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§ 9 Information - Särskilt begåvade elever 
Diarienummer BUN 2022/3 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden tackar för presentationen och lägger den till 
handlingarna. 

Sammanfattning 
I skollagens första kapitel, fjärde paragrafen (2010:800), står det att 
utbildningen ska främja alla barns och elevers utveckling och lärande samt 
en livslång lust att lära. 
Fem procent av eleverna kan räknas som särskilt begåvade. De behöver 
många gånger andra utmaningar än sina klasskamrater. År 2010 
förtydligades skollagen och där står nu att elever som lätt når de 
kunskapskrav som minst ska uppnås ska ges ledning och stimulans för att 
kunna nå längre i sin kunskapsutveckling. 
Västerskolans rektor Sahar Mustafa och Hagaskolans rektor Linda Körner 
redovisar med en PowerPoint hur man på skolorna försöker uppmärksamma 
elever som har särskilda styrkor i olika ämnen och som har rätt till en 
undervisning som utmanar på den nivå där eleven befinner sig.  
Det är inte alltid lätt att uppmärksamma en särskilt begåvad elev eftersom 
de ibland underpresterar i skolan, eftersom de vill passa in eller har tappat 
lusten att lära. 
Vanliga problem hos elever med särskild begåvning: 
• känner sig missförstådda 
• tappar lusten till lärande 
• följer inte alltid skolans normer 
• kan upplevas som ”krångliga” och socialt missanpassade  
Barn och elever med särskild begåvning som får för lätta uppgifter kan 
känna sig understimulerade, vilket gör att de underpresterar och till och med 
vägrar att gå till skolan och blir “hemmasittare”. 
En kommunövergripande handlingsplan för arbetet med särskilt begåvade 
elever är under framtagande. 
• Huvudmannen: implementera och följa upp handlingsplan, undersöka, 
samordna och skapa möjliga forum för fortbildning. 
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• Rektor: ge alla elever möjlighet till maximal utveckling, stödja all sin 
personal i arbetet med särskilt begåvade, ge pedagoger möjlighet till 
kompetensutveckling samt skapande av olika samtalsforum om ämne. 
• Pedagoger: organisera och anpassa undervisningen för varje elev. 
• Elevhälsan:  se över hur särskilt begåvade barn och elever bemöts, delta i 
pedagogiska utredningar, göra pedagogerna uppmärksamma på hur de ska 
arbeta med särskilt begåvade barn utifrån deras förutsättningar. 
• Vårdnadshavare: informationsutbyte i föräldramöten, utvecklingssamtal, 
besöka skolan. 
 
 
Pedagogerna Martina Andersson från Västerskolan och Miriam Weise från 
Hagaskolan berättar om hur skolorna jobbar tillsammans med att hitta 
arbetsformer som gynnar elever med särbegåvning och högpresterande 
elever. 
Matematikutvecklingsarbetet på skolorna pågår bland annat genom 
fortbildning i ämnet, kollegialt lärande, externa föreläsare samt genom 
dialog med annan kommun.   
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§ 10 Information från förvaltningen 
Diarienummer BUN 2022/3 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att tacka för informationen 

Sammanfattning 
Aktuella händelser från respektive enhet inom barn- och 
utbildningsförvaltningen presenteras.  
Kung Karls skola 
På alla hjärtans dag kommer elevhandledarna på Kung Karl ordna 
aktiviteter för eleverna i åk 4-9 i syfte att bygga gemenskap genom tema 
kärlek. 
Västerskolan 
Bibliotekschefen meddelar att utlåningen av böcker har ökat, under januari 
2022 har utlåningen gått upp med 50% jämfört med jauari 2021. Samarbetet 
medhar sett en ökad utlåning av böcker rapporterar att: ”Vi kan i alla fall 
avläsa från vår statistik när det gäller barnmedier att utlåningen har gått upp 
med 19% från 1 januari till 31 december, jämfört med 2020. Under första 
månaden i januari 2022 har utlåningen gått upp med 50% jämfört med 
januari 2021.” 
Det fortsatta samarbete planeras mellan skolorna och kommunbiblioteket 
Björskogsskolan 
All personal på skolan har genomfört en NPF-utbildning, nu ökad kunskap 
att möta barn med olika typer av särskilda behov. För att ytterligare stärka 
elevers läs- och skrivinlärning kommer man på skolan jobba med Läslyftet. 
Arbetet med strukturerade rastaktiviteter fortsätter, det har lett till färre 
konflikter på skolgården och en allmänt sett bättre rastverksamhet. Skolan 
erbjuder, även fortsättningsvis, läxhjälp två gånger i veckan. 
Hagaskolan och Västerskolan har inlett ett arbete för att stimulera barn med 
särbegåvning. 
Samverkan Skola – Näringsliv 
Under mars månad kommer Kungsörs kommuns näringslivschef 
tillsammans med representanter för näringslivet att delta i en diskussion 
med barn- och utbildningsförvaltningens ledningsgrupp med syftet att 
undersöka om det går att skapa ett utökat samarbete mellan skola och 
näringsliv. 
VIVA 
Jobbspår ska säkra att arbetsgivarnas kompetensbehov tillgodoses samtidigt 
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som de ska innebära en effektiv väg till arbete för personer långt från 
arbetsmarknaden.  
3 nya jobbspår: 
- Hero Solkraft 
- Arboga Kungsör Plåt och Ventilation AB 
- Hero Teknik, spec. butiksinredning 
Ändringar i läroplanen 
Formuleringarna handlar om jämställdhet, sexualitet, samtycke och 
relationer och om andra delar av skolans värdegrundsarbete och börjar gälla 
den 1 juli 2022. 
 
SKR:s Skolanalys 
Skolanalys - Ett stöd för ett effektivt utvecklingsarbete med målet att skapa 
förutsättningar för förbättrade skolresultat.  
Skolanalys följer en arbetsprocess i fyra steg under totalt ett års tid. 
1. SKR inventerar. Arbetet inleds med ett besök där SKR intervjuar 
företrädare för politiker, förvaltning, skolledare, lärare och elever. SKR gör 
även en genomlysning av statistik och annan dokumentation 
2. SKR återkommer därefter med en kartläggning och analys som diskuteras 
vid en särskild workshop med brett deltagande. SKR vägleder även inför 
utvecklingsarbetet som tar vid. 
3. Arbetet utgår hela tiden från kommunens egna insatser. SKR roll handlar 
om att ge stöd och vägledning. 
4. Kommunen genomför och följer upp, SKR följer upp och stöttar vid 
behov.  
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§ 11 Uppföljning internkontroll 2021 
Diarienummer BUN 2021/108 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna redovisningen och 
kommer att beakta resultatet i samband med revidering av 
internkontrollplanen inför 2022 samt inför beslut om mål och budget för 
kommande budgetår. 

Sammanfattning 
I barn- och utbildningsnämndens internkontrollplan för 2021 ingår följande 
punkter: 

 Registerutdrag från belastningsregister vid anställning inom 
förskolan, förskoleklassen, fritidshemmet, grundskolan och 
grundsärskolan. 

 Uppföljning av egenkontroll inom måltidsenheten 
 Hantering av specialkosten inom måltidsenheten 
 Elevers frånvaro i grundskolan  

Beslutsunderlag 
Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2022-01-21 
Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-09-17 
Protokollsutdrag BUN 2021-09-29, § 80 - Internkontrollplan 2021  
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§ 12 Internkontrollplan 2022 
Diarienummer BUN 2021/125 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att anta internkontrollplanen för 
2022 enligt förslaget samt med tillägg om ytterligare en kontrollpunkt 
"Bedömning och betygsättning sker på ett likvärdigt sätt". 

Sammanfattning 
Barn- och utbildningsförvaltningen har i samarbete med nämndens 
presidium gjort en riskanalys inför internkontrollplanen 2022. En 
inventering av ett antal områden där intern kontroll kan vara aktuellt har 
genomförts. 
En risk- och väsentlighetsanalys har genomförts genom att en bedömning 
har gjorts av hur stor sannolikhet det är för att något ska inträffa och hur stor 
konsekvens det skulle få. En värdering i en femgradig skala har använts där 
1 står för mycket lågt och 5 för mycket högt. Ett riskvärde har beräknats 
genom att värdet för sannolikhet har multiplicerats med värdet för 
konsekvens. 
Händelser med ett riskvärde på 10 eller över har tagits med i förslaget till 
internkontrollplan för barn- och utbildningsnämnden 2022.     

Förslag till beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att anta internkontrollplanen för 
2022 enligt förslaget. 

Yrkanden 
Samverkan i Kungsör (S), (V), och (L) genom Angelica Stigenberg (S) 
yrkar tillägg på ytterligare en kontrollpunkt "Bedömning och betygsättning 
sker på ett likvärdigt sätt" 

Beslutsordning 
Ordföranden frågar om barn- och utbildningsnämnden beslutar enligt 
framlagt förslag, att anta internkontrollplanen för 2022 samt 
med tilläggsyrkande om ytterligare en kontrollpunkt "Bedömning och 
betygsättning sker på ett likvärdigt sätt". 

Beslutsunderlag 
Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2022-01-31 
Bilaga 1 Risk- och väsentlighetsanalys 2022 



 

Dokumenttyp Sida 
Protokoll 9 (14) 
Beslutande organ 
Barn- och utbildningsnämnden 
Sammanträdesdatum 
2022-02-23 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Bilaga 2 Förslag till internkontrollplan 
 

Skickas till 
Verksamhetschef, förskola 
Kostchef 
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§ 13 Kontaktpolitiker 
Diarienummer BUN 2022/7 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att anta förslaget till uppdrag och 
funktion för kontaktpolitiker enligt förslaget. 

Sammanfattning 
Syftet med kontaktpolitiker är att ge nämndledamöterna möjlighet att kunna 
få en fördjupad bild av verksamheten samt att de också har kunnat fungera 
som en extra kommunikationskanal mellan verksamheten och nämnden. 
Syfte och struktur för kontaktpolitikernas uppdrag 

 Syftet med kontaktpolitiker är att vara en länk mellan politik och 
verksamhet. Det möjliggör information och förståelse för varandras 
uppdrag samt ger ökad insikt i den verksamhet som nämnden 
ansvarar för. 

 För varje verksamhetsområde är två kontaktpolitiker utsedda. 
Verksamhetsbesöken består i att delta vid daglig verksamhet, 
skolmöten, ”öppet hus” m.m. Dialogen utgör ett betydelsefullt forum 
för styrning och utvecklingen av verksamheten. 

 Tidpunkt och form för besöken bestäms i dialog med 
rektor/förskolechef. 

 För att arvode ska utgå vid verksamhetsbesök ska besöken förankras 
hos nämndens ordförande. 

Beslutsunderlag 
Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2022-02-11  
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§ 14 Läsårstider 2023-2024 
Diarienummer BUN 2022/20 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna elevernas läsårstider 
för 2023–2024 

Sammanfattning 
Det är huvudmannen som enligt Skolförordningen 3 kap 3§ fattar beslut om 
när elevernas höst och vårtermin börjar och slutar.  
Ett sätt att underlätta för föräldrarna/vårdnadshavarna att kunna planera sin 
ledighet med barnen är att redan nu besluta om dessa ramar för läsåret 
2023/2024 samt även när höstlov, sportlov och påsklov ligger.  

 Läsåret startar för eleverna tisdagen den 15 augusti 2023 
 Vecka 44 (30 oktober – 3 november) 2023 är lovvecka för eleverna 
 Terminsavslutning (julavslutning) för eleverna är torsdagen den 21 

december 2023 
 Vårterminsstart för eleverna är onsdagen den 10 januari 2024 
 Sportlov för eleverna är vecka 9 (26 februari – 1 mars) 2024 
 Påsklov för eleverna är vecka 14 (2 april – 5 april, d.v.s. veckan efter 

påsk) 2024 
 Läsåret avslutas för eleverna fredag den 7 juni 2024 

Beslutsunderlag 
Läsårstider 2023–2024 Ramar 
Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 

Skickas till 
Ledningsgruppen BUN  
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§ 15 Attestanter 2022 
Diarienummer BUN 2021/157 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden utser beslutattestanter och ersättare för dessa 
i enlighet med förvaltningens förslag. 
Om underskrift görs för hand görs en särskild kontroll av att 
namnteckningen är riktig. 
Nämnden delegerar till förvaltningschef att revidera listan under pågående 
år. 

Sammanfattning 
Ett förslag till attestlista har tagits fram på ekonomisystemets ansvarsnivå 6 
och gäller för alla identiteter under respektive rubrik. 

Beslutsunderlag 
Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2022-02-14 

Skickas till 
Barn- och utbildningsförvaltningens ekonom (inkl. tjänsteskrivelse) 
Personer med attesträtt (inkl. tjänsteskrivelse) 
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§ 16 Delegationsbeslut 
Diarienummer BUN 2022/4 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att lägga delegationsbesluten till 
handlingarna. 

Sammanfattning 
Dnr Beslut 

BUN 2022/18 Beviljad skolskjuts enligt 10 kap. 32 § Skollagen 

BUN 2022/14 Avslag på beslut om skolskjuts enligt 10 kap. 32§ 
Skollagen 

Beslutsunderlag 
Barn- och utbildningsförvaltningens delegationsbeslut 
Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2022-02-15  
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§ 17 Meddelanden och rapporter 
Diarienummer BUN 2022/5 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden lägger rapporten till handlingarna.  

Sammanfattning 
Meddelanden och rapporter som lämnats på barn- och utbildningsnämndens 
sammanträde 23 februari 2022.  
Dnr 
BUN 2022/22 - Riksprislista 2022 för gymnasiet Arboga kommun 
BUN 2022/24 - Avtal med Eskilstuna kommun om plats på fritidshem i 
Eskilstuna 
BUN 2022/26 - Avtal med Eskilstuna kommun om plats i förskolan i 
Eskilstuna 
BUN 2022/27 - Ansökan om utvecklingsbidrag till kulturskolor 
BUN 2021/124 - Protokollsutdrag KF  - Inför en gemensamhetsplan för 
äldreboendet och nya förskolan Paletten
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