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KALLELSE/underrättelse till
sammanträde

Ledamot som är förhindrad deltaga i
sammanträde inkallar vederbörande
ersättare att tjänstgöra.
Plats och tid
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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
Eva Widdenhielm, IKT-pedagog
Åsa Iletorp, IKT-pedagog
Susanne Göransson, barnomsorgsadministratör
Maria Josefsson Frisk, barnomsorgsadministratör

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

Utses att justera
Justeringens
plats och tid

Förvaltningsområde Lärande, 2017-09-14, klockan 07:30

Ärende

Dnr

1.

Information om IKT-arbetet i grundskolan

KS/2017:1506

2.

Situationen inom barnomsorgen

KS/2015:131

3.

Budgetuppföljning 2017

KS/2016:597

Föredragande

2017-09-04
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Ärende

Dnr

4.

Regler för barnomsorg på obekväm arbetstid
(Nattis)

KS/2017:1508

5.

Revidering av Riktlinjer för verksamhetsråden

KS/2017:1462

6.

Redovisning om studieresultat i grundskolan
våren 2017

KS/2017:1358

7.

Lokalförsörjningsplan för Förvaltningsområde KS/2016:200
Lärande

8.

Återkoppling: Tillsynsbesöket vid Orust
Waldorfförskola

KS/2016:1436

9.

Förvaltningens information 2017 (Lärande)

KS/2017:55

10.

Politikens information 2017 (Lärande)

KS/2017:54

11.

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

ORUST KOMMUN
Kristina Svensson
Ordförande

Marika Carlberg
Sekreterare

Föredragande

2017-09-04
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Information om IKT-arbetet i grundskolan
Dnr KS/2017:1506
Utvecklingschef Lars Jansson och IKT-pedagogerna Eva Widdenhjelm och Åsa
Iletorp ger information om IKT-arbetet i grundskolan.
__________
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Situationen inom barnomsorgen
Dnr KS/2015:131
Utskottet för lärande beslutade 2014-05-12, § 43, att det regelbundet ska ges
uppdaterad information om situationen inom barnomsorgen. I Orust kommun
erbjuds förskola i Ellös, Tvet, Varekil, Svanesund och Henån. Dessutom finns
fristående verksamhet i Svanvik (Varekil), Henån och Slussen.
Kommunen har skyldighet att erbjuda plats inom 4 månader. Aktuell kö är alltid en
ögonblicksbild, vilket gör att situationen kan förändras med kort varsel. Det görs en
månatlig uppföljning av situationen och kön inom barnomsorgen.
Barnomsorgsadministratörerna Susanne Göransson och Maria Josefsson Frisk ger
uppdaterad information kring kön till förskoleplatser och situationen inom
barnomsorgen.
__________
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Budgetuppföljning 2017
Dnr KS/2016:597
Förvaltningsområdeschef Henrik Lindh och ekonom Sandra Åström ger information
om upprättad prognos och delårsrapport om det ekonomiska utfallet avseende
budget 2017, utifrån perioden januari-augusti 2017.
__________
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Regler för barnomsorg på obekväm arbetstid (Nattis)
Dnr KS/2017:1508
Bakgrund
Förskolan ska tillhandahålla plats utifrån föräldrars arbetstid eller studier. Vanligtvis
burkar klockan 06:00 på morgonen till klockan 18:00 på kvällen utgöra ramtider.
Kommunen har idag ingen skyldighet att tillhandahålla barnomsorg på övrig tid.
Däremot är det en tydlig trend i samhället att allt fler kommuner öppnar barnomsorg
på obekväm arbetstid, vanligtvis kallat Nattis. Dessutom har Staten via Skolverket
beviljat bidrag för de kommuner som ordnar sådan verksamhet.
Sedan snart 20 år tillbaka har Orust kommun ordnat barnomsorg på obekväm arbetstid. Verksamheten har varit stabil, så till vida att alla behov har kunnat tillgodoses,
utan att några regler som anger vem som kan få plats har funnits. Verksamheten har
varit öppen alla dagar under hela året.
Under de senaste två åren har dock situationen förändrats. Allt fler barn önskar plats
och schematiderna har utökats. Eftersom verksamheten varit budgeterad för en viss
volym, har på senare tid allt fler barn inte kunnat få plats eftersom det varit fullt.
Verksamheten har utökat med viss personal för att kunna vara något fler barn men
det har ändå inte räckt för att alla som ๖nskar ska få plats.
Eftersom det inte funnits några framtagna regler för vem som kan få plats, har det
också varit mycket svårt att sortera i ansökningar och eventuellt begränsa närvarotider.
Förvaltningsområde Lärande har därför arbetat fram ”Regler för barnomsorg på
obekväm arbetstid”. Syftet är att tydligt ange vem som kan få plats och på vilka
grunder den kan nyttjas.
Barnkonventionens skrivning om ”barnets bästa” tolkas så att verksamheten inte
längre kommer att vara öppen alla dagar under året, utan kommer att vara stängd
vissa storhelger.
I framtagandet av reglerna har jämförelser gjorts med ett antal andra kommuner och
bedömningen är att de flesta tillämpar mycket snarlika regler.
Förslag till beslut
Utskottet för lärande föreslår Kommunstyrelsen besluta
att anta ”Regler f๖r barnomsorg på obekväm arbetstid”, daterad 2017-09-11.
__________
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Revidering av Riktlinjer för verksamhetsråden
Dnr KS/2017:1462
Bakgrund
2006-06-19 fattade Barn- och utbildningsnämnden beslut om ”Riktlinjer för verksamhetsråden”. Riktlinjerna utgick från dåvarande skollag och läroplaner för hur
samverkan mellan skola och hemmet skulle vara utformat. Där anges också att Barnoch utbildningsnämndens presidium regelbundet ska möta representanter för de
lokala verksamhetsråden.
Sedan 2006 har skollagstiftningen förändrats kraftigt och Orust kommun har genomfört en förändrad politisk organisation. Det finns därför skäl att uppdatera de tidigare
riktlinjerna så att de följer aktuell lagstiftning och dagens arbetsformer.
Förvaltningsområde Lärande har därför tagit fram nya riktlinjer för verksamhetsråden. De nya riktlinjerna bedöms ligga inom utskottet för lärandes ansvarsområde.
Därför föreslås de nya riktlinjerna antas av utskottet för lärande medan de gamla
riktlinjerna föreslås upphävas av nämnden, dvs Kommunstyrelsen.
Förslag till beslut
Utskottet för lärande beslutar
att anta ”Riktlinjer för verksamhetsråd” daterad 2017-09-11.
Utskottet för lärande föreslår Kommunstyrelsen besluta
att upphäva ”Riktlinjer för verksamhetsråden” antagen av Barn- och
utbildningsnämnden 2006-06-19.
__________
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Redovisning om studieresultat i grundskolan våren 2017
Dnr KS/2017:1358
Vid utskottet för lärandes sammanträde den 14 augusti, gav utvecklingschef Lars
Jansson information om studieresultat, betyg i grundskolan m m avseende
vårterminen 2017, samt en jämförelse med bland annat föregående år. Utskottet för
lärande uttryckte önskemål om att få en fördjupad information vid sammanträdet i
september månad.
Utvecklingschef Lars Jansson ger fördjupad information i ärendet.
__________
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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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Återkoppling: Tillsynsbesöket vid Orust Waldorfförskola
Dnr KS/2016:1436
Förvaltningsområdeschef Henrik Lindh, ordförande Kristina Svensson och vice
ordförande Veronica Almroth ger återkoppling från tillsynsbesöket vid Orust
Waldorfförskola.
__________
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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
inkommen rapport och utredning (2017) gällande diskriminering/kränkande
behandling: rapporten avser Varekils skola.
__________

