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BIN § 72

Revidering av läsårstider för 2016-2017
Bildningsnämndens beslut
Bildningsnämnden fastställer följande reviderade tider för läsåret 2016/2017
enligt nytt förslag:
HT 2016

torsdag 18 augusti – tisdag 20 december

VT 2017

torsdag 12 januari – fredag 16 juni

Sportlov

13-17 februari (vecka 7)

Påsklov

10-17 april (vecka 15-16)

Övriga lov

23 september (k-dag)
31 oktober – 4 november (vecka 44) (3 k-dagar, 2 lovdagar)
10-11 januari (k-dag)
6 mars (k-dag)
26 maj
5 juni

__________
Sammanfattning av ärendet
I samband med facklig förvaltningssamverkan 2016-05-16 framfördes nya
aspekter gällande fastslagna läsårstider för läsåret 2016/2017.
Vara kommun har tidigare år haft avslutning på fredagar och därmed kunnat
samordna den med ”sista natten med gänget”, arrangerat av Skara sommarland.
Detta har upplevts som ett bra upplägg.
Gymnasiepersonalen har tidigare år kunnat delta på en gemensam länsstudiedag under mars månad. För våren 2017 finns ingen sådan länsstudiedag planerad. Däremot har det nyligen beslutats att gemensam nätverksdag för medlemmar i Utbildning Skaraborg ska erbjudas 2016-06-03, vilket innebär att den ej
sammanfaller med Lagmansgymnasiets läsårstider.
Ovanstående aspekter beaktades ej då beslut om läsårstider för läsåret
2016/2017 fastställdes. Därför föreligger nu nytt förslag till läsårstider för läsåret 2016-2017.
Beslutsunderlag
- Tjänsteskrivelse ”Reviderade läsårstider för 2016-2017” från utvecklingsledare,
2016-06-14
- Protokoll från bildningsnämndens arbetsutskott, 2016-06-07 § 78
Utdragsbestyrkande
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2016-06-21
- Tjänsteskrivelse ”Reviderade läsårstider för 2016-2017” från utvecklingsledare,
2016-06-01
Bildningsnämndens behandling
Beslutsgång

Ordföranden ställer det justerade tjänstemannaförslaget mot arbetsutskottets
förslag till beslut och finner att nämnden beslutar enligt det justerade tjänstemannaförslaget.
__________

Utdragsbestyrkande
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Dnr 28/2013

Lokalsituationen för Västra Parkskolan samt
Torsgårdens och Frejgårdens förskolor
Bildningsnämndens beslut
1. Bildningschef får i uppdrag att, i samråd med kommunchef och tekniska
förvaltningen, säkerställa att tillräckligt med lokaler finns tillgängliga för
Västra Parkskolan samt Torsgårdens och Frejgårdens förskolor till och med
inflyttning i Torsgårdsskolan samt de nya barnomsorgslokalerna på Västra
skolan.
2. Bildningschef får i uppdrag att klarlägga beslutsmandatet i ärendet.
__________
Sammanfattning av ärendet
I samband med ombyggnationen av Torsgårdsskolan fick enhetscheferna på
Västra Parkskolan samt Torsgårdens och Frejgårdens förskolor i information
om att projektet skulle vara klart fram till augusti 2017. Senare information har
visat att det snarare är i augusti 2018 som ombyggnation kommer att vara färdigställd.
Detta har lett till att det kommer att saknas två klassrum på Västra Park i och
med höstterminen 2017. Det kommer att finnas ett klassrum för lite på Västra
skolan och Parkskolan vardera. På Parkskolan finns ett extra rum som skulle
kunna användas, men det är långt ifrån optimalt då rummet idag används för
aktiviteter som kräver att eleverna delar på sig. Att ta detta i anspråk skulle leda
till att inga extra rum finns på skolan för aktiviteter som kräver mindre grupper
såsom NO-undervisning eller särskoleundervisning. På Västra skolan finns
ingen lokal alls som skulle kunna användas.
Förskoleenheterna Torsgårdens och Frejgårdens förskolor är trånga redan idag.
I samband med att Ritaregården ska uttömmas i och med ombyggnationen beräknas 30 barn behöva komma till dessa enheter. Det finns ingen plats för
dessa idag på förskoleenheterna.
Beslutsunderlag
- Protokoll från bildningsnämndens arbetsutskott, 2016-06-07 § 70
Bildningsnämndens behandling
Yrkande

Carl-Uno Olsson (S) yrkar följande ändring:
Bildningschef, i samråd med tekniska förvaltningen, får uppdraget.
Peter Jonsson (M) yrkar följande tillägg:
Bildningschef får i uppdrag att klarlägga beslutsmandatet.
Utdragsbestyrkande
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Beslutsgång

Ordföranden frågar om hans egna ändringsyrkande kan bifallas och finner att
nämnden beslutar enligt detta yrkande.
Ordföranden frågar om Peter Jonssons tilläggsyrkande kan bifallas och finner
att nämnden beslutar enligt detta yrkande.
__________

Utdragsbestyrkande
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BIN § 74

Uppföljning av pågående lokalfrågor
Fastighetsavdelningen på den tekniska förvaltningen håller just nu på med flera
om- och tillbyggnadsprojekt som har med bildningsnämndens lokaler att göra.
Projekt som inte kommit igång eller avvaktar just nu är bland annat utemiljön
på Frejgårdens förskola, återställande av tre förskolelokaler till lektionssalar på
Nästegårdsskolan, tillfälliga lokaler för Sprinten samt ombyggnation av Västra
skolan till en förskola.
De projekt som ligger i startfasen är bland annat om- och tillbyggnad av Alléhallen, tillbyggnad av två avdelningar på Kvänums förskola, duschrum på
Nästegårdsskolan samt tillbyggnad av omklädningsrum på Vara Badhus.
Projekt som påbörjats är bland annat NO-salar och ökad tillgänglighet på Alléskolan, rivning av Jungs förskola, NO-salar och förberedelse för Sprinten-projektet på Lagmansgymnasiet, ökad tillgänglighet på Nästegårdsskolan, om- och
tillbyggnad av Torsgårdsskolan samt tillfälliga moduler för detta, lokaler för
Campus Lidköping på Vårdcentralen samt om- och tillbyggnad av Vedums förskola.
__________

Utdragsbestyrkande
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Dnr 82/2016

Stöd enligt särskilda avtal – Kulturafta
Bildningsnämndens beslut
1. Bildningsnämnden tecknar avtal med Vara köpmannaförening gällande arrangemanget Kulturafta under perioden 1 juli 2016 till 31 december 2017.
Under avtalsperioden ska 25 000 kronor ges till föreningen årligen.
Det uppdrag som Vara köpmannaförening åtar sig genom avtalet är:
Vara köpmannaförening ska årligen anordna kulturfestivalen Kulturafta i Vara centrum i samverkan med Vara kommun, föreningar och företag. Föreningen ansvarar för
bemanning under arrangemangen samt att det material och den utrustning som krävs för
genomförandet införskaffas. Föreningen söker polistillstånd samt ansvarar för marknadsföring.
2. Förvaltningen får i uppdrag att färdigställa ovanstående avtal för påskrift av
representant för bildningsnämnden.
__________
Sammanfattning av ärendet
Vara köpmannaförening har sedan 2012 årligen sökt stöd för arrangemanget
Kulturafta. Detta är en kulturfestival i centrala Vara och som syftar till att visa
upp kulturyttringar från trakten och medverkar gör lokala föreningar, kommunala verksamheter (biblioteket, Torsbo fritidsgård, Vara konserthus, Kulturskolan med flera) och butiker i Vara. Programmet innehåller uppträdanden, workshops och prova-på-aktiviteter, konstutställningar med mera och tar plats på
och omkring torget i Vara i oktober varje år. Målet med kulturfestivalen Kulturafta är att erbjuda en möjlighet att uttrycka lokal kultur och samtidigt vara
en naturlig mötesplats för kulturintresserade, oavsett ålder. Många av programpunkterna är gratis.
Sedan starten har arrangemanget växt betydligt. Vara köpmannaförening satsar
årligen 50 000 kronor på evenemanget och har därtill under åren 2014 och
2015 sökt och beviljats arrangemangsstöd på 10 000 kronor av Vara kommun.
Föreningen lämnar nu önskemål om att ingå avtal enligt Stöd genom särskilda
avtal för att skapa en långsiktighet för Kulturafta. Vara köpmannaförening har
målsättning att utveckla och utöka arrangemanget ytterligare och säkerställa att
arrangemanget kommer att kunna arrangeras i framtiden. Önskemål är ett årligt
stöd på 35 000 kr under tre år.
Beslutsunderlag
- Tjänsteskrivelse ”Stöd enligt särskilda avtal: Kulturafta” av kultursamordnare,
2016-06-15
- Sammanställning ”Beslutade stöd Särskilda avtal 2016” av kultursamordnare,
2016-06-15
- Protokoll från bildningsnämndens arbetsutskott, 2016-06-07 § 73
Utdragsbestyrkande
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- Tjänsteskrivelse ”Förfrågan om att ingå Stöd enligt särskilda avtal: Kulturafta” av
kultursamordnare, 2016-05-30
Bildningsnämndens behandling
Beslutsgång

Ordföranden ställer arbetsutskottets förslag till beslut mot förvaltningens nya
förslag till beslut och finner att nämnden beslutar enligt förvaltningens nya förslag till beslut.
__________

Utdragsbestyrkande
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Dnr 50/2016

Fördelning av medel till föreningsägda hallar
Bildningsnämndens beslut
Bildningsnämnden beslutar att ägarna till Vedumhallen, Sparbankshallen, Levene arena, Pentahallen och Swegonhallen var för sig får 30 000 kronor extra
ur 2016 års budget för bildningsnämnden.
__________
Sammanfattning av ärendet
Bildningsnämnden äskade i 2015-09-29 § 86 hos kommunfullmäktige om att
utöka ramen för 2016 med 3 miljoner kronor. Äskandet beviljades av kommunfullmäktige i samband med att budgeten för år 2016 togs. 2016-05-24 § 52
beslutade bildningsnämnden om att fördela 150 000 kronor ur den utökade ramen för år 2016 till föreningsägda hallar. Förvaltningen fick i uppdrag att ge
förslag på hur de 150 000 kronorna ska fördelas.
Det senaste året har hallägande föreningarna vid flera olika tillfällen påtalat behov av ökat stöd från kommunen då inriktningen på aktivitetsstöd, som infördes då stöden till föreningar gjordes om 2014, har inneburit att föreningarna
har svårt att få hallarna att gå runt. I de fall då den dagliga driften går runt, kan
inga medel läggas undan för kommande underhåll och renoveringar. De stöd
som genom avtal ges till drift har sedan många år legat på samma penganivå.
De extra tilldelade medlen är en engångssumma och det anses inte att någon
djupare behovsprövning behöver göras för hur summan ska fördelas. Det föreslås att summan delas så att varje förening får en femtedel av den fördelade
summan, det vill säga 30 000 kronor var att använda till hallarna.
Beslutsunderlag
- Protokoll från bildningsnämndens arbetsutskott, 2016-06-07 § 74
- Tjänsteskrivelse ”Fördelning av extra budgeterade medel till föreningsägda hallar”
från kultursamordnare, 2016-06-01
__________

Utdragsbestyrkande
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Dnr 78/2016

Utvärdering av föreningsstöden
Bildningsnämndens beslut
1. Bildningsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att revidera reglerna för stöden utifrån de förslag på ändringar som ges i utvärderingen. De reviderade
reglerna tas upp för beslut i bildningsnämnden och därefter i kommunstyrelsen under hösten 2016 för att börja gälla från och med år 2017.
2. Förvaltningen får i uppdrag att under hösten 2016 ge förslag på fördelning
av budget inom de olika stödformerna.
__________
Sammanfattning av ärendet
I april 2013 beslutade bildningsnämnden att föreslå kommunfullmäktige att
anta förslag till regler för stöd till föreningslivet. I oktober 2013 tog kommunfullmäktige beslut om regler för stöd till föreningslivet. De nya reglerna beslutades gälla från 1 januari 2014 och samtidigt upphävdes tidigare antagna regler
för föreningsstöd. Kommunfullmäktige gav bildningsnämnden i uppdrag att
utvärdera de nya reglerna efter två år.
Bildningsförvaltningen har under våren 2016 gjort en utvärdering av stödsystemet. Utvärderingen baserar sig på erfarenheter av handläggningen av stöden,
vardagsfrågor kring regler, ansökan, etc., som kommit in samt input från föreningarna. Det har även gjorts ett utskick till föreningarna med frågor om stödsystemet.
Beslutsunderlag
- Utvärdering ”Bildningsnämndens stöd till föreningslivet” från kultursamordnare,
2016-06-15
- Sammanställning ”Stöd till föreningar 2011” från kultursamordnare, 2016-0614
- Protokoll från bildningsnämndens arbetsutskott, 2016-06-07 § 75
- Tjänsteskrivelse ”Utvärdering av bildningsnämndens stöd till föreningslivet” från kultursamordnare, 2016-06-01
- Sammanställning ”Stöd till föreningar 2015” från kultursamordnare, 2016-0601
- Policy ”Regler för Bildningsnämndens stöd till föreningslivet” från kommunfullmäktige, 2013-10-28 § 57
__________

Utdragsbestyrkande
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BIN § 78

Redovisning av delegationsärenden
Bildningsnämndens beslut
1. Bildningsnämnden godkänner redovisningen av delegationsbeslut.
2. Bildningsnämnden kallar in Liselotte Everhag-Winbladh för att redovisa
mer grundligt kring delegationsbeslut 35 på nästkommande sammanträde.
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, som antogs av
nämnden 2011-08-30 § 77.
Ett beslut av en delegat ses som nämndens beslut och kan överklagas genom
laglighetsprövning. Nämnden kan inte ändra delegatens beslut, men kan återkalla delegationsuppdraget eller förekomma delegaten genom att själv fatta beslut i frågan.
I enlighet med delegationsordningen väljer den beslutade justeraren ut ett av
ärendena för kontroll. Ärendets delegat blir inkallad för en vidare redovisning
av ärendet på nämndens nästkommande sammanträde i samband med redovisningen av delegationsärenden.
Efter tidigare beslut av bildningsnämnden redovisar delegat Karin Beckman,
med biträde av Karin Hermansson, ytterligare kring delegationsbeslut 23 på dagens sammanträde.
Delegationsbeslut
Nedan följer en sammanställning av de delegationsbeslut som redovisas till dagens sammanträde:
Delegationsbeslut

Delegat

BINAU 16-06-07 § 76-77, 79, 83 Arbetsutskottet
30

Rektor Anders Englund

31

Bildningschef Yvonne Kjell

32-34

Rektor Jytte Rixman

35-36

Elevhälsochef Liselotte Everhag-Winbladh

37-41

Kulturchef Karin Beckman

Beslutsunderlag
- Förteckning ”Delegationsbeslut inför BIN 2016-06-21” från nämndsekreterare,
2016-06-14
__________
Utdragsbestyrkande
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BIN § 79

Uppföljning av verksamhetsplan
På bildningsnämndens sammanträde 2016-05-24 § 70 beslutades att det skulle
ske en inventering i form av en enkät angående elevers inställning till utbildning samt grundskolelärares lust att arbeta i Vara kommun. I samband med
detta informerar förvaltningen om de enkäter som är planerade att ske inom
skolorna i Vara kommun.
Det kommer att genomföras brukarundersökningar som är kopplade till föräldrar och eleverna på skolorna. Här kommer det att riktas in sig på elevinflytande
och arbetssituation.
Ett samarbete med Friends har också inletts och även här kommer det att ske
en undersökning i form av en enkät.
Förvaltningen flaggar för att det kan bli en enkättrötthet om det blir för många
enkäter under året. En möjlig lösning skulle kunna vara att inventera vad dessa
redan planerade enkäter syftar att svara på när det gäller uppdraget från bildningsnämnden 2016-05-24 § 70. Sedan kan detta kompletteras med ytterligare
svar genom exempelvis diskussioner i arbetslagen.
Informationsunderlag
- Protokoll från bildningsnämndens arbetsutskott, 2016-06-07 § 72
__________

Utdragsbestyrkande
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BIN § 80

Rapportering av systematiskt kvalitetsarbete:
Frånvaro/Barn i behov av särskilt stöd
Bildningsnämndens beslut
Bildningsnämnden godtar rapporteringen av det systematiska kvalitetsarbetet.
__________
Sammanfattning av ärendet
Rapporteringen av frånvaro och barn i behov av särskilt stöd är en del av det
systematiska kvalitetsarbetet. Huvudrapporteringen av det systematiska kvalitetsarbetet sker på hösten i samband med resultaten av de nationella ämnesproven, men rapportering av frånvaro och barn i behov av särskilt stöd är viktiga
delmoment.
Frånvaron, alltså elever som varit sjuka eller frånvarande mer än 10 dagar under vårterminen 2016, har ökat sedan 2015 och 2014. Den största ökningen har
noterats på högstadieskolorna. En skillnad sett till tidigare är att det i år är
första gången som tjejer är mer frånvarande än killar. Ökningen av frånvaron
bedöms ha berott på personalrörligheten, där rutiner som tidigare varit väl inarbetade nu i vissa fall kanske inte följts helt. Att förstärka rutinerna blir därför
något som förvaltningen måste arbeta med.
När det gäller barn i behov av särskilt stöd utgår förvaltningen från Skollagen,
där det bland annat nämns att skolorna ska arbeta med extra anpassningar, åtgärdsprogram och undervisning i mindre grupper. På förskolan syftar åtgärderna främst till att hjälpa föräldrarna att hantera barnet. För särskolan har
samtliga barn behov av extra stöd. I grundskolan har åtgärdsprogrammen i åk.
1-3 minskat. Detta anses bero på att riktlinjerna för extra anpassningar har blivit mer restriktiva och insatser sätts inte in automatisk vid minsta misstanke
utan mer utredning krävs. För de äldre årskurserna har åtgärdsprogrammen
ökat. Detta anses bero på att kunskapskraven ökar i dessa årskurser, vilket
skapar en press på eleven. I gymnasiet har det nyanställts en specialpedagog
och det anses vara en stor fördel att gymnasiet har en egen sådan. Gymnasiet
har även börjat arbeta mer med förvaltningens rutiner istället för att de hade
många egna tidigare.
Generella åtgärder som förvaltningen utför är att stärka elevhälsan och de sociala teamen. Även rutinerna måste skärpas och frånvaroplanen måste följas helt
av enheterna. Förvaltningen ska även arbeta mer med intensivträning för att
hjälpa enskilda elever, även de som lyckas och vill nå lite högre.
__________

Utdragsbestyrkande
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Dnr 126/2015

Uppföljning av Skolinspektionens tillsyn av
utbildning i Vara kommun
Under våren 2016 har Skolinspektionen utfört en regelbunden tillsyn av Vara
kommuns skolor. Förutom att huvudmannanivån undersöktes valdes även två
enheter ut. Vedums skola valdes ut för att det tidigare fått ett vitesärende och
Grundsärskolan valdes ut för att detta är ett prioriterat område för Skolinspektionen i hela Sverige just nu.
Förvaltningen anser att kritiken varit relativt mild, många saker var redan kända
och något som förvaltningen redan hade påbörjat ett arbete med att åtgärda.
På huvudmannanivå riktades kritik mot att skolpsykologen i elevhälsoarbetet
inte användes så som den borde. Just nu används denna främst för utredningsärenden där det egentligen är det främjande och förebyggande arbetet som bör
prioriteras. Skolinspektionen önskar även att enhetscheferna får mer stöd av
förvaltning eller nämnd när det gäller barngruppernas sammansättning. Just nu
är detta helt upp till varje förskolechef. Som sista förbättringspunkt önskas
bättre dokumentation av kvalitetsarbetet på förskola, fritidshem och gymnasieskola.
För Vedum önskas mer förebyggande och främjande arbete av elevhälsan samt
att det finns dokumentation av fler kunskapstester i åk. 3.
I Grundsärskolan behövs också mer förebyggande och främjande arbete av
elevhälsan. Det behöver även finnas åtgärdsprogram för elever, exempelvis om
de behöver vara i en mindre grupp på skolan.
Informationsunderlag
- Tillsynsrapport ”Beslut för Vara kommun” från Skolinspektionen, 201606-02
- Tillsynsrapport ”Beslut för förskoleklass och grundskola” från Skolinspektionen, 2016-05-12
- Tillsynsrapport ”Beslut för grundsärskola” från Skolinspektionen, 2016-0516
__________

Utdragsbestyrkande

VARA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Bildningsnämnden

2016-06-21
BIN § 82

15

Dnr 71/2016

Svar på samråd kring riktlinjer för bostadsförsörjning 2016-2020
Bildningsnämndens beslut
Bildningsnämnden avger följande svar till kommunstyrelsen:
Bildningsnämnden ser positivt på att fler bostäder planeras men vill förtydliga
att om fler bostäder byggs måste även offentlig service såsom skolor, förskolor
och liknande byggas ut för att hantera en ökning av antalet kommunmedborgare.
Det ses också som viktigt att närheten till grönområden lyfts i planen då det ur
ett fritids- och rekreationsperspektiv är positivt med en närhet till dessa områden. Samtidigt är det viktigt att bostäderna som byggs främjar folkhälsan.
__________
Sammanfattning av ärendet
Bildningsnämnden har 2016-05-11 fått in ett samråd gällande riktlinjer för bostadsförsörjning 2016-2020. Riktlinjerna har upprättats av stadsarkitekten på
Tillväxt- och utvecklingsavdelningen och de har skickats ut på samråd till samtliga nämnder i kommunen.
Riktlinjerna för bostadsförsörjning är ett program som klargör för hur kommunen ska kunna försörjas med bostäder. Alltså hur alla som vill bo i Vara kommun ska kunna ha tillgång till en bra och lämplig bostad. Dessa riktlinjer ska
upprättas vart fjärde år.
I riktlinjerna nämns bland annat att det enligt Översiktsplan 2012 finns ett mål
om att ha 17 000 invånare år 2030. Detta mål arbetas efter i riktlinjerna genom
att flera nya bostäder planeras inom Vara kommun. En ökning av medborgarna ses som positivt, men redan idag har många av kommunens förskolor
full kapacitet. Att endast bygga bostäder utan att ha planerat för att bygga ut
den offentliga servicen kan skapa problem.
Svar på samrådet ska in till Miljö- och byggnadsförvaltningen, för vidarebehandling i kommunstyrelsen, senast 2016-08-10.
Beslutsunderlag
- Protokoll från bildningsnämndens arbetsutskott, 2016-06-07 § 80
- Tjänsteskrivelse ”Svar på samråd angående riktlinjer för bostadsförsörjning 20162020” från nämndsekreterare, 2016-06-01
- Samrådshandling ”Riktlinjer för bostadsförsörjning 2016-2020” från stadsarkitekt, 2016-05-11
__________
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Dnr 74/2016

Svar på motion om modersmålsundervisning
Bildningsnämndens beslut
Bildningsnämnden avger följande yttrande till kommunstyrelsen:
Vara kommuns skolor har redan idag som mål att förlägga modersmålsundervisningen utanför ordinarie undervisningstid. Praktiska förutsättningar gör
dock att det i vissa fall blir nödvändigt att erbjuda modersmålsundervisning under ordinarie undervisningstid. Att helt ta bort möjligheten att erbjuda modersmålsundervisning under ordinarie undervisningstid skulle skapa en onödig problematik.
Därför föreslås att motionen avslås.
__________
Sammanfattning av ärendet
Den 16 maj 2016 inkom en remiss från kommunstyrelsen till bildningsnämnden. Remissen gäller en motion om modersmålsundervisning som lämnades in
av Sverigedemokraterna den 29 mars 2016.
I motionen yrkas att modersmålsundervisning i Vara kommun inte skall ske
under ordinarie undervisningstid. Detta med hänvisning till att alla elever i Sverige omfattas av den allmänna skolplikten och därmed bör ha så lite frånvaro
som möjligt för att inte riskera att halka efter i undervisningen.
Idag har Vara kommun som målsättning att förlägga modersmålsundervisningen utanför ordinarie undervisningstid. På grund av brist på modersmålslärare och med hänsyn till skolskjutsar blir det ibland nödvändigt att erbjuda
undervisningen under ordinarie undervisningstid. Att besluta att endast förlägga modersmålsundervisningen utanför ordinarie undervisningstid skulle därför leda till att en onödig problematik uppstår.
Beslutsunderlag
- Protokoll från bildningsnämndens arbetsutskott, 2016-06-07 § 81
- Tjänsteskrivelse ”Svar på motion angående modersmålsundervisning” från bildningschef, 2016-05-27
- Remiss ”Motion om modersmålsundervisning” från kommunstyrelsen, 201605-16
Bildningsnämndens behandling
Yrkande

Hannyah Jörtoft (SD) yrkar bifall till motionen.
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2016-06-21
Beslutsgång

Ordföranden ställer arbetsutskottets förslag till beslut mot Hannyah Jörtofts
bifallsyrkande och finner att nämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag
till beslut.
__________
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Information från förvaltningen
Anmälan till huvudman
Bildningschef Yvonne Kjell informerar om antalet anmälningar till huvudman
sedan förra arbetsutskottet:
Kränkningsanmälningar: 6 st. Alléskolan, 1 st. Nästegårdsskolan.
Anmälan om bristande tillsyn på Kvänums förskola
Beslut från Skolinspektionen har kommit i anmälan om bristande tillsyn på
Kvänums förskola. Anmälan hade gått från vårdnadshavare direkt till Skolinspektionen utan att det först anmälts på en huvudmannanivå, därför skickades
anmälan tillbaka till bildningsförvaltningen för utredning och åtgärder.
En utredning har nu gjorts och det bedöms inte vara bristande tillsyn. Åtgärder
har dock föreslagits för att minska risken att liknande olyckor händer igen.
Skolinspektionen har godkänt utredningen och avslutat sin uppföljning i ärendet.
Rekryteringar
Just nu finns två rektorstjänster ute för annonsering. Annonserna gick ut 201606-10. Det är rektorstjänst på Alléskolan och Lagmansgymnasiet som annonserna gäller. Totalt har 9 ansökt till Lagmansgymnasiets tjänst och 11 till Alléskolans tjänst. Intervjuerna har nu startat men bildningschef Yvonne Kjell
kommer att bli tf. rektor på gymnasiet fram till att nu rektor är på plats.
Det har även gått ut en annons för ny SYV som ska bli ansvarig för grundskolan. Denne kommer att arbeta tillsammans med nuvarande SYV Sofia Holm,
som kommer att fortsätta ha ansvar för gymnasiet och det kommunala aktivitetsansvaret.
__________
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Övriga frågor
Utredning kring Lagmansgymnasiet framtid
Peter Jonsson (M) undrar kring vad som händer med utredningen om Lagmansgymnasiets framtid.
Förvaltningen svarar att utredningen inte är klar än men att det kommer att behandlas på nästkommande sammanträde i arbetsutskottet.
Hantering av barn med skyddad identitet
Hannyah Jörtoft (SD) undrar kring hur arbetet går med att säkerställa rutiner
kring barn med skyddad identitet. På bildningsnämnden 2016-04-12 § 39 fick
arbetsutskottet i uppdrag att säkerställa rutiner kring barn med skyddad identitet.
Bildningschef Yvonne Kjell svarar att det först måste utredas hur rutinen ser ut
idag på skolorna och eftersom hon är någorlunda ny har hon inte hunnit sätta
sig in i just denna rutin. Men förvaltningen kommer att undersöka detta för en
rapport till nästkommande arbetsutskott.
__________
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Tidiga insatser i Vara kommun – en forskningsrapport
Vara kommun inledde våren 2014 en utökning av tidiga insatser i förskolan.
Målen var att stödja barn och familjer, att utveckla verktyg för särskilda stödinsatser samt att underlätta för barn att uppnå pedagogiska mål. För att utveckla
förskolans specialpedagogiska och inkluderande arbete anställdes tre socialpedagoger och tre specialpedagoger som fördelades över förskolorna.
I samband med detta inledde Vara kommun samverkansforskning med Högskolan Väst för att följa hur förskolornas förebyggande arbete utvecklades. Ansvariga forskare är Lena Nilsson och Daniel Olof Wiedel.
Resultatet visar att förskolans ledning och all personal uppfattar tidiga insatser
som viktiga och nödvändiga. Specialpedagogerna har i första hand hanterat
språksvårigheter och socialpedagogerna familjerelaterade problem. Multifaktorella problem med inslag av emotionella, kognitiva eller beteenderelaterade svårigheter har delats mellan social- och specialpedagoger eller hanterats gemensamt. Detta sammanhang talar för att bägge yrkesgrupperna behövs.
De nya pedagogerna har i stor utsträckning arbetat med avdelningspedagoger
och föräldrar. Avdelningspedagogerna har uppfattat arbetet som ett stöd, en
bekräftelse på sitt eget kunnande samt en utveckling av arbetet med alla barn.
Fler barn än förväntat har fått tidiga insatser, vilket kan ses som att föräldrar
kanske dolda oro bemöts och att personalen för stöd i att ge tidiga insatser på
ett flexibelt sätt.
Närheten till verksamheten samt till barn och föräldrar gör att de nya pedagogerna är kända på förskolorna. Det är enkelt och naturligt för personal och föräldrar att be om hjälp.
Tidiga insatser med hjälp av den extra kompetens som de nya pedagogerna tillför ger stora möjligheter till kompetensutveckling för all personal samt till en
ökad medvetenhet av förskolans betydelse för barns lärande och välfärd.
Informationsunderlag
- Rapport ”Tidiga insatser i förskolan” från Högskolan Väst, 2016-06-21
__________
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