
Protokoll för Bildningsförvaltningen Samverkansgrupp FSG 

 

Torsdagen den 25 april 2019 
 
För LR   Thobias Eriksson 
   Anders Ekstrand 
Lärarförbundet  ------------------  
   Katarina Ölvebo 
För DIK   Håkan Nilsson 
För Vårdförbundet  Anita Hjalmarsson 
För Vision   Anette Wigertsson 
För Kommunal  Eva Nilsson 
För Bildningsförvaltningen Bodil Jivegård 

Övriga närvarande: Erik Thaning (Utvecklingsledare), Birgitta Fredriksson (Handläggare) och 
Anna Kjell (HR-specialist) 

 

§1. Mötet öppnas 
Bildningschefen hälsade välkommen och öppnade mötet.  
Mötet började med information och dialog (se anteckningar i bilaga). 

 

§2. Justering av föregående protokoll 
En representant från respektive fackförbund justerar protokollet digitalt och undertecknar vid 
nästa möte i FSG. 

 

§3. BN 2019-05-08, genomgång av handlingarna 
Handlingar till Bildningsnämnden, BN 2019-05-08 är genomgångna och informerade. 
 
§4. Tilldelning av ledigt utrymme Lärarlönelyftet  
Samverkansgruppen beslutade godkänna arbetsgivarens förslag att tilldela Barbro Johansson, 
Emma Leo och Maja Karlsson lärarlönelyftet från och med 1 januari 2019. 

 

§5. Mötet avslutas 
Ordföranden tackar för visat intresse och avslutade mötet.  

Nästa möte i FSG 
29 maj 13.00-15.30 i B-salen 

 

Herrljunga 2019-04-25  

Vid datorn 
Birgitta Fredriksson 
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Justeras 
För arbetsgivaren 

 

____________________________________ 
Bodil Jivegård 2019-04-26 
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   2019-04-25 

 

Minnesanteckningar Förvaltningssamverkan, FSG 

Dag: Torsdagen den 25 april kl. 14.00-15.30 

Plats: B-salen 

 

Närvarande: Bodil Jivegård, Thobias Eriksson, Anders Ekstrand, Katarina Ölvebo. Anita 
Hjalmarsson, Håkan Nilsson, Eva Nilsson, Erik Thaning, Anna Kjell, Birgitta Fredriksson. 

Information/Dialog 

Erik Thaning informerade om följande ärenden som ingår i Bildningsnämndens kallelse till 
den 8 maj 2019: 

- Presentation av kommunens förskolechefer 
- Revidering av attesträtter 2019 
- Information om verksamhets- och ekonomistyrningsprinciper 
- Beslut att utse mottagare av Herrljunga kommuns kulturpris 2019 
- Beslut att utse mottagare av Herrljunga kommuns hantverks- och kulturstipendium 

2019 
- Yttrande över betänkandet ”Framtidsval – karriärvägledning för individ och samhälle” 

från Utbildningsdepartementet 
- Svar på medborgarförslag om inköp av glasskåp för boulepriser 
- Sponsring av Frivolten Cup 2019 
- Kvalitetsrapport Extra anpassningar och särskilt stöd 
- Uppföljning av beslut om föreläggande för vårdnadshavare att uppfylla sin skyldighet 

enligt 7 kap. 20 respektive 23 §§ Skollagen 
- Information om förslag till kvalitetsplan för 2019-2022 
- Information om öppna jämförelser för gymnasieskolan 2019 
- Information om övergripande riktlinjer kring hot och våld 
- Information om bildningsnämndens krisplan 
- Tillförordnad bildningschef informerar 

 
• Sommarskola 

Sista året då sommarskola anordnas i nuvarande form. Från och med 1 juli 2019 ska 
kommunen erbjuda obligatorisk sommarskola för åk 6, 7, 8 och 9 under fyra veckor.   
 

• Vårändringsbudgeten och Lärarassistenter 
Kultur- och musikskolor i kommunerna kommer ges möjlighet att söka stadsbidrag för 
utökad verksamhet. 
I regeringens vårändringsbudget har beslutats att tillsätta medel till kommunerna för 
att anställa lärarassistenter i skolan. Lärarassistenternas roll är att avlasta och vara 
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lärarens stöd i klassrummet med t ex rättningsarbete, hemkontakter vid frånvaro, 
rastaktiviteter mm. och tillgänglig för alla elever. 
 

• SKL har uppmärksammat Altorpskolans arbete med PRAO och Retorikprojektet och 
gjort en film om det som kommer användas vid SKL´s föreläsningar och information. 
 

• Personal/nyckeltal, uppstartat arbete tillsammans med alla enhetschefer. Uppföljning i 
augusti. 
 

• Förskolecheferna har fått nya anställningsavtal som rektor från och med 1 juli 2019. 
 

Fokus på Barn/Elever 

• Genomlysning kvalitetsrapporter extra anpassningar/särskilt stöd  

Erik gick igenom rapporten och belyste hur en lärmiljös tillgänglighet påverkar elevernas 
behov av extra anpassningar eller särskilt stöd. Dialog fördes kring detta. Rapporten belyser 
också hur det särskilda stödet fördelar sig över skolorna.   
        

Personal 

• Tilldelning av ledigt utrymme Lärarlönelyftet vt 2019 
För våren finns utrymme för ytterligare tre personer att ta del av lärarlönelyftet från 
och med 1 januari 2019. Ledningsgruppen har utifrån gemensam kvalitetsbedömning 
enigt förordat att ledigt utrymme ska tilldelas: 
Maja Karlsson, Horsbyskolan 
Emma Leo, Mörlandaskolan 
Barbro Johansson, Hudene förskola 
Beslutet fastställdes och samverkansgruppen har inget att erinra.  
 

• Rekryteringsprocess, tidplan mm för rekrytering av rektorer till Altorpskolan och 
Fyrskolan. Tidsplanen är utskickad till berörda fackliga representanter, 13 och 15 maj 
är avsatta för intervjuer.  
 

• Delning av Altorpskolan i två skolenheter och ansökan om två id till SCB/Skolverket 
 

Arbetsmiljö 

• Risk- och konsekvensanalys av ny ledningsorganisation Altorp 
Arbetet med riskanalys ska vara klar innan den förändrade ledningsorganisationen 
träder i kraft i augusti. Riskanalysen kommer att genomföras den 28 maj.  

Nästa FSG 

29 maj 13.00-15.30 i B-salen   

                                                                 Vid anteckningarna 
   Birgitta Fredriksson 
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