KALLELSE
Datum

2019-09-18

Sammanträdande organ
Tid
Plats

Barn- och utbildningsnämnden

Förslag till justerare:

Ewa Granudd

Förslag till ersättare för justerare:

Ronja Lund Wall

Förslag till tid och plats för justering:

Fredagen den 27 september 2019, klockan 8.00
på kansliet

Onsdagen den 25 september 2019, kl. 16.00
Hellqvistsalen, kommunhuset

Ärende Information

Dnr

1

• Information från förvaltningen

2

• Intyg om specialkost

BUN 2019/87

3

• Tertialbokslut för januari – augusti 2019

BUN 2019/75

4

• Lägesrapport - Modell för samarbete för tidiga och samordnade
insatser kring ungdomar
BUN 2019/88

5

• Budget 2020

6

• Måldiskussioner: Vad är viktigt för oss, hur ser resultaten ut och vad tillåter
ekonomin?
BUN 2019/95

BUN 2019/3

BUN 2019/72

Ärenden till kommunstyrelsen/kommunfullmäktige
-

Ärenden till barn- och utbildningsnämnden

7

Uppföljning internkontrollplanen 2019

BUN 2018/147

8

Revidering av attestlista

9

Svar på motion – Femårsgrupper i förskolan

BUN 2019/111

10

Mobilfri skoldag

BUN 2019/112

BUN 2019/7

Anmälningsärenden

Meddelanden delegationsbeslut

BUN 2019/5

Meddelanden

BUN 2019/4

Övrigt

Angelica Stigenberg
Ordförande

Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämnden

2019-09-25

§
Informationer

Informationerna lämnas muntligt vid
sammanträdet

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Protokollsutdrag till

Blad

Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämnden

2019-09-25

§
Uppföljning av förvaltningens
internkontrollplan (BUN 2018/147)
Barn- och utbildningsförvaltning har inför delårsbokslut per den
31 augusti 2019 genomfört en uppföljning av barn- och
utbildningsförvaltningens interkontrollplan.
Förvaltningen har genomfört internkontroll enligt följande
punkter;
- Att egenkontrollprogram finns och följs inom mottagnings- och
tillagningsköken
- Att riktlinjer enligt Livsmedelsverkets rekommendationer och
den lokala måltidpolicyn följs
- Att rapportering av anmälningar om kränkande behandling till
huvudman sker skyndsamt
- Om det finns elever som av giltig eller ogiltig anledning har
mer än tre veckors sammanhängande frånvaro
Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Uppföljning av förvaltningens interkontrollplan för tertial 2
2019, tjänsteskrivelse 2019-09-11

Förslag till beslut

Barn- och utbildningsnämnden godkänner redovisningen och
kommer att beakta resultatet i samband med beslut om mål och
budget för kommande budgetår.

Justerandes sign

Protokollsutdrag till

Akten
Utdragsbestyrkande

Blad

Sida 1 (2)
Datum

Vår beteckning

2019-09-11

BUN 2018/147

Ert datum

Er beteckning

Adressat

Vår handläggare

Uppföljning av barn- och utbildningsförvaltningens
internkontrollplan för tertial 2 2019.
Egenkontroll inom Måltidsenheten
- Kontrollera att egenkontrollprogram finns och följs vid samtliga mottagningsoch tillagningskök.
Uppföljning: Kontroll av att egenkontrollprogram finns och följs vid samtliga
mottagnings- och tillagningskök är genomförd av Kostchefen.
Hantering av specialkost inom Måltidsenheten
-Kontrollera att riktlinjerna enligt Livsmedelsverkets rekommendationer och den
lokala måltidspolicyn följs.
Uppföljning: Kontroll av att riktlinjerna enligt Livsmedelsverkets
rekommendationer och den lokala måltidspolicyn följs är genomförd av
Kostchefen. Den lokala måltidspolicyn behöver dock uppdateras inför 2020.
Förskola, Förskoleklass, Grundskola, Fritidshem, och
Vuxenutbildning/Gymnasium
-Kontrollera att rapport om kränkande behandling till rektor och huvudman sker
skyndsamt
Uppföljning: 40 % av de rapporterade händelserna har rapporterats samma dag
som det inträffat. 30% har rapporterats dagen efter. 17% har rapporterats efter två
dagar. 2% efter tre dagar, 2% efter fyra dagar, 4% efter fem dagar, 4% har
rapporterats efter 6 dagar eller fler.
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Elevers frånvaro i grundskolan
-Kontrollera om det finns elever som av giltig eller ogiltig anledning har mer än
tre veckors sammanhängande frånvaro från skolan.
Uppföljning: Det är totalt fem elever från grundskolan som vid något tillfälle
varit borta i längre tid än tre veckor under tertial 2. Av dessa är det tre som har
haft ledighet med familjen.
Det finns ytterligare några elever som har hög och återkommande frånvaro men
som inte har tre veckors sammanhängande frånvaro. Speciellt riktade insatser har
gjorts under 2018 och 2019 för att underlätta för elever med hög frånvaro att
komma tillbaka till skolan, vilket i några fall varit lyckosamt.
Det vore önskvärt att kunna öka insatserna för den är typen av stöd. Till exempel
en centralt placerad specialpedagog som kunde få fungera som stöd för
elevvårdsteamen vid kommunens grundskolor.

Förslag till beslut:
Barn- och utbildningsnämnden godkänner redovisningen och kommer att beakta
resultatet i samband med beslut om mål och budget för kommande budgetår.

Fredrik Bergh
Barn- och utbildningschef
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§
Revidering av delegationer och attesträtt
läsåret 2019/20 (BUN 2019/111)
Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår en revidering i
attestlistan för förvaltningen med anledning av att en ny
tillförordnad rektor finns på plats på Kungs Karl 79.
Rektor Ulf Carlsson föreslås ersätta tidigare rektors behörigheter
inom Kung Karl 79.
Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Revidering av delegationer och attesträtt läsåret 2019/2020,
tjänsteskrivelse 2019-09-05

Förslag till beslut

Barn- och utbildningsnämnden beslutar om revidering av
delegationer och attesträtt under läsåret 2019/2020 på Kung Karls
skola enligt förvaltningens förslag.

Justerandes sign

Protokollsutdrag till

Respektive chef (inkl. tjänsteskrivelse), ekonomikontoret
(inkl. tjänsteskrivelse), akten
Utdragsbestyrkande

TJÄNSTESKRIVELSE
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Datum

Vår beteckning

2019-09-05

BUN 2019/111

Ert datum

Er beteckning

Adressat

Barn- och utbildningsförvaltningen
Barn- och utbildningsnämnden
Vår handläggare

Barn- och utbildningschef Fredrik Bergh

Revidering av delegationer och attesträtt läsåret
2019/2020
Ändring av gällande delegationsordning och attestordning föreslås på Kung Karls
skola under läsåret 2019/2020 enligt följande:
Namn
Ulf Carlsson

Ersättare
Camilla Eriksson

Camilla Eriksson

Ulf Carlsson

Enhet
Kung
Karl 46
Kung
Karl 79

Fredrik Bergh
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§
Svar på motion – 5-årsgrupper i förskolan
(BUN 2019/111)
Madelene Fager (C), Petter Westlund (C), Lina Johansson (C) och
AnneMarie Andersson (C) föreslår i motion att Kungsörs kommun
från och med hösten 2019 inför en mer åldersintegrerad förskola
och avdelningar med enbart 5-åringar. Detta för att skapa mer
homogena avdelningar och för att stärka övergången till
förskoleklass.
Motionen överlämnades till kommunstyrelsen för beredning. Som
ett led i beredningen har barn- och utbildningsförvaltningen lämnat
ett svar på motionen.
Av förvaltningens svar framgår det bl. a;
För att så långt som möjligt kunna tillgodose barnens behov
behöver hänsyn tas till en mängd faktorer. Till exempel
barngruppens sammansättning, barnens ålder och mognad,
förutsättningar i form av miljö inom- och utomhus.
För att kunna möta de behov som finns och göra relevanta
anpassningar behöver förskolornas personal och ledning
kontinuerligt anpassa arbetssätt, resursfördelning och
gruppkonstellationer efter barnens behov och förutsättningar.
Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Motion – 5-årsgrupper i förskolan
• Svar på motion – 5-årsgrupper i förskolan, 2019-08-15

Förslag till beslut

Barn- och utbildningsnämnden föreslår Kommunstyrelsen att inte
tillstyrka förslaget om att införa åldershomogena grupper för femåringar inom Kungsörs kommuns förskolor.

Justerandes sign

Protokollsutdrag till

Akten, Kommunstyrelsen
Utdragsbestyrkande

Blad
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Datum

Vår beteckning

2019-08-15

BUN 2019/111

Ert datum

Er beteckning

Adressat

Vår handläggare

Svar på motion – 5-årsgrupper i förskolan
I en motion till kommunfullmäktige föreslår Madelene Fager (C), Petter
Westlund (C), Lina Johansson (C) och AnneMarie Andersson (C) att
”kommunen ska införa en mer åldersintegrerad förskola och avdelningar med
enbart 5-åringar. Detta bland annat i syfte att pedagogerna ska kunna lägga sin tid
på mer åldersinriktad pedagogik.”
Det finns individuella skillnader i barns förutsättningar, behov och utveckling.
Det är viktigt att utbildningen i förskolan så långt som möjligt anpassas till
respektive barns behov. I förskolans läroplan, lpfö 18, sägs det bland annat att:
”Utbildningen ska ta tillvara barnens egna erfarenheter, behov och det de visar
intresse för. Men barnen ska också kontinuerligt utmanas vidare utifrån
läroplanen genom att inspireras till nya upptäckter och kunskaper. Förskolan
ska bidra till kontinuitet och progression i barnens utveckling och lärande samt
förbereda för fortsatt utbildning.”
För att så långt som möjligt kunna tillgodose barnens behov behöver hänsyn ta
till en mängd faktorer. Till exempel barngruppens sammansättning, barnens ålder
och mognad, förutsättningar i form av miljö inom- och utomhus. För att kunna
möta de behov som finns och göra relevanta anpassningar behöver förskolornas
personal och ledning kontinuerligt anpassa arbetssätt, resursfördelning och
gruppkonstellationer efter barnens behov och förutsättningar.

Barn- och utbildningsförvaltningens förslag till beslut.
Kommunstyrelsen föreslås inte tillstyrka förslaget om att införa åldershomogena
grupper för fem-åringar inom Kungsörs förskolor.

Gun Åslund
Förskolechef/Rektor
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§
Mobilfri skoltid (BUN 2019/112)
Enligt skollagen har rektor rätt att besluta om vilka ordningsregler
som ska gälla på skolan. Rektorerna i Kungsör har tillsammans
med sin personal tydligt tagit ställning för att grundskolorna i
Kungsör ska vara mobilfria under skoltid.
Grunden för besluten har bl. a. varit att de bedömer att
elevernas arbetsro ökar och att risken för mobbning
och kränkningar på nätet minskar om skolan är
mobilfri.
Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Mobilfri grundskola i Kungsör, tjänsteskrivelse 2019-05-28

Förslag till beslut

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att ställa sig bakom
rektorernas beslut om en mobilfri grundskola i Kungsör.

Justerandes sign

Protokollsutdrag till

Akten, Rektorerna
Utdragsbestyrkande

Blad
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Vår beteckning
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BUN 2019/112

Ert datum

Er beteckning

Adressat

Vår handläggare

Mobilfri grundskola i Kungsör
Trivsel, trygghet och studiero är en viktig grund för att grundskolans elever ska
få en bra skolgång. Det har under en lång tid förts en diskussion både på nationell
nivå och lokalt om för- och nackdelar med mobiltelefoner i våra grundskolor. Det
kommer allt fler rapporter som belyser den distraktion som användandet av
mobiltelefoner medför. Det förbereds också lagförslag om att mobilförbud i
skolan, den nya lagstiftningen förväntas gälla 2021.
Det finns argument både för och emot att inför en mobilfri grundskola.
Argument för mobiler i skolan
- Mobiltelefon är en del av utvecklingen. Tar man bort dem så lägger man
locket på för att kunna utveckla en gynnsam användning av
mobiltelefoner i skolan.
- Mobiltelefonen är ett verktyg som kan användas för att fotografera och
för att söka kunskap.
- Förbud skapar bara en gräns som inbjuder till att provocera.
Argument mot mobiler i skolan
- Alla elever har redan tillgång till digitala hjälpmedel som behövs i skolan.
- Mobilerna stör arbetsron för samtliga elever. Både för de som använder
mobilerna och övriga i omgivningen.
- Mobilförbud leder till tryggare skola och mindre mobbning.
- Mobilförbud gynnar elevernas skolresultat.
- Koncentrationen störs även om mobilen är ljudlös.
Andra argument som ibland framförs är att diskussionen inte alls borde handla
om mobilförbud eller inte utan istället fokusera på vad som är orsaken till t.ex.
mobbning istället för att ta bort redskapen.
Enligt skollagen har rektor rätt att besluta om vilka ordningsregler som ska gälla
på skolan. Rektorerna i Kungsör har tillsammans med sin personal tydligt tagit
ställning för att grundskolorna i Kungsör ska vara mobilfria under skoltid.
Grunden för besluten har varit att de bedömer att elevernas arbetsro ökar och att
risken för mobbning och kränkningar på nätet minskar om skolan är mobilfri.
Vilket i förlängningen gynnar elevernas skolresultat.
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Elevernas åsikter går isär, även om de flesta är positiva till en mobilfri
grundskola. En av de vanligaste kommentarerna är att de saknar att kunna se vad
klockan är. En direkt konsekvens blir att skolan behöver sätta upp klockor på fler
ställen som eleverna kan se.
Med nuvarande regelverk är det inte nödvändigt med ett politiskt beslut. Men
eftersom skolan i grunden är politiskt styrd skulle ett politiskt ställningstagande
för en mobilfri grundskola uppfattas som ett viktigt stöd.

Förslag till beslut:
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att ställa sig bakom rektorernas beslut
om en mobilfri grundskola i Kungsör.

Fredrik Bergh
Barn- och utbildningschef
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