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VARA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Bildningsnämnden

2018-08-28
BIN § 88

Ändringar i ärendelistan
Bildningsnämndens beslut
Ärendelistan ändras på följande sätt:
-

Ärenden protokollförs i den ordning som de behandlas i på sammanträdet.

__________

Utdragsbestyrkande
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VARA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Bildningsnämnden

2018-08-28

3

BIN § 89

Presentation av ny bildningschef
Bildningsnämndens beslut
Bildningsnämnden hälsar Dzenan Mahic välkommen som bildningschef i Vara
kommun.
__________
Sammanfattning av ärendet
Nya bildningschefen Dzenan Mahic presenterar sig.
Han är gymnasielärare i botten men har även erfarenhet från förskola och
grundskola. De senaste fyra åren har han varit rektor på Kronan i Trollhättans
kommun.
Dzenan bor på en gård utanför Alingsås med sin familj och flera djur. På fritiden spelar han trummor, gitarr samt fotboll.
__________

Utdragsbestyrkande

VARA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Bildningsnämnden

2018-08-28
BIN § 90

4

Dnr 44/2018

Redovisning av förstudie för om- och tillbyggnad av Västra skolan till förskola
Bildningsnämndens beslut
1. Om- och tillbyggnad av Västra skolan till förskola ska genomföras i enlighet
med förstudierapporten, daterad 2018-08-14, med en beräknad inflyttning
hösten 2019.
Driftskostnad för Västra förskolan beräknas till 5 800 tkr (C-pris) på årsbasis. De medel som kommer krävas för drift under hösten 2019 kommer belasta 2019 års budget, för år 2020 och framöver kommer äskande krävas.
Inventariekostnaden beräknas till ett C-pris på 1 000 tkr, som kommer belasta 2019 års budget.
2. Bildningsnämnden hemställer hos tekniska utskottet att genomföra en omoch tillbyggnad av Västra skolan till förskola i enlighet med beslutspunkt 1,
med en beräknad investeringskostnad på 12 000 tkr (C-pris inklusive ÄTAkostnad).
__________
Sammanfattning av ärendet
Det senaste tio åren har det varit konstant kö till förskolorna inne i Vara tätort.
För att följa skollagen och erbjuda allmän förskola behövs en utbyggnad av
barnomsorgen i Vara tätort. Utifrån bildningsnämndens beslut 2018-04-10 §
40, har en förstudie för om- och tillbyggnad av Västra skolan till förskola genomförts.
Framtaget förslag till om- och tillbyggnad ger plats för ca 100 barn i åldern 1- 5
år efter Skolverkets rådande rekommendationer för barngruppens storlek. Inspiration har hämtats av olika lärmiljöer i relevant litteratur och på internet.
Enligt framtagen tidplan kan inflyttning i om- och tillbyggda lokaler ske hösten
2019, förutsatt att projektet inte pausas, avbryts eller att någon del görs om. Investeringskostnad C-pris inkl. ÄTA kostnad är 12 000 000 kr. Driftkostnad Cpris är beräknad till 5 800 tkr. Förstudiens rekommendationer är att starta projektet och göra en om- och tillbyggnad enligt förstudien.
Beslutsunderlag
- Protokoll från bildningsnämndens arbetsutskott, 2018-08-21 § 96
- Tjänsteskrivelse från förskolechef, 2018-08-16
- Förstudierapport från förskolechef, 2018-08-14
___________

Utdragsbestyrkande

VARA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Bildningsnämnden

2018-08-28
BIN § 91
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Dnr 74/2018

Uppföljning av lovskolan 2018
Bildningsnämndens beslut
Bildningsnämnden har tagit del av informationen.
__________
Sammanfattning av ärendet
Lovskola är reglerat i skollagen. Enligt skollagens definition är lovskola undervisning inom grundskolan som anordnas enligt skollagen under lov under en
termin eller utanför terminstid och som inte är obligatorisk för elever.
Sedan 1 augusti 2017 är huvudmän skyldiga att under vissa förutsättningar erbjuda lovskola för elever i grundskolan. Förutsättningarna är antingen att eleverna har gått ut årskurs 8 och riskerar att inte bli behöriga till nationellt yrkesprogram i gymnasieskolan eller att eleverna efter årskurs 9 inte har blivit behöriga till dessa program.
I grundskolan finns tre typer av lovskola som faller under skollagens definition.
Dels finns obligatorisk anordnad lovskola, vilket anordnas i juni. Sedan finns
frivilligt anordnad avräkningsbar lovskola, vilket anordnas i andra månader än
juni i syfte att räkna av den tid som huvudmannen måste erbjuda obligatorisk
lovskola. Slutligen finns annan frivilligt anordnad lovskola, vilket inte regleras i
skollagen och är frivilligt för huvudmannen att anordna. Helt frivillig lovskola
omfattas av vissa statsbidrag.
Vara kommun har under året genomfört lovskola enligt samtliga ovanstående
alternativ under två perioder; påsklov och sommarlov. Vid båda tillfällena har
utbildningen skett på Alléskolan. Under påsklovet deltog 23 elever i frivilligt
anordnad avräkningsbar lovskola. På sommarlovet deltog 14 elever i obligatorisk anordnad lovskola och 5 elever i annan frivillig anordnad lovskola (där
samtliga elever i årkurs 7-9 erbjuds att delta). Det är även planerat för en lovskola under höstlovet.
Beslutsunderlag
- Protokoll från bildningsnämndens arbetsutskott, 2018-08-21 § 106
- Tjänsteskrivelse från rektor, 2018-08-17
__________

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Bildningsnämnden

2018-08-28
BIN § 92
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Dnr 1/2018

Redovisning av delegationsärenden
Bildningsnämndens beslut
Bildningsnämnden godkänner redovisningen av delegationsbeslut.
__________
Sammanfattning av ärendet
Bildningsnämnden har beslutat att överlåta beslutanderätten för vissa ärenden
till ett antal delegater såsom utskott, ordförande eller tjänstemän. Dessa ärenden finns beskrivna i bildningsnämndens delegationsordning, antagen 2018-0612 § 79. De beslut som tagits ska återrapporteras till bildningsnämnden som
kan välja ut ett ärende för ytterligare redovisning på kommande sammanträde.
Under sammanträdet redovisas särskilt kring tidigare utvalt delegationsärende
med händelsekort 2018.517.
Delegationsbeslut

Följande delegationsärenden rapporteras till bildningsnämnden:
Delegat: Bildningschef Yvonne Kjell
HändelseDelegationsärende
kort
Nr
Ärende
2018.613
1.10 Svar till domstol eller annan myndighet
Undertecknande av förvaltningsövergripande person2018.625
1.12
uppgiftsbiträdesavtal
Delegat: Tf. bildningschef Anna-Lena Klasson
HändelseDelegationsärende
kort
Nr
Ärende
2018.614
1.10 Svar till domstol eller annan myndighet
2018.631
2.3 Överenskommelse om interkommunal ersättning
Beslut om mottagande av elev från annan kommun i
2018.771 4.1.8
grundskola
Delegat: Kulturchef Karin Beckman
HändelseDelegationsärende
kort
Nr
Ärende
2018.647
6.5 Beslut om aktivitetsstöd för arrangemang
2018.648
6.5 Beslut om aktivitetsstöd för arrangemang
2018.649
6.5 Beslut om aktivitetsstöd för arrangemang
2018.774
6.5 Beslut om aktivitetsstöd för arrangemang
2018.775
6.5 Beslut om aktivitetsstöd för arrangemang
2018.776
6.5 Beslut om aktivitetsstöd för arrangemang
2018.777
6.5 Beslut om aktivitetsstöd för arrangemang
Delegat: Rektor Anders Englund
HändelseDelegationsärende
kort
Nr
Ärende
Utdragsbestyrkande

VARA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Bildningsnämnden

2018-08-28
Utredning och beslut om mottagande i grundsärskola
där eleven huvudsakligen ska läsa ämnen
Utredning och beslut om mottagande i grundsärskola
2018.651 4.2.1
där eleven huvudsakligen ska läsa ämnen
Utredning och beslut om mottagande i grundsärskola
2018.652 4.2.1
där eleven huvudsakligen ska läsa ämnen
Utredning och beslut om mottagande i grundsärskola
2018.662 4.2.1
där eleven huvudsakligen ska läsa ämnen
Utredning och beslut om mottagande i grundsärskola
2018.673 4.2.2 där eleven huvudsakligen ska läsa ämnesområden (träningsskola)
Utredning och beslut om mottagande i grundsärskola
2018.740 4.2.1
där eleven huvudsakligen ska läsa ämnen
2018.750 4.1.3 Beslut om tidigare skolstart
Utredning och beslut om mottagande i grundsärskola
2018.763 4.2.1
där eleven huvudsakligen ska läsa ämnen
Delegat: Rektor Harald Lundqvist
HändelseDelegationsärende
kort
Nr
Ärende
2018.653 5.1.5 Beslut om ekonomiskt stöd till inackordering
2018.764 5.1.5 Beslut om ekonomiskt stöd till inackordering
2018.765 5.1.5 Beslut om ekonomiskt stöd till inackordering
2018.766 5.1.5 Beslut om ekonomiskt stöd till inackordering
2018.767 5.1.5 Beslut om ekonomiskt stöd till inackordering
2018.768 5.1.5 Beslut om ekonomiskt stöd till inackordering
2018.769 5.1.5 Beslut om ekonomiskt stöd till inackordering
Delegat: Ekonom Anna Kuittinen
HändelseDelegationsärende
kort
Nr
Ärende
Fastställande av grundbelopp för fristående verksam2018.655
2.4
het efter begäran om enskilt beslut
Delegat: Biträdande rektor Susanne Schiller Harvey
HändelseDelegationsärende
kort
Nr
Ärende
2018.672 5.1.5 Beslut om ekonomiskt stöd till inackordering
Delegat: Utredningssekreterare Per Kärnblad
HändelseDelegationsärende
kort
Nr
Ärende
2018.728
1.16 Redaktionell revidering av styrdokument
2018.731
1.16 Redaktionell revidering av styrdokument
2018.733
1.10 Svar till domstol eller annan myndighet
Delegat: Arbetsutskottet
HändelseDelegationsärende
kort
Nr
Ärende
Beslut om tilläggsbelopp för barn/elev i verksamhet
2018.772
2.5
med annan huvudman
2018.650

4.2.1

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Bildningsnämnden

2018-08-28
2018.773

2.5

Beslut om tilläggsbelopp för barn/elev i verksamhet
med annan huvudman

Beslutsunderlag
- Förteckning från utredningssekreterare, 2018-08-22
__________

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Bildningsnämnden

2018-08-28
BIN § 93
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Dnr 14/2018

Systematiskt kvalitetsarbete: Betyg, NÄP och
resultat
Bildningsnämndens beslut
Bildningsnämnden har tagit del av informationen.
__________
Sammanfattning av ärendet
En sammanställning över betygen på kommunens skolor under vårterminen
2018 har tagits fram.
För ämnet Svenska har det i årskurs 6 tidigare varit få som har nått de högsta
betygen, men detta år har flera elever nått dessa betyg, framförallt B-betyget.
Det är även få i årskursen som har fått betyget F, men även färre som har fått
E, vilket innebär att medelvärdet för betygen har ökat sedan tidigare år. I årskurs 9 har dock medelbetygen gått ner något, men det är fortfarande få som
har fått F.
I ämnet Engelska har det skett en ökning av betyget F i årskurs 6, vilket är en
skillnad jämfört med tidigare då Vara kommun historiskt sett har varit starkt
när det gäller engelskan. Samma sak kan ses i årkurs 9, där en relativt stor andel
har fått F i betyg.
När det gäller ämnet Matematik ser det sett till hela kommunen väldigt bra ut
med få F i årskurs 6. Det är i Arentorp skola det går att se att det finns en hög
andel F, men detta beror på svårigheter för enskilda elever. För årskurs 9 finns
det många elever som har fått betyget E, men på Nästegårdsskolan går det att
urskilja en stor andel som har fått betyget F.
Beslutsunderlag
- Protokoll från bildningsnämndens arbetsutskott, 2018-08-21 § 97
- Presentation från utvecklingsledare, 2018-08-21
- Sammanställning från utvecklingsledare, 2018-08-17
- Information från Skolinspektionen, 2018-07-13
__________

Utdragsbestyrkande

VARA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Bildningsnämnden

2018-08-28
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BIN § 94

Uppföljning av stöd till föreningar 2018
Bildningsnämndens beslut
Bildningsnämnden har tagit del av informationen.
__________
Sammanfattning av ärendet
Under 2018 har det beslutats om ungefär 4 171 tkr i föreningsstöd av en total
budget på 5 196 tkr.
För stödet till aktiviteter för barn och unga har det skett en anpassning till
samma ansökningsdatum som Riksidrottsförbundet har, vilket uppskattats av
föreningarna. Här är 743 tkr av 1 487 tkr utbetalat.
Stöd till samlingslokaler, på totalt 325 tkr, har blivit fördelat till 18 föreningar,
men det har visat sig att 4 ansökningar inte har kommit fram. Det finns ett förslag att bevilja dessa ansökningar genom andra stödformer som en engångsåtgärd.
Ansökningar till stödet för arrangemang kommer in löpande under året där 120
tkr har blivit fördelat till 26 inkomna ansökningar. Totalt finns en budget på
150 tkr avsatt för stödet.
För stöd enligt särskilda avtal finns totalt 2 078 tkr avsatt i budget där 1 909 är
utbetalt under året. Detta stöd utökades under året vilket har uppskattats av de
föreningar som driver hallar i kommunen.
För stödet till upprustning har 500 tkr blivit utlovade efter ansökningar under
föregående år. Där har dock Ryda SK fått avslag på sin ansökan från Boverket.
Det finns även ett stöd till studieförbund, där samtliga 556 tkr som är avsatta i
budget är fördelat.
Stöd till utveckling och Vara Snabb har haft få ansökningar under året och det
har inte kommit in några ansökningar till utvecklingsstöd för tänkt beslut på
dagens sammanträde.
Beslutsunderlag
- Sammanställning från föreningssamordnare, 2018-08-22
- Protokoll från bildningsnämndens arbetsutskott, 2018-08-21 § 98
__________

Utdragsbestyrkande

VARA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Bildningsnämnden

2018-08-28
BIN § 95
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Dnr 77/2017

Uppföljning av antagningssiffror till
Lagmansgymnasiet
Bildningsnämndens beslut
Bildningsnämnden har tagit del av informationen.
__________
Sammanfattning av ärendet
Antagningssiffrorna till Lagmansgymnasiet efter sommaren presenteras nedan.
Dessa siffror gäller för 2018-08-22.
Program
Barn- och fritidsprogrammet
Bygg- och anläggningsprogrammet
Ekonomiprogrammet
El- och energiprogrammet
Fordon- och transportprogrammet
Industritekniska programmet
Introduktionsprogram
Naturvetenskapsprogrammet
Samhällsvetenskapliga programmet
Teknikprogrammet
Totalt

Antagna efter
sommaren 2017
14
10
16
16
12
16
35
6
17
20
162

Antagna efter
sommaren 2018
14
7 (-3)
25 (+9)
13 (-3)
14 (+2)
14 (-2)
38 (+3)
14 (+8)
11 (-6)
15 (-5)
165 (+3)

Av de redovisat antagna eleverna är en elev på vardera programmen Bygg- och
anläggning och El- och elektronik antagna som PRIV-elever (formellt inskrivna
på IM). Trenden med stort intresse för ekonomiprogrammet på bekostnad av
samhällsvetenskapliga programmet håller i sig.
Viktigt att notera är att ovanstående är det minsta antalet antagna som redovisats av antagningskansliet. Förutom detta kan rektor också fatta beslut om antagningar inom fri kvot samt vid senare tidpunkt. Detta gör att antalet elever
som studerar på programmen kommer att vara högre än vad som redovisas
ovan.
Ledningen på Lagmansgymnasiet är i stort sett nöjda med antagningssiffrorna
och räknar med att ytterligare ett litet antal elever kommer att ansluta till dem i
samband med terminsstarten.
Beslutsunderlag
- Tjänsteskrivelse från rektor, 2018-08-22
- Protokoll från bildningsnämndens arbetsutskott, 2018-08-21 § 101
___________

Utdragsbestyrkande

VARA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Bildningsnämnden

2018-08-28
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BIN § 96

Redovisning av Bättre Vara-synpunkter för
kvartal 2, 2018
Bildningsnämndens beslut
Bildningsnämnden har tagit del av informationen.
__________
Sammanfattning av ärendet
Enligt rutin ska de Bättre Vara-synpunkter som inkommit till förvaltningarna i
kommunen redovisas till respektive ansvarig nämnd. Detta sker vanligtvis kvartalsvis.
Under årets första kvartal har det lämnats in 7 synpunkter som rör bildningsnämndens verksamheter.
Första synpunkten gällde en önskan om avstängning av gator i samband med
studenten på Lagmansgymnasiet och den har blivit besvarad av ansvarig rektor
samt gatuingenjör på gatuenheten.
Den andra synpunkten gällde ett klagomål på värmen på el- och energiprogrammets lokaler på Lagmansgymnasiet och den har blivit besvarad av fastighetschefen.
En tredje synpunkt gällde en önskan om solskydd på kommunens förskolor
och den besvarades av bildningschef och fastighetschef.
Två av synpunkterna gällde ifrågasättande av säkerheten på Lagmansgymnasiet
i och med att lokalen delas tillsammans med Vara Konserthus som är en offentlig verksamhet. Dessa besvarades av gymnasiets rektor samt VD för konserthuset.
Den sjätte synpunkten gällde nationaldagsfirandet och varför det inte skedde i
centrala Vara. Synpunkten besvarades av kulturchef.
Sista synpunkten gällde kommunens syn på Academy of Music and Business
ansökan om att få utöka deras befintliga utbud med en särskild variant av ekonomiprogrammet. Synpunkten besvarades av utredningssekreterare.
Beslutsunderlag
- Protokoll från bildningsnämndens arbetsutskott, 2018-08-21 § 102
- Sammanställning från utredningssekreterare, 2018-08-13
__________

Utdragsbestyrkande

VARA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Bildningsnämnden

2018-08-28
BIN § 97
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Dnr 18/2017

Redovisning av arbetet med systerskolor i
Vara kommun
Bildningsnämndens beslut
Bildningsnämnden har tagit del av redovisningen.
__________
Sammanfattning av ärendet
Vid bildningsnämndens arbetsutskott 2017-01-10 § 3 presenterades information gällande Vara kommuns skolors kontakter med skolor i kommunens
vänorter. Dåvarande situation var att trots goda intentioner var det flera enheter som saknade internationella kontakter. Förvaltningen fick då i uppdrag
att utreda möjligheterna till systerskolor i kommunens vänorter.
En genomlysning av den nuvarande situationen har nu skett och enheternas internationella kontakter har ökat både gällande vänortskontakt samt i projektform:
Pågående
Västra-/Parkskolan

England, Hook Norton (1998)

Vedum förskola/skola

Spanien, Catarroja (vt 2018)

Arentorp förskola/skola

Spanien, Catarroja (vt 2018)

Lagmansgymnasiet

Spanien, Catarroja

Kvänum/Tråvad förskolor

Estland, Märjamaa (2012)

Framtid
Alléskolan

Kina, Island ( ev. start ht 2018)

Levene förskola/skola

Ingen just nu – ambition knyta kontakt
ht 2018 ev. Spanien

Projekt ej kopplade till vänort:
Nästegårdsskolan

Samverkansprojekt – Tjeckien, Spanien,
Estland

Inga internationella kontakter
Frejgården/Torsgården förskolor
Larv/Tråvad skolor
Beslutsunderlag
- Protokoll från bildningsnämndens arbetsutskott, 2018-08-21 § 103
- Tjänsteskrivelse från tillförordnad bildningschef, 2018-07-03
__________
Utdragsbestyrkande

VARA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Bildningsnämnden

2018-08-28
BIN § 98
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Dnr 53/2018

Redovisning av förstudie för anpassning av
Pentahallens lokaler för skolverksamhet
Bildningsnämndens beslut
1. Anpassning av Pentahallens lokaler ska ske genom att fasta inventarier för
skolidrott tillförs byggnaden i enlighet med förstudierapporten, daterad
2018-05-25, med en beräknad inflyttning januari 2019.
Investeringsansvaret för anpassningen ska överenskommas efter dialog mellan Stiftelsen Torsgårdshallen och Vara kommun.
2. Förvaltningen får i uppdrag att ta fram en kostnadsberäkning för tillförande
av förråd till Pentahallen och arbetsutskottet får rätt att fatta beslut om detta
efter genomförd kostnadsberäkning.
3. Tillbyggnad av ridåvägg i Pentahallen avvaktas med tills vidare.
4. Bildningsnämnden hemställer hos tekniska utskottet att i samråd med Stiftelsen Torsgårdshallen genomföra en anpassning av Pentahallens lokaler genom att fasta inventarier för skolidrott tillförs byggnaden i enlighet med förstudierapporten, daterad 2018-05-25, med en beräknad inflyttning januari
2019.
__________
Sammanfattning av ärendet
På bildningsnämndens arbetsutskott 2018-05-16 § 60 fick förvaltningen i uppdrag att genomföra en förstudie kring anpassning av Pentahallens lokaler för
skolverksamheten inför bildningsnämndens arbetsutskott 2018-05-29.
Idag är Pentahallen främst en bollsportshall och för att tillgodose läroplanens
mål i idrott och hälsa behöver hallen utrustas med både lösa och fasta inventarier. För att alla lektioner ska få plats i samband med att fler elever kommer att
behöva nyttja hallen finns det även behov av att kunna dela upp hallen i två delar genom en ridåvägg och på så sätt ha parallell undervisning.
En förstudie har nu genomförts för de tänkta åtgärderna. En ridåvägg beräknas
kosta 1 000 tkr och det behöver även ske en anpassning av ventilationssystemet i samband med att salen delas i två, denna anpassning beräknas kosta 35
tkr. Fasta inventarier till hallen beräknas kosta 220 tkr och kostnad för förråd
är inte kostnadsberäknat än.
Då hallen inte ägs av kommunen är det svårt för kommunen att bekosta dessa
åtgärder. Men då behovet av åtgärderna finns för att eleverna i centrala Vara
ska kunna få plats och tillgodose sina mål i hälsa och idrott behöver fortsatta
dialoger föras för att åtgärderna ska kunna genomföras.
Utdragsbestyrkande

VARA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Bildningsnämnden

2018-08-28
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Beslutsunderlag
- Protokoll från bildningsnämndens arbetsutskott, 2018-08-21 § 108
- Förstudie från rektor, 2018-05-25
Bildningsnämndens behandling
Yrkanden

Peter Jonsson (M) yrkar följande ändring:
Anpassning genom att förråd tillförs byggnaden avvaktas med för att förvaltningen ska genomföra en kostnadsberäkning.
Carl-Uno Olsson (S) yrkar följande tillägg:
Bildningsnämndens arbetsutskott får rätt att fatta beslut om tillförsel av förråd
till Pentahallen.
Beslutsgång

Ordföranden frågar om arbetsutskottets förslag till beslut med Peter Jonssons
ändringsyrkande samt Carl-Uno Olssons tilläggsyrkande kan bifallas i sin helhet
och finner att nämnden beslutar enligt detta.
__________

Utdragsbestyrkande

VARA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Bildningsnämnden

2018-08-28
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Dnr 76/2018

Prioritering för bildningsnämndens pågående
lokalprojekt
Bildningsnämndens beslut
Tekniska utskottet bör utgå från följande prioriteringsordning för de lokalprojekt som berör bildningsnämndens verksamheter:
1. Om- och tillbyggnad av Västra skolan till förskola
2. Om- och tillbyggnad av förskola samt skola i Tråvad
3. Renoveringsåtgärder för Alléskolan
Skapandet av ändamålsenliga lokaler på Nästegårdsskolan
4. Om- och tillbyggnad av Larvs skola
Protokollsanteckning

Peter Jonsson (M) lämnar följande protokollsanteckning:
Det önskas en återkoppling av tekniska utskottet gällande genomförbarhet och
tidsplan för de aktuella projekten.
__________
Sammanfattning av ärendet
Tekniska förvaltningen har efterfrågat en prioriteringsordning för de pågående
samt kommande projekten som rör bildningsnämndens lokaler.
Just nu finns fem pågående projekt där en förstudie har presenterats eller kommer att presenteras till bildningsnämnden; Om- och tillbyggnad av Västra skolan till förskola, om- och tillbyggnad av förskola samt skola i Tråvad, om- och
tillbyggnad av Larvs skola, renoveringsåtgärder för Alléskolan samt skapandet
av ändamålsenliga lokaler på Nästegårdsskolan.
På grund av det stora antalet projekt som pågår behöver det ske en prioritering
av bildningsnämnden för att underlätta för tekniska förvaltningen.
Beslutsunderlag
- Protokoll från bildningsnämndens arbetsutskott, 2018-08-21 § 112
___________

Utdragsbestyrkande

VARA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Bildningsnämnden

2018-08-28
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Dnr 2/2018

Redovisning av anmälningsärenden samt
ärendebalans
Bildningsnämndens beslut
Bildningsnämnden har tagit del av redovisningen.
__________
Sammanfattning av ärendet
Följande ärenden anmäls till bildningsnämnden:
Anmälare: Rektor Susanne Fransson
Händelsekort
Ärendebeskrivning
2018.610 Elev i årskurs 7 på Alléskolan har blivit utsatt för hot och våld
2018.611 Elev i årskurs 9 på Alléskolan har upplevt sig kränkt
Anmälare: Rektor Birgitta Ahlberg
Händelsekort
Ärendebeskrivning
2018.627 Elev i årskurs 2 på Västra Park har blivit utsatt för hot och våld
Personal på Västra park har upplevt sig hotade och kränkta av
2018.742
elev
2018.782 Beslut om tillfällig avstängning av elev på Västra skolan
Beslutsunderlag
- Förteckning från utredningssekreterare, 2018-08-22
- Sammanställning från utredningssekreterare, 2018-08-22
__________

Utdragsbestyrkande

VARA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Bildningsnämnden

2018-08-28
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Information från förvaltningen
Rutin för beställning av mindre inventarier
På bildningsnämndens arbetsutskott 2018-05-09 § 77 fick förvaltningen i uppdrag att undersöka om det finns tydliga rutiner för beställning och reparation
av mindre inventarier på enheter.
Tidigare tillförordnad bildningschef informerar om att det finns tydliga riktlinjer för detta, vilket antagits av kommundirektör 2018-01-18, vilket i sin tur
grundar sig på kommunfullmäktiges policy för inköp och upphandling, antagen
2016-02-29 § 10. Det som behövs är att personal får reda på att rutinen faktiskt
finns.
NO-salarna på Alléskolan
NO-salarna på Alléskolan nu är färdigställda och redo att börja användas. Renoveringens försening har inte påverkat elevernas möjligheter att få godkända
betyg. Efter besiktning har det visat sig att det funnits brister i renoveringen,
men lokalerna går att använda.
Arbetsmiljöverkets föreläggande om förbud mot Alléskolan
Tiden för föreläggandet om ett förbud mot verksamhet i Alléskolans lokaler
har inträtt sedan 2018-08-15.
Kommunen har lämnat in ett svar med vidtagna åtgärder efter föreläggandet
2018-06-07 samt en komplettering 2018-06-12, men eftersom Arbetsmiljöverket inte har gett något besked om åtgärderna är tillräckliga gäller förbudet.
Kontakt har tagits med Arbetsmiljöverket och de har muntligen meddelat att
om kommunen anser sig ha gjort de åtgärder som krävs kan lokalerna användas och sedan kommer en uppföljningsinspektion att genomföras.
Ny förskolechef/rektor i Levene
Efter att föregående förskolechef/rektor valt att avsluta sin tjänst inom Vara
kommun har tjänsten nu tillsatts med en ny person. Den tillträdande förskolechefen/rektorn heter Thomas Sjögren Amcoff och kommer från en tjänst i Ale
kommun. Thomas är boende i Lidköping och kommer att tillträda 3 september
2018.
Obligatorisk legitimation för fritidspedagoger
Från och med 2019-07-01 kommer det att vara obligatoriskt för fritidspedagoger att ha legitimation för att kunna planera den pedagogiska verksamheten på
fritidshem. Förvaltningen har gått ut med information till berörd personal
kring hur de ska ansöka om dessa legitimationer.

Utdragsbestyrkande

VARA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Bildningsnämnden
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Bränder under sommaren
Under sommaren har det skett ett antal bränder i Vara. Bränderna har framförallt drabbat Vedum, där skolans hönshus har brunnit ner men där resten av
skolan har klarat sig oskadd. Det har även skett en brand i centrala Vara där
Västra skolan har drabbats. Den tillfälliga personalen som fanns på plats har
fått mycket beröm från polis och räddningstjänst och även tekniska förvaltningen har gjort ett bra och snabbt jobb genom sanering och kontakt med försäkringsbolag.
Obligatorisk förskoleklass
Från och med 2018-08-21 införs obligatorisk förskoleklass i Sverige. Förvaltningen har förberett detta genom kompetensutvecklingsdag. Det bedöms inte
leda till några stor förändringar i elevantalet då de flesta eleverna redan väljer
att gå i förskoleklass idag.
Nästegårdsskolan firar 50 år
Nästegårdsskolan kommer att ha ett öppet hus 2018-09-22 klockan 9 till 12 för
att fira att skolan fyller 50 år. Samtliga politiker är varmt välkomna att delta.
__________

Utdragsbestyrkande

VARA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Bildningsnämnden

2018-08-28
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Övriga ärenden
Tack till tillförordnad bildningschef
Ordförande, med instämmande av resterande nämnd, tackar Anna-Lena Klasson för hennes uppdrag som tillförordnad bildningschef till dess att ordinarie
bildningschef kunde påbörja sitt uppdrag. Nämnden är mycket nöjd med hennes insats.
Anmälan av elevers frånvaro
Ledamot Iréne Karlsson (C) har fått en fråga om frånvarorapporteringen i
Dexter och varför det inte går att skriva in anledning någonstans.
Tidigare tillförordnad bildningschef svarar att anledningen inte finns med på
grund av dataskyddsförordningen men att ansvarig lärare alltid gör ett uppföljningssamtal för att reda ut anledning och annat av vikt.
__________

Utdragsbestyrkande

