
Protokoll för Bildningsförvaltningen Samverkansgrupp FSG 

 

Torsdagen den 20 februari 2020 

 

För Bildningsförvaltningen Annica Steneld 

 

För LR   Anneli Johansson 

Lärarförbundet  Katarina Ölvebo  

För DIK   Håkan Nilsson 

För Vårdförbundet  Anita Hjalmarsson 

För Vision   Anette Wigertsson 

För Kommunal  ---------------------- 

 

Övriga närvarande: Birgitta Fredriksson, Handläggare, Erik Thaning Utvecklingsledare, 

Charlotte Gustafsson HR-specialist. 

§ 1. Mötet öppnas 

Bildningschefen hälsade välkommen och öppnade mötet.  

Mötet började med information och dialog. 

§ 2. Justering av föregående protokoll 

En representant från respektive fackförbund justerar protokollet digitalt och undertecknar vid 

nästa möte i FSG. 

Föregående mötesprotokoll  

§ 3. Information: 

 Coronavirus - har man varit på semester i områden med risk för smitta och inte kan 

komma tillbaka direkt till arbetet vid hemkomst har man inte rätt till ersättning under 

tiden. 

 Heltid som norm -  ett arbete som pågår i inom hela kommunen. Rekryteras nya 

medarbetare ska det erbjudas heltidstjänst.  

 Catepillar – uppdatering, arbetet fortlöper på IT-avdelningen. För medarbetare gäller 

att se över mejl och sin personliga katalog (H:) och säkerställa att ingen känslig 

information finns. Ny gemensam mappstruktur har utarbetas för alla enheter inom 

bildningsförvaltningen. 

 Besök av Skolinspektionen - Kvalitetsgranskning av Skolinspektionen den 4-5/2 på 

Horsbyskolan. Intervjuer har genomförts med rektor, elevhälsa, elever och skolledning 

samt politiker. Fyra områden har granskats, rektors ledarskap, undervisning, trygghet 

och studiero samt bedömning och betygssättning. 

 Projekt – Byggnationer -  ny projektledare för Ods skola, Sören Dehlin, arbetar just nu 

med att ta fram en ny projektplan. På Horsbyskolan pågår etapp två. 

På Mörlandaskolan har styrgruppen haft ett första möte, under v. 9 kommer ytterligare 

möten att hållas. För förskolan i Mörlanda är planen att utöka med endast en ny 

förskoleavdelning. 

 För Altorpskolan kommer en ny förstudie att tas fram.  
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 HR – information om LAS (anställning tom 68 år) samt genomfört möte/ MBL 11, 

förhandlingar kring ny befattning för fritidspedagoger, för befintliga outbildade 

fritidspedagoger som nu blir barnskötare innebär det att de framöver kommer att 

tillhöra kommunals avtalsområde oavsett medlemskap. Personal som berörs kommer 

hädanefter att omfattas av avtal AB17. Förändringar i LAS-dagar, med anledning av 

förändring i legitimationskrav kommer obehöriga lärare på fritidshem ej få LAS-

dagar.  

 

§ 4. Dialog 

 Reviderat kalendarium för FSG , 21/5 föreslås bli den 20/5 i stället  

 

 

BN 2020-02-24, genomgång av handlingarna 

Följande ärenden ingår i Bildningsnämndens kallelse till den 24 februari 2020: 

- Information om Kunskapskällans antagningsstatistik 

- Rapport av ungdomar som omfattas av det kommunala aktivitetsansvaret 

- Riktlinjer för tillsyn av fristående pedagogiska verksamheter 

- Revidering av bildningsnämndens delegationsordning 

- Uppföljning av internkontroll 2019 

- Verksamhetsberättelse 2019 för bildningsnämnden 

- Ombudgetering av bildningsnämndens investeringsmedel 2019 till 2020 

- Äskande om medel för att säkerställa god grundbemanning och personalresurser för 

elever i behov av särskilt stöd 

- Bildningsnämndens driftsäskande 2021 

- Bildningsnämndens investeringsäskanden 2021-2023 

- Svar på remiss av kostpolicy med handlingsprogram 

- Svar på motion om att införa föreläsningsserien ”Respektgympa” i kommunens skolor 

- Uppföljning av måluppfyllelsen i årskurs 3, 6 och 9 HT 2019 

- Information om tidsplan för byggprojektet vid Ods skola och förskola 

- Information om bildningsnämndens pågående byggprojekt 

 

§ 5. Fokus på Barn/Elever 

 Genomlysning kvalitetsrapport Måluppfyllelse ht 2019. Under de senaste åren har 

måluppfyllelsen i de tidigare åren gått ned något. Utvecklingsområden är framförallt 

även framöver matematikundervisningen, svenska och svenska som andraspråk. 

För elever i åk 6 har måluppfyllelsen ökat och i några andra har det gått ned. För andra 

året med moderna språk är bedömningen  att undervisningen och bedömningarna nu är 

i nivå med förväntan. 

För elever i åk 9 har måluppfyllelsen generellt gått ned.  

 Verksamhetsberättelse 2019, mer information finns att läsa  

http://www.herrljunga.se/kommun-och-politik/politik-och-demokrati/protokoll-och-

kallelser.html?folder=19.3feacd4a15bd810ead3147fc&sv.url=12.3feacd4a15bd810ead

Meddelande 1

http://www.herrljunga.se/kommun-och-politik/politik-och-demokrati/protokoll-och-kallelser.html?folder=19.3feacd4a15bd810ead3147fc&sv.url=12.3feacd4a15bd810ead3147fe
http://www.herrljunga.se/kommun-och-politik/politik-och-demokrati/protokoll-och-kallelser.html?folder=19.3feacd4a15bd810ead3147fc&sv.url=12.3feacd4a15bd810ead3147fe


3147fe 

 

 6. Personal 

 Aktuella rekryteringar -  rektorstjänst till Molla/Mörlanda skola, specialpedagog till 

Fyrskolorna, många enheter har lediga tjänster ute just nu.  

 Lönesamtal- samtalen klara och utfallssamtal ska ske senast den 5 mars. 

 Medarbetarenkäten – återkommer med besked   

 

§ 7. Beslut 

 BN, genomgång av handlingarna 

Samverkansgruppen har informerats om handlingarna till Bildningsnämnden, BN 

2020-02-24 och de är genomgångna. 

 Samverkansgruppen beslöt att flytta maj månads FSG- möte från den 21/5 till den 

20/5. 

 Förslag lönetariffer för timanställda vikarier inom bemanningen för 

bildningsförvaltningen. Samverkansgruppen beslöt att bordlägga förlaget för ny 

behandling och beslut vid nästkommande FSG. 

 Revidering av arbetsår 2020 och 2021. Reviderat arbetsår fastställdes av 

samverkansgruppen. 

 Arbetsintegrerad utbildning fritidshem framtagen gemensamt inom Sjuhärad. Beslut 

angående utbildningen fattas vid nästa FSG. 

 

§ 8. Övriga frågor 

 6 juni – se information kring Nationaldagen för respektive facklig organisation. 

§ 9. Mötet avslutas 

Ordföranden tackar för visat intresse och avslutade mötet.  

 

Nästa möte i FSG 

12 mars 2020 kl. 13.00-15.30 i B-salen 

 

Herrljunga 2020-02-20 

Vid datorn 

Birgitta Fredriksson 

 

 

Justeras 

För arbetsgivaren 
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____________________________________ 

Annica Steneld 

2020-02-20 

 

 

LR  Lärarförbundet  Vision  

   

 

Anneli Johansson Ann-Sofie Oskarsson  Anette Wigertsson 

2020-02-21  2020-02-21   2020-02-21 

       

          

DIK  Vårdförbundet   

  

 

Håkan Nilsson Anita Hjalmarsson   

2020-02-21  2020-02-21    
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