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Plats och tid

  
Västerskolan onsdagen den 27 maj 2020, klockan 16.00-19.30. 

 

Beslutande Angelica Stigenberg (S), Marie Norin Junttila (S), Anna-Karin Tornemo (V), Gunilla 
Wolinder (L), Ewa Granudd (M), Yrjö Björkqvist (M), Sussanne Söderström (SD) §§ 23-33 
och Margareta Johansson (S). 

Tjänstgörande  
ersättare Linn Johansson (C) och Robert Redenkvist (SD) § 22  
 

Ersättare  Monica Lindgren (S), Barbro Olausson (L), Jenny Andersson (KD) Robert Redenkvist (SD) 
§§ 23-33. Deltar digital på mötet. 

Övriga  
deltagande  Barn- och utbildningschefen Fredrik Bergh, bitr. barn- och utbildningschefen Lars-Erik 

Lindvall och nämndsekreteraren Ann-Katrin Öijwall.  
 
Under §§ 22-23 deltar rektor Sahar Mustafa, lärare Annika Westling och lärare Joline 
Karlsson. Lärare Camilla Estrada § 24. Rektor Kristin Fernerud § 28. 
 

 

Utses att justera Gunilla Wolinder  
Ersättare för 
justerare Ewa Granudd 
Justeringens  
plats och tid Kansliet för barn- och utbildning, måndagen den 1 juni 2020, kl. 12.00 

Underskrifter 

 
Sekreterare  
 .................................................................................... Paragrafer       22-33 
 Ann-Katrin Öijwall 

 
Ordförande  
 
 .......................................................................………………………………………………………………………............ 
 Angelica Stigenberg 
 
Justerande  
 
 ................................................................................................................................................................................................. 
 Gunilla Wolinder 

BEVIS 
Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

 

Organ Barn- och utbildningsnämnden 
Sammanträdes-  
datum 2020-05-27, §§ 22-33 

 Datum då 
protokoll anslås 2020-05-29  Datum då anslag  

tas bort 2020-06-22 

Förvaringsplats 
av protokollet Kansliet 
 Utdragsbestyrkande 
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Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Akten 

Utdragsbestyrkande  

 
 

 
§ 22 
Presentation av rektor för Västerskolan 

 Rektor Sahar Mustafa hälsar ledamöterna i barn- och 
utbildningsnämnden välkomna till Västerskolan.  

 Sahar informerar bl.a. om; 
- att det på skolan går 170 elever 
- vad som händer just nu på enheten 
- pågående värdegrundsarbete 
- samarbetet med de andra skolorna i kommunen 
- samarbetet med förskolan och barnens inskolning till 

förskoleklass och 
- vilka utmaningar som finns just nu och vilka utmaningar 

enheten står inför höstterminen.  
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Justerandes sign Protokollsutdrag till 
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Utdragsbestyrkande  

 
 

 
§ 23 
Information om SKUA, språk- och 
kunskapsutvecklande arbetssätt 
Lärarna Joline Karlsson och Annika Westling lämnar information 
om SKUA, språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt.  
 
SKUA 
Att undervisa med ett språkutvecklande fokus i alla ämnen ger fler 
elever möjlighet att lyckas i skolan. En språkinriktad undervisning 
som utgår från elevernas förförståelse gynnar alla elever. 
Arbetssättet kräver att man som lärare har ett bredare, pedagogiskt 
perspektiv på undervisningen. 
 
Kooperativt lärande  
Kooperativt lärande handlar mycket om att möjliggöra möten 
mellan eleverna där de får samtala och stötta varandra i sitt 
lärande. 
För att det ska lyckas så måste läraren visa hur samarbetet ska gå 
till, vad det innebär, hur man kan stötta varandra och vad man kan 
få ut av att samarbeta.   
Kooperativt lärande ökar bl.a. elevernas; 
- inflytande 
- samarbete 
- social kompetens 
- inkludering och 
- engagemang och delaktighet. 
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§ 24 
Information om IKT-stöd i undervisningen 
och vid kommunikation med elever och 
föräldrar  
Lärare Camilla Estrada lämnar information om det digitala 
klassrummet.   
 
Google Classroom  
Classroom är ett verktyg som hjälper både eleverna och lärarna att 
ordna sina uppgifter, det främjar samarbetet och gör det smidigare 
att kommunicera.  
Eleverna måste logga in för att komma åt klassuppgifter, 
kursmaterial och ha dialog med sin lärare eller delta i 
undervisningen på distans. 
 
Lärarna kan spåra elevernas skolarbeten så att de har koll på var 
och när de ska ge extra feedback och för att se om eleverna utfört 
sina uppgifter. Med förenklade arbetsflöden kan energin riktas mot 
att ge eleverna konstruktiva och individuella rekommendationer. 
 
Föräldrar får en gång i veckan ett mail med information om 
elevens skolarbete. Hur eleven ligger till i alla ämnen, resultat, och 
individuella rekommendationer. 
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§ 25 
Gemensamt utvecklingsarbete om IT-stöd 
tillsammans med Köping och Arboga (BUN 
2020/7) 
Barn- och utbildningschef Fredrik Bergh lämnar information om 
pågående samarbete med Köping och Arboga för att samordna 
användning och drift av olika IT-system för administration och 
pedagogisk verksamhet. Ambitionen är att det på sikt både kommer 
att medföra högre kvalitet och en lägre kostnad. 
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§ 26 
Information från förvaltningen (BUN 2020/7) 
Barn- och utbildningschef lämnar information bland annat om 
följande; 
 
Läget ny förskola 
SKR och SKL Kommentus Inköpscentral har upphandlat ett 
ramavtal som låter kommuner beställa förskolebyggnader med hög 
kvalitet till låga kostnader. Avtalet erbjuder kommuner 
nyckelfärdiga och permanenta byggnader som kan anpassas till 
lokala behov.  
 
Statistik förskolan 
Antalet barn i behov av plats i förskolan har ökat sedan 2018. I 
mars 2020 skedde en minskning av antalet barn i förskolan som 
följd av coronaepidemin. Nya bostadsområden växer upp vilket 
kommer att medföra ett ökat behov av förskoleplatser.   
 
Elevantal särskolan 
Biträdande barn- och utbildningschef Lars-Erik Lindvall redogör 
statistik som gäller antalet elever som går i särskolan och elever 
som går integrerad särskola. Särskolan är en egen skolform med  
egna kursplaner och timplaner. 
För att bli inskriven i särskolan ska fyra utredningar genomföras 
och bedömmas; 
- psykologisk 
- pedagogisk 
- medicinsk och 
- social.  
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§ 27 
Delårsbokslut per den 30 april 2020 
(BUN 2020/77) 
Barn- och utbildningsförvaltningen har upprättat ett förslag till 
delårsbokslut per den 30 april.  
 
I delårsbokslutet framgår, resultat för verksamheterna, 
verksamheternas viktigaste händelser och coronaepidemins 
påverkan för verksamheterna. 
I delårsbokslutet framgår även personalredovisning, jämställd-
hetsarbete, miljöarbete, läget i arbetet med antagna målen och 
styrande nyckeltal samt framtidsperspektiv som belyser omvärld, 
demografi, prioriteringar inför 2021 och effektiviseringar.  
 
även   

Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 
• Förslag till delårsbokslut 

 
Beslut Barn- och utbildningsnämnden godkänner barn- och 

utbildningsförvaltningens förslag till delårsbokslut och 
överlämnar det till kommunstyrelsen.  
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Justerandes sign Protokollsutdrag till 
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§ 28 
Budget 2021 för barn- och 
utbildningsförvaltningen (BUN 2020/78) 
Barn- och utbildningsförvaltningen har arbetat fram ett material 
som underlag för de satsningar, behov och äskanden nämnden har 
inför fördelningen av ramarna i budget 2021. 
 
Barn- och utbildningschef Fredrik Bergh visar en PowerPoint där 
det bland annat framgår vilka utmaningar förvaltningen står inför 
budgetåret 2021; 
- omvärld 
- demografisk påverkan 
- effektiviseringar/besparingar 
- ekonomi för integration och Komvux 
- verksamhetsförändring  
- investeringar 

 
Beslut Barn- och utbildningsnämnden godkänner barn- och 

utbildningsförvaltningens presentation om budget 2021.  
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§ 29 
Läsårstider 2021-2022 (BUN 2020/72) 

 Läsåret ska ha minst 178 skoldagar och minst 12 lovdagar. Läsåret 
ska börja i augusti och sluta i juni. Det är huvudmannen som enligt 
Skolförordningen 3 kap 3§ fattar beslut om när elevernas höst och 
vårtermin börjar och slutar. 

  
 Barn- och utbildningsförvaltningens förslag till läsårstider 2021-

2022 
• Läsåret startar för eleverna tisdagen den 17 augusti 2021 
• Vecka 44 (1 november – 5 november) 2021 är lovvecka för 

eleverna 
• Terminsavslutning (julavslutning) för eleverna är tisdagen den 

21 december 2021 
• Vårterminsstart för eleverna är tisdagen den 11 januari 2022 
• Sportlov för eleverna är vecka 9 (28 februari – 4 mars) 2022 
• Påsklov för eleverna är vecka 15 (11 april – 14 april, d.v.s. 

veckan före påsk) 2022 
• Läsåret avslutas för eleverna den 10 juni 2022. 

 
Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-02-
11 

 
Beslut Barn- och utbildningsnämnden beslutar om läsårstider 2021-2022 

enligt barn- och utbildningsförvaltningens förslag. 
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§ 30 
Reviderad stadieindelad timplan för 
grundskolan och grundsärskolan (BUN 
2020/74) 

 Elever som går i grundskolan och grundsärskolan har rätt till ett 
minsta antal garanterade undervisningstimmar per stadium. 
Timplanen beskriver hur undervisningstimmarna ska fördelas 
mellan de olika ämnena. 

  
 Barn- och utbildningsförvaltningens förslag till timplaner 

• Att barn- och utbildningsnämnden beslutar om nya reviderade 
stadieindelade timplaner för grundskolan och grundsärskolan. 
För grundskolan gäller förslaget till ny timplan tills vidare med 
tillägget om 40 minuter extra elevens val för åk 9 detta läsår.  

• För grundsärskolan gäller förslaget för åk 1-8. Ny revidering 
för åk 9 kommer sedan inför läsåret 2021-2022. 
 

Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 
• Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-03-

16 
• Timplaner för grundskolan och grundsärskolan 

 
Beslut Barn- och utbildningsnämnden beslutar om reviderade 

stadieindelade timplaner för grundskolan och grundsärskolan 
enligt barn- och utbildningsförvaltningens förslag. 
 
- Timplanen för grundskolan gäller tills vidare med 

tillägget om 40 minuter extra elevens val för åk 9 
detta läsår.  

- Timplanen för grundsärskolan gäller för åk 1-8.  
Ny revidering för åk 9 kommer sedan inför läsåret 
2021-2022. 
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Utdragsbestyrkande  

 
 

 
§ 31  
Åldersgräns på kommunens fritidsgårdar 
(BUN/2020/73) 
I Kungsörs kommun finns två kommunala 
fritidsgårdar, en i centralorten och en i samhället 
Valskog. De båda fritidsgårdarna är välbesökta och är 
en viktig samlingsplats för kommunens ungdomar. 
 
Det har tidigare inte funnits något behov av att sätta 
åldersgräns för verksamheten men det har visat sig att 
allt fler äldre personer besöker fritidsgårdarna och det 
är inte tanken med fritidsgårdarnas verksamhet. 
 
Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår att en övre 
gräns om 19 år införs på de kommunala 
fritidsgårdarna. 

 
Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-03-
16 

 
Beslut Barn- och utbildningsnämnden beslutar att införa en övre 

åldersgräns på 19 år för besök på de kommunala fritidsgårdarna. 
Åldersgränsen gäller från och med den 1 augusti 2020. 
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§ 32 
Meddelanden delegationsbeslut (BUN 
2020/11) 

Delegering av ärenden: Kommunallag (2017:725), 6 kap 37 §  
En nämnd får uppdra åt presidiet, ett utskott, en ledamot eller 
ersättare att besluta på nämndens vägnar i ett visst ärende eller en 
viss grupp av ärenden. En nämnd får även uppdra åt en anställd att 
besluta enligt 7 kap. 5-8 §§. 

För perioden fanns inte några delegationsbeslut att redovisa. 
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§ 33 
Meddelanden (BUN 2020/12) 
Avtal med Köpings kommun om interkommunal ersättning – 
Gymnasiet, BUN 2020/70 

 
Protokollsutdrag  
Kommunfullmäktige 2020-04-06, § 46 - Investeringsram 2020-
2022, BUN 2020/58 

 
KF 2020-04-06 § 41 Öppna för möjlighet till deltagande i 
sammanträde på distans - Komplettering av Arbetsordning för 
kommunfullmäktige, BUN 2020/59 

 
Avsägelse och fyllnadsval - ersättare i barn- och 
utbildningsnämnden 2020, BUN 2020/60 

 
KF 2020-05-04 § 80 Ny kostorganisation – konsekvensanalys; 
BUN 2020/76 
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