt.
Utskottet för lärande beslutar
att lägga informationen till handlingarna.
__________
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§ 96
Information: Resultat i grundskolan årskurs 9 våren 2015
Utvecklingschef Lars Jansson ger information om studieresultaten i grundskolan
avseende årskurs 9 våren 2015.
Resultatet avseende meritvärde, baseras numera på 17 ämnen. Orust kommun har
goda skolresultat. Resultaten för årskurs 9 vårterminen 2015 ligger bra till i
förhållande till kommunala skolor i Västra Götaland och i toppskiktet inom
Fyrbodal.
Även andelen av våra elever som är behöriga till gymnasiet ökar och det är fler når
målen i alla ämnen jämfört med 2014.
Meritvärdet för 2015 hamnar på 219,1 vilket är ökning från 2014. Vi når dock inte
upp för meritvärdet för riket (224,7), men ligger över snittet för kommunala skolor i
Västra Götaland (217,4) och i nivå med kommunala skolor i riket (220,3).
Meritvärdet de senaste fyra åren är enligt följande:
2012
214,9
2013
217,9
2014
206.6
2015
219,1
Andelen som är behöriga till yrkesprogram på gymnasiet ökar från 84,3 procent
läsåret 2013/2014 till 88,9 procent (riket 85,6 procent) läsåret 2014/2015. Andelen
behöriga till yrkesprogram de senaste fem åren är enligt följande:
2011
92,1
2012
88,1
2013
91,3
2014
84,3
2015
88,9
Andelen som når målen i alla ämnen ökar under samma tidsperiod från 69,2 procent
till 75,7 procent (riket ligger på 77 procent).
Information ges om resultat och ranking i jämförelse med övriga kommuner inom
V8, där Orust kommun hamnar på plats 1 avseende meritvärde.
Utskottet för lärande beslutar
att lägga informationen till handlingarna.
__________
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2015-10-12

§ 97
Förvaltningens information
Förvaltningsområdeschef Henrik Lindh ger information om:
Rektor Henån 7-9 skola
Bo Larsson, som idag har varit anställd via bemanningsföretaget ”Rektor att hyra”,
börjar sin anställning vid Henån 7-9 skola, i kommunal regi, den 1 december 2015.
Samtliga personalgrupper har uttryckt stor positivitet kring Bo Larsson som rektor
och har önskemål om att han anställs som rektor för Henåns 7-9 skola.
Rektor Ellös F-6 skola
Nuvarande rektor Britt-Marie Andrén-Karlsson, har aviserat att hon avser avsluta sin
anställning i slutet av vårterminen 2016. Arbetet har startat kring rekrytering av ny
rektor.
Utskottet för lärande beslutar
att lägga informationen till handlingarna.
__________
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§ 98
Ordföranden informerar
Ordföranden ger information om:
Budgeten inom politiken
År 2014 hade utskottet för lärande ett underskott med 61 000 kronor och även för år
2015 visar prognosen på ett underskott. Dialog förs kring möjliga åtgärder för att
minska underskottet.
Verksamheterna inom Orust Gymnasieskola/Vuxenutbildning
Ordförande Kristina Svensson har gjort studiebesök i de olika verksamheterna som
ingår i Orust Gymnasieskola och vuxenutbildning. Syftet med besöken har varit att
skapa en bättre bild av verksamheterna inför det kommande verksamhetsbesöket.
Oktoberdagarna 2015
De politiker som deltog vid årets Oktoberdagar på Vann Konferenshotell, ger en
återkoppling kring upplägget av seminarier, föreläsningar osv. Politiken upplevde
dessa dagar mycket positiva. Det finns dock önskemål om att skapa tid för dialog i
form av nätverk, politiken emellan.
Utskottet för lärande beslutar
att lägga informationen till handlingarna.
__________
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LVS/2015:9

§ 99
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 2015-09-01-10-05. Under denna period har det inkommit två utredningar och rapporter: en som
avser Ellös skola och en som avser Orust Gymnasieskola.
Utskottet för lärande beslutar
att tacka för informationen, samt
att överlämna informationen till Kommunstyrelsen för kännedom.
__________

