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KS/2017:476
§ 30
Kvalitetsuppföljning av Elevhälsans medicinska insats i Orust kommun år 2016
Medicinskt ledningsansvariga Anita Mattsson ger information om kvalitetsuppföljningen
avseende elevhälsans medicinska insats i Orust kommun år 2016, utifrån olika huvudrubriker:
Organisation
Verksamheten fungerar bra. Under vårterminen 2016 bestod verksamheten av 3,3
skolskötersketjänster, 30 procent mediciniskt ledningsansvarig (MLA) och 10 procent
systemansvarig för dokumentationssystemet PMO. Detta var fördelat på 3 heltidstjänster
och en tjänst på 70 procent. Det fanns även en timanställd skolsköterska som främst
arbetade med nyanlända elever. Från och med höstterminen gjordes en utökning av
antalet skolskötersketjänster, med anledning av det ökade antalet nyanlända elever som
kom till kommunen. Utökningen har delvis finansierats med hjälp av statsbidrag.
Elevhälsan
Skolsköterskorna är en del av elevhälsoarbetet tillsammans med, skolkuratorer, specialpedagoger och rektorer i de lokala elevhälsoteamen på skolorna. Man medverkar i
elevhälsomöten och i elevhälsokonferenser då medicinsk kompetens behövs samt i
Västbusmöten m m. Elevhälsan har många olika samarbetspartners utanför det lokala
elevhälsoteamet som till exempel BVC, förskola, socialtjänst, BUP, skolpsykolog,
hörselvården, ungdomsmottagningen, barn- och ungdomskliniken, NP-teamet och
barn- och ungdomshabiliteringen.
Hälsopedagogiska uppgifter
Skolsköterskornas huvudsakliga uppdrag är att arbeta förebyggande och hälsofrämjande. I
det hälsofrämjande arbetet ingår hälsobesöken, där syftet främst är att främja och stärka
sunda levnadsvanor. Mycket arbete genomförs med barn och ungdomar med övervikt
och fetma, där man ger råd om kost och fysisk aktivitet till barn/ungdomar och föräldrar.
Uppdraget har dock förändrats markant: ett stort antal elever är i behov av råd och stöd
för både fysiska och psykiska hälsoproblem. Elever med neuropsykiatrisk problematik
innebär arbetsinsats hos elevhälsans personal för bland annat justering av medicinering
och olika kontroller. BUP önskar hjälp av elevhälsan för olika kontroller. Detta är
tidskrävande för elevhälsans personal, men fungerar bra för elever och föräldrar som
slipper resor och frånvaro från skolan.
Dokumentation och journalhantering
All dokumentation sker i journalsystemet PMO, som upplevs som ett bra dokumentationssystem. Systemet delas idag inte med kuratorer, specialpedagog eller rektorerna.
Önskemål finns om att hela elevhälsan ska få PMO som dokumentationssystem, vilket
skulle ge bättre förutsättningar för en samlad bild kring varje elev.
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Vaccinationer
Vaccinationer har erbjudits enligt det nationella vaccinationsprogrammet. Nyanlända
erbjuds både kompletterande vaccinationer och vid behov grundvaccinering, vilket
merparten tackar ja till. Många nyanlända är ovaccinerade och behöver få vaccinationer
från grunden, vilket är ett tidskrävande arbete. Vissa vaccinationer kan ges vid samma
tillfälle, medan vissa behöver ges med visst tidsintervall. Flickor har erbjudits HPVvaccination men relativt många har, troligen i och med medias debatt, tackat nej till
erbjudandet om vaccination.
Hälsobesök
Hälsobesök har genomförts på skolorna enligt bland annat Skollagen, Socialstyrelsen
och Skolverket. Omfattande hälsobesök genomförs i förskoleklass, årskurs 4, årskurs 7
och årskurs 1 på gymnasiet. Elever i årskurs 4, årskurs 7 och årskurs 1 på gymnasiet
deltar i hälsoenkäter, som sedan ligger till grund för hälsosamtalen.
Lokaler och utrustning
Vid de flesta av kommunens skolor har elevhälsan ändamålsenliga lokaler och utrustning.
På Ängås skola är tätningen runt dörrarna till skolsköterskemottagningen bristfällig och
uppfyller därmed inte kravet på sekretess. På gymnasieskolan saknas tvättställ i skolsköterskans lokal, anledningen till detta upplevs vara den ursprungliga tanken att
gymnasie-skolan skulle nyttja elevhälsans lokaler vid Henåns skola.
Avvikelse Lex Maria
Inga Lex Maria anmälningar har gjorts under 2016.
Övrigt
Elevhälsans metodbok uppdateras och revideras kontinuerligt. Det finns rutiner för riskoch avvikelsehantering, arbete sker utifrån ett årshjul som revideras kontinuerligt och
egenkontroller genomförs.
Elevhälsan har regelbundna träffar och deltar vid olika nätverksträffar.
Dialog förs kring välfärdsbokslutet som informerades om vid Folkhälsorådets sammanträde, som bland annat belyste elevers hälsa och utsatthet för våld eller hot i både
hemmiljö och skolan. Det upplevs att det finns behov av att upprätta någon form av
åtgärdsplan med olika åtgärdssteg för att bättre kunna ge eleven det stöd och insatser som
behövs för att förbättra elevens situation.
Ängås skola upplever att ungdomar vid Svanesunds skola har betydligt svårare idag med
tillgänglighet till ungdomsmottagningens verksamhet, i och med att verksamheten numera
endast är förlagd till Henån.
Information ges även kring upprättad patientsäkerhetsberättelse för år 2016 samt statistik
från genomförda enkäter om BMI, elevers kostvanor samt fysiska- och psykiska hälsa
Utskottet för lärande beslutar
att tacka för informationen och lägga den till handlingarna.
__________
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Exp: Kommunstyrelsen
KS/2017:198
§ 31
Remissvar på Motion om utredning för införande av central vikariepool inom
lärande och omsorg
Bakgrund
Liberalerna föreslår i en motion daterad 2017-02-02 att:
• En utredning tillsätts för att snarast möjligt kunna lägga ett förslag om hur en central
vikariepool med tillsvidareanställd personal för verksamheterna lärande och omsorg
ska kunna införas så snart som möjligt
• En utvärdering av kvalitetseffekter och kostnader görs ett år efter att systemet införts.
Inom Förvaltningsområde Omsorg finns sedan många år tillbaka en central organisation
för bemanning och den administration som hör dit. Den betjänar i första hand äldreboenden och hemtjänsten som har ett omfattande behov av vikarier.
Inom Förvaltningsområde Lärande sköts ordinarie vikarieanskaffning via skolornas
administration. Personal finns på plats från klockan 07:00 på morgonen för att lösa akuta
vakanser. Om det finns plötslig frånvaro inom förskolan som öppnar redan klockan 06:00
på morgonen så brukar förskolans personal själva ringa in personal.
Under en tid har diskussioner förts huruvida det är möjligt att låta Omsorgs bemanningsenhet även sköta vikarieanskaffning för Lärandes verksamhet. Det ser ut som att det
skulle vara möjligt men givetvis då till en väsentlig kostnad eftersom bemanningsenheten
då måste förstärkas.
När det gäller kommunens skolor menar rektorerna att de vill hantera vikarieanskaffningen själva på sina skolor eftersom det oftast handlar om specialiserad personal och
administratörernas person-kännedom spelar stor roll för att hitta rätt person till en
vikariesituation.
Inom förskolan är problemet större eftersom det visar sig att många förskolor ringer efter
samma vikarie och som i många fall då redan är uppbokad.
För att förbättra detta planerar Förvaltningsområde Lärande nu att använda ett befintligt
personal-system, Besched, för att vikarier själva ska kunna lägga in när de vill arbeta.
Skolornas administratörer kan då gå in och boka upp personer för arbete och de som är
bokade är då inte längre tillgängliga i systemet. Det är också möjligt att med en smsfunktion för att förenkla kommunikationen.
Utgångspunkten är att planera för införande av systemet under våren 2017 för att sedan
kunna börja arbeta i det från och med höstterminens början. Planen är framtagen av
kommunens förskolechefer i samarbete med personalavdelningen.
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Förvaltningens bedömning är att detta system kan motsvara de behov som finns och till
en betydligt lägre kostnad än att ingå i den befintliga bemanningsenheten. En utvärdering
behöver göras efter det att systemet varit igång en tid.
Ängås skola är utsedd som pilotgrupp i detta arbete och kommer att få insyn och
information om systemet från kommunens Vakansförmedling.
Veronica Almroth (L) ställer fråga kring kvalitet, bemanning och kontinuitet som
motionen belyser. Förvaltningsområdeschef Henrik Lindh ger svar och förtydligande
information. Veronica Almroth (L) yrkar bifall till motionen.
Utskottet för Lärande föreslår Kommunstyrelsen besluta
Kommunstyrelsen beslutar
att pågående arbete inom Förvaltningsområde Lärande motsvarar intentionerna i
motionen, samt
att därmed anse motionen vara besvarad.
__________
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Exp: Kommunstyrelsen
KS/2017:436
§ 32
Remissvar till Skolinspektionen angående ansökan från Thoren Innovation School
AB om godkännande som huvudman för en utökning av befintlig fristående
gymnasieskola i Uddevalla kommun (Dnr 32-2017:841)
Ärendet
Thoren Innovation School AB har ansökt hos Skolinspektionen om godkännande för
utökning av program vid befintlig skolenhet i Uddevalla kommun. Idag finns 108 elever
inom Teknik- och El-och energiprogrammen på skolan. Ansökan gäller Naturvetenskapsprogrammet med inriktning naturvetenskap och naturvetenskap och samhälle, El- och
energiprogrammet med inriktning automation, Estetiska programmet med inriktning
estetik och media och Teknikprogrammet med inriktning teknikvetenskap och
produktionsteknik. Ansökan gäller sammanlagt 165 platser vid fullt utbyggd verksamhet.
Orust kommun bedriver idag ingen egen gymnasieskola inom angivna program utan
kommunens elever bereds plats inom i första hand Uddevalla och Stenungsunds
gymnasieskolor. Kommunerna inom Fyrbodals kommunalförbund har ett samverkansavtal gällande gymnasieutbildning. Uddevalla kommun och Orust kommun ingår i
Fyrbodals kommunalförbund.
Inom Orust kommun erbjuds idag i första hand Hantverksprogrammet med inriktning
finsnickeri. Programmet har riksintag. Idag finns där 5 elever. I övrigt kan kommunen
erbjuda ett fåtal program utifrån elevers önskemål. Idag finns sammanlagt 6 elever inom
Handel- och administrations-programmet, Vård- och omsorgsprogrammet och
Samhällsprogrammet. Kommunens intention med att erbjuda program på Orust är att
vara ett komplement för ett fåtal elever som önskar att läsa på hemorten, inte att
konkurrera med de utbildningar som bedrivs i Uddevalla och Stenungsund. Kommunen
ser därför att ett utökat programutbud bland gymnasieskolor i Uddevalla framförallt ökar
konkurrensen mellan gymnasieskolor i Uddevalla.
Befolkningsprognos gällande antal 16-åringar folkbokförda i kommunen de kommande
fem åren.
2017
2018
2019
2020
2021
2022

162
165
124
150
152
167

Inom Orust kommun finns idag inga utbildningar inom sökta program. Inte heller
planeras för att längre fram erbjuda dessa program.
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Under de senaste åren har elevkullarnas storlek till gymnasieskolan minskat. För Orust
kommun är Uddevalla den största mottagaren av gymnasieelever. Om antalet platser
utökas kan det leda till kostnadsökningar och svårigheter att upprätthålla kvalitet inom
utbildningen. Skolinspektionen bör därför i sitt beslut tillse att det finns en efterfrågan
på platser och därmed rimlighet i att utöka antalet platser inom sökta program.
Utskottet för lärande föreslår Kommunstyrelsen besluta
Kommunstyrelsen beslutar
att svara Skolinspektionen med Förvaltningsområdeschefens skrivelse.
__________
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Exp: Kommunstyrelsen
KS/2017:437
§ 33
Remissvar till Skolinspektionen angående ansökan från Folkuniversitetet kursverksamheten vid Göteborgs universitet om godkännande som huvudman för en
nyetablering av fristående gymnasieskola vid Folkuniversitetets Gymnasium i
Uddevalla kommun (Dnr 32-2017:1047)
Ärendet
Folkuniversitetet kursverksamheten vid Göteborgs universitet har ansökt hos
Skolinspektionen om godkännande för nyetablering av fristående gymnasieskola.
Ansökan gäller Samhällsvetenskaps-programmet med inriktningarna samhällsvetenskap
samt beteendevetenskap och Naturvetenskaps-programmet med inriktningarna
naturvetenskap samt naturvetenskap och samhälle Ansökan gäller sammanlagt 180 platser
vid fullt utbyggd verksamhet.
Orust kommuns elever bereds plats inom i första hand Uddevalla och Stenungsunds
gymnasieskolor. Kommunerna inom Fyrbodals kommunalförbund har ett samverkansavtal gällande gymnasie-utbildning. Uddevalla kommun och Orust kommun ingår i
Fyrbodals kommunalförbund.
Inom Orust kommun erbjuds idag i första hand Hantverksprogrammet med inriktning
finsnickeri. Programmet har riksintag. Där finns idag 5 elever. I övrigt kan kommunen
erbjuda ett fåtal program utifrån elevers önskemål. Idag finns sammanlagt 6 elever inom
Handel- och administrations-programmet, Vård- och omsorgsprogrammet och Samhällsprogrammet. Kommunens intention med att erbjuda program på Orust är att vara ett
komplement för ett fåtal elever som önskar att läsa på hemorten, inte att konkurrera med
de utbildningar som bedrivs i Uddevalla och Stenungsund. Kommunen ser därför att ett
utökat programutbud bland gymnasieskolor i Uddevalla framförallt ökar konkurrensen
mellan gymnasieskolor i Uddevalla.
Befolkningsprognos gällande antal 16-åringar folkbokförda i kommunen de kommande
fem åren.
2017
2018
2019
2020
2021
2022

162
165
124
150
152
167

Inom Orust kommun finns idag två elever som läser Samhällsprogrammet. Det kan även
under kommande år finna enstaka elever som läser inom programmet. Orust kommun ser
inte program-utbudet i Uddevalla som en konkurrent utan utbildningen inom Samhällsprogrammet på Orust bedrivs utifrån individuella överenskommelser.
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Under de senaste åren har elevkullarnas storlek till gymnasieskolan minskat. För Orust
kommun är Uddevalla den största mottagaren av gymnasieelever. Om antalet platser
utökas kan det leda till kostnadsökningar och svårigheter att upprätthålla kvalitet inom
utbildningen. Skolinspektionen bör därför i sitt beslut tillse att det finns en efterfrågan på
platser och därmed rimlighet i att utöka antalet platser inom sökta program.
Utskottet för lärande föreslår Kommunstyrelsen besluta
Kommunstyrelsen beslutar
att svara Skolinspektionen med Förvaltningsområdeschefens skrivelse.
__________
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Exp: Kommunstyrelsen
KS/2017:473
§ 34
Utökning av förskoleavdelning i Varekil
Bakgrund
Förvaltningsområde Lärande följer regelbundet upp kösituationen och förväntade behovet av platser inom alla kommunens förskoleområden. Vid denna tid på året finns en
tydlig bild av antalet avgående 6-åringar och vilka som står i kö för plats efter sommaren.
Hur många som är födda under 2016 är också en viktig parameter för att bedöma
kommande behov av platser under läsåret. Totalt lämnar 101 6-åringar förskolan i
sommar. Det är en betydligt mindre grupp än vad som är vanligt. Det frigörs därmed
mindre platser för de som står i kö. 120 barn är födda 2016.
Under 2016 tillfördes nya avdelningar i Henån och Svanesund. Dessa är idag helt fulla
och som prognosen är nu kommer de också under nästa läsår var fyllda. Det är endast i
Ellös och Tvet som det kan vara ett visst överskott på platser under nästa läsår.
Under innevarande läsår har det var ett tydligt underskott på platser i Varekil. Det innebär
att många barn har hänvisats plats i Svanesund och i Tvet. I sommar är det 11 barn som
lämnar sina platser i Varekils förskola medan det redan nu i mitten på mars står 22 barn i
kö. Det är därför helt uppenbart att det kommer att vara ett stort underskott på platser i
Varekil om inga åtgärder vidtas.
För att möta behovet av platser föreslår Förvaltningsområde Lärande att en ny avdelning
öppnas i Varekil under augusti månad 2017. Eftersom elevtalet har minskat inom Varekils
skola finns det idag möjlighet att iordningställa en avdelning inom skolan. Det gäller ett
klassrum med tillhörande grupprum och entré som ligger närmast förskolan. Åtgärder
som behöver vidtas är någon mellanvägg byggs för att skapa fler rum, köksutrustning i
ett utrymme och iordningställande av skötrum/toalett. Bedömningen är att ombyggnadskostnader är på den nivå att det kan rymmas inom den summa som finns tillgänglig för
mindre investeringar inom förvaltningsområde Lärande. Eftersom lokalerna idag används
inom skolan bedöms inga andra kostnader för lokaler tillkomma.
Avdelningen kommer att behövas i full omfattning från och med augusti månad. Kostnad
för personal kommer att vara cirka 600 000 kr. Dessutom kommer material för cirka
50 000 kr att behöva köpas in. Dessa medel finns idag inte inom Lärandes budgetram
utan ett tillskott är nödvändigt för att klara de utökade kostnaderna.
Kostnadsökning, med anledning av utökningen, som gäller 2018 får hanteras inom den
fortsatta budgetprocessen.
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Utskottet för lärande föreslår Kommunstyrelsen besluta
Kommunstyrelsen beslutar
att uppdra till Förvaltningsområde Lärande att omgående arbeta för att en extra avdelning
tillförs Varekils förskola,
att tillskjuta 650 tkr till förvaltningsområde Lärande för innevarande år för att möta
tillkommande kostnader, samt
att finansiering sker från Kommunstyrelsens medel till förfogande.
__________
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KS/2016:1880
§ 35
Nuläget kring nyanlända och ensamkommande - Förvaltningsområde Lärande
Lena Hermansson, chef för modersmålverksamheten, ger information om nuläget och
situationen kring verksamheten för nyanlända och modersmål. Förutom asylsökande och
nyanlända, kommer numera fler som är anknytningssökande.
Information ges dels kring situationen vid höstterminens start 2016 och dels utifrån de
förändringar som skett sedan vårterminens start, avseende januari-mars 2017:
• Sjögården avvecklade sin verksamhet i månadsskiftet februari/mars. 10 av barnen kom
till annan kommun och 4 av barnen fick sin kommunplacering i Orust kommun.
• Boendet Sirius, som bedrivs av enhetschef inom Förvaltningsområde Omsorg,
avvecklade sin verksamhet under mars månad. Barnen vid boendet fick omplacering i
kommunen. Avvecklingen påverkade inte verksamheterna inom våra grundskolor.
• Kommunplacerade barn och familjeåterföreningar: 7 barn har kommit från Syrien
(5 barn till Henåns skola och 2 barn till Ängås skola). Ytterligare 5 barn har aviserats
anlända till kommunen under april månad.
• Ensamkommande: 2 ensamkommande barn har omplacerats till annan kommun och
2 nyanlända ensamkommande barn har kommit till kommunen.
I dagsläget är det inte lika stor andel asylsökande barn som kommer till kommunen, utan
mer utifrån antingen omflyttning eller återförening av familjer. Organisationen omformas
kontinuerligt efter aktuella behov. Beskrivning ges kring den kompetens personalen har
och som finns att tillgå i verksamheten, samt tankar kring att bättre samutnyttja dessa
resurser mer brett och effektivt i kommunen.
Information ges även om verksamhetens kvalitetsutveckling utifrån en nulägesbeskrivning, analys, utvecklingsplan och aktiviteter på skolorna. Målet är att eleverna fullt ut ska
inkluderas i skolans arbete, uppföljning och rutiner.
Verksamheten har för 2017 en tilldelad budget, där intäkterna nu istället är förlagda
centralt. Dialog förs kring budget för kommande år, större nyttjandegrad av bemanningen
inom skolans verksamheter osv.
Utskottet för lärande beslutar
att tacka för informationen och lägga den till handlingarna.
__________
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KS/2017:475
§ 36
Budget 2018 - Förvaltningsområde Lärande
Politiken har beslutat att förändra budgetprocessen från och med 2017. En del i den
förändrade processen är att beslut om budgetramarna för 2018 eventuellt tas först i
augusti månad. Arbetet med ett tjänstemannaförslag till budget för 2018, gick in i en mer
intensiv fas vecka 11 med budgetdagar där man gick igenom volymer, kostnadsposter och
verksamhetsförändringar m m för respektive förvaltningsområde/verksamhet.
Förvaltningsområdeschef Henrik Lindh och ekonom Sandra Åström ger information om
budgetförutsättningar för Förvaltningsområde Lärande inför år 2018. Bland annat ges en
prognos kring antalet barn i förskolan, antal elever i grundskolan, antal barn i fritidshemsverksamheten och antal elever i gymnasieskolan åren 2018-2020. Prognosen bygger på
folkbokförda individer i kommunen samt till viss del prognostiserad inflyttning.
Prognosen för antalet elever i grundsärskola och gymnasiesärskola åren 2018-2020, är i
stort sett oförändrad vid en jämförelse med aktuellt antal.
Det ges en presentation av resursfördelning i samband med ett förändrat budgetbehov
utifrån demografiska förändringar:
2018
1.951 tkr
2019
983 tkr
2020
4.171 tkr
Förvaltningsområde Lärande har behov av en utökning av budget 2018-2020, för
lokalersättningar till friskolorna:
2018
300 tkr
2019
500 tkr
2020
500 tkr
Det ges även en presentation av övriga kostnader, där det finns behov av ökning av
budgetmedel för att klara budget i balans 2018.
Presentation ges kring grundskolans personaltäthet i jämförelse med riket.
Utskottet för lärande beslutar
att tacka för informationen och lägga den till handlingarna.
__________

Orust kommun

Utskottet för lärande
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KS/2015:1810
§ 37
Ombyggnation av Ellös 7-9 skollokaler till verksamhet för Ellös F-6
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2017-01-11 om igångsättning av investering
och att påbörja projektering samt process avseende mindre ombyggnation/anpassning
av Ellös högstadieskolas lokaler till F-6 verksamhet. Beslut av samma karaktär togs även
avseende nuvarande Ellös F-6 skolas lokaler till förskoleverksamhet.
Befintliga ritningar för en anpassning av 7-9 skolans lokaler till F-6 verksamhet, behöver
ses över i och med att ritningen är upprättad utifrån en F-5 skola (Ellös skola är idag en
F-6 skola). Berörd rektor har påbörjat arbetet med utformningen av lokalerna tillsammans
med sin personalgrupp.
Förvaltningsområdeschef Henrik Lindh presenterar de befintliga ritningarna med förslag
till F-6 skola. Möten genomförs där man har dialog och samarbete mellan förvaltningsområdeschefen, fastighetsenheten, trafikhandläggare samt kost- och lokalvård för bästa
förutsättningar till ändamålsenliga lokaler, samsyn osv.
Utskottet för lärande beslutar
att tacka för informationen och lägga den till handlingarna.
__________

Orust kommun

Utskottet för lärande
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KS/2015:1811
§ 38
Ombyggnation av Ellös F-6 skollokaler till förskoleverksamhet
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2017-01-11 om igångsättning av investering
och att påbörja projektering samt process avseende mindre ombyggnation/anpassning
av Ellös F-6 skolas lokaler till förskoleverksamhet. Beslut av samma karaktär togs även
avseende nuvarande Ellös 7-9 skolas lokaler till F-6 verksamhet. Berörd förskolechef har
påbörjat arbetet med utformningen av lokalerna tillsammans med sin personalgrupp.
Förvaltningsområdeschef Henrik Lindh presenterar de befintliga ritningarna med förslag
till förskoleverksamhet. Arkitekten fick i uppdrag att upprätta ritningar för en förskola
med 4-5 avdelningar. Förslaget innebär förskoleavdelningar på två plan, vilket inte är
optimalt men fullt möjligt. Ett alternativ som nämnts är att göra om ritningsförslaget så
samtliga förskoleavdelningar ryms på nedre plan och istället ha personalutrymmet på
övre plan.
Möten genomförs där man har dialog och samarbete mellan förvaltningsområdeschefen,
fastighetsenheten, trafikhandläggare samt kost- och lokalvård för bästa förutsättningar till
ändamålsenliga lokaler, samsyn osv.
En fråga som diskuteras och behöver tas beslut om, är om köksbyggnaden i nuvarande
F-6 skola ska rivas eller inte. Om byggnadsdelen tas bort, skapas möjligheter till
parkeringsplatser.
Utskottet för lärande beslutar
att tacka för informationen och lägga den till handlingarna.
__________

Orust kommun

Utskottet för lärande
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KS/2017:477
§ 39
Information om programmering i grundskolan
Utvecklingschef Lars Jansson ger information om programmering i skolan:
Digital kompetens i läroplaner, kursplaner och ämnesplaner
I september 2015 fick Skolverket i uppdrag av regeringen att lämna förslag till förstärkningar och tydliggöranden i styrdokumenten. Syftet var att stärka barns och elevers
digitala kompetens och innovativa förmåga, med anledning av att dagens elever lever
i ett alltmer digitaliserat samhälle. Skolverket lämnade sitt förslag till regeringen i juni
2016, och regeringen fattade beslut den 9 mars 2017.
De nya skrivningarna ska bidra till att barn och elever utvecklar förståelse för hur
digitaliseringen påverkar individen och samhället. De ska stärka elevernas förmåga att
använda och förstå digitala system och tjänster, att förhålla sig till medier och information
på ett kritiskt och ansvarsfullt sätt. Det handlar också om att stärka förmågan att lösa
problem och omsätta idéer på ett kreativt sätt med hjälp av digitala verktyg.
Läroplaner, kursplaner och ämnesplaner har förändrats, bland annat i delen kring
”Skolans uppdrag” och ”Rektorns ansvar”, där digital kompetens är ett tydligt inslag
inom flera ämnen. Förändringarna träder i kraft 1 juli 2018, men det är möjligt för
skolorna att börja arbeta utifrån de reviderade styr- dokumenten redan från 1 juli 2017.
Samarbetsprojekt
Information ges om det samarbetsprojekt som Förvaltningsområde Lärande har tillsammans med Orusts Sparbank och Molekylverkstan i Stenungsund kring programmering och digital kompetens. Samarbetsprojektet berör elever i årskurs 6.
Utskottet för lärande beslutar
att tacka för informationen och lägga den till handlingarna.
__________

Orust kommun

Utskottet för lärande
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KS/2016:1436
§ 40
Återkoppling: Verksamhetsbesöket vid Ängås skola
Förvaltningsområdeschef Henrik Lindh, ordförande Kristina Svensson och vice ordförande Veronica Almroth ger återkoppling från verksamhetsbesöket vid Ängås skola.
Det råder ett gott klimat och stor samstämmighet bland personal, elever och föräldrar
vid Ängås skola. Man är mycket nöjda med skolans lokaler, Ängås har en väl fungerande
F-9 skola med professionell personal, kompetent ledning och god anda. Det finns dock
behov av några justeringar för att få en optimal arbets- och lärmiljö, åtgärdsplan för detta
finns. Skolan har ett fåtal elever med stor problematik som innebär stora insatser hos
skolans personal och skapar viss otrygghet hos eleverna. Förståelse finns hos eleverna,
som anpassar situationen utifrån behov och elevers närvaro. Skolan har ett bra samarbete
med socialtjänst, SPSM, polis och andra instanser. En stor del av skolans arbete upplevs
numera omfatta uppfostran, gränsdragning, ha kompetens kring specifika olika diagnoser
osv.
Föräldrarna upplever att de har en bra dialog och kommunikation med skolans rektorer.
Skolans ledning upplever att rektorsuppdraget och dess innehåll behöver ses över:
uppdraget är mycket spretigt där man hanterar alltifrån fastighetsfrågor av olika slag till
verksamhets- och omsorgsfrågor. Man upplever också att ytterligare kompetens behövs
för att bättre kunna möta och hantera elever med neuropsykiatriska diagnoser. Arbete
pågår kontinuerligt med att utveckla tryggheten på lektioner och raster, samarbetet med
olika professioner och myndigheter, öka lusten att lära m m.
Några förbättringsområden som nämns är mer samverkande kompetensutveckling för
pedagogerna med kommunens övriga skolor, erbjudande till föräldrar om utbildning i
verktyget Unikum, tydligare medvetandegöra målen och nivåerna för måluppfyllelse för
eleverna, utöka tiden för lunch och anpassa rätterna mer utifrån ett elevperspektiv samt
sätta upp fler skärmväggar i matsalen för möjligheten att skapa en lugnare miljö.
Utskottet för lärande beslutar
att tacka för informationen och lägga den till handlingarna.
__________

Orust kommun

Utskottet för lärande
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KS/2017:55
§ 41
Förvaltningens information 2017 (Lärande)
Förvaltningsområdeschef Henrik Lindh ger information om aktuella ärenden:
Förskolechef vid Bagarevägens förskola
Förskolechefen vid Bagarevägens förskola har sagt upp sig för att prova annat uppdrag
i annan kommun och avslutar anställningen i kommunen i slutet av juni månad.
Rekryteringsprocessen har startat.
Rektor vid Henåns skola F-3
Rektor för årskurs F-3 är till och med maj månad tjänstledig med anledning av annat
uppdrag, via Socialtjänsten i Göteborg. Dialog förs kontinuerligt med kvarvarande
rektor på skolan.
Skolchefsmöte inom V8
Skolchefer och motsvarande samt kommunernas utvecklare/utvecklingschefer har kontinuerliga gemensamma träffar. I fredags var mötet förlagt till Henåns skola, med en
rundvandring i skolans lokaler. De visade ett stort intresse och var genuint imponerade
av lokalernas utformning.
Inkomstjämförelse inom barnomsorgen 2015
Årets inkomstjämförelse av intäkterna inom barnomsorgen, som avser år 2015, är klar.
169 hushåll får sammanlagt betala ytterligare totalt 409.624 kronor, 74 hushåll får
sammanlagt totalt 173.828 kronor tillbaka, vilket innebär att kommunen får en nettointäkt på 235.796 kronor.
Utskottet för lärande beslutar
att tacka för informationen och lägga den till handlingarna.
__________

Orust kommun

Utskottet för lärande
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KS/2017:54
§ 42
Politikens information 2017 (Lärande)
Ordförande Kristina Svensson m.fl ger information om aktuella ärenden.
• Folkhälsorådets beslut kring bidrag till skolornas aktiviteter i samband med skolavslutningen för eleverna i årskurs 7, 8 och 9.
• Välfärdsbokslutet för 2016, som bland annat belyser den enkät som genomförts kring
barns och ungas hälsa samt utsatthet för våld av olika slag.
• Samarbetet med Capio, som fortfarande upplevs vara ett otillräckligt stöd i elevhälsoärenden.
• Kommunens Familjecentral, där det finns en bra bild om hur verksamheten ska
bedrivas. Kvarstår gör frågan kring den ekonomiska fördelningen, där diskussioner
pågår.
Utskottet för lärande beslutar
att tacka för informationen och lägga den till handlingarna.
__________

Orust kommun

Utskottet för lärande
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Exp: Kommunstyrelsen
LVS/2017:1
§ 43
Information: Rapportering av anmälan till huvudman enligt 6 kap § 10 Skollagen
(2017)
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: sju av
rapporterna avser Ängås skola, en rapport avser Varekils skola och en rapport avser
Henåns skola.
Rutinerna för rapportering och anmälningar kommer att ses över hos förvaltningsområdets ledningsgrupp, för att få en bättre samsyn och tydligare hantering kring
anmälningsförfarandet.
Utskottet för lärande beslutar
att tacka för informationen, samt
att överlämna informationen till Kommunstyrelsen för kännedom.
__________

Orust kommun

Utskottet för lärande
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Exp: Kommunstyrelsen

§ 44
Information: Anmälan/Svar från Skolinspektionen och övriga myndigheter
Förvaltningsområdeschef Henrik Lindh ger information gällande inkommet beslut från
Riksdagens ombudsmän/Justitieombudsmannen i överklagat ärende.
1. Riksdagens ombudsmän/Justitieombudsmannens beslut av 2017-03-20 i ärende dröjsmål
för överlämnande av vårdnadshavares överklagande. Dnr LVS/2016:11.
Skolans rektor har, i samförstånd med vårdnadshavarna, upprättat ett flertal åtgärdsprogram för elev, vilka vårdnadshavarna godtagit men därefter överklagat. JO begärde
att Kommunstyrelsen i Orust kommun skulle yttra sig över vårdnadshavares synpunkter
kring hantering av överklagandet daterat den 22 mars 2016. I ett remissvar anförde
Kommunstyrelsen bland annat att skolans rektor upprättat åtgärdsprogram i samförstånd
med vårdnadshavarna och tolkade situationen att det fanns en överenskommelse om
vilka åtgärder som skulle vidtas för att förbättra elevens studiesituation. Orust kommun
kan, utifrån JO’s uttalande gällande överlämnande av överklagande, konstatera att ärendet
inte har hanterats i enlighet med förvaltningslagens bestämmelser avseende skyndsam
handläggning av överklagande. Kommunen beklagar de eventuella olägenheter som
handläggningen gett upphov till och avser att se över de rutiner som gäller för handläggning av överklaganden och vidta de nödvändiga åtgärder som krävs för att ovanstående
inte ska inträffa igen.
Utskottet för lärande beslutar
att tacka för informationen, samt
att överlämna informationen till Kommunstyrelsen för kännedom.
__________

Orust kommun

Utskottet för lärande
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KS/2012:397
§ 45
Trafiksituationen och utemiljön vid Varekils skola och förskola
Ärendet om förskolans och skolans utemiljö samt den trafiksituation som råder, har
diskuterats vid ett flertal tillfällen tidigare. Dialog har förts kontinuerligt med rektor för
Varekils skola, representanter för Stala IF, berörd vägförening, verksamhetsrådet m fl.
Framtagen skiss för förslag om gång- och cykelvägar bedöms uppfylla säkerhetskraven.
Vägföreningen har tidigare satt sig emot kommunens förslag och önskemål, samt
framfört argument för att inte bygga planerade gång- och cykelvägar längs befintlig väg.
Argumenten bedömdes inte hålla, bland annat utifrån säkerhetsaspekten.
Förvaltningsområdeschef för samhällsutveckling gav information i ärendet vid
Kommunstyrelsens sammanträde i mars. Förslaget till gång- och cykeltrafik har nu röstats
igenom och godkänts av Vägföreningens stämma. Dialog och interna avstämningar pågår
kring trafik- och parkeringssituationen med skolans och förskolans ledning. Kvarstår gör
beslut om byggandet av rondell i området.
Utskottet för lärande beslutar
att tacka för informationen och lägga den till handlingarna.
__________

