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Kallelse till barn- och utbildningsnämnden 
Tid Onsdagen den 16 juni 2021, klockan 16:00 
Plats Hellqvistsalen  (ordförande. sekreterare, förvaltningschef) 

Teams - Ledamöter och ersättare, övriga 
Förslag till justerare Margareta Barkselius 
Förslag till ersättare för justerare Susanne Söderström 
Förslag till plats och tid för justering Kansliet 2021-06-17, kl. 16:00 

Föredragningslista 
Nr Ärende Diarienummer 

Information 
1 Presentation Västerskolan BUN 2021/8 
2 Informationer juni 2021 BUN 2021/8 

Ärenden till egen instans 
3 Timplan grundsärskolan BUN 2021/42 
4 Ekonomisk uppföljning juni 2021 BUN 2021/40 
5 Redovisning inkomna anmälningar om kränkande behandling BUN 2021/77 

Anmälningsärenden 
6 Meddelande delegationsbeslut juni 2021 BUN 2021/10 
7 Meddelanden juni 2021 BUN 2021/9 

Angelica Stigenberg 
Ordförande

Dokumenttyp 
Kallelse 
Beslutande organ 
Barn- och utbildningsnämnden 
Datum 
2021-06-09 
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Datum 
2021-06-08 

Vår beteckning

Ert datum Er beteckning

Adressat 

Postadress Besöksadress Webb-plats Telefon, vxl Telefax Org. 
nummer 

736 85  KUNGSÖR  Drottninggatan 34 www.kungsor.se 0227-60 00 00 0227-60 01 00 
212000-2056 

På gång – Juni 2021 

Fortsatt minskning av antal konstaterade Covid-19-fall i 
Västmanland. 
Senaste veckan har antal rapporterade Covid-19-fall minskat i samtliga 
kommuner i Västmanland. I Kungsör är det en liten ökning. Antalet 
konstaterade fall i grundskolan är lågt och oförändrat sedan förra 
veckan.  
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 Datum Vår beteckning 
   
 Ert datum Er beteckning 
   

 
 

Postadress Besöksadress Webb-plats Telefon, vxl Org. nummer 
736 85  KUNGSÖR  Drottninggatan 34 www.kungsor.se 0227-60 00 00 212000-2056 

Den ökning som var i åldersgruppen 10-19 år har även den här veckan 
minskat. Det gäller dock att fortsätta med att följa restriktionerna. 
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 Datum Vår beteckning 
   
 Ert datum Er beteckning 
   

 
 

Postadress Besöksadress Webb-plats Telefon, vxl Org. nummer 
736 85  KUNGSÖR  Drottninggatan 34 www.kungsor.se 0227-60 00 00 212000-2056 

Nu är det klart! VIVA kör igång två förberedande jobbspår 
och en utbildning inom Lager och logistik med start i höst.  
Förberedande jobbspår SFI/yrkessvenska och yrkeskunskaper i 
kombination 
Vårdspåret/barnskötarspåret – en möjlighet 
Samtidigt som du får öka dina kunskaper i svenska får du möjligheten att 
studera och få betyg i ett eller flera gymnasiala yrkesämnen. Syftet med 
spåren är att du får möjlighet att prova på ett yrke och samtidigt se om 
du har rätt förutsättningar för studier på gymnasienivå. 
Efter det förberedande jobbspåret har du möjlighet att börja studera inom ordinarie 
yrkespaket där du kan välja om du vill studera till vårdbiträde, undersköterska eller 
barnskötare. De gymnasiepoäng som du har fått med dig under tiden kan du 
tillgodoräkna dig i det ordinarie yrkespaketet.  
Upplägg 
• SFI, svenska som andraspråk eller yrkessvenska 
• Praktik inom vårdsektorn/barn – och omsorgssektorn 
• Gymnasial kurs i yrkesämne på halvfart 
• Utökad studie – och yrkesvägledning 
• Studier på heltid 
• Studietiden för det förberedande jobbspåret är 40 veckor 

Krav för deltagande 
• SFI C betyg (har man inte betyg kan man göra nivåtest) 
• Motiverad och vill arbeta inom vård och omsorg eller skola och barnomsorg 
• Fortsätta studierna mot vårdbiträde, undersköterska eller barnskötare, under 

förutsättning att du har tillräckliga kunskaper i svenska språket och förutsättningar att 
klara studier på gymnasial nivå 

• Kan tänka dig att studera med CSN 

Viktigt att tänka på 
• Kunna arbeta obekväm arbetstid, dvs. kvällar, natt och helger 
• Kunna vårda både män och kvinnor från olika kulturer  
• Kunna bära arbetskläder som är obligatoriska för arbetet 
• En utbildning inom förberedande jobbspår ger inte en fullständig utbildning 
• Du måste fortsätta studera gymnasiala kurser ca 1,5 år  
• Det ställer höga krav på dig som individ att sköta mycket av dina studier på egen hand 
• Utbildningen kräver eget engagemang, motivation och ansvar 

Ansökan 
Anmäl ditt intresse genom att prata med din lärare på SFI 
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 Datum Vår beteckning 
   
 Ert datum Er beteckning 
   

 
 

Postadress Besöksadress Webb-plats Telefon, vxl Org. nummer 
736 85  KUNGSÖR  Drottninggatan 34 www.kungsor.se 0227-60 00 00 212000-2056 

Lions Club Kungsör kommer att dela ut stipendier till elever i 
årskurs 9 på Kung Karls skolan som varit en ”Bra kamrat”. 
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 Datum Vår beteckning 
   
 Ert datum Er beteckning 
   

 
 

Postadress Besöksadress Webb-plats Telefon, vxl Org. nummer 
736 85  KUNGSÖR  Drottninggatan 34 www.kungsor.se 0227-60 00 00 212000-2056 

Snart i mål med skolgården i Valskog. 
På Björskogsskolan fortgår arbetet med skolgården. Tre nya bollplank är byggda och 
det gamla leksaksförrådet byts, inom kort, ut mot ett nytt. Nästan alla ytor är sedan 
klara för ytbeläggning, bänkar och bord etc., ett arbete som troligen kommer att 
förläggas till sommaren. Eleverna är väldigt nöjda med sin nya skolgård och alla 
ytor används med hög frekvens. 

 
Resultaten på nationella proven i åk3 börjar komma in och hittills så ser det klart 
positivt ut. Måluppfyllelsen håller generellt en hög nivå, i samtliga klasser, trots det 
problematiska året, och det är något som personalen är mycket stolta över.  

 
Det nya studierummet, Lugnet, har smugits igång och upplevelsen är att det har 
förbättrat verksamheten ytterligare. Detta då det är en möjlighet för alla elever, 
oavsett nivå, att hitta extra hjälp eller bara en lugn och trygg plats att studera på. 
Skolan har också börjat arbeta med strukturerade rastaktiviteter, en verksamhet som 
kommer att öka succesivt under slutet av våren och hösten. Tanken är att det ska öka 
känslan av trygghet på skolgården samt att det ska bidra med en stimulans och en 
ork att klara av resten av skoldagen på ett bra sätt. 
 
 
Hagaskolan 
Traditionella brännbollsmatchen  
Mellan lärare och eleverna i åk 3. 
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 Datum Vår beteckning 
   
 Ert datum Er beteckning 
   

 
 

Postadress Besöksadress Webb-plats Telefon, vxl Org. nummer 
736 85  KUNGSÖR  Drottninggatan 34 www.kungsor.se 0227-60 00 00 212000-2056 

Västerskolan - Västerläsarna 
Under en månad, med start v.15, har vi fokuserat lite extra på läsningen i olika 
former varje dag. Vi har läst böcker och lyssnat på spännande högläsning både inne 
och ute på rasterna. Efter varje färdigläst bok har vi målat en bokrygg. Bokryggarna 
har sedan placerats i matsalen där vi kunnat se hur antalet lästa böcker ökat för varje 
dag. Nu avslutar vi läsmånaden med att ha läst 520 böcker! 
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 Datum Vår beteckning 
   
 Ert datum Er beteckning 
   

 
 

Postadress Besöksadress Webb-plats Telefon, vxl Org. nummer 
736 85  KUNGSÖR  Drottninggatan 34 www.kungsor.se 0227-60 00 00 212000-2056 

Budget 2022 
De ekonomiska förutsättningar och konsekvenser av det förändrade elevantalen inför 
kommande år har presenterats för både budgetberedningen och barn- och 
utbildningsnämnden.  

Beräkningarna är exkl. löne- och kostnadsuppräkningar. Lönekostnaderna utgår 
från 2020 års lönenivå. Övriga kostnader utgår från 2021. 

 
I budgetberedningens förslag till kommunstyrelsen ingår inte någon av ovanstående 
poster. 
 
Enligt beslut i kommunstyrelsen, 2021-05-31, föreslås kommunfullmäktige att anta 
de föreslagna ekonomiska ramarna. Det innebär i praktiken att de ökande 
kostnaderna inom särskolan måste kompenseras inom den befintliga verksamheten 
som genomför i egen regi i Kungsör. 
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Vår handläggare 
Lars-Erik.Lindvall@kungsor.se 
Ledningskontoret 
Barn- och utbildningsförvaltningen 

Adressat 
Barn- och utbildningsnämnden 

Reviderad stadieindelad timplan för särskolan 
Förslag till beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna den nya reviderade 
stadieindelade timplanen för särskolan  

Sammanfattning 
Tidigare timplan innehåller endast stadieindelning för åk 1–6. Nu är även åk 
7–9 klara från statens sida och därför behöver även vår stadieindelade 
timplan revideras så att den blir komplett för samtliga stadier. 

Beslutsunderlag 
Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse samt förslag på 
reviderad stadieindelad timplan för särskolan som kopia 

Fredrik Bergh 
Skolchef 

Lars-Erik Lindvall 
Bitr. skolchef 

Skickas till 
Rektorer för grundskola, skolchef, bitr. skolchef och 
förvaltningsadministratör  
ivning 

Dokumenttyp 
Tjänsteskrivelse 
Datum 
2021-05-31 
Ert datum 

Diarienummer 
BUN 2021/42 
Er beteckning 

Postadress 
736 85 Kungsör 

Besöksadress 
Drottninggatan 34 

Webb 
www.kungsor.se 

Telefon, växel 
0227-60 00 00 

Telefon, direkt 
0227-60 02 45 

Organisationsnr 
212000-2056 
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KUNGSÖRS KOMMUN BESLUTAD xxxxxx

STADIEINDELAD TIMPLAN SÄRSKOLAN LÄSÅRET 2021-2022 OCH TILLS VIDARE 

Min/ Tim
Min/vecka och stadie enligt stadieindelade timplanen vecka Åk 1-9

Ämne Åk 1 Åk 2 Åk 3 Åk 4 Åk 5 Åk 6 Åk 7 Åk 8 Åk 9* Åk 1-9 Totalt***
BD 30 35 40 40 40 50 50 50 55 390 228

HKK 115 140 140 160 160 190 905 528

ID 140 140 140 140 140 140 150 150 150 1290 753

MU 70 70 70 70 70 75 80 90 90 685 400

SL 100 100 100 150 150 150 125 135 145 1155 674

SV/SVA 255 260 260 255 260 260 230 230 230 2240 1307

EN 20 40 30 30 35 50 50 55 310 181

MA 230 230 230 230 230 230 250 240 225 2095 1222

NO 80 80 90 100 120 110 140 145 165 1030 601

SO 100 110 110 130 130 120 160 170 170 1200 700

TK 20 30 30 30 35 40 50 50 50 335 195

EV 20 30 40 40 40 40 20 20 10 260 152

SKV** 0 1800

SUMMA 1045 1105 1150 1330 1385 1390 1465 1490 1535 11895 6939

** SKV = För praktisk arbetslivsorientering och     
    undervisning i ett eller flera ämnen utifrån rektors beslut. 
    Max 1800 timmar av timplanens minimitid på 6890 timmar. Beslutas av rektor.

*** Beräknat på 35 veckor
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Vår handläggare 
Ann-Katrin.Oijwall@kungsor.se 
Förvaltningskontoret 
Barn- och utbildningsförvaltningen 

Adressat 
Barn- och utbildningsnämnden 

Ekonomisk uppföljning juni 2021 
Förslag till beslut 

Sammanfattning 
Vid tidpunkt för utskick av barn- och utbildningsnämndens kallelse finns 
inget ekonomiskt underlag färdigställt att bifoga. Handlingen kommer att 
skickas ut så snart alla siffror är införda i det ekonomiska systemet. 

Beslutsunderlag 
Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-06-09 

Fredrik Bergh 
Barn- och utbildningschef 

Ann-Katrin Öijwall 
Nämndsekreterare 

Skickas till 
Kommunstyrelsen

Dokumenttyp 
Tjänsteskrivelse 
Datum 
2021-06-09 
Ert datum 
 

Diarienummer 
BUN 2021/40 
Er beteckning 
 

Postadress 
736 85 Kungsör 

Besöksadress 
Drottninggatan 34 

Webb 
www.kungsor.se 

Telefon, växel 
0227-60 00 00 

Telefon, direkt 
0227-60 01 52 

Organisationsnr 
212000-2056 
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Vår handläggare 
Ann-Katrin.Oijwall@kungsor.se 
Förvaltningskontoret 
Barn- och utbildningsförvaltningen 

Adressat 
Barn- och utbildningsnämnden 

Sammanställning av inkomna anmälningar om 
kränkande behandling VT 21 
Förslag till beslut 
Barn- och utbildningsnämnden lägger rapporten till handlingarna. 

Sammanfattning 

Verksamhetschef för förskolan, rektorer eller annan medarbetare som får 
kännedom om att ett barn eller elev anser sig ha blivit utsatt för kränkande 
behandling i samband med verksamheten är skyldig att anmäla detta till 
huvudmannen, enligt Skollagen (SL 2010:800, kap 6 § 10). 

Huvudmannen är vidare skyldig att skyndsamt utreda omständigheterna 
kring de uppgivna kränkningarna och i förekommande fall vidta de åtgärder 
som skäligen kan krävas för att förhindra kränkande behandling i framtiden. 

På sammanträdet i juni kommer en sammanställning av inkomna 
anmälningar att redovisas. 

Beslutsunderlag 
Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-06-09 

Fredrik Bergh 
Barn- och utbildningschef 

Ann-Katrin Öijwall 
Nämndsekreterare 

Dokumenttyp 
Tjänsteskrivelse 
Datum 
2021-06-09 
Ert datum 

Diarienummer 
BUN 2021/77 
Er beteckning 

Postadress 
736 85 Kungsör 

Besöksadress 
Drottninggatan 34 

Webb 
www.kungsor.se 

Telefon, växel 
0227-60 00 00 

Telefon, direkt 
0227-60 01 52 

Organisationsnr 
212000-2056 
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Vår handläggare 
Ann-Katrin.Oijwall@kungsor.se 
Förvaltningskontoret 
Barn- och utbildningsförvaltningen 

Adressat 
Barn- och utbildningsnämnden 

Meddelande delegationsbeslut juni 2021 
Förslag till beslut 
Barn- och utbildningsnämnden lägger rapporten till handlingarna. 

Sammanfattning 

Delegationsbeslut i juni 2021 

- Avslag på ansökan om kurser på distans (BUN 2021/74)

- Avslag på ansökan om SFI studier i annan kommun (BUN 2021/73)

- Avslag på ansökan om SFI studier i annan kommun (BUN 2021/76)

- Avslag på ansökan om kurs i sociologi (BUN 2021/75)

- Skolskjuts vid särskilda skäl enligt 10 kap. 32 § Skollagen (BUN 2021/80)

Beslutsunderlag 
Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-06-09 

Fredrik Bergh 
Barn- och utbildningschef 

Ann-Katrin Öijwall 
Nämndsekreterare 

Dokumenttyp 
Tjänsteskrivelse 
Datum 
2021-06-09 
Ert datum 

Diarienummer 
BUN 2021/10 
Er beteckning 

Postadress 
736 85 Kungsör 

Besöksadress 
Drottninggatan 34 

Webb 
www.kungsor.se 

Telefon, växel 
0227-60 00 00 

Telefon, direkt 
0227-60 01 52 

Organisationsnr 
212000-2056 
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Vår handläggare 
Ann-Katrin.Oijwall@kungsor.se 
Förvaltningskontoret 
Barn- och utbildningsförvaltningen 

Adressat 
Barn- och utbildningsnämnden 

Meddelanden lämnade på barn- och 
utbildningsnämndens sammanträden 2021 
Förslag till beslut 
Barn- och utbildningsnämnden lägger rapporten till handlingarna. 

Sammanfattning 

Rapporter och meddelanden i juni 2021 

Dnr Handling 
BUN 
2021/78 Avtal med British Mini Schools AB om plats i förskolan 

BUN 
2021/71 

Arbetsförmedlingens information – Förändrad process/ 
arbetsrutin för Ungdomsjobb 2021 med anledning av att 
Sommarjobb blir en del av Arbetsförmedlingens projekt 
Ungdomsjobb 2021 

BUN 
2021/79 

Avtal med Specialpedagogiska skolmyndigheten, SPSM - 
Mottagande i specialskolan och RH-anpassad utbildning i 
Örebro  

BUN 
2021/38 

Barn- och elevombudet, BEO - Begäran om redovisning av 
elevs nuvarande skolsituation 

BUN 
2021/72 

Rapport från Försäkringskassan - Felaktiga utbetalningar till 
barnfamiljer som inte bor i Sverige  

Beslutsunderlag 
Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-06-09 

Fredrik Bergh 
Barn- och utbildningschef 

Ann-Katrin Öijwall 
Nämndsekreterare 

Dokumenttyp 
Tjänsteskrivelse 
Datum 
2021-06-09 
Ert datum 

Diarienummer 
BUN 2021/9 
Er beteckning 

Postadress 
736 85 Kungsör 

Besöksadress 
Drottninggatan 34 

Webb 
www.kungsor.se 

Telefon, växel 
0227-60 00 00 

Telefon, direkt 
0227-60 01 52 

Organisationsnr 
212000-2056 
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