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Fm: Tillsynsbesök vid Orust Waldorfförskola, 2017-09-11 kl 08:00-12:00
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Beslutande

Kristina Svensson
Alexander Hutter, § 76-83
Maria Sörkvist
Elsie-Marie Östling
Lars Larsson, tjänstgörande ersättare, § 76-79

Övriga deltagande

Henrik Lindh, förvaltningsområdeschef
Marika Carlberg, sekreterare/administratör för förskola och skola
Lars Jansson, utvecklingschef
Sandra Åström, ekonom
Ewa Widdenhielm, IKT-pedagog, § 76
Åsa Iletorp, IKT-pedagog, § 76
Susanne Göransson, barnomsorgsadministratör, § 77
Maria Josefsson Frisk, barnomsorgsadministratör, § 77
Michael Relfsson, ej tjänstgörande ersättare, § 76-79

Utses att justera

Maria Sörkvist

Justeringens
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Marika Carlberg

Ordförande

……………………………………..
Kristina Svensson

Justerare

……………………………………..
Maria Sörkvist

Paragraf 76-86

BEVIS
Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Organ

Utskottet för lärande

Sammanträdesdatum

2017-09-11

Datum för anslags
uppsättande

2017-09-15

Datum för anslags
nedtagande

…………………………………….
Marika Carlberg

2017-10-09

Orust kommun

Utskottet för lärande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2

2017-09-11
KS/2017:1506

§ 76
Information om IKT-arbetet i grundskolan
Utvecklingschef Lars Jansson och IKT-pedagogerna Eva Widdenhielm och Åsa Iletorp
ger information om IKT-arbetet i grundskolan (IKT är en förkortning av Informationsoch kommunikationsteknik).
IKT-koordinator Anders Wockatz har varit tjänstledig från och med 1 januari 2017,
och har under sommaren avslutat sin anställning i kommunen. I samband med tjänstledigheten tog utvecklingschef Lars Jansson över ansvaret för en del av uppgifterna,
även IKT-pedagogerna Eva Widdenhielm och Åsa Iletorp fick ett utökat ansvar för
IKT-verksamheten inom lärande.
IKT-pedagogernas uppdrag består av många olika delar, bland annat: teknisk support
till elever och pedagoger, lokalt pedagogiskt stöd, utbildning av pedagoger och elever,
administrativa uppgifter, hantering av hårdvara, användarhantering, uppstart av
datorer för pedagoger och elever, dialog och samverkan med kommunens IT-enhet
samt externa leverantörer, arbete kring avtal och upphandling samt managering av
datorer (styrning/kontroll av datorer). Förvaltningsområde Lärande har avtal med
Lin Education som sköter de största underhållet av datorerna. IKT-pedagogerna har
en bra dialog och samverkan med IT-enheten som har hand om kommunens
nätverk.
Information ges kring de förändringar som skett sedan uppgifterna flyttats från IKTkoordinator till utvecklingschef och IKT-pedagogerna. Det har bland annat inneburit:
• Både ökad och minskad sårbarhet: ökad sårbarhet i form av minskad spetskompetens
och minskad sårbarhet med anledning av att det nu är fler som arbetar tillsammans
utifrån sin kompetens och att arbetet sker närmare pedagogerna.
• Mer dialog, påverkan och samverkan.
• Mindre fokus på IKT i Lärandes ledningsgruppsmöten.
• Förskolan blir en del av helheten.
• Mindre spetskompetens på respektive enhet.
• Mer pedagogiskt fokus.
• Mindre nätverkande, sociala medier och omvärldsbevakning
• Fler får ta del av IKT.
Idag har även eleverna i årskurs 4-6 en-till en datorer. Utifrån samtal med pedagogerna
har detta bland annat inneburit: en kvalitetshöjning av lektionerna, ett ökat elevinflytande, ett mer lustfyllt lärande, ett större engagemang hos eleverna och en mer
attraktiv arbetsplats för pedagoger.
Information ges kring skillnader, fördelar och nackdelar kring Chromebook kontra
MAC-dator.
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IKT-pedagogerna har genomfört en enkät kring IKT. Några områden som enkätsvaren belyser att skolorna önskar stöd kring är kompetensutbildning, teknisk hjälp,
support, managera elever och personal och skapa mailkonton inom vuxenutbildningen/gymnasiet.
Några av kommunens styrkor i IKT-arbetet är att:
• en-till-en dator finns för elevers från årskurs 4 till gymnasiet
• skolorna har SMART-boards och projektorer
• ett fungerande nätverk
• centralt IKT-stöd inom Förvaltningsområde Lärande
• integrationer och synkar
• managering
• genomförd upphandling om inloggning i system via Mobilt BankID
• lärande är i framkant när det gäller digitala lösningar i kommunen
Information ges även kring några av de utvecklingsområden och utmaningar man
ser. Bland annat nämns att behovet att bredda skolornas digitala kompetens, att ta
fram en vision/färdriktning för lärande i det digitala samhället, ett nätverk för Ipads,
en utveckling av det lokala IKT-stödet, en ökad samverkan och samsyn med
kommunens IT-enhet, digitala verktyg i förskolan, upphandlingar, fler integrationer
och synklösningar, digitala läromedel, informations- och dokumenthantering (nya
dataskyddsförordningen), programmering och de digitala målen i läroplanen samt att
skolan ses som en del av vår digitala kommun.
Områden som skulle kunna ingå i en vision för år 2022 är till exempel att alla barn,
elever och personal har utvecklat en adekvat digital kompetens, möjligheten om entill-en dator för alla elever och pedagoger samt att följa den föränderliga omgivning
vi lever i.
Dialog förs kring marknadsföring av Förvaltningsområde Lärandes IKT-satsning.
Utskottet för lärande beslutar
att tacka för informationen och lägga den till handlingarna.
__________
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KS/2015:131
§ 77
Situationen inom barnomsorgen
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:
• I Varekil finns idag 8 barn i kö till barnomsorgsplats och i dagsläget inga lediga
platser. Eventuellt frigörs 2 platser under hösten.
• I Tvet finns idag 3 barn i kö till barnomsorgsplats och 9 lediga platser.
• I Ellös finns idag 4 barn i kö till barnomsorgsplats och 5-6 lediga platser. Ellös är
den ort som de flesta nysvenskar blir kommunanvisade till.
• I Svanesunds-området finns idag 7 barn i kö till barnomsorgsplats och 7 lediga
platser.
• I Henån-området finns idag 10 barn i kö till barnomsorgsplats dagtid och 24 lediga
platser. Det finns även 10 barn i kö för barnomsorg på obekväm arbetstid (Nattis)
men inga lediga platser.
Flera utökningar har gjorts senaste tiden kring förskoleavdelningar, vilket funnits
behov av. I dagsläget bedöms barnomsorg kunna erbjudas vid befintliga avdelningar
inom förskolorna.
Utskottet för lärande beslutar
att tacka för informationen och lägga den till handlingarna.
__________
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KS/2016:597
§ 78
Budgetuppföljning 2017
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. Utfallet för perioden januari-augusti 2017
visar på ett underskott med 800 000 kronor. Prognosen om resultatet för helåret 2017
beräknas uppgå till ett underskott med 3,3 miljoner kronor, vilket är en försämring
med 600 000 kronor sedan prognosen per april. Avvikelsen mellan delårsutfallet och
helårsprognosen beror främst på ett försämrat resultat inom grundskolan.
Underskottet inom grundskolan vägs upp av höga intäkter under första halvåret,
främst från Migrationsverket. En annan orsak är att antalet gymnasieelever bedöms
vara fler under höstterminen än vårterminen, vilket innebär att köp av plats i annan
kommun kommer att öka.
En redovisning av det prognostiserade resultatet per verksamhet, ser ut enligt
följande:
• Lärande (övergripande) redovisar ett prognostiserat resultat med + 0 tkr.
• Förskolan redovisar ett prognostiserat resultat med – 1,5 miljoner kronor.
Underskottet avser 1 miljon kronor i personalkostnader och 500 000 kronor i
extra lokalkostnader. Extrakostnaderna för lokaler är etableringskostnader för ny
förskolemodul vid Ängsbergets förskola samt borttagande av modul vid Ellös
förskola. Personalkostnaderna handlar främst om ökad bemanning inom Nattis
samt att kunna tillgodose ett ökat behov av särskilt stöd för enskilda barn.
Åtgärder som vidtas är införandet av ett regelverk för omsorg på obekväm
arbetstid (Nattis) som dock inte får effekt under 2017, översyn av beviljande av
särskilt stöd, anpassning av bemanning utifrån barngruppens storlek, återhållsamhet kring vikariekostnader samt en ansökan till Migrationsverket om
ersättning för modulen vid Ellös förskola perioden januari-augusti.
• Grundskolan redovisar ett prognostiserat resultat med – 3,1 miljoner kronor.
Den främsta orsaken till underskottet är personalkostnader, vilket består av
behovet av särskilda anpassningar för enskilda elever/grupper. Ett par skolor
har en minskning av elever i jämförelse med föregående läsår, vilket innebär en
minskad budgetram att bedriva verksamhet för. De anpassningar som gjorts för
ett lägre elevantal, har inte fått tillräcklig effekt. Minskning av antalet personer
inom pedagogiskt arbete har genomförts mellan vårtermin och hösttermin. Den
minskning som gjorts är dock inte tillräcklig, så i den mån det är möjligt ska
åtgärder vidtas för att få ner personalkostnaderna ytterligare. Andra åtgärder
som vidtas är bland annat återhållsamhet, införande av månatliga avstämningar
för rektorerna inom grundskolan samt att arbeta fram en plan för att nå det
ekonomiska målet som är att bedriva en verksamhet inom den budgetram som
motsvaras av det elevantal som skolan har.
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Gymnasiet/Vuxenutbildningen redovisar ett prognostiserat resultat med
+ 2 miljoner kronor.
SFI får ökat antal elever varje månad, vilket gör att personalkostnaderna för
denna verksamhetsform ökar. Ett par tjänster har varit vakanta under vårterminen, vilket tillsammans med det statsbidrag kommunen fått för vuxenutbildning, gör att kostnaderna för SFI vägs upp. Hantverksprogrammet har
ökat antal elever från och med hösten 2017 och då främst i form av elever från
annan kommun, vilket ger ökade intäkter. Budgetering och prognostisering
gällande köp av gymnasieplatser i annan kommun är svårbedömt. Bedömningen
är dock att det är fler elever som läser gymnasieutbildning hösten 2017 än våren
2017.
Grundsärskola och gymnasiesärskola redovisar ett prognostiserat resultat med
– 200 tkr.
Grundsärskolan har ett mindre överskott, däremot har gymnasiesärskolan ökat
antal elever än beräknat.
Skolskjuts redovisar ett prognostiserat resultat med + 600 tkr.
Överskottet beror på den återbetalning som Västtrafik gjorde i början av året
och som avser att den upphandlade busstrafiken för 2016 blev billigare än
budgeterat.
Enskild verksamhet och interkommunal ersättning redovisar ett prognostiserat
resultat med – 1,2 miljoner kronor.
De enskilda verksamheterna har haft en mindre ökning barn/elever inom
förskolan och fritids. Interkommunal ersättning (IKE) avser barn och elever
som är i verksamhet i annan kommun än där de är folkbokförda. För 2017 har
det varit fler elever som valt att gå i skola i annan kommun, vilket ger ett
underskott i budget.

Utskottet för lärande beslutar
att tacka för informationen och lägga den till handlingarna.
__________
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Exp: Kommunstyrelsen
KS/2017:1508
§ 79
Regler för barnomsorg på obekväm arbetstid (Nattis)
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 önskar 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.
Lars Larsson (C) framför att den föreslagna tiden för inlämnande av
arbetstidsschema, kan bli bekymmersam för de som är anställda i vikariepool, med
anledning av att de som regel får erbjudande om arbete med mycket kort varsel samt
för nyinflyttade medborgare, vilka ofta inte har möjlighet om stöd hos släkt med
anledning av att de inte bor i närheten.
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Dialog förs kring andra former av lösning vid behov av omsorg för barn under den
tid då verksamheten ”Nattis” är stängd eller erbjudande om placering i verksamheten
inte kan tillgodoses.
Utskottet för lärande föreslår Kommunstyrelsen besluta
att anta ”Regler för barnomsorg på obekväm arbetstid”, daterad 2017-09-11, att gälla
från och med 2018-01-01.
__________
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Exp: Kommunstyrelsen
KS/2017:1462
§ 80
Revidering av Riktlinjer för verksamhetsråden
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
lokal verksamhetsråden.
Sedan 2006 har skollagstiftningen förändrats kraftigt och Orust kommun har
genomfört en förändrad politisk organisation. Det finns därför skäl att uppdaterade
tidigare riktlinjer 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.
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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KS/2017:1358
§ 81
Redovisning om studieresultat i grundskolan våren 2017
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.
Utskottet för lärande beslutar
att informationspunkten utgår för att istället tas upp vid sammanträdet i oktober
månad.
__________
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KS/2016:200
§ 82
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 har i dagsläget ingen uppdaterad information
att delge utskottet för lärande.
Utskottet för lärande beslutar
att informationspunkten utgår för att istället tas upp vid sammanträdet i oktober
månad.
__________
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KS/2016:1436
§ 83
Återkoppling: Tillsynsbesöket vid Orust Waldorfförskola
Förvaltningsområdeschef Henrik Lindh och ordförande Kristina Svensson ger
återkoppling från tillsynsbesöket vid Orust Waldorfförskola.
Det var en givande dialog med föräldrar, förskolans personal, förskolechef och
rektor vilka alla gav en samstämmig bild kring verksamheten som bedrivs. De
bedriver en professionell och kvalitativ verksamhet utifrån den filosofi de vill bedriva
sin verksamhet.
Orust Waldorfförskola har idag 32 barn inskrivna i verksamheten i åldrarna 1-6 år.
De har nyligen haft tillsynsbesök av Miljö- och Byggnadsförvaltningen utifrån
”Giftfri miljö” och kemikalier, vilket gav ett resultat utan anmärkning. De har även
haft tillsynsbesök av Arbetsmiljöverket utifrån pedagogernas arbetsmiljö, vilket
resulterade till några mindre förbättringsområden (exempelvis inom ergonomi).
Orust Waldorfskola har idag 91 elever i verksamheten för i årskurs 1-9, varav 78
elever är folkbokförda i Orust kommun. Man ser en tendens till ökning av antal
elever med behov av särskilt stöd, som vill göra sin skolgång vid Waldorfskolan,
vilket upplevs något bekymmersamt gällande möjligheten att tillgodose varje barns
specifika behov. Skolan har en stabil organisation kring elevhälsa.
Utskottet för lärande beslutar
att tacka för informationen och lägga den till handlingarna.
__________

Orust kommun

Utskottet för lärande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 13

2017-09-11

KS/2017:55
§ 84
Förvaltningens information 2017 (Lärande)
Förvaltningsområdeschef Henrik Lindh ger information om aktuella ärenden.
Rutin för rapportering av kränkande behandling
En översyn och uppdatering har gjorts kring nuvarande rutin och blankett för
rapportering av kränkande behandling bland elever.
Det systematiska arbetsmiljöarbetet inom Lärande
Samtliga förskolechefer och rektorer har lämnat in en beskrivning av hur de arbetar
med det systematiska arbetsmiljöarbetet. En redovisning kommer att delges utskottet
för lärande under hösten 2017.
Utskottet för lärande beslutar
att tacka för informationen och lägga den till handlingarna.
__________
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KS/2017:54
§ 85
Politikens information 2017 (Lärande)
Ordförande Kristina Svensson m.fl ger information om:
• Fyrbodal: under 2015 och våren 2016 har en förstudie gällande praktiksamordning
genomförts. Förstudien ledde till att ett pilot- och implementeringsprojekt togs
fram. Projektet har bidragit till en etablering av ett gemensamt praktikanskaffningsverktyg (praktikplatsen.se) i Fyrbodal, samt utvecklande av en ”företagsportal”
i praktikplatsen.se. Projektet pågår under perioden 1 oktober 2016 till 30 september
2019. Orust kommun kommer att delta.
• Oktoberdagarna 2017: konferensen ”Oktoberdagarna” är en samverkansform inom
skolområdet för de kommuner som ingår i V8. År 2017 anordnas konferensdagarna
av Sotenäs kommun den 5-6 oktober vid Smögens Havsbad.
Utskottet för lärande beslutar
att Kristina Svensson, Maria Sörkvist, Elsie-Marie Östling och Alexander Hutter
erbjuds delta vid Oktoberdagarna 2017,
att kostnaden för konferensen ”Oktoberdagarna 2017” belastar utskottet för lärandes
konto, samt
att tacka för övrig information och lägga den till handlingarna.
Anmälan till Oktoberdagarna 2017 görs av respektive deltagare, senast 22 september.
__________
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Exp: Kommunstyrelsen
LVS/2017:1
§ 86
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: en
rapport avser Varekils skola och två rapporter avser Ellös skola.
Utskottet för lärande beslutar
att tacka för informationen, samt
att överlämna informationen till Kommunstyrelsen för kännedom.
__________

