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KS/2014:569

§ 108
Information om uppföljning av resultatet av genomförd Sommarskola 2014
Orust kommun beviljades statsbidrag för anordnande av sommarskola. Statsbidraget
för sommarskola kan beviljas för elev som behöver den för att nå kunskapskraven i
ett eller flera ämnen. Bidraget är 1 000 kronor per elev och vecka.
Förvaltningsområdeschef Henrik Lindh ger information kring resultatet och uppföljning av sommarskolan som anordnades under 2014.
Sommarskolan bedrevs som halvdagar under tre veckor i Båtbyggarutbildningens
lokaler. Totalt 17 elever deltog. Av dessa elever är det fem elever som uppnått betyg
E i ämnet matematik och 1 elev som uppnått betyg i svenska. Inga elever uppnådde
betyg i ämnet engelska, som är ett komplext ämne där många olika delar ingår och
som är svårast betygsmässigt att få resultat i.
Sommarskolan upplevs ha varit en positiv satsning från båda parter. Denna typ av
studier är numera utformad som lovskola och kan bedrivas under läsårets samtliga
lov. En reflektion från personalen är att det varit roligt att se eleverna växa. Även
eleverna ha upplevt satsningen som positiv, lärande och givande.
Det finns önskemål om att fortsätta bedriva denna satsning.
Utskottet för lärande beslutar
att tacka för informationen.
_________
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KS/2014:1533

§ 109
Information kring uppdraget om utökad förskoleavdelning i Henån
Inom Orust kommun erbjuds förskola i Ellös, Tvet, Varekil, Svanesund och Henån.
Dessutom finns fristående verksamhet i Svanvik, Henån och Slussen.
Under ett vanligt verksamhetsår lämnar ett stort antal sexåringar verksamheten vid
sommaren inför förskoleklassen. Det innebär att vid höstterminens start finns det
oftast relativt gott om platser och föräldrar kan få den förskola de önskar. Därefter
fylls avdelningarna på och föräldrarnas förstahandsval blir svårare att tillmötesgå.
Framförallt brukar Henån och Svanesund få brist på platser. Föräldrar erbjuds då
de platser som finns kvar inom kommunen vilket gör att kommunen uppfyller
lagstiftningens krav om att erbjuda plats inom fyra månader. Under en längre tid har
det varit Ellös som har platser kvar när övriga orter har fulla avdelningar. Många
föräldrar väljer då att avvakta eftersom en plats i Ellös innebär långa transporter.
Under innevarande år verkar trycket på förskoleplatser i kommunen vara större än
normalt. Redan vid årsskiftet bedöms flera förskolor vara helt fulla och föräldrar
kommer då att hänvisas till Ellös.
Vid höstterminen 2015 är det en stor grupp sexåringar som går över till förskoleklassen och då bedöms antalet platser bättre möta efterfrågan.
För att kunna möta den stora efterfrågan på platser bedöms en utökning i Henån
bäst möta de behov som finns hos föräldrar. Rimligt är därför att under perioden
januari- juni driva ytterligare en avdelning med 10-18 platser i tillfälliga lokaler.
Utgångspunkten är att driva verksamheten i kommunens lokaler alternativt att hyra
lediga lokaler.
I budget för 2015 finns budgeterat för en halv avdelning i Ellös, alternativt den nya
Bagarevägen i Henån. Eftersom Bagarevägens förskola inte står klar under 2015 kan
dessa budgetmedel användas. En tillfällig utökning bedöms därför kunna ske inom
ram.
Carina Adolfsson, administratör för barnomsorgsfrågor, gav information om den
aktuella barnomsorgskön vid sammanträdet i oktober. Vid den tidpunkten aviserades
att kommunen skulle ha totalt 31 barn i kö som ansökt om barnomsorgsplats och 21
lediga platser under perioden januari-mars 2015.
Antalet ansökningar och lediga platser redovisades också per förskola:
• Bagarevägens förskola
5 barn i kö
inga lediga platser
• Ängsbergets förskola
5 barn i kö
3 lediga platser
• Ellös förskola
6 barn i kö
10 lediga platser
• Tvets förskola
4 barn i kö
en ledig plats
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inga lediga platser
5 lediga platser
2 lediga platser

Under perioden mars-juni i år placerades 23 barn inom barnomsorgen. Många av
dessa erbjöds då plats vid Ellös förskola. Det finns en allmän problematik när det
gäller att kunna erbjuda barnomsorg eftersom det är svårt att förutsäga behovet av
antalet platser och tidpunkt, och därmed tillgodose behovet av barnomsorg.
Den nya förskolan i Henån kommer troligen att kunna lösa barnomsorgssituationen
inför 2016 och hade kunnat ta emot fler barn reda till våren 2015 om den varit klar
för att tas i bruk.
Diskussioner fördes kring förslaget till beslut och andra lösningar för att lösa behovet
av barnomsorgsplatser under våren 2015.
Ingrid Cassel föreslog att utskottet för lärande skulle besluta enligt förslag med
tillägget att den tillfälliga utökningen ska genomföras inom förskolans budgetram.
Utskottet för lärande beslutade 2014-10-13, § 88, att ge Förvaltningsområde Lärande
i uppdrag, att utöka förskolan i Henån med en avdelning, under perioden januari till
och med juni 2015 och att den tillfälliga utökningen ska genomföras inom förskolans
budgetram.
_________
Förvaltningsområdeschef Henrik Lindh ger information kring uppdraget om utökad
förskoleavdelning i Henån. Verksamheten kommer att bedrivas i Öppna förskolans
lokaler. Förhandling är genomförd med de fackliga organisationerna, en risk- och
konsekvensanalys ska upprättas, skyddsronder ska genomföras, akustikplattor kommer att monteras och berörd personal är informerad.
I dagsläget är ambitionen att öppna avdelningen den 12 januari 2015. Arbete med
anställande av personal pågår. Rekryteringen av behörig personal påverkas av
svårigheten att ge konkurrenskraftiga löner. Kostnaderna är den tillfälliga avdelningen beräknas hållas inom budgetram.
Utskottet för lärande beslutar
att tacka för informationen.
_________
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KS/2014:405

§ 110
Budget 2015 Förvaltningsområde Lärande - Avstämning kring ram och
målarbete
Förvaltningsområdeschef Henrik Lindh gav information i ärendet budget för år 2015
utifrån genomförda budgetanpassningar 2014 vid utskottets sammanträde den 10
november.
Utifrån budgetram i inriktningsbudget och tillskottet med 900 tkr, kan förvaltningen
fortsätta bedriva den verksamhet som bedrivs idag, vill vi åstadkomma mer behövs
ytterligare tillskott av budgetmedel. Det är viktigt med en bra och rimlig grundbemanning för att verksamheten ska kunna bedrivas optimalt. Det finns inga medel i
nuvarande budget för de elever som har extraordinära behov som inte går att lösa
inom ordinarie skolverksamhet.
Kristina Svensson (mp) framförde att det är viktigt att ha gemensamma och långsiktiga mål med verksamheterna, och att dessa är över partigränserna. Målvärdena
behöver vara applicerbara på verksamheten och vara mätbara.
Ingrid Cassel (m) belyste att Förvaltningsområde Lärande avviker när det gäller
kostnader för konsulter och handledning. Förvaltningsområdeschef Henrik Lindh
informerar om att handledning köps externt men då främst för yrkesgrupperna
kurator, specialpedagog och personal inom särskolan. Det finns ingen tradition att
i högre grad nyttja handledning inom lärandes verksamheter.
_________
Förvaltningsområdeschefen Henrik Lindh ger information i ärendet. Budgetarbetet
pågår, det finns dock fortfarande frågeställningar att ta ställning till och få svar på
innan budgeten för 2015 kan slutföras. I dagsläget prognostiseras ett litet utrymme
att fördela i budgetarbetet. Vid tilldelning av budgetmedel finns det områden med
behov av ökad budgetfördelning. Några av dessa är behov av särskilt stöd i förskolan
och bemanning för mottagande av nyanlända i skolans verksamhet.
Inskrivning av asylsökande barn i kommunens verksamhet, sker via Migrationsverket
som är kommunens kontakt kring vilka barn som önskar skolgång.
När det gäller målarbetet behöver en prioritering göras av de riktade uppdrag som
anges i budgeten för 2015. Många av de riktade uppdragen utgår från resultat där
aktiviteter är kopplade. Vid vissa av de riktade uppdragen är det svårt att koppla
”centrala” aktiviteter i varje mål för att kunna uppfylla dem.
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En presentation görs av förslag till prioriteringar samt indikator för hur dessa kan
mätas. Arbetet beräknas vara klart vid årsskiftet.
Utskottet för lärande beslutar
att tacka för informationen.
_________
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2014-12-01
KS/2014:666

§ 111
Redovisning av inkomna svar på enkät kring utveckling av verksamhetsråden
Nuvarande ”Riktlinjer för verksamhetsråden” inom Barn- och utbildningsförvaltningen, fastställdes av Barn- och utbildningsnämnden 2006-06-19, § 74.
I ”Riktlinjer för verksamhetsråden inom barn- och utbildningsförvaltningen” finns
arbetet beskrivna utifrån följande rubriker:
• Mål
• Syfte
• Indelning
• Sammansättning
• Arbetsformer
• Presidiets möte med verksamhetsråden
Verksamhetsråd finns vid samtliga kommunala förskolor och grundskolor där
föräldrar, personal och skolornas elever diskuterar verksamheten med ansvarig
förskolechef/rektor.
Syfte med verksamhetsråden är att de ska fungera som information- och samrådsorgan mellan barn/elever, föräldrar, personal och arbetsledning vid förskolan
respektive skolan. Det innebär att arbetsledningen vid förskolan/skolan, så långt
det är möjligt, bör samråda med verksamhetsrådet innan beslut fattas i frågor av
större principiell karaktär.
Behov finns att göra en översyn och uppdatering av riktlinjerna.
Förvaltningsområdeschef Henrik Lindh och ordförande Kristina Svensson gav
information i ärendet vid utskottets sammanträde den 12 maj.
Utskottet för lärande beslutade 2014-05-12, § 50, att förvaltningen i uppdrag att
skicka Riktlinjerna för verksamhetsråden inom Förvaltningsområde Lärande på
remiss till berörda instanser, för uppdatering.
_________
Förvaltningsområdeschef Henrik Lindh redovisar resultatet av inkomna svar på
genomförd enkät kring utveckling av verksamhetsråden. Remisstiden har varit till
och med fredagen den 28 november och utgått från fem frågor. Dessa frågor har till
exempel handlat om vad som fungerar bra idag, vad som upplevs behöver utvecklas
och hur en dialog med politiken kan se ut.
Vid en genomgång av de inkomna svaren kan det konstateras att de flesta tycker att
man är nöjda med och att nuvarande riktlinjer och hantering fungerar bra.
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De förslag som lämnats kring utveckling är bland annat återkopplingen från verksamhetsbesöken, återkoppling från utskottets möten, att de lokala verksamhetsråden
har bättre koppling till de centrala verksamhetsråden och en bättre koppling mellan
verksamhetsråden och vårdnadshavare. När det gäller antal möten för centrala
verksamhetsrådet, upplevs en gång per termin vara tillräckligt ofta.
Det finns skäl för att uppdatera och anpassa nuvarande riktlinjer, som reviderades
senast år 2006. Diskussion förs kring önskemål från politiken. Ingrid Cassel (m)
föreslår att förvaltningen undersöker om det centrala verksamhetsrådet har någon
fråga som bör fångas upp eller ske avstämning kring.
Utskottet för lärande beslutar
att ge Förvaltningsområde Lärande i uppdrag att uppdatera och anpassa nuvarande
riktlinjer.
_________
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Exp:
Kommunstyrelsen
KS/2014:1406
§ 112
Remissvar på motion om schemalagd fysisk aktivitet i grundskolan
Sven Olsson, Kristina Svensson och Johan Söderpalm, Miljöpartiet, föreslår i en
motion inkommen 2014-09-11 kommunfullmäktige besluta att uppdra till kommunstyrelsen att utreda möjligheterna att införa schemalagd fysisk aktivitet minst en
timme om dagen för alla elever i grundskolan.
Det är idag oomtvistat att fysisk aktivitet är en bidragande faktor till god hälsa. Bland
barn och elever finns det stora skillnader, många är fysiskt aktiva både på raster och
på fritiden medan andra inte alls rör sig i den omfattning som de borde.
I grundskolans läroplan, Lgr 11, står följande: ”Skolan ska sträva efter att erbjuda alla
elever daglig fysisk aktivitet inom ramen för hela skoldagen”.
Skolorna på Orust prövar idag på olika sätt att under skoldagen stimulera till fysisk
aktivitet. På två skolor finns det organiserad rastaktivitet som syftar till att ökar
elevernas fysiska aktivitet. På en tredje skola kommer några grupper att ha dagliga
pulshöjande aktiviteter. Syftet är att se hur dessa klasser och elever påverkas i det
dagliga skolarbetet. Beroende på vad utvärderingen visar kan det sedan införas på
hela skolan.
Alla elever har schemalagda idrottslektioner minst 2 gånger/vecka enligt den timplan
som gäller för grundskolan. Det står kommunen fritt att utöka denna tid. Om
samtliga elever skulle få 60 minuters schemalagd fysisk aktivitet under de skoldagar
då det inte är idrottslektioner skulle schematiden i skolan totalt utökas med drygt
10%. Under förutsättning att den fysiska aktiviteten är ledd av lärare kommer
motsvarande kostnad att behöva tillföras i budget. Ett stort antal elever reser till och
från skolan med skolskjuts. Med en förlängd skoldag kommer skolskjutstrafiken att
behöva läggas om.
Utifrån läroplanens skrivning om att sträva efter daglig fysisk aktivitet kommer
skolorna på Orust att utveckla formerna för detta med samma syfte som
förslagsställarna till motionen har. Att förlänga skoldagen bedöms idag inte vara
varken ekonomiskt eller organisatoriskt rimligt.
Förslag till beslut
Utskottet för lärande föreslår Kommunstyrelsen besluta
Kommunstyrelsen beslutar
att Förvaltningsområde Lärande fortsätter sitt pågående arbete med att utifrån
läroplanens skrivning sträva efter daglig fysisk aktivitet och därmed inte i nuläget
utreda möjligheten att införa fysisk aktivitet minst en timme om dagen, samt
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att därmed anse motionen vara besvarad.
Förvaltningsområdeschef Henrik Lindh ger kompletterande och förtydligande
information i ärendet.
Utskottet för lärande föreslår Kommunstyrelsen besluta
Kommunstyrelsen beslutar
att Förvaltningsområde Lärande fortsätter sitt pågående arbete med att utifrån
läroplanens skrivning sträva efter daglig fysisk aktivitet och därmed inte i nuläget
utreda möjligheten att införa fysisk aktivitet minst en timme om dagen, samt
att därmed anse motionen vara besvarad.
_________
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KS/2013:891

§ 113
Lokalförsörjningsplan för Förvaltningsområde Lärande
Förvaltningsområdeschef Henrik Lindh har vid utskottet för lärandes sammanträden
tidigare i år, gett information om Förvaltningsområdet Lärandes framtida lokalbehov.
Den lokalförsörjningsgrupp som finns i kommunen och består av chefer och tjänstemän från samtliga förvaltningsområden, ser behoven och arbetar gemensamt med
frågan ur ett helhetsperspektiv.
Utskottet för lärande beslutade 2014-02-10, § 7, att information om lokalerna ska ges
regelbundet.
Förvaltningsområdeschef Henrik Lindh ger uppdaterad information i ärendet.
Bagarevägens förskola
En detaljerad tidsplan har inkommit angående arbetet med nybyggnationen av
Bagarevägens förskola. Några av de viktiga hållpunkterna i tidsplanen är att det i
början av januari 2015 påbörjas arbete med rivning av nuvarande förskolebyggnad,
i början av februari startar arbetet med mark- och grundläggning och i slutet av
februari påbörjas bygg- och installationsarbetet med en ny förskola. Överlämning
av den nya förskolan till verksamheten beräknas kunna ske den 25 april 2016.
Varekils skola
Fredagen den 5 december genomförs besiktning av arbetet med etapp 1, som
därmed är klar för inflyttning av skolans verksamhet. I samband med detta påbörjas
arbetet med etapp 2. Ombyggnationen beräknas vara klar enligt tidsplan, i slutet av
mars 2015.
Gymnasiet/Vuxenutbildningen
3-4 personer uppvisar fortfarande symptom av inomhusmiljön i verksamhetens
lokaler. En tillfällig lösning har genomförts i form av placering i annan lokal. En
grundlig undersökning bedöms vara gjord kring den problematik som uppstod under
våren 2015. Detta gör att problematiken hanteras på individnivå och tillsammans
med företagshälsovården.
Henåns skola
Förseningen av att verksamheten kan ta skolans nya lokaler i bruk, medför konsekvenser för situationen vid Ellös förskola. Förskolans lokaler behöver åtgärdas snarast
alternativt andra lokaler.
Utskottet för lärande beslutar
att tacka för informationen.
_________
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§ 114
Förvaltningens information
Förvaltningsområdeschef Henrik Lindh ger information om:
1. Skolinspektionens tillsyn 2015
Skolinspektionen granskar regelbundet all skolverksamhet i landet. Från och med
år 2015 kommer Skolinspektionen att förändra och anpassa tillsynen, vilket innebär en uppdatering av bedömningsunderlagen. Den nya formen av tillsyn och
utredning har en tydlig koppling till kvalitet och stort fokus på huvudmannens
centrala ansvarsområden: förutsättningar för utbildningen (till exempel om vi
har system, behöriga rektorer, om vi erbjuder modersmål och utreder kränkande
behandling skyndsamt) och utveckling av utbildningen. Alla skolformer ingår i
tillsynen.
På skolenheten granskas bland annat områdena:
• undervisning och lärande
• extra anpassningar och särskilt stöd
• bedömning och betygssättning
• trygghet, studiero och kränkande behandling
• förutsättningar för lärande och trygghet
• styrning och utveckling av verksamheten
I Orust kommun är det Ängås 7-9 skola och Henåns 4-6 skola som får besök
av Skolinspektionen.
2. Statsbidrag för läxhjälp
Orust kommun har beviljats ett statsbidrag med 36 300 kronor för läxhjälp,
avseende hösten 2014. Skolverket har fördelat statsbidraget genom urvalet
att prioritera huvudmän för skolor med låga studieresultat.
3. Henåns skola år 4-6
Biträdande rektor vid Henåns skola är sjukskriven fram till årsskiftet 2014/2015.
Rektor Jenny Saar ansvarar tillsvidare för verksamheten.
4. Rektor Varekils skola
Peter Nilsson gör sin sista arbetsdag i Orust kommun den 8 december. Samma
dag börjar Vendela Lekander sin anställning som ny rektor vid Varekils skola.
Utskottet för lärande beslutar
att tacka för informationen.
_________
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Exp:
Kommunstyrelsen
LVS/2014:3
§ 115
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. Förvaltningsområdeschef Henrik Lindh ger
information och redovisning av inkomna rapporter och utredningar gällande
kränkande behandling för perioden 2014-07-18 till 2014-10-06.
Det har inkommit sexton utredningar och rapporter från Henåns skola och en
utredning och rapport från Ängås skola. Fjorton av rapporterna handlar om bråk
mellan elever, som utgörs av enstaka händelser och ofta utifrån bristande impulskontroll. Tio av rapporterna avser samma elev, vars utåtagerande berör olika lever
och där det bedöms behov av en fördjupande utredning. Två rapporter handlar om
incidenter mellan elev och personal, vilka ska ingå i annan rutin.
Utskottet för lärande beslutar
att tacka för informationen, samt
att överlämna ovanstående myndighets beslut till Kommunstyrelsen för kännedom.
_________
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Exp:
Kommunstyrelsen

§ 116
Information: Anmälan/Svar från Skolinspektionen och övriga myndigheter
Förvaltningsområdeschef Henrik Lindh ger information gällande inkomna beslut i
anmälningsärenden från Förvaltningsrätten och Kammarrätten i Göteborg.
1. Förvaltningsrättens beslut av 2014-11-04 i ärende gällande Laglighetsprövning
enligt kommunallagen (överklagande av barnomsorgsavgift). Dnr KS/2014:1324.
Förvaltningsrätten avvisar överklagandet. Alla kommunala beslut kan inte prövas
såsom laglighetsprövning. Beslut som är av rent förberedande eller verkställande
art kan exempelvis inte överklagas alls. Ett exempel på rent verkställande art är
avgiftsdebitering enligt fastställd taxa. Av underlagen framkommer inget annat än
att Orust kommun har debiterat barnomsorgsavgift enligt en gällande taxa.
2. Kammarrättens beslut av 2014-11-04 i ärende gällande Prövningstillstånd i ärende
om skolskjuts. Dnr KS/2013:1488.
Kammarrätten meddelar inte prövningstillstånd, förvaltningsrättens avgörande
står därför fast. För att kammarrätten ska pröva överklagandet krävs prövningstillstånd. Kammarrätten har gått igenom allt material som finns i målet och
kommit fram till att prövningstillstånd inte ska meddelas. Överklagandet kommer
därför inte att prövas av kammarrätten.
3. Kammarrättens beslut av 2014-11-04 i ärende gällande Prövningstillstånd i ärende
om skolskjuts. Dnr KS/2013:1489.
Kammarrätten meddelar inte prövningstillstånd, förvaltningsrättens avgörande
står därför fast. För att kammarrätten ska pröva överklagandet krävs prövningstillstånd. Kammarrätten har gått igenom allt material som finns i målet och
kommit fram till att prövningstillstånd inte ska meddelas. Överklagandet kommer
därför inte att prövas av kammarrätten.
Utskottet för lärande beslutar
att tacka för informationen, samt
att överlämna ovanstående myndighets beslut till Kommunstyrelsen för kännedom.
_________

Orust kommun

Utskottet för lärande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 15

2014-12-01
KS/2014:1745

§ 117
Redovisning av genomförda brukarenkäter inom grundskola och gymnasium
Utvecklingschef Lars Jansson redovisar resultatet av genomförda brukarenkäter inom
grundskola och gymnasium, som gjordes under oktober-november och som årligen
kommer att genomföras.
Brukarenkäterna vänder sig till elever och vårdnadshavare för årskurserna 2, 5 och 8
samt endast eleverna vid gymnasieutbildningen på Orust. Syftet var att få ett underlag kring mjuka värden för att analysera verksamheten. Analysen ska vara en del av
enhetens och huvudmannens systematiska kvalitetsarbete. I brukarenkäten ingår
några av frågorna som finns i SKL’s Öppna Jämförelser.
Det har varit bra svarsfrekvens hos eleverna, däremot var svarsfrekvensen låg hos
vårdnadshavarna. En reflektion är att tryggheten generellt sätt är hög, nöjdindex
sjunker i stigande åldrar och att arbetsro är ett utvecklingsområde i alla åldrar.
Enkätsvaren redovisas i både antal och procentform samt i stapelform per skola.
Utskottet för lärande beslutar
att tacka för informationen.
_________

Orust kommun

Utskottet för lärande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 16

2014-12-01
KS/2012:266

§ 118
Matematiksatsning PISA 2015 - Projekt inom SKL
Alexander Hutter (s) ger information om en kommande föreläsning om vad unga
möter på internet. Droger och prostitution förekommer och i motsats vad man kan
tro i större grad hos pojkar än flickor, dock uppfattar många pojkar det inte som
prostitution.
Utvecklingschef Lars Jansson och Alexander Hutter återkopplar från nätverksträffen
SKL matematik PISA 2015. Man diskuterade på träffen innebörden av legitimation,
behörighet och kompetens. Man lyfte vidare Angereds screeningarbete för att
identifiera de elever som behöver stöd. Kommungruppen från Orust ska ta fram en
handlingsplan med aktiviteter kring beslutade operativa mål så att arbetet tar fart i
verksamheterna. Vidare ska man verka för att ta in nya personer i kommungruppen
då avhopp skett.
Utskottet för lärande beslutar
att tacka för informationen.
_________

