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Beslutande
Leif Håkansson (S), ordförande
Martin Björkman (S) ersättare för Uno Ekberg (S)
Dennis Lindberg (S)
Karl Jändel (V) ersättare för Linda Alsing (V)
Camilla Fjellheim (FP) ersättare för Bengt-Arne Westerlind (FP)
Tommy Nilzén (MP) ersättare för Fredrik Hermansson (C)
Lars Ivarsbo (C), vice ordförande §§ 74-77 kl. 17.00-18.40
Andreas Nelin (M) ersättare för Lars Ivarsbo (C) §§ 78-84
Camilla Olofsson (M)
Michael Grönlund (M)

Övriga närvarande
Ersättare
Harry Berglund (S)
Tjänstemän
Martin Barkstedt, tf. förvaltningschef
Anna Ernhede, ekonom §§ 74-76
Anders Nordgren, utvecklingsledare
Ingela Flodin, nämndsekreterare
Eva Eskilsson, metodutvecklare §§ 74-75
Annika Hellman, metodutvecklare §§ 74-75
Marie Qvist, metodutvecklare §§ 74-75

Personalföreträdare
Anette Smitt-Andersson, LR
Ingvar Ekelund, Lärarförbundet §§ 74-77
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§ 74
Godkännande av dagordningen
Utgående ärende
 Redovisning arbetsgrupp lokaler

Beslut
Föredragningslistan godkänns.
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§ 75
Information från metodutvecklare
Sammanfattning
Bildningsförvaltningens metodutvecklare berättar om sitt arbete.
Metodutvecklarna är alla tre lärare i botten och har utöver det en
specialpedagogexamen.
De arbetar mer på organisationsnivå istället för på elevnivå som specialpedagoger gör.
Metodutvecklarna ingår i Bildningsförvaltningens centrala Elevhälsa, samtidigt som
deras ansvarsområden är geografiskt uppdelade för att alla grundskolor ska täckas in av
deras kompetens. Metodutvecklarna arbetar för att se över elevernas lärandemiljö för att
alla elever ska må bra. De arbetar bland annat med klassrumsstöd och överlämningar
mellan skolor tillsammans med lärare och specialpedagoger. Arbetet går mycket ut på
att stötta lärare och elever i arbetet.

Beslut
Informationen noteras.
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§ 76
Tertialrapport 2
Dnr 2014/UN138
Sammanfattning
Utbildningsnämndens tertialrapport 2 för 2014 presenteras.
Nämndens huvudsakliga uppgift är att tillhandahålla barnomsorg och utbildning av god
kvalitet. Tertialrapport 2 visar att nämnden har svårt att uppfylla flertalet av uppsatta
mål, framför allt inom grundskolan.
Ekonomin är inte i balans. Det är främst högstadieskolorna som har stora svårigheter
att skapa en organisation som ryms inom ram. Elevantalet på Tingbergsskolan år 7-9
är för litet för att skapa en ekonomiskt effektiv organisation. Kostnader för elever i
behov av fysiskt stöd har också ökat kraftigt under året. Ny upphandling av
skolskjutsarna har minskat kostnaderna med cirka 1,6 miljoner. Köpta
gymnasiesärskoleplatser ryms inte inom budgeterad ram.
Barnomsorgen redovisar ett kraftigt överskott. Detta beror på att verksamheten under
våren erhöll ett tillskott om 4,2 miljoner och att behörig personal inte kunnat anställas i
planerad omfattning. Då det har varit stora svårigheter att rekrytera behörig personal
har lönekostnaderna blivit lägre än beräknat.
I förskolan fortsätter barnantalet att öka. Vid årets start öppnade en förskoleavdelning
på Blåsippan i Lödöse och en förskoleavdelning på Ryrsjöns förskola. I
oktober/november startar Fuxerna förskola med tre avdelningar, vilket betyder en
utökning med en avdelning under hösten.
Utvecklingsarbete för att öka elevernas måluppfyllelse när de lämnar grundskolan är
strategiskt och intensivt. Förskolans personal har genomgått en serie av
kompetensutvecklingsdagar för att stärka förskolans pedagogiska uppdrag. Fokus
ligger just nu på pedagogisk dokumentation i enlighet med förskolans reviderade
läroplan Lpfö98/10. Under snart ett läsår har alla grundskollärare ingått i den tvååriga
kompetensutvecklingssatsningen inom bedömning för lärande. Arbetet syftar till att
utveckla lärares förmåga att involvera eleverna i sitt eget lärande, likvärdig bedömning
och betygsättning och förhållningssätt till elever och lärande. Arbetet fortskrider väl
och får positiva omdömen av lärarna.
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§ 76 forts
Bildningsförvaltningen har utarbetat rutiner för systematiskt kvalitetsarbete där fyra
uppföljningsrapporter presenteras för utbildningsnämnden under året. Rutinen bygger
på riktlinjer från Skolverket och Skolinspektionen om regelbunden uppföljning. Syftet
med det systematiska kvalitetsarbetet är att skapa förutsättningar för såväl huvudman
som rektor/förskolechef och pedagoger att prioritera, fördela resurser och satsa utifrån
kunskap om verksamhetens resultat och underlag. Alla nivåer ska arbeta med rätt
saker, på rätt sätt, med rätt förutsättningar. Vetenskaplig grund och beprövad
erfarenhet, utifrån kännedom om vår egen verksamhet, är grundläggande.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2014-09-25
Tertialrapport 2
Beslut
Tertialrapport 2 för 2014 godkänns.

Beslutet expedieras till
Ekonomavdelningen
Kommunstyrelsen
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§ 77
Systematiskt kvalitetsarbete: Uppföljningsrapport 3 och
pedagogiskt bokslut
Dnr 2014/UN148
Sammanfattning
Förvaltningen presenterar uppföljningsrapport 3 från förvaltningens systematiska
kvalitetsarbete. Tillsammans med uppföljningsrapport 2 från maj 2014 utgör denna
rapport årets Pedagogiska bokslut.
Uppföljningsrapport 2 fokuserade på verksamheternas uppdrag beträffande ansvar och
inflytande samt betyg och bedömning. Uppföljningsrapport 3 fokuserar på
verksamheternas uppdrag beträffande kunskap, utveckling och lärande samt normer och
värden. Uppföljningsrapport 3 innehåller även analys av kunskapsresultaten från
vårterminen 2014.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2014-09-19.
Bildningsförvaltningens pedagogiska bokslut innehållande uppföljningsrapporterna 2
och 3.
Yrkande
Leif Håkansson (S): Förvaltningen får i uppdrag att fortsätta bereda ärendet med
uppdrag att återkomma till nämndens sammanträde den 30 oktober med en
övergripande ekonomisk uppskattning.
Beslutsgång
Ordföranden finner att utbildningsnämnden bifaller Leif Håkanssons (S) förslag.
Beslut
Förvaltningen får i uppdrag att fortsätta bereda ärendet med uppdrag att återkomma till
nämndens sammanträde den 30 oktober med en övergripande ekonomisk uppskattning
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§ 78
Uppföljning handikappolitisk plan
Dnr 2014/UN203
Sammanfattning
Kommunfullmäktige antog en handikappolitisk plan 2005-12-14. Denna ska följas upp
årligen och revideras en gång under mandatperioden. Årlig rapport ska ske till
kommunstyrelsen.
Det åligger ansvariga nämnder att genomföra de aktiviteter som finns angivna i den
handikappolitiska planen. Ett inriktningsmål ”Medvetenhet” berör utbildningsnämndens
ansvarsområde. Resultatmålet för utbildningsnämnden är att ”alla barn inom förskolan
och grundskolan skall genom information få ökad medvetenhet om funktionshindrades
situation”.
Målen för förskolans och grundskolans verksamhet anges av läroplanerna för
respektive verksamhet. Det åligger personal och ledning att arbete sker i enlighet
med målen i läroplanen.
Förskolan arbetar aktivt med att påverka och stimulera barnen att utveckla
förståelse för samhällets demokratiska värderingar. Målet är öppenhet, respekt,
solidaritet och ansvar. Förskolan eftersträvar att varje barn utvecklar förståelse
för att alla människor har lika värde oberoende av bland annat
funktionsnedsättning.
Var och en som arbetar inom skolan skall främja aktning för varje människas
egenvärde. Skolans uppgift är att låta varje enskild individ finna sin unika
egenart och därigenom kunna delta i samhällslivet. Ingen i skolan får utsättas
för diskriminering på grund av funktionsnedsättning eller annan kränkande
behandling. Detta bemöts med kunskap, samtal och aktiva insatser av personal.
På varje förskola och skola upprättas årligen en plan mot diskriminering och
annan kränkande behandling (Likabehandlingsplan). Inför upprättandet
kartläggs verksamheten vid respektive enhet utifrån diskrimineringsgrunderna
där funktionsnedsättning är en egen del. Enhetens handlingsplan arbetas fram
utifrån aktuellt nuläge. Att involvera barn och elever i arbetet med att främja
likabehandling och motverka diskriminering är centralt i förskolans och
skolans förhållningssätt. Däri ingår att medvetandegöra barn och elever på allas
lika rättigheter och vad de olika diskrimineringsgrunderna innebär.
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§ 78 forts.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2014-09-17
Information från kansliavdelningen om uppföljning av handikappolitisk plan
Handikappolitisk plan
Beslut
Uppföljningen av den handikappolitiska planen skickas till kommunstyrelsen.

Beslutet expedieras till
Kommunstyrelsen
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§ 79
Ansökan om att bedriva fristående förskola
Dnr 2014/UN195
Sammanfattning
Naturmontessori i Väst AB har inkommit med en ansökan om tillstånd att bedriva en
fristående förskola i Lödöse.
I ansökan anges att förskolan ska erbjuda max 45 platser och starta 1 januari 2015.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2014-09-17
Ansökan om att bedriva fristående förskola med bilagor
Beslut
Ansökan om tillstånd att bedriva fristående förskola beviljas.
Regler och riktlinjer för enskild huvudman att bedriva familjedaghem/
förskoleverksamhet/skolbarnsomsorg i Lilla Edets kommun ska följas.

Andreas Nelin (M) deltar inte i handläggningen av ärendet på grund av jäv.

Beslutet expedieras till
Naturmontessori i Väst AB
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§ 80
Rapport från kontaktpolitiker
Sammanfattning
Utbildningsnämndens ledamöter och ersättare är kontaktpolitiker för
utbildningsnämndens verksamhet. Kontaktpolitikerna ska hålla sig väl informerade om
”sin” verksamhet och vara väl insatta i verksamhetens arbetssätt och förutsättningar.
Camilla Olofsson (M) berättar om besök på föräldramöte på Strömskolan F-3.
Tisdagen den 2 september deltog Camilla i föräldramöte för så F-3 på Strömskolan där
rektor Annelie Eriksson redogjorde för hur personalen under ett års tid arbetat med
projektet Bedömning för lärande. Hon berättade att det var ett projekt som kommer att
fortgå även under detta läsår och hon visade ett antal filmer som Pedagogiskt Centrum i
Göteborg spelat in i olika klasser och stadier i Lilla Edet för att synliggöra goda
exempel.
Därefter var det dags att följa med resp. klasslärare till deras klassrum för en
genomgång av hur arbetet i klasserna var tänkt under läsåret samt diskussioner kring
regler i skolan m.m. Camilla var med i så 1.
Tommy Nilzén (MP) har besökt fyra förskolor, Fågelstigen, Ryrsjön, Ekaråsen och
Prästkragen där han har träffat personalen. Fågelstigen har tre personal på 19-20 barn
mellan 1-5år och 18 barn mellan 4-5 år. Förskolan är lättarbetad med stora fina lokaler
men är inte tillräckligt bra för barn med särskilda behov. Föräldrarana är nöjda med
förskolan.
Ryrsjön har totalt tre avdelningar, två 1-4 år med 18 barn på tre personal och en
avdelning 4-6 år med 23 barn på tre personal. När alla barn är närvarande är det tufft.
15-timmarsbarnens närvaro borde kunna styras upp på annat sätt. Lokalerna är bra och
trygga men trångt i ”mellanrummet”. Förskolan är populär och det finns underlag för en
avdelning till.
Ekaråsen har en avdelning med 16 barn mellan 1-2 år samt en avdelning 3-6 år med
totalt 5,8 personal. Tidigare fanns det två specialpedagoger men nu finns bara en som
ofta är fullbokad.
Prästkragen har en avdelning med 15 barn 1-3 år på 2,75 personal och en avdelning 4-5
år med 21 barn på tre personal. Tre personal har bytt arbetsplats och 6-7 barn har flyttat
på grund av flytten till Fuxernaskolan.
Beslut
Rapporten godkänns.

12

Utbildningsnämndens protokoll 2014-10-02
§ 81
Information från förvaltning och presidium
Sammanfattning
 Tf förvaltningschef Martin Barkstedt informerar att fokus på förvaltningen just
nu är förberedelser inför budget 2015.
 Tf förvaltningschef Martin Barkstedt informerar om inflytt i de nya
förskolelokalerna på Fuxernaskolan kommer att ske i slutet av oktober.
 Ordförande Leif Håkansson (S) informerar att rekryteringen av ny
förvaltningschef pågår. Intervjuer kommer att hållas i oktober.
 Dennis Lindberg (S) informerar om att det verkar förekomma en del droger i
skolmiljön. Nämnden måste ta ett ansvar och agera i detta.
 Utvecklingsledare Anders Nordgren informerar om anmälningar inkomna till
Skolinspektionen. Förra läsåret hanterades 11 anmälningar till Skolinspektionen
gällande Lilla Edets kommun. Tre är fortfarande öppna, dvs det saknas beslut i
ärendet. Lilla Edets kommun har fått kritik i två av åtta ärenden. I fyra
anmälningar var skolan godkänd och två avslutades utan utredning.
 Utvecklingsledare Anders Nordgren visar film om pedagogiskt arbete som
pedagoger i Lilla Edets kommun gjort i samarbete med Göteborgsregionens
kommunalförbund.

Beslut
Informationen noteras.
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§ 82
Anmälan om inkomna skrivelser
Sammanfattning
Vid dagens sammanträde redovisas sammanställning av inkomna skrivelser.
1
Beslut från kammarrätten i skolskjutsärende, daterat 2014-09-10
2
Beslut från kammarrätten i skolskjutsärende, daterat 2014-09-10
3
Beslut från Skolinspektionen: anmälan om skolsituation, daterat 2014-09-05
4
Kommunstyrelsens protokoll 2014-08-27 § 90: Godkännande av samverkansavtal för
gymnasiesärskolan 2015/2016-2018/2019
5
Kommunstyrelsens protokoll 2014-08-27 § 91: Godkännande av samverkansavtal för
gymnasieskolan 2015/2016-2018/2019
6
Beslut från barn- och elevombudet: anmälan om kränkande behandling, daterat
2014-08-21
7
Inkommen skrivelse från ledamöter och ersättare i Utbildningsnämnden för C,
KD, M och MP: Skolvision för Lilla Edets kommun, daterad 2014-08-25

Beslut
Informationen noteras.
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§ 83
Anmälan av delegeringsbeslut
Sammanfattning
Utbildningsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till ordföranden och tjänstemän
enligt en av utbildningsnämnden antagen delegationsordning. Dessa beslut ska
redovisas till utbildningsnämnden. Redovisningen innebär inte att utbildningsnämnden
får ompröva eller fastställa delegeringsbesluten. Däremot står det utbildningsnämnden
fritt att återkalla lämnad delegering.
Vid dagens sammanträde redovisas följande sammanställning av delegeringsbeslut.

Diarienummer

Datum

Ärende

Delegat

2014/UN254-3

2014-09-23

Tillsättning av tjänst som
musiklärare

Rektor

2014/UN253-3

2014-09-23

Tillsättning av tjänst som
lärare i träslöjd/musik

Rektor

2014/UN252-3

2014-09-23

Tillsättning av tjänst som
spanskalärare

Rektor

2014/UN251-3

2014-09-23

Tillsättning av tjänst som
SO-lärare

Rektor

2014/UN250-3

2014-09-23

Tillsättning av tjänst som
förskollärare

Förskolechef

2014/UN249-3

2014-09-23

Tillsättning av tjänst som
förskollärare

Förskolechef

2014/UN021-17

2014-09-22

Skolskjuts av särskilda
skäl

Enhetschef
elevhälsa

2014/UN021-18

2014-09-22

Skolskjuts av särskilda
skäl

Enhetschef
elevhälsa

2014/UN021-19

2014-09-22

Skolskjuts av särskilda
skäl

Enhetschef
elevhälsa

2014/UN211-4

2014-09-12

Skolskjuts vid växelvis
boende

Skoladministratör
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§ 83 forts.
Diarienummer

Datum

Ärende

Delegat

2014/UN234-3

2014-09-12

Tillsättning av tjänst som
lärare i engelska/svenska

Rektor

2014/UN224-3

2014-09-12

Tillsättning av tjänst som
idrottslärare

Rektor

2014/UN177-4

2014-09-12

Yttrande Skolinspektionen

Ordförande

2014/UN156-28

2014-09-05

Tilläggsbelopp

2014/UN021-16

2014-09-08

Skolskjuts av särskilda
skäl

Enhetschef
elevhälsa
Enhetschef
elevhälsa

2014/UN021-15

2014-09-08

Skolskjuts av särskilda
skäl

Enhetschef
elevhälsa

2014/UN021-11

2014-09-01

Skolskjuts av särskilda
skäl

Enhetschef
elevhälsa

2014/UN021-14

2014-09-01

Skolskjuts av särskilda
skäl

Enhetschef
elevhälsa

2014/UN021-13

2014-09-01

Skolskjuts av särskilda
skäl

Enhetschef
elevhälsa

2014/UN021-12

2014-09-01

Skolskjuts av särskilda
skäl

Enhetschef
elevhälsa

2014/UN211-3

2014-09-01

Skolskjuts vid växelvis
boende

Skoladministratör

2014/UN211-2

2014-09-01

Skolskjuts vid växelvis
boende

Skoladministratör

2014/UN211-1

2014-09-01

Skolskjuts vid växelvis
boende

Skoladministratör

2014/UN218-3

2014-09-02

Tillsättning av tjänst som
barnomsorgsadministratör

Förskolechef

2014/UN216-3

2014-09-02

Tillsättning av tjänst som
förskollärare

Förskolechef
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§ 83 forts.
Diarienummer

Datum

Ärende

Delegat

2014/UN215-3

2014-09-02

Tillsättning av tjänst som
grundskollärare

Rektor

2014/UN215-3

2014-09-02

Tillsättning av tjänst som
klasslärare år 1-3

Rektor

2014/UN021-7

2014-08-27

Skolskjuts av särskilda
skäl

Enhetschef
elevhälsa

2014/UN021-6

2014-08-27

Skolskjuts av särskilda
skäl

Enhetschef
elevhälsa

2014/UN021-5

2014-08-27

Skolskjuts av särskilda
skäl

Enhetschef
elevhälsa

2014/UN021-4

2014-08-27

Skolskjuts av särskilda
skäl

Enhetschef
elevhälsa

2014/UN021-10

2014-08-27

Skolskjuts av särskilda
skäl

Enhetschef
elevhälsa

2014/UN021-9

2014-08-27

Skolskjuts av särskilda
skäl

Enhetschef
elevhälsa

2014/UN021-8

2014-08-27

Skolskjuts av särskilda
skäl

Enhetschef
elevhälsa

2014/UN014-6

2014-08-22

Skolskjuts vid växelvis
boende

Verksamhetssekreterare

2014/UN014-7

2014-08-22

Skolskjuts vid växelvis
boende

Verksamhetssekreterare

2014/UN021-3

2014-08-22

Skolskjuts av särskilda
skäl

Enhetschef
elevhälsa

Beslut
Redovisningen av anmälda delegeringsbeslut godkänns.
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