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Datum

2021-08-30

Utskottet för lärande

KALLELSE/underrättelse till sammanträde

Ledamot som är förhindrad att delta
inkallar ersättare att tjänstgöra

Plats och tid

Fm: Tillsynsbesök vid Orust Waldorfförskola, 2021-09-06 klockan
08:15-12:00
OBS! Under rådande omständigheter deltar endast ordförande och vice
ordförande.
Em: Kommunhuset, s-rum Årholmen, 2021-09-06, klockan 13:00OBS! Under rådande omständigheter deltar samtliga digitalt förut presidiet,
sektorchef, sekreterare och utvecklingschef.

Närvarande

Ledamöter
Veronica Almroth (L)
Martin Reteike (Mp)
Robert Larsson (M)
Daniel Peterson (C)
Alexander Hutter (S)

Ersättare
Michael Relfsson (FO)
Maria Sörkvist (C)
Elsie-Marie Östling (S)

Övriga

Katarina Levenby, sektorchef
Marika Carlberg, sekreterare/administratör för förskola och skola
Lars Jansson, utvecklingschef
Sandra Åström, ekonom

Utses att justera
Justeringens plats
och tid

1.
2.
3.

4.
5.

Digital justering, torsdag den 9 september klockan 16:00

Ärende
Budget 2021 - Delårsbokslut för
Sektor Lärande
Utvärdering och beslut kring
sammanträden via distans för
utskottet för lärande
Beslut om fördelning av tillfällig
utökad förstärkning av statligt stöd till
skolväsendet 2021, statsbidraget
"Skolmiljarden"
Redovisning av studieresultat i
grundskolan läsåret 2020/2021
Information om upphandling av
skolskjuts

Diarienummer
KS/2021:40
KS/2021:30
KS/2021:296

KS/2021:227
KS/2019:948

Föredragande
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Datum

2021-08-30
Kommunstyrelsen

6.
7.
8.
9.
10.

Ärende
Information om antal elever och
skolorganisation på Orust
Återkoppling: Tillsynsbesöket vid
Orust Waldorfförskola
Sektorns information 2021 (Lärande)
Politikens information 2021 (Lärande)
Information: Rapportering av anmälan
till huvudman enligt 6 kap § 10
Skollagen (2021)

ORUST KOMMUN

Veronica Almroth
Ordförande

Marika Carlberg
Sekreterare

Diarienummer
KS/2021:1016
KS/2020:1079
KS/2021:26
KS/2021:27
LVS/2021:2

Föredragande

Datum

2021-08-30
Kommunstyrelsen

Budget 2021 - Delårsbokslut för Sektor Lärande
KS/2021:40
Sektorchef och ekonom ger information om upprättat delårsbokslut samt prognos och
ekonomiskt utfall avseende budget 2021, utifrån januari-augusti månad 2021.
__________
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Datum

2021-08-30
Kommunstyrelsen
Utvärdering och beslut kring sammanträden via distans för utskottet för lärande
KS/2021:30
Utskottets för lärande beslutade 2021-06-07 att följa Smittskydds rekommendationer om fortsatt
hemarbete fram till 15 september, vilket innebar att samtliga ledamöter och ersättare förutom
utskottets presidium skulle delta via distans vid utskottets sammanträde 2021-09-06 samt att
ärendet skulle återupptas vid utskottets sammanträde 6 september för beslut gällande oktober
och framåt.
__________
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Datum

2021-08-30
Kommunstyrelsen
Beslut om fördelning av tillfällig utökad förstärkning av statligt stöd till skolväsendet
2021, statsbidraget "Skolmiljarden"
KS/2021:296
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att:
Tilldela Sektor Lärande det utökade anslaget inom statsbidraget ”Skolmiljarden” för
förstärkningar för elever i årskurs 4-9 under år 2021.
Sammanfattning av ärendet
För att möta den tuffa utmaningen som covid-19-pandemin medfört beslöt regeringen tidigare
under året att förstärka det statliga stödet till skolväsendet med 1 miljard 2021. Syftet med
tillskottet var att bidra till goda förutsättningar för kommunerna att kunna säkerställa att alla barn
och elever får den utbildning de har rätt till, trots pandemin.
Skolorna behöver inte ansöka om pengarna utan de betalas ut till alla kommuner. Sedan är det
upp till varje kommun att själv bestämma hur pengarna ska användas för att trygga barnens rätt
till utbildning.
Orust kommun beslöt att tilldela Sektor lärande det statliga stödet och fördela bidraget till
enskilda huvudmän på samma grunder som kommunen tillämpade fördelningen av resurserna
inom den egna verksamheten.
Nu har regeringen beslutat att utöka stödet till kommunerna och för Orust del blir tilldelning av
de utökade medlen inom ”skolmiljarden” 315 819 kronor.
Statsbidraget kommer fördelas enligt nedanstående:
Orust kommun
277 621 kronor
Friskolor Orust
36 152 kronor
Utanför kommunen
2046 kronor
Beräkningen har skett utifrån inskrivna elever i årskurs 4-9, inte särskolan.
Bedömning och utredning
Rektorerna har i samråd med sektorchef diskuterat vilken oro som finns kring elevernas resultat
utifrån att vi har haft en rådande pandemi som påverkat skolornas arbete i olika hög grad. Det är
främst bland eleverna i åk. 4-9 som rektorerna ser ett stort behov av extra insatser som har en
koppling till Covid-19. Sektorn önskar därför att få rikta även det utökade särskilda statsbidraget
mot denna grupp elever.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2021-08-30
Beslutet skickas till
Sektor Lärande
Ekonomienheten
__________
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Datum

2021-08-30
Kommunstyrelsen
Redovisning av studieresultat i grundskolan läsåret 2020/2021
KS/2021:227
Utvecklingschef ger information om studieresultat, betyg i grundskolan avseende vårterminen
2021, samt en jämförelse med bland annat föregående år, samt en redovisning av resultatet av
genomförd enkät inom förskolan 2021.
__________
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Datum

2021-08-30
Kommunstyrelsen
Information om upphandling av skolskjuts
KS/2019:948
Sektorchef ger information i ärendet.
__________
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Datum

2021-08-30
Kommunstyrelsen
Information om antal elever och skolorganisation på Orust
KS/2021:1016
Sektorchef ger uppdaterad information om antal elever och skolorganisation i Orust kommun.
__________
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Datum

2021-08-30
Kommunstyrelsen
Återkoppling: Tillsynsbesöket vid Orust Waldorfförskola
KS/2020:1079
Sektorchef och deltagande politiker ger återkoppling från tillsynsbesöket vid Orust
Waldorfförskola.
__________
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Datum

2021-08-30
Kommunstyrelsen
Sektorns information 2021 (Lärande)
KS/2021:26
Sektorchef ger information om aktuella ärenden.
__________
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Datum

2021-08-30
Kommunstyrelsen
Politikens information 2021 (Lärande)
KS/2021:27
Ordförande m fl ger information om aktuella ärenden.
__________
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Datum

2021-08-30
Kommunstyrelsen
Information: Rapportering av anmälan till huvudman enligt 6 kap § 10 Skollagen (2021)
LVS/2021:2
Sammanfattning av ärendet
Enligt skrivning i nya Skollagen, ska rektor informera huvudmannen om kränkande behandling
av elever. Utifrån detta har rutin och blankett tagits fram av Sektor Lärande. Informationen ska
inte göras på individuell nivå utan i form av mängdredovisning och utifrån professionell
bedömning av anmälningarna som lämnas in.
Sektorchef ger information och redovisning av inkomna rapporter och utredningar (2021)
gällande diskriminering/kränkande behandling. Totalt har det inkommit 10 rapporter: 2 rapporter
avser Ellös skola varav 1 avser avslutat ärende och 8 rapporter avser Ängås skola varav 7 avser
avslutade ärenden.
__________
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