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Plats och tid

Fm: Tillsynsbesök vid Orust Montessoriförskola, 2021-10-04 klockan 08:1512:00
Em: Kommunhuset, s-rum Årholmen, 2021-10-04, klockan 13:00-15:00

Beslutande

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

Övriga deltagare

Katarina Levenby, sektorchef
Marika Carlberg, sekreterare/administratör för förskola och skola
Lars Jansson, utvecklingschef
Sandra Åström, verksamhetscontroller
Marika Solindon, barn- och ungdomssamordnare, § 63
Michael Relfsson, ej tjänstgörande ersättare, § 63-70
Elsie-Marie Östling, ej tjänstgörande ersättare, § 63-70

Utses att justera

Martin Reteike

Justeringens
plats och tid

Digital justering, torsdag den 7 oktober klockan 16:00

Sekreterare

……………………………………………….
Marika Carlberg

Ordförande

……………………………………………….
Veronica Almroth

Justerare

……………………………………………….
Martin Reteike

Paragraf

63-70

____________________________________________________________________________
BEVIS
Justeringen har tillkännagivits genom anslag
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Information om samverkansprojektet mellan sektorerna Lärande och Omsorg kring elever
med problematisk frånvaro
Utskottets för lärandes beslut
Tacka för informationen och lägga den till handlingarna.
Barn- och ungdomssamordnare ger en presentation av sig och sitt uppdrag. I dagsläget pågår bland
annat arbetet med att inventera vilka framgångsfaktorer som finns i kommunen, vilka behov och
vilka förbättringsområden som finns.
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KS/2021:1050

Kommunrevisionens grundläggande granskning år 2021 - Svar från Sektor Lärande
Utskottets för lärandes beslut
Tacka för informationen och lägga den till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Revisionen genomför en årlig grundläggande granskning av kommunens verksamhet. Syftet med
den grundläggande granskningen är att ge revisorerna underlag för ansvars- prövningen genom att
översiktligt granska all verksamhet i enlighet med kommunal-lagen och god revisionssed.
Inom ramen för den grundläggande granskningen ställs skriftliga frågor till Sektor Lärande, som
sektorn svarat på. Sektor Lärande lämnar svaren som information till utskottet för lärande.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2021-08-30
Svar från Sektor Lärande på frågor från revisionen i den grundläggande granskningen 2021
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§ 65

KS/2020:1079

Beslut efter tillsyn av Orust Waldorfförskola
Utskottets för lärandes beslut
Föreslå Kommunstyrelsen besluta att:
Orust Waldorfförskola bedöms bedrivas enligt de krav som finns i gällande lagar och föreskrifter.
Sammanfattning av ärendet
Enligt Skollagen (2010:800) är kommunen tillsynsmyndighet för fristående förskolor och enskilda
fritidshem, som kommunen har godkänt, samt för pedagogisk omsorg som kommunen beviljat rätt
till bidrag. Med tillsyn avses en självständig granskning som har till syfte att kontrollera om den
verksamhet som granskas uppfyller regelverket. I tillsynen ingår att fatta beslut om åtgärder som
behövs för att den huvudman som bedriver verksamheten ska rätta fel som granskningen visar
(Skollagen 26:2). I Orust kommun har kommunen tillsynsansvar för de fristående förskolorna
Svanens förskola i Varekil, Orust Montessoriförskola i Henån och Orust Waldorfförskola i Slussen.
Sektor Lärande har den 6 september genomfört en regelbunden tillsyn på Orust Waldorfförskola.
Inför och under besöket har material begärts in för att kontrollera att verksamheten bedrivs enligt
gällande lagstiftning. Under besöket intervjuades ledning och personal. Rundvandring har skett inom
förskolans lokaler.
Utredning
Efter tillsynen har Sektor Lärande gjort en bedömning utifrån framtaget tillsynsprotokoll.
Protokollet ska säkerställa att de områden som ligger på kommunen att granska, är genomgångna.
Bedömning
Verksamheten vid Orust Waldorfförskola bedöms bedrivas enligt de krav som finns i gällande lagar
och föreskrifter.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2021-09-22
Beslutet skickas till
Orust Waldorfförskola
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KS/2020:1525

Budget år 2022 - Sektor Lärande
Utskottets för lärandes beslut
Tacka för informationen och lägga den till handlingarna.
Dialog förs utifrån nulägesanalys för sektorn att bedriva verksamhet utifrån tilldelad budgetram för
år 2022 för Sektor Lärande, utifrån bland annat:
•
Kostnadsminskningar
•
Kostnadsökningar
•
Intäktsjustering
•
Kompetensutveckling inom fritids
•
Eventuella kostnader i samband med domar i överklagade ärenden
•
Statsbidrag under 2022
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KS/2020:1079

Återkoppling: Tillsynsbesöket vid Orust Montessoriförskola
Utskottets för lärandes beslut
Tacka för informationen och lägga den till handlingarna.
Sektorchef och deltagande politiker ger återkoppling från tillsynsbesöket vid Orust
Montessoriförskola.
Det finns en tydlig struktur i verksamheten, som är en stabil verksamhet och har en röd tråd kring
den verksamhet och det lärande man bedriver. Det är en väl fungerande förskola och skola. Man har
hög behörighet och låg personalomsättning. Både förskolan och skolan har ett stabilt barn- och
elevunderlag, i dagsläget finns barn i kö för att ha sin förskoleplacering hos Orust
Montessoriförskola.
Både ledning och personal inom Orust Montessoriförskola upplevs ha bra koll på verksamheten
samt de styrdokument och regler som finns.
Det gavs en samstämmig bild vid tillsynen. Orust Montessoriförskolas grundtanke och pedagogik
överensstämmer väl med riktlinjerna som kommunen har att förhålla sig till.
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§ 68

KS/2021:26

Sektorns information 2021 (Lärande)
Utskottets för lärandes beslut
Tacka för informationen och lägga den till handlingarna.
Sektorchef ger information om aktuella ärenden:
Terminsstart
Inför höstterminens start, hade elever och pedagoger återgång till skolan enligt ordinarie upplägg,
vilket har fungerat bra. I början av terminen fanns relativt hög sjukfrånvaro bland personalen, dock
inte relaterad till Covid-19. Det har varit betydligt svårare att anställa vikarier. Under hösten kommer
två föreläsningar att anordnas: en som handlar om bemötandet pojkar respektive flickor och en som
handlar om lusten att lära.
Rekrytering av rektor inom förskola
Rekryteringsarbetet pågår av ny rektor för Ängsbergets och Varekils förskolor samt barnomsorg på
obekväm arbetstid. Det är ett mycket bra sökunderlag. Det har genomförts intervjuer med sex
kandidater, referenstagning har tagits på två av dessa.
Skolinspektionens tillsyn
Arbete pågår med upprättande av svar till Skolinspektionen avseende kvalitetsgranskningen som
genomförts kring de förutsättningar som huvudmannen skapar för att eleverna ska få en likvärdig
utbildning (studieresultat och trygghet samt kompensatoriska arbete). Huvudmannen ska senast den
19 november redovisa till Skolinspektionen vilka förbättringsåtgärder som vidtagits, utifrån de
utvecklingsområden som Skolinspektionen identifierat.
Omorganisationer inom kommunens administration
I dagsläget pågår många förändringar inom kommunens administration, som gör att administratörers
situation är ansträngd. Det planeras bland annat för en central bemanningsenhet, ett införande av ett
kontaktcenter och en sammanslagning av sektorerna Samhällsutveckling och Bygg och miljö. Dessa
tre förändringar medför en ökad arbetsbelastning för administratörerna då behov finns av att se över
kommunens webbplats, intranät, delegeringsordning osv. Införandet av en central bemanningsenhet
och kontaktcentret kommer innebära negativa effekter, främst för Sektor Lärande som nyligen gjort
stor neddragning inom administrationen. Sektorn kommer behöva göra en översyn av den kultur
och arbetsfördelning som finns inom våra skolor och förskolor.
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KS/2021:27

Politikens information 2021 (Lärande)
Utskottets för lärandes beslut
Tacka för informationen och lägga den till handlingarna.
Ordförande m fl ger information från ordförandeträffen inom Fyrbodal. Bland annat fördes dialog
om:
• Avtal med Naturbruksgymnasiet
• ”Fritt sök” inom gymnasieskolorna
• Rapportering kring fullföljda studier
• Framtagandet av gemensam kompetensförsörjningsplan
• Vice ordförande ger information från den digitala träffen med Högskolan Väst, som handlade
om deras uppdrag kring nyanländas lärande utifrån Skolverkets uppdrag om generella och
riktade insatser.

Orust kommun

Utskottet för lärande

§ 70

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

9

2021-10-04

LVS/2021:1

Information: Rapportering av anmälan till huvudman enligt 6 kap § 10 Skollagen (2021)
Utskottets för lärandes beslut
1. Tacka för informationen och lägga den till handlingarna.
2. Överlämna informationen till Kommunstyrelsen för kännedom.
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 17 rapporter: 16 rapporter avser
Henåns skola varav 4 avser avslutade ärenden och 1 rapport avser Ellös skola.

