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Exp: Kommunstyrelsen
KS/2016:1436
§ 65
Beslut efter tillsyn av fristående Orust Montessoriförskola
Bakgrund
Skolinspektionen bedriver tillsyn över de verksamheter som den godkänt medan
kommunen som ger godkännande till fristående förskolor också ska bedriva tillsyn
över dem. Inom Orust kommun gäller det Waldorfpedagogik på Orust, Orust
Montessori och Förskolan Svanen.
Skolinspektionen beskriver kommunens uppdrag på följande sätt:
”Det är viktigt att kommunens tillsyn omfattar de granskade verksamheternas förmåga att leva upp
till intentionerna i läroplanen. Det handlar både om innehållet, att det pedagogiska arbetet omfattar
hela läroplanen och riktas mot målen och om kvaliteten i det arbetet, att verksamheten bedrivs enligt
läroplanens uppdragsbeskrivning och riktlinjer.
Faktorer som barngruppsstorlek, personaltäthet, personalens och förskolechefens utbildning och
kompetens, och förskolans inne- och utemiljö är viktiga förutsättningar för förskolornas verksamhet.
Kommunerna ska i sin tillsyn inte begränsa sig till att enbart granska sådana faktorer samt begära
in kvalitetsredovisningar och ekonomiska redogörelser. Det som också ska bedömas är förskolornas
faktiska arbete, att förutsättningarna tas tillvara och omvandlas till ett innehåll och en kvalitet som
lever upp till kraven för verksamheten.”
Sedan många år har Orust kommuns tillsyn över fristående förskolor framförallt
bedrivits genom verksamhetsbesök men där har det saknats en systematisk
genomgång av hela verksamheten och att den bedrivs enligt gällande lagstiftning.
Under 2015 tog förvaltningen fram en modell för tillsyn där de områden som ligger
till grund för godkännanden granskas. Samtliga fristående förskolor har granskats
enligt den nya modellen och det har i något fall framkommit brister som sedan
åtgärdats.
Enligt skollagen finns det fyra olika nivåer av ingripanden som kan göras utifrån
brister som fram- kommer i verksamheten: 1. Föreläggande. 2. Anmärkning. 3.
Avstående från ingripande. 4. Återkallelse (av godkännande att bedriva verksamhet).
2017-05-08 genomfördes tillsyn vid Orust Montessoriförskola. Vid tillsynen skedde
intervjuer med personal, förskolechef och förälder. Dokumentation som visar hur
verksamheten bedrivs och följs upp begärdes in.
Överlag bedöms verksamheten bedrivas enligt gällande lagar och förordningar. Det
finns en stor pedagogisk medvetenhet och man arbetar systematiskt med att följa
upp och utveckla verksamheten.
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En förändring som skett sedan förra tillsynsbesöket är att man anställt en ny rektor
tillika förskolechef. På frågan om utbildning visar det sig att rektor/förskolechef
saknar pedagogisk högskoleutbildning som motsvarar skollagens krav.
Orust kommuns beslut efter tillsyn – Avstående från ingripande
Orust kommun avstår från ingripande med stöd av 26 kap. 12 § skollagen (2010:800).
Behörighetskrav för förskolechef
Som rektor eller förskolechef får bara den anställas som genom utbildning och erfarenhet har
pedagogisk insikt. (Skollagen 2 kap 11 §)
Skolinspektionen kräver en pedagogisk utbildning på högskolenivå. Utbildningen
behöver inte leda till ett pedagogiskt yrke som exempelvis lärare eller förskollärare
men utbildningen måste innehålla pedagogiska utbildningsmoment. Någon exakt
gräns för hur många poäng i pedagogik man bör ha läst för att uppnå kravet kan inte
anges. Skolinspektionen har hittills godkänt ett antal utbildningar som anses vara
behörighetsgivande men gör en bedömning i varje enskilt fall.
Den person som på Orust Montessoriförskola är anställd som förskolechef, saknar
pedagogisk högskoleutbildning som motsvarar skollagens krav. Dock har Orust
Montessoriförskola inkommit med en handlingsplan som visar hur förskolechef
kommer att läsa 30 högskolepoäng pedagogik. Studierna beräknas kunna påbörjas
vårterminen 2018. Genom detta har Orust Montessoriförskola snabbt agerat för att
korrigera den brist som upptäcktes vid tillsynen. Det finns därför inte skäl att vidta
andra åtgärder från Orust kommuns sida. Istället kommer avstämningar ske att
redovisad handlingsplan genomförs.
Utskottet för lärande föreslår Kommunstyrelsen besluta
Kommunstyrelsen beslutar
att avstå från ingripande mot Orust Montessoriförskola med anledning av redovisad
handlingsplan för att avhjälpa brist.
Utskottet för lärande beslutar
att ge förvaltningsområdeschef för lärande i uppdrag att ha kontinuerliga avstämningar i ärendet för att se till att redovisad handlingsplan genomförs, samt ge
utskottet för lärande återkoppling i ärendet innan mandatperiodens slut.
__________
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Exp: Förvaltningsområde Samhällsutveckling
KS/2017:418
§ 66
Yttrande kring samrådshandling gällande tillägg för detaljplan för Svanesund
2:30 m.fl.
Bakgrund
Utskottet för samhällsutveckling har beslutat att översända ovanstående detaljplan
för samråd enligt plan- och bygglagen 5 kap 11 § PBL.
Det övergripande syftet med tillägget till detaljplanen är att utöka byggrätt från 33
procent till 50 procent för att främja industriändamål.
En ny detaljplan ska upprättas för området samt närliggande idrotts- och f.d
skolområde (beslut väntas hösten 2017), men för att säkerställa behovet av utökad
industrimark inom en snar framtid bedöms en ändring avseende byggrätt inom
befintlig byggnadsplan ändå som lämplig. Ändringen vävs in i kommande detaljplan.
Ändringarna bedöms inte påverka Förvaltningsområde Lärandes verksamhet.
Utskottet för lärande beslutar
att yttra sig med att inte ha några synpunkter på föreslaget tillägg i detaljplan för
Svanesund 2:30 m.fl.
__________
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KS/2017:1358
§ 67
Redovisning om studieresultat i grundskolan läsåret 2016/2017 (nationella
prov samt betyg i årskurs 8 och 9)
Utvecklingschef Lars Jansson ger information om studieresultat, betyg i grundskolan
m m avseende vårterminen 2017, samt en jämförelse med bland annat föregående år.
Den beräkning som görs, är en skattning som kan skilja sig lite i jämförelse med
statistik från statistiska centralbyrån (SCB).
Meritvärdet för årskurs 6 i de kommunala skolorna är mycket bra: för år 2017
uppskattas meritvärdet hamna på mellan 206-230, i jämförelse med år 2016 då
meritvärdet var mellan 145-207.
Meritvärdet för årskurs 9 avseende år 2017, uppskattas hamna på ungefär samma
värde som föregående år (211-214). Behörigheten till yrkesprogram har sjunkit något
från föregående år och uppskattas hamna på mellan 81-83.
När det gäller måluppfyllelse i samtliga ämnen når årskurs 6 ett mycket bra resultat:
måluppfyllelsen för läsåret 2017/2017 hamnar på mellan 75-100 i jämförelse med
föregående läsår då värdena var mellan 61-82. Måluppfyllelsen för årskurs 7 är
ungefär densamma som föregående läsår (73-81). Måluppfyllelsen för årskurs 8 och 9
vid Henåns skola är ungefär densamma som föregående läsår medan årskurs 8 och 9
vid Ängås skola visar på ett försämrat resultat.
Information ges även kring resultaten i nationella betyg i förhållande till betyg i
ämnena matematik och engelska.
Utskottet för lärande beslutar
att tacka för informationen och lägga den till handlingarna.
__________
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KS/2017:1359
§ 68
Redovisning av resultat från förskoleenkät våren 2017
Utvecklingschef Lars Jansson ger information om resultatet av genomförd brukarenkät inom förskolorna våren 2017: 241 vårdnadshavare har svarat på enkäten, vilket
ger en svarsfrekvens på 58,6 procent. Medianvärdet är 10 och det totala medelvärdet
för de kommunala förskolorna avseende 2017 är 9,03 i jämförelse med år 2016 då
medelvärdet var 8,99. Svaren har getts utifrån följande fyra parametrar:
• stämmer inte alls
• stämmer ganska dåligt
• stämmer ganska bra
• stämmer helt och hållet
Redovisning ges av medelvärdena kring varje enskild fråga, som visar på mycket små
skillnader 2017 i jämförelse med år 2016 och ett fortsatt mycket högt resultat.
En statistiksammanfattning av medelvärdena för år 2016 och 2917 ges även i form av
ett diagram.
Utskottet för lärande beslutar
att tacka för informationen och lägga den till handlingarna.
__________
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KS/2017:1360
§ 69
Redovisning om skolresultat för nyanlända elever
Förvaltningsområdeschef Henrik Lindh ger information om skolresultat för
nyanlända elever.
Information ges kring de 16 elever som var inskrivna i verksamheten i årskurs 9 och
10. En redovisning ges kring följande parametrar:
• undervisningstid i svenska skola
• antal lästa ämnen
• antal godkända betyg
• om eleven deltagit i svenska som andra språk, matematik och engelska
• antal poäng
• behörighet till gymnasiet
• fortsatta studier vid exempelvis årskurs 10 eller språkintroduktionsprogrammet.
Tre av eleverna har mycket bra resultat och är behöriga till gymnasiet. Sex av
eleverna går eventuellt vidare till fortsatta studier i årskurs 10, sex elever går
eventuellt vidare till studier inom språkintroduktionsprogrammet och en elev går
eventuellt vidare till studier inom särgymnasiet.
Information ges även om betyg i modersmål för årskurs 6-9; både i antal elever samt
andel elever i procentform för respektive betyg.
Utskottet för lärande beslutar
att tacka för informationen och lägga den till handlingarna.
__________
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KS/2017:1361
§ 70
Information om obligatorisk sommarskola
Utvecklingschef Lars Jansson ger information om beslutet om obligatorisk lovskola:
• Regeringen tog den 2017-06-07 beslut om obligatorisk lovskola.
• Lovskola ska erbjudas för elever som i årskurs 8 som är i riskzonen att i årskurs 9
inte nå kunskapskraven för betyget E i ett eller flera ämnen och som därigenom
riskerar att inte nå behörighet till gymnasiet.
• Lovskola ska erbjudas för elever i årskurs 9 som ej är behöriga till gymnasiet.
• Lovskola ska anordnas i juni månad.
• Lovskola ska omfatta minst 50 timmar.
• Elev får tacka nej, men de elever som har tackat ja ska delta.
• Tiden för lovskola ingår inte i den minsta totala garanterade undervisningstiden
enligt skollagen.
• Undervisning inom ramen för lovskolan får överlämnas på entreprenad.
• Den nuvarande bestämmelsen om tilläggsbelopp till enskilda huvudmän ska
utökas till att även omfatta ersättning för elever som deltar i lovskola.
Några utmaningar som kommunen står inför i och med införandet av obligatorisk
lovskola från och med juni 2018, är bland annat tilldelning av budgetmedel och
lärarnas arbetstidsavtal.
Utskottet för lärande beslutar
att tacka för informationen och lägga den till handlingarna.
__________
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KS/2016:200
§ 71
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 ger uppdaterad information i ärendet.
Tvets förskola
Ett anbud har inkommit kring köp av fastigheten Tvets f.d skola. Fastighetsenheten
bedömer att det finns några frågor i anbudet som behöver göras klargöranden kring,
samt att ärendet bör kunna hanteras av politiken under mitten av hösten.
Förskoleavdelning vid Varekils förskola
Arbetet med den extra förskoleavdelningen i Varekil löper enligt plan. Rektor arbetar
med frågan kring att vidta åtgärder för skolans utemiljö, parallellt som Förvaltningsområde Samhällsutveckling arbetar med frågan om trafiksituationen kring Varekils
förskola och skola.
Bagarevägens förskola
Det har genomförts mätningar av förskolans luftkvalité, utifrån de signaler personalen gett under våren. Mätningarna visar inte på några avvikelser, utom de normala
startvärden som finns i en ny byggnad. Fastighetsenheten arbetar med att förbättra
ventilationen.
Ängås skola
I samband med byggnationen av den nya delen av Ängås skola, med anledning av ett
sparbeting, togs beslut om att göra en enklare lösning av arbetet med taket i den
gamla skoldelen. Det har nu visat sig finnas behov av att åtgärda taket på den delen
av skolan, till vilket man avsatt 3 miljoner kronor. Arbetet beräknas påbörjas denna
vecka. Åtgärder vidtas även kring att förbättra ventilationssystemet, som varit under
kontinuerlig intrimning sedan skolan togs i bruk.
Henåns skola
Henån har stora bekymmer med de bilburna ungdomarna som finns i samhället.
Under sommaren var den nya grinden till skolans område utsatt för skadegörelse och
har därefter fått stängas manuellt. Parkeringsplatsen mellan skolans område och
villorna intill, har därefter blivit en av de nya mötes- platserna för dessa ungdomar,
vilket skapar oro och irritation för de boende. Kontakt har tagits med
Polismyndigheten, som uppmanar allmänheten att göra polisanmälningar.
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Ellös förskola och skola
Avtalet avseende den förskolemodul som nyttjades för att tillgodose behovet av
barnomsorgsplatser för nyanlända boende på Sjögården, blev uppsagt i juni.
Projekteringen med ombyggnationen av skolans fastigheter till förskola samt
grundskola, hanteras av Fastighetsenheten.
Utskottet för lärande beslutar
att tacka för informationen och lägga den till handlingarna.
__________
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KS/2017:55
§ 72
Förvaltningens information 2017 (Lärande)
Förvaltningsområdeschef Henrik Lindh ger information om aktuella ärenden:
Bemanning i skolan
Samtliga tjänster är antingen tillsatta alternativt under tillsättning inför skolstarten
läsåret 2017/2018. Samtliga skolor har i stort sett behörig lärarpersonal; vid några
skolor finns lärarpersonal som saknar behörighet men har lång erfarenhet. Det är
främst inom de praktiska ämnena och språk som det saknas behörig lärarpersonal.
Ett dilemma verksamheten står inför är stora pensionsavgångar de kommande 6-7
åren kontra lågt antal nyexaminerade pedagoger och den prognostiserade befolkningsökningen.
Gymnasiet
I dagsläget kommer 5 elever att påbörja sina gymnasiestudier vid Hantverksprogrammet hösten 2017 (en elev är folkbokförd i Orust kommun, de övriga fyra eleverna är
folkbokförda i annan kommun). Information ges även om antal elever inom övriga
program vid gymnasiet i Orust kommun.
Remiss om Entreprenad, fjärrundervisning och distansundervisning
Orust kommun är inbjuden att yttra sig över remiss avseende Entreprenad, fjärrundervisning och distansundervisning. Bedömning görs att kommunen inte är berörd, och
kommer därför inte avge något remissyttrande.
Förskolechef vid Bagarevägens förskola
Petra Rolandén är ny förskolechef vid Bagarevägens förskola och började sitt
uppdrag den 7 augusti.
Rektor F-3 Henåns skola
Ordinarie befattningshavare kommer att vara i tjänst och men under en tid arbeta
inom staben med uppdrag som berör övergripande frågor och en del praktiska frågor
kring Henåns skola. Birgitta Niklasson kommer under denna tid att vara tillförordnad
rektor för Henåns skola F-3.
Utskottet för lärande beslutar
att tacka för informationen och lägga den till handlingarna.
__________
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KS/2017:54
§ 73
Politikens information 2017 (Lärande)
Ordförande Kristina Svensson m.fl ger information om aktuella ärenden, bland
annat:
• Deltagandet vid avslutningen av genomförd sommarskola, där hon möttes av
nöjda, glada och stolta elever.
• Oktoberdagarna: Oktoberdagarna 2017 genomförs den 5-6 oktober på Smögens
Havsbad. Diskussion förs kring utskottets budgetram, möjlighet till deltagande
osv. Politiken fortsätter bereda ärendet kring budget och ekonomiska förutsättningar, innan beslut om deltagande tas.
Utskottet för lärande beslutar
att tacka för informationen och lägga den till handlingarna.
__________
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LVS/2017:1
§ 74
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 en rapport avser Ängås skola.
Utskottet för lärande beslutar
att tacka för informationen, samt
att överlämna informationen till Kommunstyrelsen för kännedom.
__________
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§ 75
Information: Anmälan/Svar från Skolinspektionen och övriga myndigheter
Förvaltningsområdeschef Henrik Lindh ger information gällande inkommet beslut
från Skolinspektionen.
1. Skolinspektionens beslut av 2017-06-01 i elevärende om kränkande behandling och
elevs rätt till utbildning. Dnr LVS/2016:17.
Skolinspektionen förelade kommunen i ett beslut daterat 30 november 2016, att vidta
åtgärder så att skollagens krav att motverka kränkande behandling uppfylls och att
elevens rätt till utbildning tillgodoses. Skolinspektionen begärde att kommunen,
senast den 27 februari 2017, skulle redovisa vilka åtgärder som vidtagits med anledning av föreläggandet, vilket kommunen gjort. Mot bakgrund av uppgifterna i
kommunens redovisning, bedömer Skolinspektionen att Orust kommun vidtagit
sådana åtgärder att uppföljningen av ärendet kan avslutas.
Utskottet för lärande beslutar
att tacka för informationen, samt
att överlämna informationen till Kommunstyrelsen för kännedom.
__________

