Meddelande 1
Protokoll för Bildningsförvaltningen Samverkansgrupp FSG
Torsdagen den 18 mars 2021 kl. 13.00-15.00
Via Teams
För Bildningsförvaltningen
Annica Steneld
För LR
Lärarförbundet
För DIK
För Vårdförbundet
För Vision
För Kommunal

Anneli Johansson
Camilla Ström
Katarina Ölvebo
Håkan Nilsson
-----------------------Anette Wigertson
Philip Johansson Klodzinski

Övriga närvarande: Erik Thaning / Utvecklingsledare, Birgitta Fredriksson / Handläggare,
Charlotte Gustafsson / HR.
§ 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:
Uppdatering
- Våra verksamheter
Mycket personal borta, vikarier saknas i många verksamheter. Måendet och oron hos våra
barn/elever visar på många olika sätt att man inte mår bra. Oro för elever som efter
distansundervisning har svårigheter att återkomma till skolan.
- Coronapandemin
För Västra Götaland är smittspridningen fortfarande hög, ökning av familjesmitta, för elever i
mellanstadiet ser vi en ökning. Stanna hemma 48 timmar efter senaste symptom och minst 7
dagar hemma, efter det kan eleven gå till skolan. Vid utlandsvistelse är karantäntiden 7 dagar
innan man återgår till verksamheten. För gravida gör chef en riskbedömning i varje enskilt
ärende. Därefter är det Försäkringskassan som beslutar om graviditetsersättning.
- Status tjänsteplanering
Rektorer har meddelat eventuell övertalighet inför läsåret 2021/2022. Många tjänster är för
närvarande utlagda. Nya regler gällande inkonvertering för personal inom Kommunal, Vision,
Ledarna och SSRs avtalsområde. Från och med 1 okt 2021 gäller att en allmän
visstidsanställning/vikariat övergår till en tillsvidareanställning när en arbetstagare har varit
anställd hos arbetsgivaren i någon av dessa anställningsformer mer än 18 månader under den
senaste 5-årsperioden.

Meddelande 1
- Pågående rekryteringar
I skrivande stund har Bildningsförvaltningen 15 annonser utlagda inom flera av våra
verksamheter, främst förskola 1-5 år samt grundskolan.
§ 4. Bildningsnämndens handlingar till sammanträdet 29 mars
Följande ärenden ingår i Bildningsnämndens kallelse till den 29 mars 2021
-

Barn- och ungdomskulturplan för Herrljunga kommun 2021-2024
Redovisning av statsbidrag
Månadsuppföljning per 2021-02-28 för bildningsnämnden
Föreläggande på grund av oroande frånvaro
Slutredovisning av sociala investeringsmedel 2019-2020
Revidering av riktlinjer för tilläggsbelopp
Avslut av tillsyn över Föräldrakooperativet Påskliljan
Information om överenskommelse mellan Västra Götalands kommuner och Västra
Götalandsregionen om samverkan för barns och ungas hälsa
Parkeringssituationen vid Eriksbergs skola
Information om bildningsnämndens byggprojekt
Förvaltningschefen informerar
Redovisning av delegationsbeslut
Redovisning av meddelanden

§ 5. Arbetsmiljö – SAM-årshjul
-

Riskbedömning utifrån smittspårning på enhetsnivå – omfattar staben/ledningsgrupp.
Är genomförd.

§ 6. Ekonomi
-

-

Projekt Altorpskolan
Efter brandtillsyn på Altorpskolan behövs en del undervisningslokaler för bland annat
bild, hem-och konsumentkunskap förläggas i markplan för utrymningsvägar.
Justeringar i nuvarande projektplanen för Altorpskolan behöver göras.
Slutfasen på Horsbyskolan
Projektet Mörlandaskolan/förskolan pågår, markarbeten startar efter påsk.
Projektet i Ods skola/förskola har efter upptäckta fuktskador överskridit budget.
Planerad inflyttning efter sommaren.

§ 7. Beslut
§ 8. Övriga frågor
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§ 9. Mötet avslutas
Ordföranden tackar för visat intresse och avslutade mötet.
Nästa möte i FSG
29 april 2021
Herrljunga 2021-03-18
Vid protokollet
Birgitta Fredriksson
Justeras
För arbetsgivaren
____________________________________
Annica Steneld
2021-03-18

LR

Lärarförbundet

Kommunal

Anneli Johansson
2021-03-18

Camilla Ström
2021-03-18

Philip Johansson
2021-03-18

DIK

Vision

Håkan Nilsson
2021-03-18

Anette Wigertson
2021-03-18

