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BN § 66 

Anmälan övriga ärenden 

Förslag till beslut 
Ingemar Kihlström (KD) föreslår att följande ärende läggs till dagordningen: 

• Revidering av attesträtter 2018. 

Carin Martinsson (M) föreslår att följande ärende läggs till dagordningen: 
• Fråga om skateboardrampen vid Altorpskolan. 

Marie Frost (S) föreslår att följande ärende läggs till dagordningen: 
• Fråga om trafiksituationen utanför Eggvena skola. 

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om förslagen antas och finner att så sker. 

Bildningsnämndens beslut 
Följande ärende läggs till dagordningen: 

I . Revidering av attesträtter 2018. 
2. Fråga om skateboardrampen vid Altorpskolan. 
3. Fråga om trafiksituationen utanför Eggvena skola. 

Utdragsbestyrkande 
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BN § 67 DNR UN 74/2018 600 

Handlingsplan för psykisk hälsa 2018-2020 

Sammanfattning 
Handlingsplan för psykisk hälsa 2018-2020 är en gemensam handlingsplan mel
lan Västra Götalandsregionen och regionens 49 kommuner via dess kommunal
förbund. Handlingsplanen är ett resultat av den överenskommelse som 2016 slöts 
mellan Sveriges kommuner och landstig och regeringen. Kravet att ta fram reg
ionala handlingsplaner syftar till att stärka kommuner och regioner att främja 
psyk i k hälsa och ömsesidigt arbeta för att minska psykisk ohälsa. Var och en av 
hU\ udmännen får ekonomiskt stöd för att stärka sina egna insatser inom området 
och för det gemensamma arbetet att ta fram en regional handlingsplan. Statsbi
dragen inom området psykisk hälsa är utformade som stimulansmedel för ut
vecklings- och förstärkningsinsatser inom olika områden. 

Kommunstyrelsen beslutade 2018-03-19 § 56 att anta handlingsplanen, samt att 
Bildningsnämndens rekommenderades att anta handlingsplanen. 
Handlingsplanen har ett fokusområde och mål för barn och unga och handlings
planen ligger i linje med bildningsnämnden intentioner och egna mål om att 
"Alla barn och elever ska känna sig trygga och kunna utYecklas sa att de kan lbr
verkliga sina drömmar med tro på sig sjäh;a·'. Fön al tningen ans"r att handling:
planen bör tillstyrkas i sin helhet. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskri,·else i ärendet daterad 2018-04-20 
Ordförandeskrivelse i ärendet daterad 2018-05-25 
Handlingsplan psykisk hälsa 2018-2020, Västra Götalandsregionen 
Protokollsutdrag§ 97, Sjuhärads kommunalforbund. 2017-1 2-08 
Protokollsutdrag KS § 56, 2018-03-19 

Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till beslut: 

• Bildningsnämnden antar handlingsplan för psykisk hälsa 2018-2020 . 

Ordförandeberedningens förslag till beslut: 
• I enlighet med förvaltningens förslag till beslut. 

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om ordförandeberedningens förslag till beslut antas och fin
ner att så sker. 

Bildningsnämndens beslut 
I. Bildningsnämnden antar handlingsplan för psykisk hälsa 2018-2020. 

Expedieras till: Boråsregionen 
För kännedom Kommunstyrelsen 
till: 

Utd ragsbestyrkande 
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BN § 68 

Information om genomförandeplan inom området psykisk hälsa 

Sammanfattning 
Erik Bjurström, rektor gnmdsärskolan Altorp/\'erksamhetschef Ele\ hälsan. in
formerar nämnden om an Elevhälsan har ansökt om regionalt stöd för främjande 
av psykisk hälsa. Planen är att metoderna Youth A ware of Mental Health - YAM 
och MHFA - första hjälpen till p~ykisk häl a ka implementeras. Y AM är en 
program för skolelever som främjar diskussion och utvecklar färdigheter för att 
möta livets svårigheter och öka kunskap om psykisk hälsa. MHF A är ett utbild
ningsprogram som ger kursdeltagaren sådana kunskaper som tillåter denne att 
rycka in och ge en första hjälp till någon som drabbats av psykiska besvär till 
vederbörande fått professionell hjälp. Personal i skolan, socialtjänsten och på 
ungdomsmottagningen ska utbildas för att i sin tur kunna utbilda andra. 

Informationen läggs till handlingarna. 

Utdragsbestyrkande 
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BN § 69 DNR UN 115/2018 606 

Investering Altorpskolans skolgård 

Sammanfattning 
Altorpskolans skolgård/utemiljö är i stort behov av att rustas upp och utrustas så 
att den i högre grad inbjuder till att eleverna vistas ute under sin skoldag. Utemil
jön skall erbjuda såväl möjlighet till fysiska aktiviteter som vila. kolsköterskan 
har i häl osamtal fatt till sig av eleverna att de aknar en skolgård som inbjuder 
till rastaktiviteter. Elevrådet har framfört att de önskar en skolgård som inbjuder 
till diverse fysiska aktiviteter, men också där möjlighet finns att sitta och umgås 
eller göra skolarbete. 

Det är viktigt att det finns en utemiljö som på förhand inbjuder till rastaktiviteter 
och uppmuntrar de elever som börjar på Altorp att fortsätta goda 'anor a\ att vis
tas ute på rasterna på samma sätt som de ofta har gjort på sina respekti,·e F-6 sko
lor. Det är av Yikt att de1ma stimulerande utemiljö finns i direkt anslutning till Al
torpskolan och ingår i skolgården. En utemiljö som inbjuder till aktiviteter kan 
ock å bidra till att ungdomar som besöker fötidsgården på kvällstid kan hi tla in
spirerande och hälsofrämjande rörelse och aktivitet i skolområdet. 

Ele er har varit delaktiga i arbetet och bidragit med synpunkter och förslag. I ar
betsgruppen har idrottslärare, skolsköterska, rektorer på Altorpskolan samt fas
tighetschef Eva Norden har ingått och verksamhetschef Erik Bjurström har an
svarat för utarbetandet av förslaget samt investeringsbegäran. Kostnaden för 
skolgårdsinvesteringen uppgår till 375 000 kr, vilket finns medel för. Investe
ringen överstiger 300 000 kr och lyfts för beslut i Bildningsnämnden. Inneva
rande år riktas samtliga medel för skolgårdsförbättring inom nämnden· verksam
heter till Altorpskolan. 

Beslutsunderlag 
Tjänsleskrivelse i ärendet daterad 2018-05-25 
Ordförandeskri' else i ärendet daterad 2018-05-2-
Investeringsbegäran Skolgård/utemiljö Altorpskolan, inkl. grundsärskolan 
Skiss 

Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till beslut: 

• Bildningsnämnden beslutar om att genomföra skolgårdsinvesteringen vid 
Altorpskolan. 

Ordförandeberedningens förslag till beslut: 
• I enlighet med förvaltningens förslag till beslut. 

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om ordförandeberedningens förslag till beslut antas och fin
ner att så sker. 

Utdragsbestyrkande 
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Bildningsnämndens beslut 

Sid 7 

1. Bildningsnämnden beslutar om att genomföra skolgårdsinvesteringen vid 

Juslerandes 1 r 

// 
/Il 

Expedieras till : 
För kiinnedom 
till: 

Altorpskolan. 

Eva Norden. Tekniska kont oret samt .lonathan Arnljung, Ekonomikontoret 

Utdragsbestyrkande 
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BN § 70 DNR UN 88/2018 624 

Godkännande av Patientsäkerhetsberättelse 2017 

Sammanfattning 
I Herrljunga kommun är bildningsnämnden vårdgivare för elevhälsans medi
cinska insatser och ansvarar för patientsäkra hälso- och sjukvårdsinsatser. Detta 
bedrivs av skolsköterskor och skolläkare inom verksamheten. Den medicinska 
delen i elevhälsan är en egen verksamhetsgren inom elevhälsan. 

För att nå målet med att bedriva en patientsäker medicinsk insats i elevhälsan be
höver arbetet bygga på förebyggande och aktivt arbete med bl.a. risk och händel
seanalys. 

Inga klagomål eller synpunkter på de medicinska insatserna har inkommit eller 
behövt utredas 201 7. 
Inga avvikelser eller händelser har identifierats i \'erk amheten under 2017. 
Skolläka:ravtalet med Ängabo vårdcentral förlängdes med 1 år. 
Under 2017 har arbetet fortsatt med att se över och åtgärda sekretesskyddet vid 
skolsköterskornas mottagningar. 
Under 2017 påbörjades arbetet med att ta fram en ny riktlinje för dokument och 
arkiveringsplan. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2018-05-22 
Ordförandeskrivelse i ärendet daterad 2018-05-25 
Patientsäkerhetsberättelse 2017 

Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till beslut: 

• Bildningsnämnden godkänner Patientsäkerhetsberättelse 2017. 

Ordförandeberedningens förslag till beslut: 
• I enlighet med förvaltningens förslag till beslut. 

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om ordförandeberedningens förslag till beslut antas och fin
ner att så sker. 

Bildningsnämndens beslut 
1. Bildningsnämnden godkänner Patientsäkerhetsberättelse 2017. 

Utdragsbestyrkande 
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BN § 71 

Information om förskoleplanering och lokaliseringsalternativ 

Sammanfattning 
Emil Hjalmarsson, kommunarkitekt, informerar nämnden om tre tänkbara platser 
för byggnation av en ny förskola samt för- och nackdelar med respektive alterna
tiv. Platserna är Östergården västra, Horsby och Skogslund/Skoghälla. 

Informationen läggs till handlingarna. 

I ""'., ........ " .. 



~ ~ HERRLJUNGA.KOMMUN 

BILDNINGSNAMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sid 10 
2018-06-11 

BN § 72 DNR UN 15/2018 606 

Månadsuppföljning april 

Sammanfattning 
Tabellen visar bildningsnämndens ekonomi per den 30/4. Prognosen tyder på en 
budget i balans med di erse awi kelser inom de olika verLamhetsområdena. Un
der rubriken bakgnmd ges m r information till prognoserna. 

Ansvar Föreg. år Ack Utfall Ack Budget År Budget År Prognos Ar Diff 

300 Nämnd 110 128 

Summa Nämnd 110 128 

310 Förvaltningsledning 3113 693 

311 Elevhälsa 1897 2162 

312 Modersmål 0 453 

Summa Förvaltningsledning 5 011 3 307 

320 Förskola gemensamt -1600 -2 076 

321 lnnerby Förskola 8 373 9 491 

322 Ytterby Förskola 8 570 9 378 

324 Kooperativ Förskola 2120 2164 

326 Pedagogisk omsorg 623 523 

Summa Förskola 18 086 19 479 

330 Fritidshem gemensamt -1138 -1500 

332 Fritidshem Horsby F-3 2 129 2 896 

333 Fritidshem Horsby 4-6 520 722 

334 Fritidshem Mörlanda 1403 1641 

335 Fritidshem 4skolan 1982 2 423 

Summa Fritidshem 4897 6181 

340 Grundskolan gemensamt 3 278 2 731 

341 Grundskola Altorp 10441 9 243 

342 Grundskola Horsby F-3 4 329 5 010 

343 Grundskola Horsby 4-6 4 275 3 797 

344 Grundskola Molla/Mörlanda 4 978 5190 

345 Grundskola 4skolan 6469 6 590 

Summa Grundskola 33 770 32561 

350 Grundsärskolan 1213 1019 

Summa Grundsärskola 1213 1019 

360 Gymnasieskolan Kunskapskällan 10 246 9 804 

361 Gymnasieskolan interkommunalt 3 826 4393 

Summa Gymnasieskola 14072 14197 

370 Gymnasiesärskola 929 587 

Summa Gymnasiesär 929 587 

380 Vuxenutbilding 1 730 1 774 

Summa Vuxenutbildning 1730 1774 

390 Bibliotek 1685 1507 
394 Musikskola 428 318 
396 Fritidsgård 13 232 

398 Allmän kulturverksamhet 10 196 
Summa Kultur och Fritid 2136 2 2S3 

157 450 

157 450 

2 685 7 964 

2144 6163 

207 590 

5 035 14 717 

-1636 -4 911 

9 266 26 804 

9 832 28 341 

2 213 6 641 

618 1854 

20292 58 729 

-1020 -3 062 

2 874 7 895 

725 2 005 

1653 4 541 

2 246 6 510 

6478 17 889 

2 260 6 783 

9 818 26 891 

4 858 13 041 

4402 11907 

5 094 13 883 

5 971 16 052 

32403 88557 

1419 4115 

1419 4115 

8 892 25 741 

3 247 9 744 

12139 35 485 

820 2460 

820 2 460 

1 799 5 399 

1799 5 399 

1306 3 794 

693 1985 

208 599 

87 260 

2293 6638 

450 

450 

7 464 

6163 

590 

14 217 

-5111 

27 504 

27 841 

6 641 

1854 

58 729 

-3162 

7 895 

2 005 

4 541 

6 510 

17 789 

6 783 

26459 

13 041 

11607 

14 535 

16 372 

88 797 

4115 

4115 

25 941 

9 744 

35 685 

2 460 

2460 

5 399 

5 399 

3 954 

1985 

599 

260 

6 798 

0 

0 

500 

0 

0 

500 

200 

-700 

500 

0 

0 

0 

100 

0 

0 

0 

0 

100 

0 

432 

0 

300 

-652 

-320 

-240 

0 

0 

-200 

0 

-200 

0 

0 

0 

0 

-160 

0 

0 

0 

-160 

Summa 81 954 81487 82 836 234 438 234 438 O 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2018-05-21 
Ordförandeskrivelse i ärendet daterad 2018-05-25 

Utdragsbestyrkande 
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Fortsättning BN § 72 

Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till beslut: 

• Bildningsnämnden godkänner månadsuppföljning per 30/4. 

Ordförandeberedningens förslag till beslut: 
• I enlighet med förvaltningens förslag till beslut. 

Beslutsgång 

Sid 11 

Ordföranden frågar om ordförandeberedningens förslag till beslut antas och fin
ner att så sker. 

Bildningsnämndens beslut 
1. Bildningsnämnden godkänner månadsuppföljning per 30/4. 

Utdragsbestyrkande 
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BN § 73 DNR UN 266/2017 606 

Revidering av attesträtter 2018 

Sammanfattning 
Bildningsförvaltningen har sammanställt en reviderad attestlista för 2018. Ny 
rektor för Altorpskolan (Jaana Ben Maaouia) start augusti 2018. Förskolechef för 
Molla/Mörlanda (Anna Lilja) start juni 2018. 

Anna Lilja står som ersättare åt Ytterby förskolor (Eva Johansson). 
Jaana Ben Maaouia står som ersättare åt Gymnasiet (Malin Lindberg). 

Besluts underlag 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2018-06-04 
Ordförandeskrivelse i ärendet daterad 2018-06-04 
Attesträtter bildningsnämnden 

Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till beslut: 

• Revidering av attesträtter 2018 godkänns. 

Ordförandeberedningens förslag till beslut: 
• I enlighet med förvaltningens förslag till beslut. 

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om ordförandeberedningens förslag till beslut antas och fin
ner att så sker 

Bildningsnämndens beslut 
1. Revidering av attesträtter 2018 godkänns. 

Expedieras till: Ekonomikontoret 
För kännedom Namn namn, titel , organ isatoriskt tillhörighet 
till: 

Juslerandes !!I~/::: 

I /i( 
Utdragsbestyrkande 



~ ~ HERRLJUNGA -KOMMUN 

BILDNINGSNAMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sid 13 
2018-06-11 

BN § 74 DNR UN 293/2017 622 

Svar på motion angående fria pedagogiska måltider 

Sammanfattning 
Elin Hegg (MP) inkom 2017-11-27 med en motion med förslaget att "Herrljunga 
kommun inför fria pedagogiska måltider för personal inom skola och förskola". 
Kommunfullmäktige remitterade motionen till bildningsnämnden för beredning 
(KF 144, 2017-12-12). 

Herrljunga kommun arbetar aktivt med att vara en attraktiv arbetsgivare och för
valtningen anser att erbjuda personalen inom förskola, grundskola, gymnasie
skola och fritidshem fria pedagogiska måltider vore att stärka attraktiviteten. Ut
över det ser även förvaltningen att det skulle innebära både pedagogiska- och ar
betsmiljövinster med att införa fria pedagogiska måltider, då ett införande rim
ligtvis skulle öka den vuxna närvaron i våra matsalar. Bildningsnämnden har re
dan infört pedagogiska måltider för personalen i förskolan (BN § 129 2017-12-
04). Förvaltningens samlade bedömning är att det vore positiv med ett generellt 
införande i förvaltningen, men att det ekonomiska utrymmet för ett införande i 
dagsläget inte finns. Förvaltningen anser därmed att motionen bör avslås . 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2018-05-18 
Ordförandeskrivelse i ärendet daterad 2018-05-25 
Motion om införande av fria pedagogiska måltider, 2017-11-27 

Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till beslut: 

• Fria pedagogiska måltider för personal inom förskola anses besvarat. 
• Fria pedagogiska måltider för personal inom skola avslås. 

Ordförandeberedningens förslag till beslut: 
• I enlighet med förvaltningens förslag till beslut. 

Beslutsgång 
Ajournering begärs. 

Ordföranden frågar om ordförandeberedningens förslag till beslut antas och fin
ner att så sker. 

Bildningsnämndens beslut 
1. Fria pedagogiska måltider för personal inom förskola anses besvarat. 
2. Fria pedagogiska måltider för personal inom skola avslås. 

Expc<licras till : Ko111111un styrel sc11 , Herrljunga kommun 
fiir kiinncdom Tekn iskn n•mnden, Herrljunga kommun 
till: 

Uldragsbestyrkande 
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BN § 75 DNR UN 294/2017 680 

Svar på motion om barnomsorg på obekväm arbetstid 

Sammanfattning 
Mikael Jonsson (V) inkom 2017-12-12 med en motion om Barnomsorg på obe
kväm arbetstid. Motionen syftar till att Herrljunga kommun ska erbjuda barnom
sorg såväl kväll , natt som helg, så kallad "nattis". Förslagsställaren anser att det 
är otidsenligt att inte erbjuda denna service då "nästan 40 % av alla löntagare i 
Sverige jobbar på kvällar, nätter och helger". Herrljunga kommun erbjuder idag 
barnomsorg på obekväm arbetstid för barn vars föräldrar/vårdnadshavare har be
hov av omsorg måndag tom fredag kl. 05.30 - 06.00 samt kl. 18.00-20.30. 

Förvaltningens bedömning är att det saknas ett tydligt underlag för att införa den 
så pass kostnadsdrivande verksamhet som barnomsorg på obekväm arbetstid är. 
Förvaltningen anser därför att motionen bör avslås. Skulle motionen antas, så 
skulle det dock innebära en stor serviceökning för medborgarna i kommunen. 

Besluts underlag 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2018-05-02 
Ordförandeskrivelse i ärendet daterad 2018-05-25 
Motion om barnomsorg på obekväm arbetstid, 2017-12-12 

Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till beslut: 

• Bildningsnämnden avslår motionen. 

Ordförandeberedningens förslag till beslut: 
• I enlighet med förvaltningens förslag till beslut. 

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om ordförandeberedningens förslag till beslut antas och fin
ner att så sker 

Bildningsnämndens beslut 
1. Bildningsnämnden avslår motionen. 

Expedieras till: Kommunstyrelsen, Herrlj unga komm un 
För kännedom 
till : 

I Juste=nas sign ,,- ~· Utdragsbestyrkande 

t<'t/l 
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2018-06-11 

BN § 76 DNR UN 11112018 635 

Information om rapport skolfrånvaro Mörlanda 

Sammanfattning 
Christer Wetterbrandt, rektor Molla skola/Mörlandaskolan, informerar nämnden 
om en elev som har hög och återkommande frånvaro. Flera orosanmälningar till 
socialtjänsten har gjorts på grund av brister i omvårdnaden av eleven, men situat
ionen har inte förbättrats. Möte med vårdnadshavare för att betona vikten av att 
eleven närvarar i skolan har hållits. Skulle inte detta ge önskad effekt är föreläg
gande nästa steg och vid behov föreläggande med vite. Rektorn för diskussioner 
med verksamhetschefen för individ- och familjeomsorg och socialsekreterare. 
Socialförvaltningen informeras om vidtagna åtgärder och eventuella kommande 
åtgärder. 

Informationen läggs till handlingarna. 

Utdragsbestyrkande 
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BN § 77 

Information om byggprojektet vid Molla skola 

Sammanfattning 
Christer Wetterbrandt, rektor Molla skola/Mörlandaskolan, informerar nämnden 
om att byggprojektet vid Molla skola blivit dyrare än planerat, vilket inneburit 
problem med att färdigställa skolgården. 110 tkr finns kvar att spendera, men 
kostnaden för skolgårdens färdigställande uppgår till cirka 270 tkr. Wetterbrandt 
har inte fått någon förklaring till vad som orsakat den uppkomna situationen. 

Rektorn efterlyser en nedskriven process/rutin som ger beställaren mer insyn och 
möjlighet att påverka vägval och omprioriteringar under resans gång i byggpro
jekt som tekniska nämnden ansvarar för. Wetterbrandt vill också ha insyn och 
möjligheter att påverka inriktningen så tidigt som möjligt samt tätare möten un
der byggprojekt. 

Informationen läggs till handlingarna. 

Utdragsbestyrkande 

C( 
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BN § 78 DNR UN 85/2018 612 

Revidering av timplan för grundskolan i Herrljunga kommun 

Sammanfattning 
Regeringen fattade den 20 juni 2017 beslut om en ny stadieindelad timplan. 
Lagändringen skall börja gälla den 1 juli 2018. Syftet med regeringens förslag är 
att öka likvärdigheten mellan skolorna/huvudmän. Bland annat underlättar det för 
elever att byta skola utan att riskera att de missar undervisningstimmar, eller ett 
helt ämne om skolan de byter till har påbörjat ämnet i en tidigare årskurs. För de 
elever som börjar årskurs 7, 8 eller 9 hästterminen 2018 ska den tidigare timpla
nen gälla hela högstadietiden ut. 

Benämningarna låg-, mellan- och högstadium införs i skollagen för årskurserna 
1-3, 4-6 och 7-9. Skolverkets har redovisat sitt förslag till nya timplaner för rege
ringen, där antalet timmar för varje ämne har fördelas mellan låg-, mellan-, och 
högstadiet. Den garanterade undervisningstiden för varje ämne och ämnesområde 
kommer inte att förändras. För Herrljungas grundskolor innebär den stadieinde
lade timplanen att undervisningen i moderna språk kommer att starta i åk 6 från 
och med nästa läsår, istället för som nu i åk 7. 

Regeringen avser även att framöver besluta om ytterligare förändringar i den sta
dieindelade timplanen. Undervisningstiden i idrott och hälsa i grundskolan plane
ras få en utökning med 100 timmar, och undervisningstiden i matematik i hög
stadiet i ska utökas med 105 timmar. Timmar ska omfördelas från elevens val. 
Regeringens målsättning är att de planerade förändringarna ska gälla från och 
med hösten 2019. Denna förändring kommer att innebära en utökning av den ga
ranterade undervisningstiden och beräknas träda i kraft 1 juli 2019. 

Då grundskolorna i Herrljunga kommun har en stor geografisk spridning har för
delningen av undervisningstiden skett så att det samspelar med de lokala förut
sättningarna vid varje skolenhet inom respektive stadium så har rektor tagit fram 
förslag på timplan för varje skolenhet. 

Den totala undervisningstiden är oförändrad i grundskolan under läsåret 
2018/2019, men timplanen. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2018-05-24 
Ordförandeskrivelse i ärendet daterad 2018-05-25 
Timplaner 2018 

Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till beslut: 

• Bildningsnämnden beslutar att anta den reviderade timplanen. 

Ordförandeberedningens förslag till beslut: 
• I enlighet med förvaltningens förslag till beslut. 

Utdragsbestyrkande 
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Beslutsgång 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sid 18 
2018-06-11 

Ordföranden frågar om ordförandeberedningens förslag till beslut antas och fin
ner att så sker 

Bildningsnämndens beslut 
1. Bildningsnämnden beslutar att anta den reviderade timplanen. 

Expedieras till : 
För kännedom 
till: 

Rektorer vid samtliga grundskolor 

Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesdatum Sid 19 
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BN § 79 DNR UN 114/2018 611 

Uppföljning vårdnadshavarenkäter 

Sammanfattning 
Under våren 2018 har en vårdnadshavarenkät i förskolan och fritidshemmet ge
nomförts. Enkäten har tagit sin utgångspunkt i förskolans läroplan (Lpfö 98) och 
i läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet. Enkäten genom
förs i enlighet med bildningsnämndens enkätplan för 2018. Enkäten genomförs i 
enlighet med bildningsnämndens enkätplan för 2018. Enkäterna ingår i kommu
nens systematiska kvalitetsarbete och utgör en del av det underlag som verksam
heterna använder sig av i sina analyser för att kunna utveckla enheternas kvalitet 
på ett systematiskt sätt. 

Följande slutsatser kan dras utifrån årets enkäter: 
• Digitaliseringen och delaktigheten inom förskolan behöver fortsättningsvis 
stärkas 
• Hur informationen om vad som styr fritidshemmet och informationen om bar
nens utveckling delges vårdnadshavarna bör ses över. 
•Avdelningars storlek i fritidshemmet behöver följas upp och se om de påverkar 
barnens förutsättningar till lugn och ro. 

Beslutsunderlag 
Tjän teskrivelse i ärendet daterad 2018-05-24 
Ordförandeskrivelse i ärendet daterad 2018-05-25 
Rapport uppföljning vårdnadshavarenkät i förskola och fritidshem 2018 

Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till beslut: 

• Bildningsnämnden godkänner rapport inklusive utvecklingsområden. 

Ordförandeberedningens förslag till beslut: 
• I enlighet med förvaltningens förslag till beslut. 

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om ordförandeberedningens förslag till beslut antas och fin
ner att så sker 

Bildningsnämndens beslut 
1. Bildningsnämnden godkänner rapport inklusive utvecklingsområden . 

Utdragsbestyrl<ande 
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BN § 80 DNR UN 116/2018 610 

Plan för introduktionsprogrammet, Herrljunga kommun 

Sammanfattning 
Varje huvudman är enligt skollagen (17 kap § 7) skyldig att upprätta en plan för 
introduktionsprogrammet, vilken beskriver huvudmannens organisation av pro
grammet. 

Herrljunga kommun har ett introduktionsprogram förlagt vid kommunens enda 
gymnasieskola, Kunskapskällan. 
I Herrljunga kommun erbjuds samtliga fem inriktningar på Introduktionspro
grammet. Inriktningarna är: 

• Programinriktat individuellt val (IMR) 
• Preparandutbildning (IMP) 
• Språkintroduktion (IMS) 
• Y rkesintroduktion (IMY) 
• Individuellt alternativ (IMI) 

De generella målen för IM-programmet är att eleverna ska vidare till: 
• Nationellt gymnasieprogram 
• Vuxenutbildningen 
• Folkhögskolor 
• Arbeten/ Arbetsförmedlingen 

Bes I utsu nderlag 
Tjänsteskri' el e i ärendet daterad 2018-05-25 
OrdförandeskTivelse i ärendet daterad 2018-05-25 
Plan för introduktionsprogram, 2018-05-25 

Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till beslut: 

• Bildningsnämnden godkänner plan för introduktionsprogram. 

Ordförandeberedningens förslag till beslut: 
• I enlighet med förvaltningens förslag till beslut. 

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om ordförandeberedningens förslag till beslut antas och fin
ner att så sker 

Bildningsnämndens beslut 
1. Bildningsnämnden godkänner plan för introduktionsprogram. 

För kännedom Malin Lindberg, rektor kunskapskällan, Herrljunga kommun 
till: 

Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesdatum Sid 21 
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BN § 81 DNR UN 112/2018 635 

Information om rapport frånvaro Horsby 4-6 

Sammanfattning 
Erik Thaning, utvecklingsledare, informerar nämnden om en elev i årskurs 4 som 
har haft hög frånvaro. Ett allvarssamtal med vårdnadshavare har förbättrat situat
ionen. Eleven har fått undervisningen i liten grupp, vilket haft en positiv effekt på 
elevens inlärning. Elevens självförtroende uppges ha ökat och frånvaron minskat. 

Informationen läggs till handlingarna. 

Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sid 22 
2018-06-11 

BN § 82 

Förvaltningschefen informerar 

Sammanfattning 
Bodil Jivegård, bildningschef, informerar nämnden om: 

• Ett nytt riktat statsbidrag som syftar till att stärka likvärdigheten och kun
skapsutvecklingen i förskoleklass och grundskola. Varje huvudman an
svarar för att identifiera behoven och göra ansökan. Bland tänkbara insat
ser nämns inköp av 1: 1-datorer och språk- och kunskapsutvecklande ar
betssätt. 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 
• 

• 
• 
• 

Att ett nytt riksdagsbeslut ger vissa ensamkommande ungdomar ny möj
lighet till uppehållstillstånd för studier på gymnasiet eller Komvux. 24 
elever på Kunskapskällan berörs och till dessa har individuella studiepla
ner tagits fram. 
Skolinspektionen har genomfört en kvalitetsgranskning av Kunskapskäl
lans arbete med att ge nyanlända ungdomar förutsättningar att gå vidare 
inom gymnasieskolan eller Komvux. Utfallet av granskningen redovisas i 
en kommande rapport. 
Planerad kompetensutveckling för läsåret 2018/2019. Läsåret inleds, som 
förra året, med en kick-off i Folkets park under vilken Leo Razzak förelä
ser. Till övrig kompetensutveckling hör språkutvecklande arbetssätt, pe
dagogisk dokumentation, IKT-workshop på tema programmering och 
bildredigering samt digitaliseringsarbete. 
Årets sommarlovsaktiviteter. Kommunens barn och unga kan bland annat 
delta i sommarsimskola (120 barn anmälda), Barnens dag och diverse 
föreningsakti viteter. 
Att Skolinspektionen fattat beslut i ett anmälningsärende rörande en elev i 
behov av särskilt stöd på Molla skola. Enligt beslutet har kommunen och 
rektorn vid Molla skola inte brutit mot bestämmelserna när det gäller ele
vens rätt till stöd och särskilt stöd. Beslut har fortfarande inte fattats i 
ärendet rörande en elev på Hudene skola. 
Ansökningsläget på Kunskapskällan inför kommande läsår. 95 elever har 
angivit skolan som förstahandsval. Några program har fler sökande än 
platser, däribland bygg- och anläggningsprogrammet, medan det om
vända gäller andra program. Det är förhållandevis få sökanden till de stu
dieförberedande programmen, men antalet har ökat något jämfört med 
förra läsåret. 
Att byggnationen vid Horsby är i full gång . 
Att Anna Lilja, förskolechef Molla/Mörlanda förskolor tillträdde sin 
tjänst den 11 juni. 
Bildningschefens semesterledighet under sommaren . 
Att bemanningsläget är stabilt inför nästkommande läsår. 
Bildningsförvaltningens arbete med dataskyddsförordningen. Förvalt-
ningen har mottagit en begäran om registerutdrag och arbetar med att 
tillmötesgå den. 

Utdragsbestyrkande 
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Informationen läggs till handlingarna. 

Uldragsbeslyrkande 
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BN § 83 

Meddelanden 

Följande meddelanden redovisades vid sammanträdet 

NR Meddelandeförteckning 

2 

KF § 7212018-05-15 Revisionsbe
rättelse för år 201 7 - ansvarsfrihet 
till styrelse och nämnder för år 
2017 

KF § 73/2018-05-15 Hantering av 
nämndernas över- respektive under
skott från 201 7 

DNR 

UN postlista 
2018:9 

UN postlista 
2018:8 

3 KF § 74/2018-05-15 Hantering av UN postlista 
2018 års prognostiserade underskott 2018:7 

4 

5 

Mötesanteckningar från Folkpoli
tiska rådet 2018-05-22 

TN § 52/2018-05-03 Åtgärder Ods 
skola 

6 FSG-protokoll och milUlesanteck
ningar 2018-05-31 

UN postlista 
2018:10 

UN 64/2018 

7 KS § 98/2018-05-28 Riktlinjer för KS 110/2018 
personuppgiftshantering i Herr-
ljunga kommun 

Bildningsnämndens beslut 
Meddelandena läggs till handlingarna. 

Utdragsbestyrkande 

Sid 24 
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BN § 84 

Anmälan av delegeringsbeslut under tidsperioden 2018-05-07- -
2018-06-11 

Följande delegeringsbeslut anmäldes vid sammanträdet. 

Nr Delegeringsbes/ut DNR 

Delegerings beslut - Anmälnings- Lista på delegerings beslut förvaras 
ärenden fattade under tidsperioden hos bildningsförvaltningen, kom-
2018-05-07- -2018-06-11 munhuset, Torget 1, Herrljunga. 

2 Delegeringsbeslutsbeslut -Anmä- Lista på delegeringsbeslut förvaras 

3 

Ian, fattade under tidsperioden hos bildningsförvaltningen, kom-
2018-05-07- -2018-06-11 munhuset, Torget 1, Herrljunga. 

Delegerings beslut - Anställning, 
fattade under tidsperioden 
2018-05-07--2018-06-11 

Lista på delegeringsbeslut förvaras 
hos bildningsförvaltningen, kom
munhuset, Torget 1, Herrljunga. 

Bildningsnämndens beslut 
Redovisningen a\' delegeringsbeslut godkänns. 

Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sid 26 
2018-06-11 

BN § 85 

Övrigt 

Carin Martinsson (M) frågor om bildningsnämnden kan göra något åt skateboard
rampen vid Altorpskolan. Rampen är i akut behov av upprustning. Ansvaret för 
skateboardrampen ligger på tekniska nämnden. Bildningsnämnden har medel 
kvar på sommaraktivitetspengen som skulle kunna användas. Bildningschefen 
åtar sig att höra med tekniska chefen hur frågan ska hanteras. 

Marie Frost (S) redogör för trafiksituationen utanför Eggvena skola. Det före
kommer fortkörning och trafiken bedöms ha ökat. Marie Frost (S) frågar vad som 
krävs för att få till stånd en bedömning av huruvida vägen kan betraktas som tra
fikfarlig. En sådan bedömning har troligen inte gjorts på många år, om alls . Som 
lösning på problemet nämns också tilläggstavla som specificerar när 30-skylten 
gäller och andra hastighetsminskande åtgärder. Birgitta Fredriksson, handläggare 
skolskjuts, är behjälplig när det gäller vem som ska kontaktas angående bedöm
ning av farlig väg, tilläggstavla och hastighetsminskande åtgärder. 

Utdragsbestyrkande 


