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§ 46 Presentation från Hagaskolan
Diarienummer BUN 2021/8

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden tackar för presentationen.

Sammanfattning

Rektor Linda Körner presenterar verksamheten och en lägesrapport från
Hagaskolan
Hagaskolans vision: Bästa möjliga start på livet
"Vi tror starkt på att lärande och hälsa hänger ihop. Mår vi bra kan vi lära
oss mer och lär vi oss så mår vi bättre.
Vi fokuserar på kunskap, trygghet och trivsel för både elever och personal.
Elevhälsan ska genomsyra hela verksamheten; vi jobbar åtgärdande men
även främjande och förebyggande utifrån exempelvis den fysiska lärmiljön,
styrda rastaktiviteter, TMO-utbildning.
Den viktiga vuxna"
Personal
• Klasslärare och en resurs i alla grupper, 2 speciallärare, en lärare 50%
musik och 50% matematik, en SvA-lärare och en obehörig
idrottslärare/resurs. Till hösten kommer vi att ha färre resurser samt ingen
SvA-lärare utifrån fattade beslut om besparingar.
• Våren 2020 utökade vi med en lärare på 50% i matematik som jobbar mot
alla klasslärare.
• Lärare för förskoleklassen följer eleverna till åk 3.
Fortbildning
• Matematiklyftet
• Kooperativt lärande/ Språkutvecklande arbetssätt
• Lektionsdesign
• Inkludering och NPF
• Läsinlärning inkl fördjupning
• Fortbildningen drivs av de 3 förstelärarna som finns på skolan.
Design för skolorganisation
• Läsåret är uppdelat i 6 perioder. Varje period består av 6 veckor, 5
”vanliga” veckor och en STOPPVECKA.
• Under de 5 ”vanliga” veckorna är det fokus på en fortbildning, tex
Matematiklyftet samt arbetslag.
• Alla klasser lyfts på EHT', elevhälsoteamet en gång per period.
• Under STOPPVECKAN läggs inga möten och ingen fortbildning in.
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Gemensamma- och individuella reflektioner görs under veckan och
reflektionerna skickas till rektor som ger personlig återkoppling.
• Analyser sker kontinuerligt, reflektioner schemaläggs och ”blir av”.
Tidigare fortbildning kan implementeras.
Resultat och trygghet
• Nästan alla elever upplever trygghet på skolan - enkätsvar.
• Styrda rastaktiviteter, vidareutvecklas ht 21
• Lånebod som åk 3 ansvarar för med en rastvärd
•Rastvärdar med positioner
Kunskapsresultat i % som klarar godkänd eller högre
Ämne

Åk 1

Åk 2

Åk 3

Ma

98%

98%

94%

Sv

95%

89%

95%

Sva

70%

44%

55%

Eng

100%

Analys av kunskapsresultaten
- arbetssättet på skolan hjälper eleverna
- elevers olika svårigheter som te.x dyslexi, språkstörning och NPF-diagnos
eller liknande påverkar resultaten
- elever med annan språkbakgrund har en längre sträcka att nå målen
- matematikresultaten ser bättre ut i lägre årskurserna, Singaporemodellen
används i matematiken och den har fokus på att diskutera och lyfta upp
olika sätt att tänka och olika sätt att komma fram till lösningen. Det är
minimalt med ensamarbete i boken. Mycket laborativt material används.
Elever i åk 1 och 2 som arbetat sedan skolstart med Singaporemodellen i
matematik når ett bättre resultat än elever i åk 3.
Nästa steg
- erbjuda en tillgänglig undervisning som kan möta alla elever så långt som
möjligt
- utveckla en tillgänglig lärmiljö och ska skapa en checklista för hur
klassrummen ska se ut
- checklista för lärarna att tänka på vid sin planering av
undervisningen/stoffet
- en modell för själva lektionen finns och som används
- behov av kompetensutveckling kring de förmågor som skolan kräver av

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Dokumenttyp

Protokoll

Beslutande organ

Barn- och utbildningsnämnden
Sammanträdesdatum

2021-05-26

eleverna men som alla elever ännu inte besitter samt hur vi kan hjälpa
eleverna att öva upp dem för att kunna höja våra elevers resultat
Integrerad särskolegrupp med start höstterminen 2021 i nuvarande
"Gläntans" lokaler
- 3 lärare ansvarar för gruppen tillsammans med en speciallärare
- möjlighet att integreras med en reguljär klass utifrån behov hos de enskilda
eleverna
- arbeta med samma pedagoger från förskoleklass till åk 3
- fortbildning och kompetensutveckling tillsammans med grundsärskolan i
Köping.
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§ 47 Informationer maj 2021
Diarienummer BUN 2021/8

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden tackar för informationen.

Sammanfattning
•

•

•
•

•

•
•
•

Den 1 juli 2021 införs ändringar i skollagen (2010:800) för den
kommunala vuxenutbildningen. Komvux ska i högre grad bidra till
arbetslivets behov av kompetens och bättre möta vuxnas behov av
utbildning i olika skeden i livet. Utbildningen ska utgöra en bas för
den nationella och regionala kompetensförsörjningen till arbetslivet.
Minskning av antal konstaterade Covid-19-fall i Västmanland. Det
ser fortsatt ljust ut för Kungsör. Lägst rapporterade fall i
Västmanland under de sista veckorna. Fortsatta restriktioner. Läget
är fortsatt skört men det går åt rätt håll.
Nationella prov åk 3. v 19-20 Gemensam rättning av proven har
gjorts och bedömningen är att måluppfyllelsen är hög.
VIVA undersöker möjligheter till ny utbildning inom lager och
logistik - Yrkesutbildning i kombination med
svenskundervisning. Utbildningen är i samverkan Köping, Arboga
och Kungsörs kommuner.
Resultat och prognos på IM. 46% av eleverna är behöriga till
nationellt program. 12 % läser vidare inom vuxenutbildningen, 8%
har avslutat studierna och 34% fortsätter för at nå behörighet till
nationellt program.
Västerskolan - Elever som ska börja i åk 3 har skrivit ett
välkomstbrev till blivande elever i åk 1 om hur det är att börja i åk
1. Brevet avslutas "Att jobba i ettan är roligt".
Musikskolan håller på att ta fram ett avtal med Köping som innebär
att musikskoleelever i Kungsör kan få spela instrument i Köping om
inte ämnet finns i Kungsör.
Sommarlovspengar möjliggör att fritidsgården kan hålla öppet 3
dagar i veckan hela sommaren.

Beslutsunderlag

Sammanställning informationer maj 2021
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§ 48 Delegationsordning
Diarienummer BUN 2021/53

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna den nya reviderade
delegationsordningen

Sammanfattning

Tidigare delegationsordning innehåller en hel del äldre tjänstebeteckningar
som nu föreslås revideras samt viss uppdatering och förtydligande utifrån
förändrat lagrum.
I nya förordningar har tjänstebeteckningen förvaltningschef bytts ut mot
skolchef och biträdande förvaltningschef mot biträdande
skolchef. Tjänstebeteckningen förskolechef har ersatts med verksamhetschef
för förskolan och biträdande förskolechef med rektor för förskolan.
Förvaltningen föreslår följande ändringar:
Nuvarande tjänstebeteckning

Ny tjänstebeteckning

Förvaltningschef

Skolchef

Biträdande förvaltningschef

Biträdande skolchef

Förskolechef

Verksamhetschef för förskolan

Biträdande förskolechef

Rektor för förskolan

Samtidigt har också ansvarområdena inom förskolan reviderats för att bättre
stämma överens med Skollagen. Dessutom har ett förtydligande gjorts om
vem som ansvarar för att ta emot en elev från annan kommun samt inhämta
yttrande från denna. Även ett förtydligande föreslås om vem som ansvarar
för att ta emot en elev från annan kommun samt inhämta yttrande från
denna.
Under mötet redogör biträdande förvaltningschef Lars-Erik Lindvall för vad
ett delegationsbeslut är och varför det finns en delegationsordning.
Nämnden beslutar i ärenden som rör verksamheten och i de ärenden som de
enligt lagstiftningen ska handlägga samt i de ärenden som fullmäktige har
delegerat till nämnden. Syftet med delegering av en nämnds beslutsrätt är
dels att avlasta nämnden med rutinärenden, dels att möjliggöra en
effektivare kommunal förvaltning genom att beslutsvägarna blir kortare och
handläggningen snabbare.
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Delegation innebär överlåtelse av beslutsrätt. Nämnden delegerar inom sitt
verksamhetsområde de ärenden som upptas i föreslagen delegationsordning.
Delegat är det organ eller den befattningshavare/yrkeskategori som angivits
vid respektive ärendegrupp och på de villkor som uppställts vid respektive
ärendegrupp. Har en yrkeskategori angetts som delegat (t ex chef) gäller
delegationen för samtliga anställda inom angiven yrkeskategori med
motsvarande titel på sitt anställningsbevis eller som särskilt förordnas för en
begränsad tidsperiod. Beslut med stöd av delegation är juridiskt sett
nämndens beslut och kan om inte annat anges i lagtexten därför överklagas
via laglighetsprövning på samma sätt som nämndens beslut. Delegaten har
dock det fulla ansvaret för ärendets beredning och beslut. Ett beslut som
fattas med stöd av delegation kan inte ändras eller återkallas av nämnden.
De lagliga förutsättningarna för delegering finns i 6 kap och 7 kap.
kommunallagen (2017:725)

Beslutsunderlag

Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse samt förslag på
reviderad delegationsordningen
Protokollsutdrag barn- och utbildningsnämnden 2021-04-28, § 40 Delegationsordning barn- och utbildning

Skickas till

Verksamhetschef för förskolan, rektorer för förskola, grundskola,
gymnasium och vuxenutbildningen, skolchef, bitr. skolchef och
förvaltningsadministratör
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§ 49 Delårsbokslut
Diarienummer BUN 2021/67

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna redovisning och lägga
den till handlingarna.

Sammanfattning

Delårsbokslutet för januari till april innehåller en beskrivning av
utvecklingen under årets första fyra månader.
1. Ett axplock från enheterna över viktiga händelser
2. Personal
3. Jämställdhetsarbete
4. Miljöarbete
5. Ekonomi (resultat per verksamhet), Resurser mm
6. Måluppfyllelse, prestationer och kvalitet
Under mötet redogör förvaltningschef Fredrik Berg och biträdande
förvaltningschef Lars-Erik Lindvall delårsbokslutet för perioden januari till
april 2021.
Ett axplock från enheterna över viktiga händelser
Förskolan: Avveckling av förskola till följd av minskad budgetram, lokaler
och tjänster har sagts upp, rektorerna har genomfört utbildning i
systematiskt kvalitetsarbete, tillsyn av Arbetsmiljöverket.
Hagaskolan: Ny integrerad särskolegrupp på skolan med start höstterminen
2021, - färre elever som behöver särskoleplats i andra kommuners särskolor.
Ändrat upplägg för undervisningen i svenska och svenska som andra språk.
Mattesatsning "matteverkstad".
Västerskolan: Varje skoldag inleds med en 30 minuters läsmorgon för alla
elever, mattesatsning "Mattestugan". fortbildning som syftar till att öka
måluppfyllelsen, främja skolnärvaro och öka den psykiska hälsan för alla
elever.
Björskogsskolan: Nytt resursteam och nytt resursrum utrustat med
specialpedagogiska hjälpmedel. Ny skolgårdmed ny lekutrustning och
multiarenan. Specialläraren håller en NPT-utbildning med samtliga lärare.
Kung Karls skola: NPF-utbildning för all personal. Samtliga mentorer för
åk 7–9 har mentorstid med sin klass 15 minuter varje morgon för att öka
”vi-känslan” och gemenskapen i klassen. Mattefronten en satsning för
elever med svårigheter för matematik.
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Skolgemensamma verksamheter: Avtal med musikskolan i Köping om
plats för Kungsörs elever att spela instrument som inte musikskolan i
Kungsör kan erbjuda. Ansökt om medel för musikskoleverksamheten.
Externa medel för sommarlovsaktiviteter som gör det möjligt att
Fritidsgården kan hålla öppet flera dagar per vecka hela sommaren.
Personal
Sjukfrånvaron högre under 2020 och i början av 2021 inom förvaltningen.
Jämställdhetsarbete
Jämställdhetsarbetet är en del av förskolornas likabehandlingsarbete.
Jämställdhetsplaner finns på alla kommunens grundskolor. Fritidsgårdarna
har som mål för 2021 att kunna behålla den höga andelen flickor som
besökte verksamheten under föregående år.
Miljöarbete
I projektet "Skapande förskola" finns en ”ateljerista” (konsult) som leder
utbildningen och utmanar förskolepersonal i deras utbildning. 3 förskolor
med "Grön flagg"
Ekonomi (resultat per verksamhet), Resurser mm
Interkommunal ersättning för gymnasieskolan visar prognosen en något
lägre kostnad. Kostnaden för särskolan förväntas öka till följd av fler
inskrivna elever. Prognosen för årsresultatet landar på - 11 miljoner vilket
motsvarar 12 heltidstjänster, 19 personer berörs.
Måluppfyllelse, prestationer och kvalitet
Andelen barn, elever och studenter som upplever skolan som trygg ska öka
jämfört med basåret 2017
Den sammanfattande bedömningen från resultaten från elev- och
föräldraenkäterna från höstterminen 2020 var då att upplevelsen av
trygghet hade ökat, d.v.s. målet var uppnått.
I samband med års- och delårsbokslut ska ekonomiska nyckeltal för
respektive verksamhetsområde inom barn- och utbildningsnämnden
redovisas för att kunna jämföras med motsvarande kommuner och riket
Nytt mål med 3 jämförbara områden: Kostnad förskola - kronor per
inskrivet barn. Kostnad grundskola F-9 hemkommunen, krona per elev.
Kostnad gymnasieskola hemkommunen - kronor per elev.
Andelen män som arbetar inom förskolan, ska öka jämfört med andelen vid
basåret 2017. Förutsatt att männen har likvärdig kompetens som kvinnliga
sökande
Prognosen är att målen kommer att nås. Andelen män som arbetar i
förskolan har ökat sedan 2017. Det är en ökning från 5 till 8% under de tre
senaste åren.
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Kunskapsresultaten i grundskolan ska öka. Jämfört med basåret 2017
Efter genomförda insatser i matematik under vårterminen 2021 beräknas
andelen pojkar som når målen att öka med 11 procentenheter och andelen
flickor med 16 procentenheter jämför med höstterminen.
Alla elever ska få fyra hälsosamtal under sin tid i grundskolan
Prognosen är att målet sannolikt kommer att nås under året
Barnkonventionen ska vara känd och implementerad i förskola och skola
Målet är uppnått. Barnkonventionen har implementerats i förskola och
grundskola
Antalet elever som läser SFI eller svenska som andraspråk i kombination
med att de har språkpraktik ska öka jämfört med basåret 2017
Prognosen är att målet sannolikt kommer att nås under året. Det som
eventuellt kan inverka negativt på måluppfyllelsen är om restriktionerna
pga pandemin blir kvar under hösten 2021.

Beslutsunderlag

Delårsbokslut BUF 2021 2021-05-19
Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-05-19

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida

11 (19)

Dokumenttyp

Protokoll

Beslutande organ

Barn- och utbildningsnämnden
Sammanträdesdatum

2021-05-26

§ 50 Budget 2022

Diarienummer BUN 2021/50

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att ställa sig bakom förvaltningens
redovisning.

Sammanfattning

Inför budgetåret 2022 förväntas antalet barn och elever öka i alla
ålderskategorier förutom en tillfällig minskning av antalet elever i
gymnasieålder. Den ekonomiska obalansen från 2021, som finns trots en
minskning av bl.a. 12 heltidstjänster, kommer att finnas kvar under 2022 om
inte ytterligare minskningar genomförs eller att en ramjustering görs.
I den bifogade presentationen finns det underlag som presenterades för
Kungsörs kommuns budgetberedning. De förändringar som finns i
underlaget jämfört med vad som behandlades vid Barn- och
utbildningsnämndens möte i april är behovet av ytterligare en kurator samt
en beräkning av den kostnadsminskning som förväntas ske i samband med
den integrerade särskolegruppen.
Under mötet visar förvaltningschefen en PowerPoint som presenterats för
Kommunstyrelsens budgetberedning den 10 maj om nämndens behov och
prioriteringar 2022.
Demografiska förändringar
- prognosen visar att befolkningen i alla åldrar fortsätter öka i kommunen
vilket leder till ökade kostnader inom hela förvaltningens
verksamhetsområde.
Behov
- Kvalitetsstrateg - Ger ökade förutsättningar för att kunna göra fördjupade
uppföljningar och analyser. Både revisionen och Skolinspektionen har
belyst detta i de senaste granskningarna
- IT-strateg - För att kunna få önskad effekt av de digitala hjälpmedel som
finns inom förskola och skola.
- Stor ökning av antalet barn och elever inom särskolan.
- Stor ökning av barn i förskola och elever i grundskolan samt unga vuxna.
- Behov av lokaler för åk 4-9
- Behov av stora insatser inom grundskolan, gymnasiet och Komvux för
undervisning och mottagande av nyanlända. Behovet kommer att finnas
kvar under flera år framåt.
- Underskott från 2021 som inte varit möjligt att klara trots minskning av
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bl.a. 12 heltidstjänster.
- Fortbildningsinsatser.
Prioriteringar
- För grundskolan är den stora utmaningen att höja måluppfyllelsen
samtidigt som resurserna minskar.
- Trivsel och trygghet för barn och unga.
- Integration, utbildning och möjligheten till egen försörjning.
- Behålla och rekrytera personal.
- Fortsatt utvecklingsarbete och kompetensutveckling.
Investeringar
Investeringsplan för åren 2022 till 2025 innehållande avskrivningstid,
investeringstid och driftskonsekvenser gås igenom
Övrigt
- Behov av att motverka ”utbildningsskulden” som uppstått under
pandemin.
- Detaljplan kring Malmberga förskola

Beslutsunderlag

Bildspel behov och prioriteringar 2022 2021 04 21 exkl löne och
kostnadsökningar (002)
Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-05-19
Anvisning inför budgetberedning 10 maj 2021
Bildspel behov och prioriteringar 2022 2021 04 21 exkl löne och
kostnadsökningar
BUN 2021-04-28 § 41 Budget 2022

Skickas till

Kommunstyrelsen

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida

13 (19)

Dokumenttyp

Protokoll

Beslutande organ

Barn- och utbildningsnämnden
Sammanträdesdatum

2021-05-26

§ 51 Solceller nya förskolan
Diarienummer BUN 2021/25

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att uppdra åt Kungsörs Kommun
Teknik AB att inom den ekonomiska ramen för den planerade ny förskolan i
Kungsör genomföra installationen av solceller på den nya förskolan.

Sammanfattning

Kungsörs kommun bygger under 2021 en ny förskola vid området
Kinnekulle. Förskolans är upphandlad enligt ramavtal. I avtalet finns det en
möjlighet att komplettera förskolan med solceller på förskolans tak.
Det innebär att investeringskostnaden blir cirka 400 000 kronor högre vid
byggnationen. Med dagens elpriser tar det cirka 20 år innan anläggningen
har producerat så mycket el att den rent ekonomisk kan bli lönsam. Det
förutsätter också att anläggningen inte behöver någon reparation eller
service under den tiden.
Att beräkna värdet av miljövinster, signalvärdet samt de övriga samhällseffekterna som det innebär är svårare.
Vid Barn- och utbildningsnämnden sammanträde i februari 2021 beslutade
nämnden att uppdra åt Kungsör Kommun Teknik AB att planera för
installation av solceller
Då Kungsör Kommun Teknik AB nu meddelar att kostnaden för
investeringen av solceller kommer att rymmas inom de ekonomiska medel
som är avsatta för byggnationen av förskolan föreslås att Kungsörs
Kommun Teknik AB får i uppdrag att genomföra den planerade
installationen av solceller på den nya förskolan.

Beslutsunderlag

Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-05-17
Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-02-16 Solceller
till nya förskolan
BUN 2021-02-24 § 16 Solceller till nya förskolan
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Kungsör Kommun Teknik AB
Kommunstyrelsen
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§ 52 Grundläggande granskning 2020 KPMG Årlig granskning av all verksamhet som bedrivs
inom nämndernas verksamhetsområde.
Diarienummer BUN 2020/160

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att anta kommunstyrelsens svar som
sitt eget.

Sammanfattning

Revisionen har genomfört en grundläggande granskning av 2020 års
verksamhet i Kungsörs kommun. En grundläggande granskning är den
granskning som varje år genomförs avseende styrelse och nämnder. Den
grundläggande granskningen är till sin karaktär en löpande insamling av
fakta och iakttagelser. Granskningen ska ge underlag för att bedöma
styrelsens och nämndernas styrning, uppföljning och kontroll, säkerhet i
redovisningssystem och rutiner samt måluppfyllelse, för att kunna uttala sig
i ansvarsfrågan.
Svaret har skrivits av kommunstyrelsens förvaltning.

Beslutsunderlag

Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-05-19
Grundläggande granskning 2020
87 Revisionen besöker nämnden
Revisionsrapport till nämnder, KS och för kännedom till KF
Revisionsrapport - Grundläggande granskning 2020
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§ 53 Delegationsbeslut maj 2021
Diarienummer BUN 2021/10

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen.

Sammanfattning

Meddelanden om delegationsbeslut lämnas på barn- och
utbildningsnämndens sammanträde i maj 2021:
För perioden finns inga inkomna delegationsbeslut att rapportera.
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§ 54 Meddelanden maj 2021
Diarienummer BUN 2021/9

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden tackar för meddelandena.

Sammanfattning

Meddelanden lämnade på barn- och utbildningsnämndens sammanträde i
maj.
Revisionsrapport
Förstudie kommunstyrelsens styrning och uppföljning av kommunens
digitala utveckling Dnr BUN 2021/35
Tecknat avtal
Avropsavtal - Vuxenutbildning grundläggande distanskurser samt
gymnasiala distanskurser. gäller för kommunerna Köping, Arboga och
Kungsör Dnr BUN 2021/49
Protokollsutdrag Kommunfullmäktige 2021-05-10, § 87 - Avsägelse och
fyllnadsval – ersättare i barn- och utbildningsnämnden. Dnr BUN 2021/69
Överklagat beslut om avslag på ansökan om skolskjuts. Dnr BUN 2021/58
Protokollsutdrag Kommunfullmäktige 2021-05-10, § 59 - Återrapport Tvålärarsystem på Kung Karls skola 79. Dnr 2019/157
Protokollsutdrag Kommunfullmäktige 2021-05-10, § 70 - Svar på motion Utvärdera skolorganisationen i Kungsör. Dnr BUN 2020/17
Undersökning från Försäkringskassan
Frågor samt svar på frågor om tillfällig stängning av verksamheter på
skolområdet vid extraordinära händelser i fredstid. BUN 2021/70
Barn- och elevombudet
Beslut om avslutat ärende - Anmälan om kränkande behandling vid
Hagaskolan. BUN 2020/178
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§ 55 Övrigt

Diarienummer BUN 2021/9

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden tackar för frågor och informationer och
lägger dem till handlingarna.

Sammanfattning

a) Susanne Söderström (SD) ställer fråga om skolresultaten,
enkätundersökningen och om revisorernas rapport, grundläggande
granskning 2020 utifrån lokaltidningens tidningsartikel.
Förvaltningschef Fredrik Bergh och ordförande Angelica Stigenberg svarar
på frågorna och tydliggör artikeln. Förvaltningschefen lämnar en kort
återkoppling om kunskapsresultaten som redovisats vid flera tidigare
tillfällen på nämnden.
Som nämndpolitiker presenteras kunskapsresultaten m.m. i delårsbokslut,
årsbokslut, inför budgetarbetet, muntlig redovisning av rektorerna och
förvaltningschef, Kolada, Lärförbundet, SKR Sveriges Kommuner och
Regioner i rapporten KKiK.
Barn- och utbildningsnämndens presidium har dialog med rektorerna om
kunskapsresultaten och uppföljning av dessa, information lämnas senare på
nämndens sammanträde.
Som vårdnadshavare följer man sitt barn bl.a genom systemet InfoMentor
och utvecklingssamtal 1 gång per termin. I InfoMentor kan vårdnadshavare
ha en dialog med lärare och följa barnets utveckling i alla ämnen.
Kunskapsresultaten för vårterminen 2021 kommer att redovisas för
nämnden när betygen är satta och en sammanställning finns att presentera.
Ordföranden avslutar med att uppmana nämndens politiker att delta i
enkätundersökningar som är riktade till uppdraget som politiker.
b) Kung Karls skola
På Kung Karls skolan har man ordnat en challenge med olika klädteman på
fredagar. Pedagoger och elever kommer till skolan iklädda sportkläder,
glitter och glamour eller pyjamas beroende på valt tema.
Västerskolan
På fredagarna har man rastdisco.
c) Anna-Karin Tornemo (V) berättar att Arbetsmarknadsenheten i Köping
har anställt flera personer med stödanställningar genom
Arbetsförmedlingen. På Anna-Karins arbetsplats har två personer anställts
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som ska fungera som IT-stöd gentemot pedagogerna. Detta gör att all tid
som läggs på IT-problem kan istället läggas på lärarrelaterade
arbetsuppgifter. Personer som anställs med stödanställningar får erfarenhet
av den svenska arbetsmarknaden, språkträning och en inkomst. Kan detta
vara en väg för Kungsör.
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