
Protokoll för Bildningsförvaltningen Samverkansgrupp FSG 

Torsdagen den 26 augusti 2021 kl. 13.00-15.00 
Via Teams 
För Bildningsförvaltningen Annica Steneld 

För LR Anneli Johansson §§ 1-3 
Lärarförbundet Camilla Ström 
För DIK Håkan Nilsson 
För Vårdförbundet 
För Vision  Anette Wigertson 
För Kommunal Anna Ågestedt §§ 1-3 

Övriga närvarande: Erik Thaning Utvecklingsledare, 

§ 1. Mötet öppnas
Bildningschefen hälsade välkommen och öppnade mötet.

§ 2. Justering av föregående protokoll
Protokollen finns i kommunens växel för signering och påskrift.

§ 3. Information:

- Våra verksamheter
Två nya rektorer på plats, Peter Niemelä på Horsby 4-6 och Theres Doczi på Molla och
Mörlanda skolor.
Rekryteringsläget är överlag bra, en tjänst som specialpedagog är ute för Fyrskolorna.
Personal är på plats och arbetar utifrån rådande riktlinjer

- Corona pandemin
Annica Steneld är samordnare för skolan i Herrljunga kommun.
Vi startar upp verksamheterna på plats till hösten. Här får verksamheterna tänka klokt så att vi
inte blandar grupper. Sjukt barn och sjuk personal ska fortsättningsvis även vara hemma.
Skillnader för hösten är att dubbelvaccinerade ingår inte smittspårning vid enheter.
Gurgeltester kommer införas under hösten, prelimärt den 15/9. Från förskoleklass upp till
gymnasiet. Enheterna kommer få ut ett lager för enheter i fall de måste starta en
smittspårning. Inga gurgeltest delas ut för att vårdnadshavare efterfrågar det, utan hänvisas till
närhälsan, liksom tidigare då någon har symtom.

Snabbtester är i dagsläget inte aktuellt för bildningsförvaltningens verksamheter.  
Herrljunga kommun har fortsatt samma rutin för Covid-test till personal. Chef beställer från 
kommunens centrallager. Även dubbelvaccinerade testas vid symptom.  

Avvakta föräldramöten och stora samlingar initialt. 
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Byggprojekt 
Mörlanda pågår enligt plan 
Od är försenat, förskolan är inflyttad. Slutbesiktning är satt till den 10/9.  
Modulen i Od är flyttat till Eggvena, där ska skolsköterska och ett klassutrymme inrymmas.  
Horsby ska vara klart i september.  
Altorp uppstart av projekt i dialog med projektledare och rektorer hoppas kunna starta under 
ht-21. 

Vision och måldokument.  
Vision och måldokumentet för bildningsnämndens verksamheter gås igenom.  

Draft-It – kränkande behandling och tillbud 
Sedan start för hösten har bildningsförvaltningen gått in i ett nytt system för anmälan om 
kränkande behandling och för olycksfall och tillbud för barn och elever. Tanken är även att vi 
ska följa upp sammanställningar i FSG varje halvår.  

Kompetensutveckling – Analysarbete för rektorer.  
Sedan i våras har vi en gemensam kompetensutvecklingsinsats gällande analysarbetet 
tillsammans med Vårgårdas rektorer.  

Håkan - bra uppstart på biblioteket efter sommaren.  
Anna – överlag bra 
Camilla – Lugnt över lag på Horsby f-3, även om det kommit en ny smittspårning. 
Anette – Det är en ny inlärningsperiod på Horsby 4-6, en helt ny ledningsgrupp. 
Anneli – en lugn uppstart. Infört en gemensam uppstartsstruktur på lektionen.  

  

§ 4. Bildningsnämndens handlingar till sammanträdet 3 maj 

Följande ärenden ingår i Bildningsnämndens kallelse till den 30 augusti 2021 

- Presentation av nya rektorer 
- Information om antagningsstatistik från Kunskapskällan 
- Månadsuppföljning per 2021-07-31 för bildningsnämnden  
- Rapportering till kommunstyrelsen om bildningsnämndens budgetanpassning  
- Information gällande beslut om tilläggsbelopp inför hösten 2021 
- Revidering av regler för barnomsorg 
- Tillsyn av föräldrakooperativet Tallkottens förskola 
- Information om samverkansavtal för praktikplats.se 
- Information om bildningsnämndens 
- Pågående byggprojekt 
- Förvaltningschefen informerar 
- Redovisning av delegationsbeslut 
- Redovisning av meddelande 

 

§ 5. Arbetsmiljö – SAM-årshjul 

- Inspektion / Arbetsmiljöverket 
Ingen kritik från arbetsmiljöverket, tillsynen är avslutad 
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- HÖK 21 arbetsgrupp tillsatt men första mötet är inte ännu hållet 

 
- Arbetsmiljöronder  
Genomförs under hösten 
Önskan från lärarförbundet om att ha kommunutbildning i arbetsmiljöronden. 
Inlagt svar från Annica: kommunen erbjuder sin årliga utbildning under oktober 
månad. Kontakta era HSO. 
 

- Olycksfall och tillbud  
Rapporten om olycksfall och tillbud gås igenom.  
 

§ 6. Ekonomi 

- Månadsuppföljning per 2021-04-30 presenterades. 

§ 7. Övriga frågor 

Datum för FSG oktober – nytt datum 21/10-21, kl 13-15 i stället för 28/10.  

Orosanmälan till socialtjänsten – en rutin för orosanmälan efterfrågas inom förvaltningen.  

 

§8. Beslut 
Inga beslutsärenden till protokollet 

 

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

Nästa möte i FSG 
23/9- 2021 

 

Herrljunga 2021-08-26 

 

Vid protokollet 

Erik Thaning 

 

Justeras 
För arbetsgivaren 

 
____________________________________ 
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Annica Steneld 
2021-05-27 
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