vingaker.se

KALLELSE
Barn- och utbildningsnämnden
Tid:

23 februari 2022 kl. 14.00

Plats:

Stora salen, Åbrogården i Vingåker

Föredragningslista
Närvaro
Godkännande av föredragningslista
Val av justerare
Informationsärenden
1. Verksamhetsinformation
2. Information från barn- och utbildningsförvaltningen
3. Ekonomisk uppföljning
4. Ny läroplan för grundskolan: Lgr22
5. Fördelning av statsbidrag för likvärdig skola
6. Information om samarbete med Skolverket, Samverkan för bästa skola
7. Uppföljning av kommunens aktivitetsansvar höstterminen 2021
8. Uppföljning av ärenden som anmälts via e-tjänstsystemet
9. Utvärdering av värdegrundsuppdraget höstterminen 2021
10. Utvärdering av kunskapsuppdraget höstterminen 2021
Beslutsärenden
11. Internkontroll 2021
12. Svar på revisionsrapport "Uppföljande granskning av intern kontroll avseende fakturering
av hyror och arrenden"
13. Delegationsbeslut
Delgivningar
14. Delgivningar
Övrigt
15. Övrigt
Välkomna!

Ing-Mari Frössevi
Ordförande

Alan Grande
Sekreterare

1

vingaker.se

Barn- och utbildningsnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2022-02-23

xx (xx)

BoU §

Godkännande av föredragningslista
Förslag till beslut
1. Barn- och utbildningsnämnden godkänner föredragningslistan enligt utskickat
förslag.

2

vingaker.se

Barn- och utbildningsnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2022-02-23

xx (xx)

BoU §

Val av justerare
Förslag till beslut
1. Barn- och utbildningsnämnden utser X (X) att jämte ordförande justera protokollet.
Justeringen sker den XX februari på kommunhuset i Vingåker.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Barn- och utbildningsnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2022-02-23

xx (xx)

BoU §

Verksamhetsinformation
Förslag till beslut
Förslag till barn- och utbildningsnämnden
1. Barn- och utbildningsnämnden lägger informationen till handlingarna
Sammanfattning av ärendet
Rektorer för förskolan informerar om projektet ”Aktivt språk” i förskolan.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Barn- och utbildningsnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2022-02-23

xx (xx)

BoU §

Information från barn- och utbildningsförvaltningen
Förslag till beslut
Förslag till barn- och utbildningsnämnden
1. Barn- och utbildningsnämnden lägger informationen till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Förvaltningschef Agneta Arvidsson ger aktuell information från förvaltningen.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Barn- och utbildningsnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2022-02-23

xx (xx)

BoU §

Ekonomisk uppföljning
Förslag till beslut
Förslag till barn- och utbildningsnämnden
1. Barn- och utbildningsnämnden lägger informationen till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Kanslichef Eva Karlsson redovisar det ekonomiska resultatet.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Barn- och utbildningsnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2022-02-23

BoU §

xx (xx)

BU 2022/15

Ny läroplan för grundskolan: Lgr22
Förslag till beslut
Förslag till barn- och utbildningsnämnden
1. Barn- och utbildningsnämnden lägger informationen till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Skolan får ändrade läroplaner och kursplaner hösten 2022. De ändrade läroplanerna
och kursplanerna i grundskolan, grundsärskolan, sameskolan och specialskolan börjar
att gälla höstterminen 2022.
I läroplanens inledande delar finns nya formuleringar om sexualitet, samtycke och
relationer och annat värdegrundsarbete. Det finns ändringar i alla kursplaner på
grundskolenivå.
Alla ändringar ska tillämpas från höstterminen 2022. Det finns inga övergångsregler.
Det betyder att ändringarna börjar gälla samtidigt för alla årskurser.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2022-01-21
Bilaga, Powerpoint-presentation

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum

2022-01-21
Handläggare

Agneta Arvidsson
0151-192 29
Agneta.arvidsson@vingaker.se
Diarienummer

BU 2022/15

Ny läroplan för grundskolan: Lgr22
Förslag till beslut
Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår att
1. Barn- och utbildningsnämnden lägger informationen till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Skolan får ändrade läroplaner och kursplaner hösten 2022
De ändrade läroplanerna och kursplanerna i grundskolan, grundsärskolan, sameskolan
och specialskolan börjar att gälla höstterminen 2022.
I läroplanens inledande delar finns nya formuleringar om sexualitet, samtycke och
relationer och annat värdegrundsarbete.
Det finns ändringar i alla kursplaner på grundskolenivå.
Alla ändringar ska tillämpas från höstterminen 2022. Det finns inga övergångsregler.
Det betyder att ändringarna börjar gälla samtidigt för alla årskurser
Ärendets beredning
Ärendet har beretts på barn- och utbildningsförvaltningen
Avstämning med andra förvaltningar:
☐ Kommunledningsförvaltningen
☐ Kultur- och samhällsbyggnadsförvaltningen
☐ Barn- och utbildningsförvaltningen
☐ Socialförvaltningen
☒ Ärendet behöver inte stämmas av med ovan förvaltningar
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Bakgrund
Läroplanens har tre delar
1. Skolans värdegrund och uppdrag
2. Övergripande mål och riktlinjer
3. Kursplaner
Skolans värdegrund och uppdrag och övergripande mål och riktlinjer
I läroplanernas inledande delar anges skolans värdegrund och uppdrag.
Där finns också övergripande mål och riktlinjer, dels sådana som gäller för alla i
skolan, dels sådana som gäller för lärare eller rektor.
De inledande delarna i läroplanerna innehåller både helt nya formuleringar och en del
omformuleringar. De påverkar både undervisningen och hela skolans
värdegrundsarbete.
• Kunskapsområdet sex- och samlevnad är stärkt och byter namn till sexualitet,
samtycke och relationer.
• Nya formuleringar om jämställdhet. De handlar bland annat om skolans
ansvar för att synliggöra och motverka könsmönster som begränsar elevernas
lärande, val och utveckling.
• I andra delar av skolans värdegrundsarbete handlar formuleringarna bland
annat om skolans ansvar för att förebygga och motverka olika former av
intolerans, våld och förtryck
Kursplaner
De ändrade kursplanerna ska vara ett bättre arbetsverktyg för lärarna. Ämnets syfte
och centrala innehåll har fått ett tydligare fokus i undervisningen och kunskapskraven
ska bli ett bättre stöd när lärarna skriver omdömen och sätter betyg. På så sätt vill vi
bidra till en högre kvalitet och likvärdighet i undervisningen och till att eleverna får
mer tillförlitliga och rättvisande betyg
• Fakta och förståelse betonas mer för att visa att goda ämneskunskaper har ett
värde i sig.
• Omfattningen av det centrala innehållet har setts över i vissa kursplaner.
• Grundläggande kunskaper har stärkts i de lägre årskurserna och mer komplexa
sammanhang introduceras successivt.
• Kunskapskraven är mindre omfattande och detaljerade och öppnar för
varierade bedömningssituationer.
Implementeringsarbetet kommer att ske i skolorna
Läroplanens inledande delar under vårterminen -22
Kursplaner på planeringsdagar i augusti och under hösten -22
Förvaltningens ståndpunkt
Ekonomiska konsekvenser
Beslutet innebär inga ekonomiska konsekvenser.
Bilagor
Måluppfyllelse av Kommunfullmäktiges övergripande mål
Agenda 2030
Barnchecklista
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Beslutet skickas till
Barn och utbildningsnämnden
Agneta Arvidsson
Förvaltningschef
Barn och utbildningsförvaltningen
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Bilaga 1 - Måluppfyllelse av tre av Kommunfullmäktiges
övergripande mål

Hur bidrar beslutet till ett eller flera av KF:s övergripande
mål i kommunplanen? Skriv max 3-4 meningar.
Ekonomi i balans - Kommunens
resultat ska under
mandatperioden uppgå till minst
1 procent av skatteintäkter och
generella statsbidrag.
Skola - Alla barn och ungdomar
ska inspireras, motiveras och få
stöd så att deras självkänsla,
mod och nyfikenhet leder till
utveckling, lärande och
framtidstro.

Förstärkning av kvalité för elevers trygghet,
studiero och möjlighet till lärande

Landsbygdsutveckling - Boende
och verksamma i
Vingåkersbygden upplever att
livskvaliteten är hög, inklusive
tillgången till kommunal service.

Hållbar tillväxt - För varje beslut
i kommunstyrelse och nämnder
ska det framgå hur det bidrar till
tillväxt och genomförandet av
minst ett av de 17
hållbarhetsmålen i agenda
2030.

Se bilaga Agenda 2030.
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Bilaga 2 - Agenda 2030

Hur bidrar beslutet till ett eller flera av målen i Agenda 2030?
Motivera varför och hur. Skriv max 3-4 meningar.
Som stöd kan du använda nyckeltalen i Kolada eller klicka på respektive
mål för att läsa mer.

"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"

God arbetsmiljö för elever och personal
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Möjliggör god undervisning

Likvärdiga förutsättningar

"[Klicka och skriv]"
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Förbättrad arbetsmiljö

"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"
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"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"
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"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"
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Bilaga 3 - Barnchecklista inför beslut
Kommunledningsförvaltningen har tagit fram en barnchecklista som
kommunfullmäktige har antagit och den ska användas vid beslut som direkt eller
indirekt kan påverka barn nu eller i framtiden.
Kommer beslutet direkt eller indirekt beröra barn/ungdomar nu eller i
framtiden?
Ja ☒

Nej ☐

Om JA – Fyll i följande barnchecklista inför beslut:
1. Vilka barn och ungdomar berörs av detta beslut?

Alla elever i kommunens skolor
2. Har barn och ungdomar som kan påverkas av beslutet fått uttrycka sin
mening?
Ja ☐ Nej ☒
På vilket sätt? Vad blev resultatet?

3. Innebär beslutet att barn och ungdomars rätt till likvärdiga villkor beaktas?
(exempelvis med beaktan av kön, sexuell läggning, etniskt ursprung, hälsa,
funktionsnedsättning, tro, social ställning)
Ja ☒ Nej ☐
På vilket sätt?

Läroplansuppdateringen ska främja barns lika villkor till lärande och trygghet

4. Innebär beslutet att barn och ungdomars bästa sätts i främsta rum?
Ja ☒ Nej ☐
På vilket sätt?

Förbättrad miljö för hälsa och lärande

17

Ny läroplan för grundskolan Lgr-22

BoU nämnd 2022-02-27

18

Grundskolan får ny läroplan från och med 1 juli
2022
Läroplanens tre delar

1.Skolans värdegrund och uppdrag
2. Övergripande mål och riktlinjer
3. Kursplaner
19

Läroplanens inledande delar
I läroplanernas inledande delar anges skolans
värdegrund och uppdrag.
Där finns också övergripande mål och riktlinjer, dels
sådana som gäller för alla i skolan, dels sådana som
gäller specifikt för lärare.
Det står också vilket ansvar rektorn har.
De inledande delarna i läroplanerna gäller för skolans
och lärares arbete oberoende av vilket ämne en
lärare undervisar i.

20

Nytt i läroplanens inledande delar

De inledande delarna i läroplanerna innehåller både helt nya formuleringar och en del
omformuleringar. De påverkar både undervisningen och hela skolans
värdegrundsarbete.

• Kunskapsområdet sex- och samlevnad är stärkt och byter namn till sexualitet,
•

•

samtycke och relationer.
Nya formuleringar om jämställdhet. De handlar bland annat om skolans ansvar för att
synliggöra och motverka könsmönster som begränsar elevernas lärande, val och
utveckling.
I andra delar av skolans värdegrundsarbete handlar formuleringarna bland annat om
skolans ansvar för att förebygga och motverka olika former av intolerans, våld och
förtryck
21

Ändringar i kursplaner

De ändrade kursplanerna ska vara ett bättre arbetsverktyg för lärarna. Ämnets
syfte och centrala innehåll har fått ett tydligare fokus i undervisningen och
kunskapskraven ska bli ett bättre stöd när lärarna skriver omdömen och
sätter betyg. På så sätt vill vi bidra till en högre kvalitet och likvärdighet i
undervisningen och till att eleverna får mer tillförlitliga och rättvisande betyg.

22

Ändringar i kursplaner
• Fakta och förståelse betonas mer för att visa att
goda ämneskunskaper har ett värde i sig.
• Omfattningen av det centrala innehållet har setts
över i vissa kursplaner.

• Grundläggande kunskaper har stärkts i de lägre
årskurserna och mer komplexa sammanhang
introduceras successivt.
• Kunskapskraven är mindre omfattande och
detaljerade och öppnar för varierade
bedömningssituationer.
23

Implementering
Läroplanens inledande delar under vårterminen -22
Kursplaner på planeringsdagar i augusti och under hösten -22
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Barn- och utbildningsnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2022-02-23

xx (xx)

BoU §

BU 2022/16

Fördelning av statsbidrag för likvärdig skola
Förslag till beslut
Förslag till barn- och utbildningsnämnden
1. Barn- och utbildningsnämnden lägger informationen till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Statsbidraget för likvärdig skola ska användas till insatser som stärker likvärdighet och
kunskapsutveckling i förskoleklassen, grundskolan och fritidshemmet. Utifrån en
analys av våra behov i Vingåkers kommun har vi valt att satsa på följande områden:
•
•
•
•
•

Stärkt elevhälsa; specialpedagoger och socialpedagoger
Tidiga insatser med fokus på tidig läsinlärning och tidig matematikförståelse
Språkstärkande insatser studiehandledning
Bidrag för att landsbygdsskolor har behov av att täcka kostnader för små klasser
Satsning på studie-och yrkesvägledare till höst 2022

Medlen är fördelade per enhet, se tjänsteutlåtandet.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2022-01-24

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum

2022-01-24
Handläggare

Agneta Arvidsson
0151-192 29
Agneta.arvidsson@vingaker.se
Diarienummer

BU 2022/16

Fördelning av statsbidrag för likvärdig skola
Förslag till beslut
Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår att
1. Barn- och utbildningsnämnden lägger informationen till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Statsbidraget för likvärdig skola ska användas till insatser som stärker likvärdighet och
kunskapsutveckling i förskoleklassen, grundskolan och fritidshemmet. Utifrån en
analys av våra behov i Vingåkers kommun har vi valt att satsa på följande områden:
•
•
•
•
•

Stärkt elevhälsa; specialpedagoger och socialpedagoger
Tidiga insatser med fokus på tidig läsinlärning och tidig matematikförståelse
Språkstärkande insatser studiehandledning
Bidrag för att landsbygdsskolor har behov av att täcka kostnader för små
klasser
Satsning på Studie och yrkesvägledare till höst 2022

Medlen är fördelade per enhet enligt nedan:
Likvärdighetspengar per enhet

per enhet 2022

Enhet

Typ

vt22

ht22
(prel)

Slottsskolan 7-9

Socialpedagog

250 000

250 000

500 000

Matematik spec

300 000

300 000

600 000

Ledningsresurs

400 000

400 000

800 000

Totalt

1 900 000
Sävstaskolan

Tidiga insatser

950 000

950 000

1 900 000
1 900 000

Slottsskolan F-6

Tidiga insatser

850 000

850 000

1 700 000
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Förstärkt elevhälsa

250 000

250 000

500 000
2 200 000

Högsjö skola

Specialpedagog 50 %

160 000

160 000

320 000

Landsbygdsbidrag

120 000

120 000

240 000

Tidiga insatser

170 000

170 000

340 000
900 000

Marmorbyns skola Specialpedagog 50 %

160 000

160 000

320 000

Landsbygdsbidrag

150 000

150 000

300 000

Tidiga insatser

350 000

350 000

700 000
1 320 000

Centrala
elevhälsan

Specialpedagog 20 %

65 000

65 000

130 000
130 000

Kulturskolan

Integration & Samverkan

250 000

200 000

450 000

Kultur för hälsa

100 000

100 000

200 000

Integrationsprojekt

150 000

150 000

Dreamcamp

100 000

100 000
900 000

Totalt Använt
Att fördela

9 250 000
2 022

10 139 239
889 239

kvar

Likvärdighetsbidrag 2022 är 10 139 239 kr

Ärendets beredning
Ärendet har beretts på barn- och utbildningsförvaltningen
Avstämning med andra förvaltningar:
☐ Kommunledningsförvaltningen
☐ Kultur- och samhällsbyggnadsförvaltningen
☐ Barn- och utbildningsförvaltningen
☐ Socialförvaltningen
☒ Ärendet behöver inte stämmas av med ovan förvaltningar
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Bakgrund
Statsbidraget ska användas till att utöka pågående insatser eller utföra nya insatser som
stärker likvärdighet och kunskapsutveckling i förskoleklassen, grundskolan och
fritidshemmet.
Statsbidraget för 2022 är 10 139 239 kr till Vingåkers kommun
(2021 var statsbidraget 10 703 355 kr)
Huvudmannen ansvarar för att analysera sina resultat, identifiera behoven och
prioritera vilka insatser som statsbidraget ska finansiera. Bidraget för 2022 kan
användas för kostnader till insatser under perioden 1 januari-31 december 2022.
Förvaltningens ståndpunkt
Genom att fördela bidraget enligt bifogad tabell säkerställs att de insatser som
genomförs utgår från identifierade behov i verksamheterna. På så sätt ökar
möjligheterna till stärkt likvärdighet och förbättrad kunskapsutveckling.
Ekonomiska konsekvenser
Beslutet innebär inga ekonomiska konsekvenser.
Bilagor
Måluppfyllelse av Kommunfullmäktiges övergripande mål
Agenda 2030
Barnchecklista
Beslutet skickas till
Barn och utbildningsnämnden
Agneta Arvidsson
Förvaltningschef
Barn och utbildningsförvaltningen
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Bilaga 1 - Måluppfyllelse av tre av Kommunfullmäktiges
övergripande mål

Hur bidrar beslutet till ett eller flera av KF:s övergripande
mål i kommunplanen? Skriv max 3-4 meningar.
Ekonomi i balans - Kommunens
resultat ska under
mandatperioden uppgå till minst
1 procent av skatteintäkter och
generella statsbidrag.
Skola - Alla barn och ungdomar
ska inspireras, motiveras och få
stöd så att deras självkänsla,
mod och nyfikenhet leder till
utveckling, lärande och
framtidstro.

Förstärkning av kvalité för elevers trygghet,
studiero och möjlighet till lärande

Landsbygdsutveckling - Boende
och verksamma i
Vingåkersbygden upplever att
livskvaliteten är hög, inklusive
tillgången till kommunal service.

Hållbar tillväxt - För varje beslut
i kommunstyrelse och nämnder
ska det framgå hur det bidrar till
tillväxt och genomförandet av
minst ett av de 17
hållbarhetsmålen i agenda
2030.

Se bilaga Agenda 2030.
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Bilaga 2 - Agenda 2030

Hur bidrar beslutet till ett eller flera av målen i Agenda 2030?
Motivera varför och hur. Skriv max 3-4 meningar.
Som stöd kan du använda nyckeltalen i Kolada eller klicka på respektive
mål för att läsa mer.

"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"

God arbetsmiljö för elever och personal
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Möjliggör god undervisning

Likvärdiga förutsättningar

"[Klicka och skriv]"
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Förbättrad arbetsmiljö

"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"
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"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"
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"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"
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Bilaga 3 - Barnchecklista inför beslut
Kommunledningsförvaltningen har tagit fram en barnchecklista som
kommunfullmäktige har antagit och den ska användas vid beslut som direkt eller
indirekt kan påverka barn nu eller i framtiden.
Kommer beslutet direkt eller indirekt beröra barn/ungdomar nu eller i
framtiden?
Ja ☒

Nej ☐

Om JA – Fyll i följande barnchecklista inför beslut:
1. Vilka barn och ungdomar berörs av detta beslut?

Alla elever i kommunens skolor
2. Har barn och ungdomar som kan påverkas av beslutet fått uttrycka sin
mening?
Ja ☐ Nej ☒
På vilket sätt? Vad blev resultatet?

3. Innebär beslutet att barn och ungdomars rätt till likvärdiga villkor beaktas?
(exempelvis med beaktan av kön, sexuell läggning, etniskt ursprung, hälsa,
funktionsnedsättning, tro, social ställning)
Ja ☒ Nej ☐
På vilket sätt?

Bidraget och fördelningen ska främja barns lika villkor till lärande och trygghet

4. Innebär beslutet att barn och ungdomars bästa sätts i främsta rum?
Ja ☒ Nej ☐
På vilket sätt?

Förbättrad miljö för hälsa och lärande
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Barn- och utbildningsnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2022-02-23

xx (xx)

BoU §

BU 2021/158

Information om samarbete med Skolverket, Samverkan
för bästa skola
Förslag till beslut
Förslag till barn- och utbildningsnämnden
1. Barn- och utbildningsnämnden lägger informationen till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Under våren 2022 genomför Skolverkets undervisningsråd planering av insatser
tillsammans med berörda personer i barn- och utbildningsförvaltningens
ledningsgrupp. Skolchefen/förvaltningschefen samt de rektorer som leder
Sävstaskolan, Högsjö skola och förskolan i Vingåkers kommun kommer att få
handledning av medarbetare vid Högskolan Dalarna. Handledningen inriktas främst på
ledarskap och att skapa förutsättningar för utvecklingsarbete, och insatserna har
formats utifrån respektive enhets behov.
Högsjö skola
Insatsen kommer att rikta sig mot skolans rektor under första året, och den innebär:
• Stöd i att skapa en hållbar drift- och en utvecklingsorganisation.
• Verktyg till rektor för att kunna tydliggöra roller och ansvarsområden i
organisationen.
• Stöd till rektor i att få till tydliga informationskanaler, främst gentemot
pedagoger som har tjänster på flera skolor.
Sävstaskolan
Insatsen kommer att fokusera på att:
• Utveckla lektionsobservationer som en del av det systematiska kvalitetsarbetet.
• Utveckla ett långsiktigt hållbart angreppssätt att följa upp kompetensutveckling
för personal.
• Utveckla rektors ledarskap.
Förskola – rektorsområde 1
Insatsen kommer att fokusera på att:
• Stärka rektors ledarskap och tydliggöra rektors roll.
• Skapa förståelse hos arbetslagsledarna om deras uppdrag.
• Förbättra analysarbete och värdegrundsarbete
• Skapa ett hållbart system för återkoppling.
Förskola – rektorsområde 2
Insatsen kommer att fokusera på att:
• Skapa tydliga verktyg för analysarbetet i förskolan
• Tillhandahålla ett vetenskapligt bollplank till rektor för att ytterligare kunna
utveckla ledarskapet med koppling till rektors olika enheter.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Barn- och utbildningsnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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Förskola – rektorsområde 3
Insatsen kommer att fokusera på att:
• Förtydliga det kollegiala ledarskapet med roller och ansvar i hela organisationen.
• Ge rektor verktyg för att kunna skapa förutsättningar för medarbetarna att
analysera sitt arbete och arbeta vidare utifrån analysresultaten.
• Utveckla angreppssätt för rektor att genomföra observationer i verksamheten och
återkoppla till medarbetare.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2022-01-26

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum

2022-01-26
Handläggare

My Zinderland
0151 – 193 95
my.zinderland@vingaker.se
Diarienummer

BU 2021/158

Information om samarbete med Skolverket, Samverkan
för bästa skola
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår att
1. Barn- och utbildningsnämnden lägger informationen till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Under våren 2022 genomför Skolverkets undervisningsråd planering av insatser
tillsammans med berörda personer i barn- och utbildningsförvaltningens
ledningsgrupp. Skolchefen/förvaltningschefen samt de rektorer som leder
Sävstaskolan, Högsjö skola och förskolan i Vingåkers kommun kommer att få
handledning av medarbetare vid Högskolan Dalarna. Handledningen inriktas främst på
ledarskap och att skapa förutsättningar för utvecklingsarbete, och insatserna har
formats utifrån respektive enhets behov.
Högsjö skola
Insatsen kommer att rikta sig mot skolans rektor under första året, och den innebär:
• stöd i att skapa en hållbar drift- och en utvecklingsorganisation.
• verktyg till rektor för att kunna tydliggöra roller och ansvarsområden i
organisationen.
• stöd till rektor i att få till tydliga informationskanaler, främst gentemot
pedagoger som har tjänster på flera skolor.
Sävstaskolan
Insatsen kommer att fokusera på att:
• utveckla lektionsobservationer som en del av det systematiska kvalitetsarbetet.
• utveckla ett långsiktigt hållbart angreppssätt att följa upp
kompetensutveckling för personal.
• utveckla rektors ledarskap.
Förskola – rektorsområde 1
Insatsen kommer att fokusera på att:
• stärka rektors ledarskap och tydliggöra rektors roll.
• skapa förståelse hos arbetslagsledarna om deras uppdrag.
• förbättra analysarbete och värdegrundsarbete.
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•

skapa ett hållbart system för återkoppling.

Förskola – rektorsområde 2
Insatsen kommer att fokusera på att:
• skapa tydliga verktyg för analysarbetet i förskolan
• tillhandahålla ett vetenskapligt bollplank till rektor för att ytterligare kunna
utveckla ledarskapet med koppling till rektors olika enheter.
Förskola – rektorsområde 3
Insatsen kommer att fokusera på att:
• förtydliga det kollegiala ledarskapet med roller och ansvar i hela
organisationen.
• ge rektor verktyg för att kunna skapa förutsättningar för medarbetarna att
analysera sitt arbete och arbeta vidare utifrån analysresultaten.
• utveckla angreppssätt för rektor att genomföra observationer i verksamheten
och återkoppla till medarbetare.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts av barn- och utbildningsförvaltningen.
Avstämning med andra förvaltningar:
☐ Kommunledningsförvaltningen
☐ Kultur- och samhällsbyggnadsförvaltningen
☐ Barn- och utbildningsförvaltningen
☐ Socialförvaltningen
☒ Ärendet behöver inte stämmas av med ovan förvaltningar
Bakgrund
I början av höstterminen 2021 formades en överenskommelse mellan Vingåkers
kommun och Skolverket, om Samverkan för bästa skola. Insatsen riktar sig mot
Sävstaskolan, Högsjö skola samt förskolan i Vingåker.
Förvaltningens ståndpunkt
Förvaltningen anser att det samarbete som inletts med Skolverket under hösten 2021
behövs för att återstående enheter som behöver det, ska få stöd i arbetet med att hitta
och hålla rätt riktning i sin utveckling.
Ekonomiska konsekvenser
Denna information innebär inga ekonomiska konsekvenser.
Bilagor
Måluppfyllelse av Kommunfullmäktiges övergripande mål
Agenda 2030
Barnchecklista
Agneta Arvidsson
Förvaltningschef
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Bilaga 1 - Måluppfyllelse av tre av Kommunfullmäktiges
övergripande mål

Hur bidrar beslutet till ett eller flera av KF:s övergripande
mål i kommunplanen? Skriv max 3-4 meningar.
Ekonomi i balans - Kommunens
resultat ska under
mandatperioden uppgå till minst
1 procent av skatteintäkter och
generella statsbidrag.
Skola - Alla barn och ungdomar
ska inspireras, motiveras och få
stöd så att deras självkänsla,
mod och nyfikenhet leder till
utveckling, lärande och
framtidstro.

Landsbygdsutveckling - Boende
och verksamma i
Vingåkersbygden upplever att
livskvaliteten är hög, inklusive
tillgången till kommunal service.

I linje med Vingåkers landsbygdsstrategi tar
arbetet som sker inom ramen för Samverkan
för bästa skola sikte på likvärdighet. Genom
samarbetet med Skolverket ökar
likvärdigheten inom och mellan Vingåkers
kommunala skolor och förskolor, så att
utbildningen i kommunens kransorter och i
centralorten är likvärdig.

Hållbar tillväxt - För varje beslut
i kommunstyrelse och nämnder
ska det framgå hur det bidrar till
tillväxt och genomförandet av
minst ett av de 17
hållbarhetsmålen i agenda
2030.
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Bilaga 2 - Agenda 2030

Hur bidrar beslutet till ett eller flera av målen i Agenda 2030?
Motivera varför och hur. Skriv max 3-4 meningar.
Som stöd kan du använda nyckeltalen i Kolada eller klicka på respektive
mål för att läsa mer.
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Genom samarbetet med Skolverket förbättras
förutsättningarna för kommunen att ge alla barn och
elever i Vingåker en likvärdig utbildning som leder
till hög måluppfyllelse.
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Bilaga 3 - Barnchecklista inför beslut
Kommunledningsförvaltningen har tagit fram en barnchecklista som
kommunfullmäktige har antagit och den ska användas vid beslut som direkt eller
indirekt kan påverka barn nu eller i framtiden.
Kommer beslutet direkt eller indirekt beröra barn/ungdomar nu eller i
framtiden?
Ja ☒

Nej ☐

Om JA – Fyll i följande barnchecklista inför beslut:
1. Vilka barn och ungdomar berörs av detta beslut?

Barn och elever i nämndens verksamheter, nu och i framtiden.

2. Har barn och ungdomar som kan påverkas av beslutet fått uttrycka sin
mening?
Ja ☐ Nej ☒
På vilket sätt? Vad blev resultatet?

3. Innebär beslutet att barn och ungdomars rätt till likvärdiga villkor beaktas?
(exempelvis med beaktan av kön, sexuell läggning, etniskt ursprung, hälsa,
funktionsnedsättning, tro, social ställning)
Ja ☒ Nej ☐
På vilket sätt?

Samarbetet syftar till att öka likvärdigheten och måluppfyllelsen för alla barn
och elever.

4. Innebär beslutet att barn och ungdomars bästa sätts i främsta rum?
Ja ☒ Nej ☐
På vilket sätt?

Samarbetet syftar till att öka likvärdigheten och måluppfyllelsen för alla barn
och elever.
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Barn- och utbildningsnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2022-02-23
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Uppföljning av kommunens aktivitetsansvar
höstterminen 2021
Förslag till beslut
Förslag till barn- och utbildningsnämnden
1. Barn- och utbildningsnämnden lägger informationen till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Kommunen har enligt skollagen ett aktivitetsansvar för ungdomar som har fullföljt sin
skolplikt men inte fyllt 20 år och som inte genomför eller har fullföljt utbildning på
nationella program på gymnasieskolan, gymnasiesärskolan eller motsvarande
utbildning, arbetar, har annan sysselsättning eller saknar sysselsättning.
Alternativ sysselsättning
I december 2021 var det 34 ungdomar som varken studerade på ett nationellt program
eller ett introduktionsprogram. Sysselsättningen för dessa var i stället: (22st) Ingen
sysselsättning, (9st) arbete och (3st) folkhögskola.
Avbrutna gymnasiestudier
Åren 2013–2015 hoppade cirka 5–6 elever per läsår av gymnasieskolan, 2016–2017
fördubblades det till cirka 11–12 elever per läsår. Sedan 2018–2019 har det legat på ca
11–12 elever per termin, dvs 22–24 elever per läsår. Vårterminen 2021 avbröt dock
bara 6 elever sina gymnasiestudier (4 pojkar och 2 flickor). Minskningen under våren
2021 i förhållande till hösten 2020, berodde troligtvis på Corona och att elever skolkat
mindre då de varit hemma med distansstudier.

Höstterminen 2021 avbröt 14 elever sina gymnasiestudier (8 pojkar och 6 flickor). Av
dessa gick 2 stycken i årskurs 3, 5 stycken i årskurs 2 och 7 stycken i årskurs 1.
Detta innebär att antalet elever som avbrutit sina gymnasiestudier har mer än
fyrdubblats mellan läsåret 13/14 och läsåret 18/19. Därefter har det legat på en jämn
nivå fram till vårterminen 2021 då det minskade, för att återigen öka under hösten
2021.
Av de 14 elever som avbröt sina studier höstterminen 2021 har 3 börjat arbeta och 11
har ingen sysselsättning.
Inflyttade elever
Antalet studerande gymnasieelever varierar under läsåret, varje månad är det några
som flyttar in eller ut och ibland hoppar av. Statistik tas ut den 15:e i varje månad och
har under höstterminen 2021 pendlat mellan 389 och 400 elever. Utflyttningen har
varit något större än inflyttningen.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2022-01-25

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

47

vingaker.se

1 (10)

TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum

2022-01-25
Handläggare

Catarina Djupström
0151-191 49
Catarina.Djupstrom@vingaker.se
Diarienummer

BU 2022/10

Uppföljning av kommunens aktivitetsansvar (KAA) –
höstterminen 2021
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår att
1. Barn- och utbildningsnämnden lägger informationen till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Kommunen har enligt skollagen ett aktivitetsansvar för ungdomar som har fullföljt sin
skolplikt men inte fyllt 20 år och som inte genomför eller har fullföljt utbildning på
nationella program på gymnasieskolan, gymnasiesärskolan eller motsvarande
utbildning, arbetar, har annan sysselsättning eller saknar sysselsättning.
Alternativ sysselsättning
I december 2021 var det 34 ungdomar som varken studerade på ett nationellt program
eller ett introduktionsprogram. Sysselsättningen för dessa var i stället:

Sysselsättning - ungdomar som inte studerar på
gymnasiet
3

9

22

Ingen sysselsättning

Arbete

Folkhögskola
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Avbrutna gymnasiestudier
Åren 2013–2015 hoppade cirka 5–6 elever per läsår av gymnasieskolan, 2016–2017
fördubblades det till cirka 11–12 elever per läsår. Sedan 2018–2019 har det legat på ca
11–12 elever per termin, dvs 22–24 elever per läsår. Vårterminen 2021 avbröt dock
bara 6 elever sina gymnasiestudier (4 pojkar och 2 flickor). Minskningen under våren
2021 i förhållande till hösten 2020, berodde troligtvis på Corona och att elever skolkat
mindre då de varit hemma med distansstudier.
Höstterminen 2021 avbröt 14 elever sina gymnasiestudier (8 pojkar och 6 flickor). Av
dessa gick 2 stycken i årskurs 3, 5 stycken i årskurs 2 och 7 stycken i årskurs 1.
Detta innebär att antalet elever som avbrutit sina gymnasiestudier har mer än
fyrdubblats mellan läsåret 13/14 och läsåret 18/19. Därefter har det legat på en jämn
nivå fram till vårterminen 2021 då det minskade, för att återigen öka under hösten
2021.

Antal elever som avbrutit studierna 2013-2021
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Av de 14 elever som avbröt sina studier höstterminen 2021 har 3 börjat arbeta och 11
har ingen sysselsättning.
Inflyttade elever
Antalet studerande gymnasieelever varierar under läsåret, varje månad är det några
som flyttar in eller ut och ibland hoppar av. Statistik tas ut den 15:e i varje månad och
har under höstterminen 2021 pendlat mellan 389 och 400 elever. Utflyttningen har
varit något större än inflyttningen.

49

vingaker.se

3 (10)

Ärendets beredning
Barn- och utbildningsförvaltningens kansli har tillsammans med studie- och
yrkesvägledare berett ärendet.
Avstämning med andra förvaltningar:
☐ Kommunledningsförvaltningen
☐ Kultur- och samhällsbyggnadsförvaltningen
☐ Barn- och utbildningsförvaltningen
☐ Socialförvaltningen
☒ Ärendet behöver inte stämmas av med ovan förvaltningar
Bakgrund
Kommunen har enligt skollagen ett aktivitetsansvar för ungdomar som har fullföljt sin
skolplikt men inte fyllt 20 år och som inte genomför eller har fullföljt utbildning på
nationella program på gymnasieskolan, gymnasiesärskolan eller motsvarande
utbildning, arbetar, har annan sysselsättning eller saknar sysselsättning
Aktivitetsansvaret innebär att kommunen löpande under året ska hålla sig informerad
om hur kommunens ungdomar är sysselsatta. Kommunen ska erbjuda lämpliga
individuella åtgärder till de ungdomar som omfattas av aktivitetsansvaret. Åtgärderna
ska i första hand syfta till att motivera den enskilde att påbörja eller återuppta
utbildning. Kommunen ska också dokumentera sina insatser på lämpligt sätt och föra
ett register över ungdomarna. Kommunens skyldighet regleras i 29 kap 9 § skollagen.
Förvaltningens ståndpunkt
Förvaltningen föreslår att nämnden lägger informationen till handlingarna.
Ekonomiska konsekvenser
Beslutet i sig innebär inga ekonomiska konsekvenser för barn- och
utbildningsnämnden.
Bilagor
Måluppfyllelse av Kommunfullmäktiges övergripande mål
Agenda 2030
Barnchecklista
Beslutet skickas till
Barn- och utbildningsförvaltningen

Agneta Arvidsson
Förvaltningschef
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Bilaga 1 - Måluppfyllelse av tre av Kommunfullmäktiges
övergripande mål

Hur bidrar beslutet till ett eller flera av KF:s övergripande
mål i kommunplanen? Skriv max 3-4 meningar.
Ekonomi i balans - Kommunens
resultat ska under
mandatperioden uppgå till minst
1 procent av skatteintäkter och
generella statsbidrag.
Skola - Alla barn och ungdomar
ska inspireras, motiveras och få
stöd så att deras självkänsla,
mod och nyfikenhet leder till
utveckling, lärande och
framtidstro.

Genom att granska det arbete som görs inom
ramen för kommunens aktivitetsansvar
säkerställs att kommunen inkluderar alla
ungdomar i Kommunfullmäktiges ”skolmål”.

Landsbygdsutveckling - Boende
och verksamma i
Vingåkersbygden upplever att
livskvaliteten är hög, inklusive
tillgången till kommunal service.

Hållbar tillväxt - För varje beslut
i kommunstyrelse och nämnder
ska det framgå hur det bidrar till
tillväxt och genomförandet av
minst ett av de 17
hållbarhetsmålen i agenda
2030.

Se bilaga Agenda 2030.
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Bilaga 2 - Agenda 2030

Hur bidrar beslutet till ett eller flera av målen i Agenda 2030?
Motivera varför och hur. Skriv max 3-4 meningar.
Som stöd kan du använda nyckeltalen i Kolada eller klicka på respektive
mål för att läsa mer.

"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"
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Genom att granska det arbete som görs inom ramen
för kommunens aktivitetsansvar säkerställs att
kommunen inkluderar alla ungdomar i
Kommunfullmäktiges ”skolmål”.

"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"
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"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"
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"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"
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"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"
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Bilaga 3 - Barnchecklista inför beslut
Kommunledningsförvaltningen har tagit fram en barnchecklista som
kommunfullmäktige har antagit och den ska användas vid beslut som direkt eller
indirekt kan påverka barn nu eller i framtiden.
Kommer beslutet direkt eller indirekt beröra barn/ungdomar nu eller i
framtiden?
Ja ☒

Nej ☐

Om JA – Fyll i följande barnchecklista inför beslut:
1. Vilka barn och ungdomar berörs av detta beslut?

Gymnasieungdomar

2. Har barn och ungdomar som kan påverkas av beslutet fått uttrycka sin
mening?
Ja ☒ Nej ☐
På vilket sätt? Vad blev resultatet?

Studie- och yrkesvägledaren samverkar med eleven om vilka åtgärder som kan
sättas in.

3. Innebär beslutet att barn och ungdomars rätt till likvärdiga villkor beaktas?
(exempelvis med beaktan av kön, sexuell läggning, etniskt ursprung, hälsa,
funktionsnedsättning, tro, social ställning)
Ja ☒ Nej ☐
På vilket sätt?

Både flickor och pojkar ingår i kommunala aktivitetsansvaret.

4. Innebär beslutet att barn och ungdomars bästa sätts i främsta rum?
Ja ☒ Nej ☐
På vilket sätt?

Kommunen ansvarar för att elever upp till 20 års ålder, som inte genomför
eller har fullföljt utbildning på nationella program på gymnasieskolan,
gymnasiesärskolan eller motsvarande utbildning, arbetar, har annan
sysselsättning eller saknar sysselsättning.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
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Uppföljning av ärenden som anmälts via etjänstsystemet
Förslag till beslut
Förslag till barn- och utbildningsnämnden
1. Barn- och utbildningsnämnden lägger informationen till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
En uppföljning av de ärenden som anmälts via förvaltningens e-tjänster har
genomförts. Anmälningarna handlar om kränkande behandling, skadegörelse samt
olycksfall och tillbud.
Här följer en sammanfattning av vad uppföljningen visat.
Kränkande behandling
• Antalet anmälda händelser ökade med 28 procent jämfört med året innan, från 216
till 277.

•

Kravet att skyndsamt anmäla händelser möts i 70 procent av ärendena, vilket är en
förbättring sedan året innan då kravet möttes i 54 procent av ärendena.

•

För att förbättra förutsättningarna att möta lagkraven när det gäller att förebygga
och åtgärda kränkande behandling planeras flera åtgärder under 2022, bland annat:
o Utveckling av e-tjänsten, exempelvis genom att förbättra
användargränssnittet och personuppgiftshanteringen.
o Ny mall för enheternas Trygghetsplan.

Skadegörelse
• Antalet anmälda händelser ökade med 160 procent jämfört med året innan, från 10
till 26.
•
•
•

I 42 procent av händelserna som anmälts har det varit känt vem eller vilka som
deltagit i skadegörelsen.
46 procent av händelserna som anmälts i e-tjänsten har också polisanmälts.
För att förebygga skadegörelse framöver ska en ansökan om tillstånd för
kamerabevakning göras hos Integritetsmyndigheten under 2022.

Olycksfall och tillbud
• Antalet händelser har ökat med 55 procent jämfört med året innan, från 78 till 121.

•

69 procent av de anmälda händelserna utgjordes av olycksfall, och 31 procent av
tillbud.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2022-02-02
Bilaga, Uppföljning av ärenden som anmälts via e-tjänster

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum

2022-02-02
Handläggare

My Zinderland
0151-193 95
My.Zinderland@vingaker.se
Diarienummer

BU 2020/297

Uppföljning av ärenden som anmälts via etjänstsystemet
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår att
1. Barn- och utbildningsnämnden lägger informationen till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
En uppföljning av de ärenden som anmälts via förvaltningens e-tjänster har
genomförts. Anmälningarna handlar om kränkande behandling, skadegörelse samt
olycksfall och tillbud.
Här följer en sammanfattning av vad uppföljningen visat.
Kränkande behandling
•

Antalet anmälda händelser ökade med 28 procent jämfört med året innan, från
216 till 277.

•

Kravet att skyndsamt anmäla händelser möts i 70 procent av ärendena, vilket
är en förbättring sedan året innan då kravet möttes i 54 procent av ärendena.

•

För att förbättra förutsättningarna att möta lagkraven när det gäller att
förebygga och åtgärda kränkande behandling planeras flera åtgärder under
2022, bland annat:
o Utveckling av e-tjänsten, exempelvis genom att förbättra
användargränssnittet och personuppgiftshanteringen.
o Ny mall för enheternas Trygghetsplan.

Skadegörelse
•
•
•
•

Antalet anmälda händelser ökade med 160 procent jämfört med året innan,
från 10 till 26.
I 42 procent av händelserna som anmälts har det varit känt vem eller vilka
som deltagit i skadegörelsen.
46 procent av händelserna som anmälts i e-tjänsten har också polisanmälts.
För att förebygga skadegörelse framöver ska en ansökan om tillstånd för
kamerabevakning göras hos Integritetsmyndigheten under 2022.
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Olycksfall och tillbud
•
•

Antalet händelser har ökat med 55 procent jämfört med året innan, från 78 till
121.
69 procent av de anmälda händelserna utgjordes av olycksfall, och 31 procent
av tillbud.

Ärendets beredning
Ärendet har beretts av barn- och utbildningsförvaltningen.
Avstämning med andra förvaltningar:
☐ Kommunledningsförvaltningen
☐ Kultur- och samhällsbyggnadsförvaltningen
☐ Barn- och utbildningsförvaltningen
☐ Socialförvaltningen
☒ Ärendet behöver inte stämmas av med ovan förvaltningar
Bakgrund
Ett av barn- och utbildningsnämndens resultatmål är att barn, elever och medarbetare i
nämndens verksamheter känner sig trygga och upplever att de har de bästa
förutsättningarna för lärande och utveckling. En del i arbetet för att uppnå målet är det
som görs för att förebygga och åtgärda kränkande behandling, skadegörelse samt
olycksfall och tillbud.
Uppföljningen förväntas bidra till ett förbättringsarbete som ökar möjligheten för att
Barn- och utbildningsnämndens resultatmål uppnås.
Förvaltningens ståndpunkt
Förvaltningen anser att uppföljningen ger en tydlig bild av de anmälningar som gjorts
i e-tjänsterna under 2021, och att den lyfter fram flera av de utvecklingsbehov som
behövs när det gäller e-tjänsterna.
Ekonomiska konsekvenser
Uppföljningen innebär inga ekonomiska konsekvenser.
Bilagor
Måluppfyllelse av Kommunfullmäktiges övergripande mål
Agenda 2030
Barnchecklista
Uppföljning av ärenden som anmälts via e-tjänster BOU 2021
Beslutet skickas till
Barn- och utbildningsnämnden

Agneta Arvidsson
Förvaltningschef
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Bilaga 1 - Måluppfyllelse av tre av Kommunfullmäktiges
övergripande mål

Hur bidrar beslutet till ett eller flera av KF:s övergripande
mål i kommunplanen? Skriv max 3-4 meningar.
Ekonomi i balans - Kommunens
resultat ska under
mandatperioden uppgå till minst
1 procent av skatteintäkter och
generella statsbidrag.

Skola - Alla barn och ungdomar
ska inspireras, motiveras och få
stöd så att deras självkänsla,
mod och nyfikenhet leder till
utveckling, lärande och
framtidstro.

För att kunna uppnå kommunfullmäktiges
mål när det gäller skolan krävs att både barn,
elever och personal upplever att miljön i
verksamheten är trygg och lugn.
Uppföljningen av hanteringen av de
händelser som avviker från detta förväntas
bidra till en större förståelse för nuläget i
verksamheterna. Därigenom kan ett ännu mer
ändamålsenligt utvecklingsarbete
genomföras.

Landsbygdsutveckling - Boende
och verksamma i
Vingåkersbygden upplever att
livskvaliteten är hög, inklusive
tillgången till kommunal service.

Hållbar tillväxt - För varje beslut
i kommunstyrelse och nämnder
ska det framgå hur det bidrar till
tillväxt och genomförandet av
minst ett av de 17
hållbarhetsmålen i agenda
2030.

Se bilaga Agenda 2030.
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Bilaga 2 - Agenda 2030

Hur bidrar beslutet till ett eller flera av målen i Agenda 2030?
Motivera varför och hur. Skriv max 3-4 meningar.
Som stöd kan du använda nyckeltalen i Kolada eller klicka på respektive
mål för att läsa mer.

En trygg och lugn miljö är viktig för allas hälsa och
välbefinnande. Genom denna uppföljning förväntas
förutsättningarna för detta bli ännu bättre i
nämndens verksamheter.
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Bilaga 3 - Barnchecklista inför beslut
Kommunledningsförvaltningen har tagit fram en barnchecklista som
kommunfullmäktige har antagit och den ska användas vid beslut som direkt eller
indirekt kan påverka barn nu eller i framtiden.
Kommer beslutet direkt eller indirekt beröra barn/ungdomar nu eller i
framtiden?
Ja ☐

Nej ☐

Om JA – Fyll i följande barnchecklista inför beslut:
1. Vilka barn och ungdomar berörs av detta beslut?

Barn och elever i Barn- och utbildningsnämnden verksamheter.

2. Har barn och ungdomar som kan påverkas av beslutet fått uttrycka sin
mening?
Ja ☐ Nej ☒
På vilket sätt? Vad blev resultatet?

3. Innebär beslutet att barn och ungdomars rätt till likvärdiga villkor beaktas?
(exempelvis med beaktan av kön, sexuell läggning, etniskt ursprung, hälsa,
funktionsnedsättning, tro, social ställning)
Ja ☐ Nej ☐
På vilket sätt?

Ja, uppföljningen bidrar till det främjande arbetet för likabehandling inom
nämndens verksamheter.

4. Innebär beslutet att barn och ungdomars bästa sätts i främsta rum?
Ja ☒ Nej ☐
På vilket sätt?

Ett välfungerande system för hantering av avvikelser när det gäller barn och
elevers trygghet bidrar till barnets bästa.
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Inledning
Uppföljningen avser ärenden som har inkommit under perioden januari-december 2021 inom dessa
kategorier:
1. Kränkande behandling, diskriminering och trakasserier, inklusive Hot och våld
2. Skadegörelse
3. Olycksfall och tillbud
Underlag
Uppföljningen baseras på data från e-tjänstsystemet.

1

Kränkande behandling

2021

2020

Antal anmälda händelser

277

216

Andel av e-tjänstanmälningar som gjorts inom 2 dygn

70 %

54 %

Snittid från att personal fått kännedom om händelse till den anmälts

4 dygn

7 dygn

Maxtid från att personal fått kännedom om händelse till den anmälts

153 dygn

107 dygn

Under 2021 har 277 anmälningar om kränkande behandling gjorts i e-tjänstsystemet. Antalet var 216
året innan vilket innebär att antalet anmälningar har ökat med 28 procent.
Tid från att personal fått kännedom om händelse till den anmälts
För att möta skyndsamhetskravet krävs att händelsen anmäls och utreds så snart som möjligt, men
senast inom 2 dygn från det att den har inträffat.
Kravet att skyndsamt anmäla händelser möts i 70 procent av ärendena som anmälts via etjänstsystemet. Det innebär en förbättring från året innan då kravet möttes i 54 procent av ärendena.
Kravet att skyndsamt anmäla händelser har inte mötts i cirka 30 procent av de anmälda ärendena. Det
innebär att ytterligare åtgärder behöver genomföras för att förutsättningarna att möta kravet ska vara
tillräckliga.
Förbättringsåtgärder
För att förbättra förutsättningarna att möta lagkraven när det gäller att förebygga och åtgärda
kränkande behandling planeras flera åtgärder under 2022:
•

•

Utveckling av e-tjänsten:
o Förbättra användargränssnittet genom att göra om flera fritextfrågor till flervalsfrågor.
o Förbättra personuppgiftshanteringen genom att begränsa ärendeåtkomsten utifrån
användare.
o Se över och utveckla de delar som handlar om dokumentation av utredning och
åtgärder. Genom utvecklingen ska dessa delar kunna bidra till att vi både möter
lagkraven inom området, och samtidigt kan underlätta det praktiska
dokumentationsarbetet på enheterna.
o Genomföra utbildningsinsatser och tillhandahålla support och stödmaterial för att
säkerställa implementeringen av e-tjänsten.
Ny mall för enheternas Trygghetsplan.

2
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2

Skadegörelse

2021

2020

26

10

Andel anmälningar där det är känt vem som deltagit

42 %

40 %

Andel anmälningar som polisanmälts

46 %

40 %

Andel anmälningar om händelser som skett i eller vid grundskolebyggnad

73 %

90 %

Andel anmälningar om händelser som skett i eller vid förskolebyggnad

27 %

10 %

Andel anmälningar om händelser som skett i eller vid byggnad i
centralorten

85 %

90 %

Andel händelser om händelser som skett i eller vid byggnad i en kransort

15 %

10 %

Antal anmälda händelser

Förbättringsåtgärder
Barn- och utbildningsnämnden avser ansöka om tillstånd för kamerabevakning av gårdar till vissa av
de enheter som i störst utsträckning utsatts för skadegörelse. Syftet med kamerabevakningen är att
förebygga skadegörelse framöver, och samtal pågår just nu med kommunens fastighetsbolag för att
reda ut var ansvaret för en eventuell kamerabevakning ligger.
I övrigt fortsätter arbetet med att förebygga skadegörelse tillsammans med kommunens
brottsförebyggande råd.

3

Olycksfall och tillbud

2021

2020

Antal anmälda händelser totalt

121

78

Andel anmälda olycksfall

69 %

72 %

Andel anmälda tillbud

31 %

28 %

Andel anmälningar om händelser som skett inom grundskola/fritidshem

53 %

53 %

Andel anmälningar om händelser som skett inom förskolan

47 %

47 %

3
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2022-02-23

BoU §

xx (xx)

BU 2022/11

Utvärdering av värdegrundsuppdraget höstterminen
2021
Förslag till beslut
Förslag till barn- och utbildningsnämnden
1. Barn- och utbildningsnämnden lägger informationen till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Vid varje terminsslut utvärderas i vilken utsträckning de nationella värdegrundsmålen
uppnås i våra verksamheter. Värdegrundsmålen i läroplanen är fem stycken och vid
slutet av höstterminen 2021 utvärderas ett av dem:
”Skolans mål är att varje elev tar avstånd från att människor utsätts för
diskriminering, förtryck och kränkande behandling, samt medverkar till att hjälpa
andra människor”.
Som underlag för utvärderingen har statistik över antal kränkningar som anmälts i etjänsten samt verksamheternas Trygghetsplaner använts. Det kan konstateras att det
förekommer kränkningar i våra verksamheter.
I bilagan, Utvärdering av värdegrundsuppdraget ht-21, beskrivs de mönster vi
upptäckt, vad personalen efterfrågar för ett förbättrat arbete med detta samt vad
rektorerna uppger att de behöver göra för insatser. Huvudmannen behöver se över
mallen för Trygghetsplanen för att göra den mer lättillgänglig och användbar i det
dagliga arbetet med personal och elever.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2022-01-28
Bilaga, Utvärdering av värdegrundsuppdraget ht-21

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum

2022-01-28
Handläggare

Eva Karlsson
0151-191 11
Eva.karlsson@vingaker.se
Diarienummer

BU 2022/11

Utvärdering av värdegrundsuppdraget höstterminen 2021
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår att
1. Barn- och utbildningsnämnden lägger informationen till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Vid varje terminsslut utvärderas i vilken utsträckning de nationella värdegrundsmålen
uppnås i våra verksamheter. Värdegrundsmålen i läroplanen är fem stycken och vid
slutet av höstterminen 2021 utvärderas ett av dem
”Skolans mål är att varje elev tar avstånd från att människor utsätts för
diskriminering, förtryck och kränkande behandling, samt medverkar till att hjälpa
andra människor”.
Som underlag för utvärderingen har statistik över antal kränkningar som anmälts i etjänsten samt verksamheternas Trygghetsplaner använts.
Det kan konstateras att det förekommer kränkningar i våra verksamheter. I bilagan,
Utvärdering av värdegrundsuppdraget ht-21, beskrivs de mönster vi upptäckt, vad
personalen efterfrågar för ett förbättrat arbete med detta samt vad rektorerna uppger att
de behöver göra för insatser.
Huvudmannen behöver se över mallen för Trygghetsplanen för att göra den mer
lättillgänglig och användbar i det dagliga arbetet med personal och elever.

Ärendets beredning
Ärendet har beretts av barn- och utbildningsförvaltningen.
Avstämning med andra förvaltningar:
☐ Kommunledningsförvaltningen
☐ Kultur- och samhällsbyggnadsförvaltningen
☐ Barn- och utbildningsförvaltningen
☐ Socialförvaltningen
☒ Ärendet behöver inte stämmas av med ovan förvaltningar
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Bakgrund
I läroplanen för grundskolan (Lgr 11) finns nationella mål att uppnå inom
värdegrundsuppdraget. Huvudmannen behöver regelbundet följa upp hur
verksamheterna arbetar för att nå dessa mål samt undersöka vilka förbättringsinsatser
som behöver sättas in.
Förvaltningens ståndpunkt
Förvaltningen föreslår att informationen läggs till handlingarna.
Ekonomiska konsekvenser
Inga
Bilagor
Måluppfyllelse av Kommunfullmäktiges övergripande mål
Agenda 2030
Barnchecklista
Utvärdering av värdegrundsuppdraget ht-21

Beslutet skickas till
Barn- och utbildningsnämnden

Agneta Arvidsson
Förvaltningschef
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Bilaga 1 - Måluppfyllelse av tre av Kommunfullmäktiges
övergripande mål

Hur bidrar beslutet till ett eller flera av KF:s övergripande
mål i kommunplanen? Skriv max 3-4 meningar.
Ekonomi i balans - Kommunens
resultat ska under
mandatperioden uppgå till minst
1 procent av skatteintäkter och
generella statsbidrag.
Skola - Alla barn och ungdomar
ska inspireras, motiveras och få
stöd så att deras självkänsla,
mod och nyfikenhet leder till
utveckling, lärande och
framtidstro.

Landsbygdsutveckling - Boende
och verksamma i
Vingåkersbygden upplever att
livskvaliteten är hög, inklusive
tillgången till kommunal service.

Hållbar tillväxt - För varje beslut
i kommunstyrelse och nämnder
ska det framgå hur det bidrar till
tillväxt och genomförandet av
minst ett av de 17
hållbarhetsmålen i agenda
2030.

"[Klicka och skriv]"

”Skolans mål är att varje elev tar avstånd
från att människor utsätts för diskriminering,
förtryck och kränkande behandling, samt
medverkar till att hjälpa andra människor”.

"[Klicka och skriv]"

Se bilaga Agenda 2030.
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Bilaga 2 - Agenda 2030

Hur bidrar beslutet till ett eller flera av målen i Agenda 2030?
Motivera varför och hur. Skriv max 3-4 meningar.
Som stöd kan du använda nyckeltalen i Kolada eller klicka på respektive
mål för att läsa mer.

"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"

”Skolans mål är att varje elev tar avstånd från att
människor utsätts för diskriminering, förtryck och
kränkande behandling, samt medverkar till att
hjälpa andra människor”.
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"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"
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"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"
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"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"
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”Skolans mål är att varje elev tar avstånd från att
människor utsätts för diskriminering, förtryck och
kränkande behandling, samt medverkar till att
hjälpa andra människor”.

"[Klicka och skriv]"
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Bilaga 3 - Barnchecklista inför beslut
Kommunledningsförvaltningen har tagit fram en barnchecklista som
kommunfullmäktige har antagit och den ska användas vid beslut som direkt eller
indirekt kan påverka barn nu eller i framtiden.
Kommer beslutet direkt eller indirekt beröra barn/ungdomar nu eller i
framtiden?
Ja ☒

Nej ☐

Om JA – Fyll i följande barnchecklista inför beslut:
1. Vilka barn och ungdomar berörs av detta beslut?

Alla barn och elever i Vingåkers kommun

2. Har barn och ungdomar som kan påverkas av beslutet fått uttrycka sin
mening?
Ja ☐ Nej ☒
På vilket sätt? Vad blev resultatet?

3. Innebär beslutet att barn och ungdomars rätt till likvärdiga villkor beaktas?
(exempelvis med beaktan av kön, sexuell läggning, etniskt ursprung, hälsa,
funktionsnedsättning, tro, social ställning)
Ja ☒ Nej ☐
På vilket sätt?

En verksamhet fri från kränkningar är en förutsättning för att alla ska må bra.

4. Innebär beslutet att barn och ungdomars bästa sätts i främsta rum?
Ja ☒ Nej ☐
På vilket sätt?

En verksamhet fri från kränkningar är en förutsättning för att alla ska må bra.
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Utvärdering av värdegrundsuppdraget ht-21
Utvärderingen vid terminsslut slut beskriver i vilken utsträckning vi når de nationella
värdegrundsmålen. I läroplanen står att skolans mål är att varje elev
1. kan göra och uttrycka medvetna etiska ställningstaganden grundade på
kunskap om mänskliga rättigheter och grundläggande demokratiska
värderingar samt personliga erfarenheter,
2. respekterar andra människors egenvärde,
3. tar avstånd från att människor utsätts för diskriminering, förtryck och
kränkande behandling, samt medverkar till att hjälpa andra människor,
4. kan leva sig in i och förstå andra människors situation och utvecklar en vilja
att handla också med deras bästa för ögonen, och
5. visar respekt för och omsorg om såväl närmiljön som miljön i ett vidare
perspektiv.
I denna utvärdering har vi valt att fokusera på mål nr 3. Övriga mål utvärderas vid
andra tillfällen.
Underlag för analysen har varit kränkningsanmälningar i våra e-tjänster samt
verksamheternas Trygghetsplan.
Totalt uppgår antal kränkningsanmälningar under ht-21 till 90 stycken fördelat på våra
skolor och fritidshem. Det är en ökning från förra läsåret och vi tolkar det som positivt
– att fler och fler använder e-tjänsten för att anmäla kränkningar till huvudmannen.
Vissa mönster går att skönja bland anmälningarna
• relativt många anmälningar går att koppla till ett fåtal individer
• många anmälningar handlar om kränkning som sker vid förflyttning, i
omklädningsrum och på raster
• en övervägande del av anmälningarna gäller lågstadiet
Personalen ute i verksamheterna
• efterfrågar en tydlighet kring vilka ärenden som ska anmälas i e-tjänsten och
vilka händelser och bråk som är av ringa karaktär och som reds ut i stunden
• efterfrågar återkoppling från rektor på anmälda händelser – åtgärder och
insatser
• efterfrågar en samsyn kring normer och värden, de vuxna måste sätta gränsen
för vad som gäller kring språkbruk och uppförande och agera lika
• efterfrågar kompetensutveckling i konflikthantering

Vingåkers kommun
643 80 Vingåker
Besöksadress
Parkvägen 8

Växel 0151-191 00
E-post kommun@vingaker.se
Bankgiro 624-8371
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Rektorerna uppger att följande insatser behöver göras
• ge tid för diskussioner kring vilket klimat som ska råda så samsyn uppnås och
förtydliga allas ansvar att reagera och rapportera de kränkningar som sker
• lägga in en punkt på elevhälsoteamens och arbetslagens möten där
kränkningsanmälningar tas upp och åtgärder och insatser rapporteras för att all
personal ska få kännedom om detta
• kontinuerligt gå igenom den av Centrala elevhälsan framtagna plan gällande
kränkande behandling med samtlig personal
Alla verksamheter har en Trygghetsplan som är lokalt anpassad utifrån en gemensam
mall, framtagen av huvudmannen. Det har framkommit att mallen upplevs som för
omfattande och svår att använda i den dagliga verksamheten i skolorna. Huvudmannen
åtar sig att se över mallen och göra den mer lättillgänglig under våren 2022 för att
kunna ta den i bruk till läsåret 22/23.
Förskolan har sedan flera år en Trygghetsplan anpassad till sin verksamhet som är väl
implementerad hos personal och som fungerar tillfredsställande.
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Utvärdering av kunskapsuppdraget höstterminen 2021
Förslag till beslut
Förslag till barn- och utbildningsnämnden
1. Barn- och utbildningsnämnden lägger informationen till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Redovisning av meritvärde för årskurs 6-9 samt meritvärde per ämne för årskurs 9
över tid, höstterminen 2021. I höstens sammanställning ser vi att årskurs 6 och årskurs
8 ligger lägre än förra hösten medan årskurs 7 och 9 ligger högre.
Meritvärde per ämne har höjts under flera år och under 2021 är det tre ämnen som inte
når upp till minst meritvärde 10 – fysik, matematik och svenska som andraspråk.
Vi ser att flickor presterar bättre än pojkar i samtliga ämnen utom i idrott och hälsa på
högstadiet.
Följande utvecklingsområden har identifierats:
• Språkets betydelse för att nå kunskapskraven – alla ämnen
• Bra studieteknik
• Lärarens förväntningar på eleverna
• Studiehandledningens betydelse för elever i behov av det
• Matematiken och svenska som andraspråk
• Tydligare förmedling och konkretisering av kunskapskraven för eleverna
• Stärka motivationen
• Fortsätta undersöka skillnaden mellan pojkars och flickors resultat
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2022-01-26
Bilaga, Utvärdering av kunskapsresultaten ht-21

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum

2022-01-26
Handläggare

Eva Karlsson
0151-191 11
Eva.karlsson@vingaker.se
Diarienummer

BU 2022/12

Utvärdering kunskapsuppdraget höstterminen 2021
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår att
1. Barn- och utbildningsnämnden lägger informationen till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Redovisning av meritvärde för årskurs 6-9 samt meritvärde per ämne för årskurs 9
över tid, höstterminen 2021. I höstens sammanställning ser vi att årskurs 6 och årskurs
8 ligger lägre än förra hösten medan årskurs 7 och 9 ligger högre.
Meritvärde per ämne har höjts under flera år och under 2021 är det tre ämnen som inte
når upp till minst meritvärde 10 – fysik, matematik och svenska som andraspråk.
Vi ser att flickor presterar bättre än pojkar i samtliga ämnen utom i idrott och hälsa på
högstadiet.
Följande utvecklingsområden har identifierats
• Språkets betydelse för att nå kunskapskraven – alla ämnen
• Bra studieteknik
• Lärarens förväntningar på eleverna
• Studiehandledningens betydelse för elever i behov av det
• Matematiken och svenska som andraspråk
• Tydligare förmedling och konkretisering av kunskapskraven för eleverna
• Stärka motivationen
• Fortsätta undersöka skillnaden mellan pojkars och flickors resultat
Ärendets beredning
Ärendet har beretts av barn- och utbildningsförvaltningen
Avstämning med andra förvaltningar:
☐ Kommunledningsförvaltningen
☐ Kultur- och samhällsbyggnadsförvaltningen
☐ Barn- och utbildningsförvaltningen
☐ Socialförvaltningen
☒ Ärendet behöver inte stämmas av med ovan förvaltningar
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Bakgrund
Höst och vår får eleverna i årskurs 6-9 betyg. Förvaltningen gör två gånger om året en
sammanställning till nämnden för att de ska se utvecklingen över tid.
Förvaltningens ståndpunkt
Förvaltningen föreslår att informationen läggs till handlingarna.
Ekonomiska konsekvenser
Inga.
Bilagor
Måluppfyllelse av Kommunfullmäktiges övergripande mål
Agenda 2030
Barnchecklista
Utvärdering av kunskapsresultaten ht-21

Beslutet skickas till
Barn- och utbildningsnämnden

Agneta Arvidsson
Förvaltningschef
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Bilaga 1 - Måluppfyllelse av tre av Kommunfullmäktiges
övergripande mål

Hur bidrar beslutet till ett eller flera av KF:s övergripande
mål i kommunplanen? Skriv max 3-4 meningar.
Ekonomi i balans - Kommunens
resultat ska under
mandatperioden uppgå till minst
1 procent av skatteintäkter och
generella statsbidrag.
Skola - Alla barn och ungdomar
ska inspireras, motiveras och få
stöd så att deras självkänsla,
mod och nyfikenhet leder till
utveckling, lärande och
framtidstro.

Landsbygdsutveckling - Boende
och verksamma i
Vingåkersbygden upplever att
livskvaliteten är hög, inklusive
tillgången till kommunal service.

Hållbar tillväxt - För varje beslut
i kommunstyrelse och nämnder
ska det framgå hur det bidrar till
tillväxt och genomförandet av
minst ett av de 17
hållbarhetsmålen i agenda
2030.

"[Klicka och skriv]"

Betygen är ett kvitto på hur eleverna i
Vingåkers kommun kan tillägna sig den
undervisning de erbjuds. Vid analyser
upptäcker vi områden vi behöver förbättra.

"[Klicka och skriv]"

Se bilaga Agenda 2030.
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Bilaga 2 - Agenda 2030

Hur bidrar beslutet till ett eller flera av målen i Agenda 2030?
Motivera varför och hur. Skriv max 3-4 meningar.
Som stöd kan du använda nyckeltalen i Kolada eller klicka på respektive
mål för att läsa mer.

Betygen är ett kvitto på hur eleverna i Vingåkers
kommun kan tillägna sig den undervisning de
erbjuds. Vid analyser upptäcker vi områden vi
behöver förbättra. Ju fler som klarar sig desto fler
har möjlighet till egen försörjning.

"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"
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Betygen är ett kvitto på hur eleverna i Vingåkers
kommun kan tillägna sig den undervisning de
erbjuds. Vid analyser upptäcker vi områden vi
behöver förbättra.

"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"
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"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"
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"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"
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"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"
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Bilaga 3 - Barnchecklista inför beslut
Kommunledningsförvaltningen har tagit fram en barnchecklista som
kommunfullmäktige har antagit och den ska användas vid beslut som direkt eller
indirekt kan påverka barn nu eller i framtiden.
Kommer beslutet direkt eller indirekt beröra barn/ungdomar nu eller i
framtiden?
Ja ☒

Nej ☐

Om JA – Fyll i följande barnchecklista inför beslut:
1. Vilka barn och ungdomar berörs av detta beslut?

Alla elever i Vingåkers kommun.

2. Har barn och ungdomar som kan påverkas av beslutet fått uttrycka sin
mening?
Ja ☐ Nej ☒
På vilket sätt? Vad blev resultatet?

3. Innebär beslutet att barn och ungdomars rätt till likvärdiga villkor beaktas?
(exempelvis med beaktan av kön, sexuell läggning, etniskt ursprung, hälsa,
funktionsnedsättning, tro, social ställning)
Ja ☒ Nej ☐
På vilket sätt?

Genom analyser av resultaten upptäcker vi vad vi behöver förbättra för att
erbjuda alla elever en god utbildning.

4. Innebär beslutet att barn och ungdomars bästa sätts i främsta rum?
Ja ☒ Nej ☐
På vilket sätt?

Genom analyser av resultaten upptäcker vi vad vi behöver förbättra för att
erbjuda alla elever en god utbildning.
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Utvärdering av kunskapsresultaten ht-21
Meritvärde och behörighet höstterminen 2021

Årskurs 9

Termin

Meritvärde

Andel behöriga Klarat alla
till yrk.gy, i % mål, i %

Ht 21

195,85

Vt 21

197,24

67,3

53,1

Ht 20

176,5

59,0

41,0

Vt 20

180,19

60,6

44,7

Ht 19

165,43

55,0

39,6

Vt 19

168,01

52,9

40,4

Ht 18

157,35

49,0

38,5

Vt 18

167,74

50,0

39,0

Ht 17

158,11

44,5

44,2

Vt 17

176,81

60,0

51,5

Årskurs 8
Termin

Meritvärde

Andel behöriga Klarat alla
till yrk.gy, i % mål, i %

Ht21

179,45

Vt 21

206,47

65,5

51,7

Ht 20

194,2

53,0

42,0

Vt 20

186,29

62,5

45,5

Ht 19

174,97

54,4

46,7

Vingåkers kommun
643 80 Vingåker
Besöksadress
Parkvägen 8

Växel 0151-191 00
E-post kommun@vingaker.se
Bankgiro 624-8371
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Årskurs 7
Termin

Meritvärde

Andel behöriga Klarat alla
till yrk.gy, i % mål, i %

Ht21

187,13

Vt 21

177,2

51,1

40,9

Ht 20

171,3

44,0

33,0

Vt 20

182,25

54,5

41,1

Ht 19

168,69

48,8

42,0

Årskurs 6
Termin

Meritvärde

Andel behöriga Klarat alla
till yrk.gy, i % mål, i %

Ht21
Vt 21

178,41
211,9

81,6

64,4

Ht 20

189,7

63,1

51,2

Vt 20

198,74

64,0

56,7

Ht 19

169,17

60,6

52,2

Vi har inte lyckats få fram andel behöriga till yrkesgymnasium eller hur många som
klarat alla mål för höstterminen 2021. Kommunikation med leverantören av vårt
dataprogram pågår och förhoppningsvis får vi ordning på detta inom kort.
Att jämföra meritvärde per termin är ett lite trubbigt verktyg eftersom det inte är
samma elever som jämförs. Det är heller inte alla ämnen som läses på höstterminen,
vilket påverkar meritvärdet negativt. Dock ger det en liten indikation om att vi är på
rätt väg. I höstens sammanställning ser vi att årskurs 6 och årskurs 8 ligger lägre än
förra hösten, men här vet vi att det är ett eller flera ämnen som inte är med. Dessa
ämnen läses under kommande vårtermin. Årskurs 7 och årskurs 9 ligger högre än förra
hösten.
Rektorerna beskriver att de ser en förändring i inställning hos pedagogerna. Att man
numera tittar på det man som pedagog gör i undervisningssituationen, utvärderar om
det fungerar eller om något behöver förändras för att nå fram till fler elever. Även
analysförmågan har förbättrats bland pedagogerna som på ett bättre sätt än förut kan
beskriva vad som behöver förändras och utvecklas. Däremot saknas fortfarande en
beskrivning av hur dessa förändringar ska ske. Denna del i analysprocessen behöver få
ett större fokus vid nästa uppföljning, mitterminsavstämningen, under vårterminen
2022. Huvudmannen tar fram stödmaterial till rektorer och pedagoger för att förtydliga
denna del av processen.
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Följande utvecklingsområden har beskrivits:
• Språkets betydelse för att nå kunskapsmålen
• Bra av studieteknik
• Lärarens förväntningar på eleverna
• Studiehandledningens betydelse för elever med detta behov
• Matematiken och svenska som andra språk
• Bättre kunna förmedla och konkretisera kunskapskraven för eleverna.
• Stärka motivation
När det gäller språket så pågår en kompetensutveckling i språk- och
kunskapsutvecklande arbetssätt på samtliga skolor. Förhoppningsvis ska detta leda till
att läraren får bättre kunskap om hur de kan bidra till att elever som har svårt med
språket kan höja sin kunskapsnivå.
Förskolan har under höstterminen arbetat med projektet Aktivt språk och där kan
rektorerna se att språkutvecklingen och intresset för språk har exploderat bland
barnen. De ser även att begreppet undervisning har fått genomslagskraft i förskolan
vilket gjort att pedagoger letar efter andra undervisningsformer för att bättre nå fram
till alla barn, t ex bildstöd, teckenstöd, film.
Även fritidshemmen förstärker språket genom att dagligen ha samlingar, genomgångar
och tillsammans lyssna på berättelser och prata om dessa.
Analysen visar att huvudmannen saknar tillräcklig kunskap om elevernas behov av
studiehandledning, samt om fördelningen av handledningsresurser. För att kunna se
till att elevernas behov möts av rätt resurser behöver vi genomföra en kartläggning av
detta under våren.
Matematiken är fortfarande det ämne som har lägst måluppfyllelse även om en viss
progression syns. På högstadiet är ämnet i ett förändringsskede där man går ifrån
nivågruppering till att undervisa i sammanhållen klass. Nivågruppering i matematik
har pågått i flera år, men effekten på elevernas resultat har uteblivit, varför man nu
väljer att prova något nytt. Dessutom menar bl a Skolverket att ”När elever delas in
efter kunskapsnivå sjunker lärarnas förväntningar på eleverna i de lägre grupperna och
undervisningen läggs på en lägre nivå än i en blandad grupp. Eleverna i dessa grupper
går också miste om mer avancerade, matematiska resonemang mellan andra elever och
mellan elever och lärare”.
Extra stödresurs kommer tillsättas under vårterminen för att hjälpa elever som har
behov av det och erbjudande om stödundervisning finns. Skolan har också lagt större
fokus på repetition av grunderna i matematik.
I de lägre åldrarna varierar matematikresultaten mellan skolorna. På våra ytterskolor är
resultaten bättre än på de två större skolorna inne i samhället. En tänkbar förklaring
kan vara att språket har avgörande betydelse även för ämnet matematik och vi har fler
utrikesfödda elever i centralortens skolor.
Vi ser att pojkarna presterar sämre än flickorna i samtliga ämnen med undantag för
idrott och hälsa på högstadiet. Pedagogerna har resonerat kring vilka orsaker som
föranleder detta kan vara och kommit fram till följande:
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•
•
•
•
•

En antipluggkultur hos pojkar
En machokultur
Pojkars mognad kommer senare än flickors
Uppgifter och bedömningsunderlag som ofta består av skriftliga inlämningar
verkar vara till nackdel för pojkar
En omedveten skillnad i bemötande mellan pojkar och flickor. Har vi lägre
krav på pojkar? Läggs undervisningen på för låg nivå?

Ovanstående är något som kommer undersökas mer noggrant i skolorna. Det som
redan görs på högstadiet är samarbetet med socialförvaltningen och kvinnojouren
Miranda i projektet Machofabriken där det jobbas just med machokulturen.
På grund av hög frånvaro bland personal har specialundervisning, mindre grupper och
andra stödinsatser fått stryka på foten under hela 2021, vilket medfört att elever med
stora behov inte fått dessa tillgodosedda i den utsträckning de har rätt till. Dessa
specialfunktioner har i stället fått rycka in som vikarier för att hålla skolorna igång.

Meritvärde per ämne årskurs 9 över tid

Ämne

Ht 2021 Vt 2021

Ht
2020

Vt 2020

Ht 2019

Vt 2019

Ht 2018

Snitt i
riket vt19

Bild

12,3

12,7

13,03

12,4

11,9

11,9

11,2

14,7

Biologi

11,6

10,4

9,4

9,6

8,5

8,9

9,7

13,5

Engelska

12,6

12,6

12,2

11,1

9,3

9,4

8,6

14,5

Fysik

9,9

9,8

8,8

8,9

7,9

8,9

9,3

13,2

Geografi

10,8

12,7

10,1

12,3

8,9

10,4

10,8

13,8

Hemkunskap

10,8

10,7

9,7

10,4

8,8

9,4

10,2

14,7

Historia

12,7

13,2

12,6

11,0

10,1

10,4

11,0

13,8

Idrott och hälsa

11,4

11,1

10,8

10,3

9,6

8,9

8,9

14,6

Kemi

10,1

10,0

8,6

9,2

7,4

8,5

8,8

13,1

Matematik

8,9

8,5

7,6

8,5

8,0

7,4

7,2

12,0

Tyska

14,9

10,8

9,4

12,3

9,3

9,9

10,7

Franska

12,5

11,6

10,3

3,3

3,3

3,9

4,4

Spanska

10,2

10,9

10,2

11,0

10,2

12,3

12,1

Musik

11,0

10,1

9,7

9,4

8,1

9,7

9,6

14,7

Religionskunskap

10,7

13,0

10,7

11,4

9,0

10,9

10,9

13,7

Samhällskunskap

12,6

12,6

10,9

11,0

11,7

10,6

10,9

14,0

Slöjd

12,6

12,9

12,3

12,8

12,1

11,8

11,3

14,8
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Svenska

12,5

12,6

11,7

11,6

10,8

12,0

10,0

14,2

Svenska A

7,7

8,3

9,2

7,9

9,8

5,2

3,5

8,0

Teknik

11,8

10,7

10,3

9,8

8,9

10,2

13,9

Somaliska

14,0

16,1

15,6

14,8

12,3

13,3

12,3

Tigre

16,3

15,7

14,4

15,8

14,2

15,5

10,4

Arabiska

15,8

17,0

10,9

18,3

16,9

16,3

12,5

Dari

16,7

10,0

10,0

20,0

20,0

15,0

15,0

Finska
Kurdiska
Ryska

15,0

10,0
16,0

13,5

När meritvärde per ämne beräknas läggs antal A, B, C, D, E, F och streck ihop för alla
elever i årskurs 9. De olika betygen genererar olika poäng.
A = 20
B = 17,5
C = 15
D = 12,5
E = 10
F=0
Streck = 0
Ovanstående tabell visar att vi under senare år höjt meritvärdena i de flesta ämnen. De
röda fälten – som signalerar ett värde under 10 – har blivit färre. Under 2021 är det tre
ämnen som inte når upp till godkänt – fysik, matematik och svenska som andraspråk.
Vi kan konstatera att trots att meritvärdena blir bättre har vi en bit kvar till snittvärde i
riket 2019.
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Barn- och utbildningsnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
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Internkontroll 2021
Förslag till beslut
Förslag till barn- och utbildningsnämnden
1. Barn- och utbildningsnämnden godkänner internkontrollen för 2021.
Sammanfattning av ärendet
Varje kontrollpunkt i internkontrollen har följts upp av samtliga chefer inom barn- och
utbildningsförvaltningen och sammanfattats av kanslichefen. På grund av ett
annorlunda år 2020, där mycket tid och kraft gick åt till att bara försöka hålla
verksamheterna i gång och där frånvaron har varit hög – både bland barn, elever och
personal – har förvaltningen valt att ha samma kontrollpunkter i internkontrollen även
år 2021.
Det är grundläggande att barn, elever och personal är trygga på arbetsplatserna och har
ett gott socialt klimat. Vissa framsteg har gjorts detta år, men inom andra områden
behöver förvaltningen fortsätta det påbörjade arbetet.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2022-01-25
Bilaga, Uppföljning internkontroll 2021

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum

2022-01-25
Handläggare

Eva Karlsson
0151-191 11
Eva.karlsson@vingaker.se
Diarienummer

BU 2021/29

Internkontroll 2021
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår att
1. Barn- och utbildningsnämnden godkänner internkontrollen för 2021.
Sammanfattning av ärendet
Varje kontrollpunkt i internkontrollen har följts upp av samtliga chefer inom barn- och
utbildningsförvaltningen och sammanfattats av kanslichefen. På grund av ett
annorlunda år 2020, där mycket tid och kraft gick åt till att bara försöka hålla
verksamheterna igång och där frånvaron har varit hög – både bland barn, elever och
personal – har förvaltningen valt att ha samma kontrollpunkter i internkontrollen även
år 2021. Det är grundläggande att barn, elever och personal är trygga på
arbetsplatserna och har ett gott socialt klimat. Vissa framsteg har gjorts detta år, men
inom andra områden behöver förvaltningen fortsätta det påbörjade arbetet.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts av barn- och utbildningsförvaltningen.
Avstämning med andra förvaltningar:
☐ Kommunledningsförvaltningen
☐ Kultur- och samhällsbyggnadsförvaltningen
☐ Barn- och utbildningsförvaltningen
☐ Socialförvaltningen
☒ Ärendet behöver inte stämmas av med ovan förvaltningar
Bakgrund
Enligt KL 6 Kap 7§ ska nämnderna se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de
mål och riktlinjer som fullmäktige har beslutat samt de föreskrifter som gäller
för verksamheten. De ska även se till att den interna kontrollen är tillräcklig samt att
verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt. Nämnderna har därigenom
det yttersta ansvaret för den interna kontrollen.
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Den interna kontrollen ska säkerställa
• att tillförlitlig och ändamålsenlig information finns
• att policys, riktlinjer, lagar och förordningar följs
• att tillgångar skyddas
• att resurserna används effektivt
• att mål hanteras effektivt och ändamålsenligt
Förvaltningens ståndpunkt
Den interna kontrollen ska bidra till att öka effektiviteten i verksamheten samtidigt
som den ska säkerställa att arbetet fungerar på ett ändamålsenligt sätt.
Det är viktigt att ha en fungerande internkontroll. En fungerande internkontroll leder
till att fel och brister som kan komma att skapa allvarliga konsekvenser och
oegentligheter i framtiden upptäcks i ett tidigt skede.
Förvaltningen föreslår att barn- och utbildningsnämnden godkänner internkontrollen
för 2021.
Ekonomiska konsekvenser
Inga.
Bilagor
Måluppfyllelse av Kommunfullmäktiges övergripande mål
Agenda 2030
Barnchecklista
Uppföljning internkontroll 2021
Beslutet skickas till
Barn- och utbildningsförvaltningen

Agneta Arvidsson
Förvaltningschef
Barn- och utbildningsförvaltningen
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Bilaga 1 - Måluppfyllelse av tre av Kommunfullmäktiges
övergripande mål

Hur bidrar beslutet till ett eller flera av KF:s övergripande
mål i kommunplanen? Skriv max 3-4 meningar.
Ekonomi i balans - Kommunens
resultat ska under
mandatperioden uppgå till minst
1 procent av skatteintäkter och
generella statsbidrag.
Skola - Alla barn och ungdomar
ska inspireras, motiveras och få
stöd så att deras självkänsla,
mod och nyfikenhet leder till
utveckling, lärande och
framtidstro.

Landsbygdsutveckling - Boende
och verksamma i
Vingåkersbygden upplever att
livskvaliteten är hög, inklusive
tillgången till kommunal service.

Hållbar tillväxt - För varje beslut
i kommunstyrelse och nämnder
ska det framgå hur det bidrar till
tillväxt och genomförandet av
minst ett av de 17
hållbarhetsmålen i agenda
2030.

"[Klicka och skriv]"

Beslutet syftar till att säkerställa att barn,
elever och personal har en trygg och säker
arbetsmiljö med arbetsro samt att elever vill
och kan ta tillvara på tiden i skolan.

"[Klicka och skriv]"

Se bilaga Agenda 2030.
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Bilaga 2 - Agenda 2030

Hur bidrar beslutet till ett eller flera av målen i Agenda 2030?
Motivera varför och hur. Skriv max 3-4 meningar.
Som stöd kan du använda nyckeltalen i Kolada eller klicka på respektive
mål för att läsa mer.

"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"
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För att barn och elever ska kunna tillgodogöra sig
utbildningen är det av största vikt att miljön är trygg
och säker, där barn och elever upplever att de vuxna
bryr sig och där det finns arbetsro och trivsel för
alla.

"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"
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"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"
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"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"
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"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"
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Bilaga 3 - Barnchecklista inför beslut
Kommunledningsförvaltningen har tagit fram en barnchecklista som
kommunfullmäktige har antagit och den ska användas vid beslut som direkt eller
indirekt kan påverka barn nu eller i framtiden.
Kommer beslutet direkt eller indirekt beröra barn/ungdomar nu eller i
framtiden?
Ja ☒

Nej ☐

Om JA – Fyll i följande barnchecklista inför beslut:
1. Vilka barn och ungdomar berörs av detta beslut?

Alla barn och ungdomar i våra verksamheter.
2. Har barn och ungdomar som kan påverkas av beslutet fått uttrycka sin
mening?
Ja ☐ Nej ☐
På vilket sätt? Vad blev resultatet?

Barn, elever och vårdnadshavare är med och utvärderar arbetet genom
enkätsvar, intervjuer mm. Dessa svar ligger till grund för vidare arbete med
dessa frågor.
3. Innebär beslutet att barn och ungdomars rätt till likvärdiga villkor beaktas?
(exempelvis med beaktan av kön, sexuell läggning, etniskt ursprung, hälsa,
funktionsnedsättning, tro, social ställning)
Ja ☒ Nej ☐
På vilket sätt?

Beslutet ska säkerställa att förvaltningen hanterar varje form av kränkning på
ett riktigt sätt samt arbeta förebyggande mot all form av kränkning och
mobbning.
4. Innebär beslutet att barn och ungdomars bästa sätts i främsta rum?
Ja ☒ Nej ☐
På vilket sätt?

Beslutet ska säkerställa att förvaltningen hanterar varje form av kränkning på
ett riktigt sätt samt arbeta förebyggande mot all form av kränkning och
mobbning.
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Datum

2022-01-25
Vår handläggare

Eva Karlsson
0151-191 11

Eva.karlsson@vingaker.se

Uppföljning internkontrollplan 2021
Nedan följer de punkter som var föremål för 2021 års internkontroll.
Tillvägagångssätten vid uppföljning har varit olika beroende på kontrollpunktens
karaktär.
Att följa upp år 2021 av barn- och utbildningsförvaltningen
1. Effektiv hantering av elevers och personals frånvaro
2. Anmäla, utreda och åtgärda all diskriminering och annan kränkande
behandling
3. Effektivt arbete för att främja sammanhållning och skapa trygghet och trivsel
för elever och personal
4. All undervisning utgår från och möter alla barns och elevers behov
Nedanstående kontrollpunkter ingår i vår internkontrollplan, men följs upp av
ekonomiavdelningen och ingår därför inte i denna redovisning.
•
•
•

Utbetalning till bankkonton
Attestering
Upphandling

1 Effektiv hantering av elevers och personals frånvaro
Beskrivning
Det är förhållandevis hög frånvaro hos både elever och personal inom flera av barnoch utbildningsförvaltningens verksamheter. Därmed finns anledning att djupare
analysera vad detta beror på och vilka åtgärder som kan sättas in för att vända detta.
Bedömning
År 2021 blev även det väldigt speciellt p g a coronapandemin. Det har varit högre
frånvaro än normalt – både bland personal, barn och elever. Frånvaron var högst i
februari – mars för att minska fram till sommaren. Frånvaron steg igen i september för
att sedan sjunka något fram till december.

Vingåkers kommun
643 80 Vingåker
Besöksadress
Parkvägen 8

Växel 0151-191 00
E-post kommun@vingaker.se
Bankgiro 624-8371
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Under vårterminen hade alla rektorer tillgång till månadsvis statistik över elevers
frånvaro. I och med övergången till den nya lärplattformen Haldor, höstterminen 2021,
försvann möjligheten till att få fram samlad statistik. Ett arbete pågår med att få till
denna funktion.
Lärare och mentorer har dock god kontroll på frånvaron på klassnivå.
Det tänkta arbetet med tidig intervention för att minska elevers problematiska frånvaro
har inte genomförts i den utsträckning det var tänkt. Det har varit svårt att få till de
möten och samarbeten som behövts p g a pandemiläget.
Även arbetet med personalens frånvaro har varit svårt att genomföra. Arbetsgången
vid frånvaro har inte kunnat följas ordentligt då rekommendationer funnits att stanna
hemma vid minsta symtom.
Slutsats och åtgärder
På grund av läget under i stort sett hela 2021 består denna internkontrollpunkt under
2022 när det gäller barn och elever med problematisk frånvaro. Analyser och åtgärder
kring problematisk frånvaro behöver genomföras 2022. Personalens frånvaro tas inte
med i nästa års internkontroll, men arbetet med detta fortskrider efter de rutiner som
finns.
•

Prioritera arbetet på skolorna med planen för Tidig intervention för att minska
elever med problematisk frånvaro.

2 Anmäla, utreda och åtgärda kränkningar
Beskrivning
Utifrån skollagen och nämndens delegationsordning behöver hanteringen av
kränkningar undersökas. På så sätt förväntas en klarare bild framstå om:
1. Personal som får kännedom om kränkande behandling är skyldig att anmäla detta
till rektor.
2. Rektor som får kännedom om kränkande behandling är skyldig att anmäla detta
till huvudmannen.
3. Rektor är skyldig att skyndsamt utreda omständigheter och vidta åtgärder för att
förhindra kränkande behandling i framtiden.
4. Huvudmannen utvärderar hanteringen av kränkningar i tillräckligt stor
utsträckning.
Bedömning
1.
En ökning har skett när det gäller anmälningar om kränkande behandling. Personal på
alla enheter använder den e-tjänst som finns i stor utsträckning, även om variationer
mellan enheterna finns. Antal fall som anmälts har ökat succesivt sedan e-tjänsterna
infördes, vilket kan ses som positivt.
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2.
När en anmälan görs av personal går en kopia automatiskt till rektor samt en till
förvaltningskansliet. En ny rutin upprättas fr o m 2022 där vi vid varje nämndtillfälle
rapporterar antal kränkningar som anmälts.
3.
En revidering och förbättring av flödesschema och plan gällande kränkande
behandling och mobbning har gjorts av Centrala elevhälsan. Denna plan har
presenterats för förvaltningen och rektorer. Samtliga anmälningar om kränkande
behandling tas upp på skolornas EHT-möten, där insättande av åtgärder bestäms.
Samtliga enheter har en Trygghetsplan och arbetar på olika sätt med värdegrunden och
ett tryggt klimat. Det handlar t ex om
• Fler aktiviteter att välja mellan på raster samt fler vuxna närvarande ute
• Genusarbete på fritidshemmen
• Diskussioner på APT att all personal ska reagera på kränkande språkbruk
• Skapa tydliga regler – både inomhus och utomhus
• Arbete med Agenda 2030 och Barnkonventionen
• Arbete på varje förskola för att stärka allas lika värde
• Machofabriken på Slottsskolan 7-9
4.
Ett dokument har tagits fram i december 2020 där varje rektor ska sammanställa vilka
kränkningar som skett under året, var de skett, vilka åtgärder som satts in samt vilken
effekt dessa haft. På så vis får förvaltningskansliet en överblick av hur arbetet
genomförts, om det finns mönster, vilka åtgärder som haft positiv effekt och kan
därefter informera huvudmannen om detta. Denna uppföljning kommer göras två
gånger per år fortsättningsvis.
Slutsats och åtgärder
Punkt 1 och 2 fungerar bra och punkt 3 och 4 fungerar bättre och bättre. Vi fortsätter
detta arbete, men det kommer inte ingå i internkontrollplanen för 2022 som en särskild
punkt, utan ingå i arbetet med Trygghetsplanen.

3 Det sociala klimatet
Beskrivning
Skolinspektionens skolenkät 2019 visar att både elever och personal vid mellan- och
högstadiet i Vingåkers kommun i betydligt mindre utsträckning än elever och personal
i riket, lämnar positiva svar om de påståenden som berör det sociala klimatet i skolan.
Det handlar bland annat om trygghet, grundläggande värden i undervisningen och i
skolan, ordningsregler och kränkningar.
Det finns anledning att närmare studera hur arbetet kring det sociala klimatet planeras,
genomförs och följs upp, samt vilka förbättringsåtgärder som kan skapa det goda
sociala klimat både elever och personal har rätt till.
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Bedömning
Alla enheter har arbetat med olika aktiviteter för att förbättra det sociala klimatet både
för elever och personal. Några exempel:
• En ny trygghetsplan togs fram till augusti 2021. Denna bygger mer på
delaktighet, samarbete och tätare uppföljning kring värdegrundsfrågor bland
elever och personal. Enheterna har kommit olika långt med detta arbete.
• Högre vuxennärvaro i gemensamma utrymmen.
• Schemalagda lunch- och rastvakter.
• Regelbundna gruppstärkande övningar tillsammans med skolsköterska.
• Teambuildning och gruppstärkande processer för personal
• Aktivt arbete med att få personal att känna sig delaktig i mål, styrdokument,
rutiner, utvärderingar, uppföljningar mm.
• Aktivt arbete med årshjul och kalendarium för ökad tydlighet för personal.
Cheferna uppger att ovanstående aktiviteter har haft god effekt på personal och elever.
I enkätsvaren från våren 2021 uppger 89 % av alla elever att de är trygga i skolan. De
yngre eleverna upplever något större trygghet än de äldre. Av pedagogerna uppger 90
% att det är tryggt på skolan. Siffrorna är något lägre bland barnen på fritidshemmen,
men något högre bland dess pedagoger. Inom förskolan uppger både pedagoger och
vårdnadshavare att det är tryggt i verksamheterna – 97 respektive 99 %.
Slutsats och åtgärder
Svaren på elevenkäten visar att arbetet går framåt.
HME-enkäten som genomförs med all personal en gång per år visar att de flesta ser
fram emot att gå till sitt jobb. Däremot upplever alltför många att de inte känner sig
delaktiga och att verksamhetens mål inte följs upp tillräckligt. Denna punkt är inte
med i internkontrollplanen för 2022, men arbetet fortskrider.
Åtgärder 2022
• Fortsätt förankra och förverkliga arbetet med trygghetsplanen på alla enheter.
• Fortsätta med hög vuxennärvaro på raster och i gemensamma utrymmen.
• Förankra årshjul och kalendarium för personal.
• Arbeta för ökad delaktighet med personal och elever. Förtydliga roller och
ansvar.
• Göra personal mer delaktig i verksamhetens mål genom tydligare uppföljning
och återkoppling.

4 Inkluderande undervisning
Beskrivning
Antalet ansökningar om tilläggsbelopp som görs för barn och elever i kommunen är
hög. Detta, tillsammans med elevernas låga kunskapsresultat. pekar på att det kan vara
så att den ordinarie undervisningen som genomförs inte utgår från barnets
förutsättningar och behov i tillräcklig utsträckning.
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Utifrån detta finns anledning att granska enheternas arbete med inkluderande
undervisning och bedömning av elevers behov, samt att granska uppfyllandet av det
kompensatoriska uppdraget.
Bedömning
Kompetensutveckling i inkluderande undervisning har kommit olika långt på
enheterna. Många insatser har genomförts under året, men inte i den utsträckning och
på det sätt det var tänkt på grund av coronapandemin. Några exempel:
•
•
•
•
•

Den centrala elevhälsan har utbildat personal i specialpedagogik för lärande
på vissa enheter.
Under hösten påbörjades en utbildning av 5 stycken projektledare i Språk- och
kunskapsutvecklande arbetssätt. Dessa 5 håller utbildning av pedagoger på
sina egna skolor. Arbetet fortsätter under vårterminen.
All personal inom förskolan har fått eller ska få kompetensutveckling i
”Förskolekompassen” för att alla barn ska känna att de lyckas.
Föreläsningar gällande funktionsnedsättning och tydliggörande pedagogik har
genomförts på en skola och med fritidshemspersonal.
Kulturskolan har under hösten startat ett nytt koncept där de erbjuder barn och
elever som behöver en mer stimulerande fritid möjlighet att delta i deras
utbud.

Cheferna upplever att personalen håller på och förändrar sin syn på
undervisningen och att den behöver breddas för att nå fler elever. Inom förskolan
ser cheferna engagerade pedagoger som är närvarande i barnens lek. Centrala
elevhälsan ser en hög grad av nöjda deltagare på deras utbildningar, men har svårt
att se om det ger förändring i verksamheterna.
Slutsats och åtgärder
Att förändra ett förhållningssätt tar tid. Dock upplever cheferna att personalen är
på gång. De diskuterar och tänker annorlunda, lägger inte problemen på eleverna i
lika stor utsträckning som tidigare utan funderar på vad de kan göra för att hjälpa
till i undervisningssituationen och i bemötandet av eleverna.
Under 2022 behöver detta arbete fortgå även om det inte finns med i
internkontrollen för 2022 samt att
• All personal fortsätter utbildningen i språk- och kunskapsutvecklande
arbetssätt.
• Undervisningen för elever med annat etniskt ursprung än svenskt utreds
för att vi bättre ska kunna tillgodose deras behov.
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Barn- och utbildningsnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2022-02-23

xx (xx)

BoU §

BU 2021/248

Svar på revisionsrapport ”Uppföljande granskning av
intern kontroll avseende fakturering av hyror och
arrenden”
Förslag till beslut
Förslag till barn- och utbildningsnämnden
1. Barn- och utbildningsnämnden antar svaret som sitt eget och överlämnar det till
revisorerna.
Sammanfattning av ärendet
Barn- och utbildningsnämnden fakturerar inga hyror eller arrenden.
Det som faktureras är interkommunal ersättning för förskola, fritidshem och
grundskola till andra kommuner som har barn eller elever i våra verksamheter.
Våra rutiner för detta är följande:
Fakturering för grundskoleelever från andra kommuner
• Den 15:e varje månad söks elever som har annan folkbokföringskommun än
Vingåker fram i vårt elevsystem, Extens. Statistik förs.
• Fakturering sker en gång per termin – den 15/3 och den 15/10.
• Beloppen bestäms av den andra kommunens skolpeng som räknas fram för
varje år.
• Aktiviteten finns inlagd i förvaltningens årshjul
Fakturering för barn och elever i förskola och fritidshem från andra kommuner
• Kontinuerligt utdrag av placeringslistor för att söka ut barn och elever med
annan folkbokföringskommun än Vingåker. Statistik förs.
• Fakturering sker en gång per termin – den 15/6 och den 15/12.
• Beloppen bestäms av den andra kommunens skolpeng som räknas fram för
varje år.
• Aktiviteten finns inlagd i förvaltningens årshjul.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2022-01-20
Bilaga, Svar på revisionsrapport ”Uppföljande granskning av intern kontroll avseende
fakturering av hyror och arrenden”
Beslutet skickas till
Kommunens förtroendevalda revisorer

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum

2022-01-20
Handläggare

Eva Karlsson
0151-191 11
Eva.karlsson@vingaker.se
Diarienummer

BU 2021/248

Svar på revisionsrapport "Uppföljande granskning av
intern kontroll avseende fakturering av hyror och
arrenden"
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår att
1. Barn- och utbildningsnämnden antar svaret som sitt eget och överlämnar det till
revisorerna.
Sammanfattning av ärendet
Barn- och utbildningsnämnden fakturerar inga hyror eller arrenden.
Det som faktureras är interkommunal ersättning för förskola, fritidshem och
grundskola till andra kommuner som har barn eller elever i våra verksamheter.
Våra rutiner för detta är följande:
Fakturering för grundskoleelever från andra kommuner
• Den 15:e varje månad söks elever som har annan folkbokföringskommun än
Vingåker fram i vårt elevsystem, Extens. Statistik förs.
• Fakturering sker en gång per termin – den 15/3 och den 15/10.
• Beloppen bestäms av den andra kommunens skolpeng som räknas fram för
varje år.
• Aktiviteten finns inlagd i förvaltningens årshjul
Fakturering för barn och elever i förskola och fritidshem från andra kommuner
• Kontinuerligt utdrag av placeringslistor för att söka ut barn och elever med
annan folkbokföringskommun än Vingåker. Statistik förs.
• Fakturering sker en gång per termin – den 15/6 och den 15/12.
• Beloppen bestäms av den andra kommunens skolpeng som räknas fram för
varje år.
• Aktiviteten finns inlagd i förvaltningens årshjul.
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Ärendets beredning
Ärendet har beretts av barn- och utbildningsförvaltningen.
Avstämning med andra förvaltningar:
☐ Kommunledningsförvaltningen
☐ Kultur- och samhällsbyggnadsförvaltningen
☐ Barn- och utbildningsförvaltningen
☐ Socialförvaltningen
☒ Ärendet behöver inte stämmas av med ovan förvaltningar
Bakgrund
2017 genomförde PwC på revisorernas uppdrag en granskning av intern kontroll
avseende fakturering av hyror och arrenden. Granskningen visade då att
kommunstyrelsen och övriga nämnder inte hade en tillräcklig intern kontroll avseende
rutinerna för fakturering av hyror och arrenden. I samband med granskningen
lämnades sex rekommendationer till åtgärder. Kommunens revisorer har nu i sin riskoch väsentlighetsanalys funnit skäl att göra en uppföljning av denna granskning.
Syftet med den uppföljande granskningen är att bedöma i vilken utsträckning
kommunstyrelsen samt övriga nämnden vidtagit tillräckliga åtgärder så att den interna
kontrollen är tillräcklig avseende hyror och arrenden. Den sammantagna bedömningen
i den uppföljande granskningen är att kommunstyrelsen och övriga nämnder ej
vidtagit tillräckliga åtgärder så att den interna kontrollen är tillräcklig avseende hyror
och arrenden.
Förvaltningens ståndpunkt
Förvaltningen föreslår att Barn- och utbildningsnämnden antar svaret som sitt eget och
överlämnar det till revisorerna.
Ekonomiska konsekvenser
Inga
Bilagor
Måluppfyllelse av Kommunfullmäktiges övergripande mål
Agenda 2030
Barnchecklista
Beslutet skickas till
Barn- och utbildningsnämnden

Agneta Arvidsson
Förvaltningschef
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Bilaga 1 - Måluppfyllelse av tre av Kommunfullmäktiges
övergripande mål

Hur bidrar beslutet till ett eller flera av KF:s övergripande
mål i kommunplanen? Skriv max 3-4 meningar.
Ekonomi i balans - Kommunens
resultat ska under
mandatperioden uppgå till minst
1 procent av skatteintäkter och
generella statsbidrag.
Skola - Alla barn och ungdomar
ska inspireras, motiveras och få
stöd så att deras självkänsla,
mod och nyfikenhet leder till
utveckling, lärande och
framtidstro.

Landsbygdsutveckling - Boende
och verksamma i
Vingåkersbygden upplever att
livskvaliteten är hög, inklusive
tillgången till kommunal service.

Hållbar tillväxt - För varje beslut
i kommunstyrelse och nämnder
ska det framgå hur det bidrar till
tillväxt och genomförandet av
minst ett av de 17
hållbarhetsmålen i agenda
2030.

God ordning på ekonomin är en förutsättning
för en ekonomi i balans.

"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"

Se bilaga Agenda 2030.
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Bilaga 2 - Agenda 2030

Hur bidrar beslutet till ett eller flera av målen i Agenda 2030?
Motivera varför och hur. Skriv max 3-4 meningar.
Som stöd kan du använda nyckeltalen i Kolada eller klicka på respektive
mål för att läsa mer.

"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"
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God kontroll på ekonomin säkerställer att resurser
används på bästa sätt i våra verksamheter.

"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"
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"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"
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"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"
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"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"
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Bilaga 3 - Barnchecklista inför beslut
Kommunledningsförvaltningen har tagit fram en barnchecklista som
kommunfullmäktige har antagit och den ska användas vid beslut som direkt eller
indirekt kan påverka barn nu eller i framtiden.
Kommer beslutet direkt eller indirekt beröra barn/ungdomar nu eller i
framtiden?
Ja ☐

Nej ☒

Om JA – Fyll i följande barnchecklista inför beslut:
1. Vilka barn och ungdomar berörs av detta beslut?

2. Har barn och ungdomar som kan påverkas av beslutet fått uttrycka sin
mening?
Ja ☐ Nej ☒
På vilket sätt? Vad blev resultatet?

3. Innebär beslutet att barn och ungdomars rätt till likvärdiga villkor beaktas?
(exempelvis med beaktan av kön, sexuell läggning, etniskt ursprung, hälsa,
funktionsnedsättning, tro, social ställning)
Ja ☐ Nej ☒
På vilket sätt?

4. Innebär beslutet att barn och ungdomars bästa sätts i främsta rum?
Ja ☐ Nej ☒
På vilket sätt?
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Datum

2022-01-20
Vår handläggare

Eva Karlsson
Vår beteckning

BU 2021/248

Svar på revisionsrapport "Uppföljande granskning av
intern kontroll avseende fakturering av hyror och
arrenden"
Bakgrund
2017 genomförde PwC på revisorernas uppdrag en granskning av intern kontroll
avseende fakturering av hyror och arrenden. Granskningen visade då att
kommunstyrelsen och övriga nämnder inte hade en tillräcklig intern kontroll avseende
rutinerna för fakturering av hyror och arrenden. I samband med granskningen
lämnades sex rekommendationer till åtgärder. Kommunens revisorer har nu i sin riskoch väsentlighetsanalys funnit skäl att göra en uppföljning av denna granskning.
Syftet med den uppföljande granskningen är att bedöma i vilken utsträckning
kommunstyrelsen samt övriga nämnden vidtagit tillräckliga åtgärder så att den interna
kontrollen är tillräcklig avseende hyror och arrenden. Den sammantagna bedömningen
i den uppföljande granskningen är att kommunstyrelsen och övriga nämnder ej
vidtagit tillräckliga åtgärder så att den interna kontrollen är tillräcklig avseende hyror
och arrenden.

Barn- och utbildningsnämndens svar
Barn- och utbildningsnämnden fakturerar inga hyror eller arrenden.
Det som faktureras är interkommunal ersättning för förskola, fritidshem och
grundskola till andra kommuner som har barn eller elever i våra verksamheter.
Våra rutiner för detta är följande:
Fakturering för grundskoleelever från andra kommuner
• Den 15:e varje månad söks elever som har annan folkbokföringskommun än
Vingåker fram i vårt elevsystem, Extens. Statistik förs.
• Fakturering sker en gång per termin – den 15/3 och den 15/10.
• Beloppen bestäms av den andra kommunens skolpeng som räknas fram för varje år.
• Aktiviteten finns inlagd i förvaltningens årshjul

Vingåkers kommun
643 80 Vingåker
Besöksadress
Parkvägen 8

Växel 0151-191 00
E-post kommun@vingaker.se
Bankgiro 624-8371
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Fakturering för barn och elever i förskola och fritidshem från andra kommuner
• Kontinuerligt utdrag av placeringslistor för att söka ut barn och elever med annan
folkbokföringskommun än Vingåker. Statistik förs.
• Fakturering sker en gång per termin – den 15/6 och den 15/12.
• Beloppen bestäms av den andra kommunens skolpeng som räknas fram för varje år.
• Aktiviteten finns inlagd i förvaltningens årshjul.

Vingåkers kommun 2022-01-20
Barn- och utbildningsförvaltningen
Agneta Arvidsson
Förvaltningschef
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Barn- och utbildningsnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2022-02-23

BoU §

xx (xx)

BU 2022/21

Delegationsbeslut
Förslag till beslut
1. Barn- och utbildningsnämnden godkänner redovisningen av delegationsbesluten
och lägger dem till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Barn- och utbildningsnämnden tar del av sammanställningen av delegationsbeslut.
Beslutsunderlag
Sammanställning av delegationsbeslut, 2022-02-16

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Barn- och utbildningsnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2022-02-23

xx (xx)

BoU §

Delgivningar
Förslag till beslut
Förslag till barn- och utbildningsnämnden
1. Barn- och utbildningsnämnden tar del av delgivningarna och lägger dem till
handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
BU 2019/119 – Beslut om uppföljning av sammanslagning av fritidshem
Kf § 111/2021 – Kommunfullmäktige har 2021-11-22 beslutat om uppföljning av
sammanslagning av fritidshem. Kommunfullmäktige beslutar att ta del av
uppföljningen och lägger den till handlingarna.
BU 2021/147 – Beslut om kommunplan med budget 2022 samt flerårsplan 20232024
Kf § 110/2021 – Kommunfullmäktige har 2021-11-22 beslutat om kommunalplan med
budget 2022 och flerårsplan 2023-2024.
Punkt 13: Kommunfullmäktige beslutar att barn- och utbildningsnämndens budgetram
utökas med 3.000 tkr från och med år 2022 avseende särskolan och förskolan.
BU 2021/202 – Beslut om uppdrag till länsstyrgruppen gällande Tillsammans för
barnens bästa
NV § 31/2021 – Nämnden för samverkan kring socialtjänst och vård har 2021-12-08
beslutat om uppdrag till länsstyrgruppen gällande Tillsammans för barnens bästa.
Länsstyrgruppen ges i samarbete med skolchefsnätverket i uppdrag att:
Punkt 1: Ta fram förslag på en länsövergripande samverkansmodell för tidiga och
samordnade insatser för våra barn och unga.
Punkt 2: Ta fram förslag på ett samlat hälsovårdsprogram för barn och unga.
Punkt 3: Se över de överenskommelser som finns mellan huvudmännen så att de är i
linje med FN:s konvention om barnens rättigheter samt den gemensamma målbilden
”Tillsammans för barnens bästa”
BU 2021/222 – Beslut om förslag på sammanträdestider 2022
Kf § 112/2021 – Kommunfullmäktige har 2021-11-22 beslutat om förslag på
sammanträdestider 2022. Kommunfullmäktige beslutar att anta förvaltningens förslag
till sammanträdestider för 2022 för kommunfullmäktige med förändringen att
sammanträdet i september flyttas till den 19.
BU 2021/236 – Beslut om långsiktiga ekonomiska mål för kommunen och
koncernen
Kf § 103/2021 – Kommunfullmäktige har 2021-11-22 beslutat om långsiktiga
ekonomiska mål för kommunen och koncernen.
Punkt 1: Kommunfullmäktige beslutar att långsiktiga ekonomiska mål för kommunen
och koncernen fastställs i enlighet med förslaget i den strategiska inriktningen för
nästa mandatperioden.
Punkt 2: Kommunfullmäktige beslutar att fastställa ekonomiska mål i enlighet med
förslaget för kommande planperiod förslagsvis i samband med beslut i november om
kommunalplan med budget 2022 och flerårsplan 2023-2024.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Barn- och utbildningsnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2022-02-23

xx (xx)

BoU §
BU 2021/237 – Beslut om förslag till kommunal skattesats 2022
Kf § 109/2021 – Kommunfullmäktige har 2021-11-22 beslutat om förslag till
kommunal skattesats 2022. Kommunfullmäktige beslutar att fastställa den kommunala
skattesatsen till 22,67 kronor per skattekrona vilket är oförändrat jämfört med 2021.
BU 2021/238 – Beslut om utredning om finansiering av Mat och Måltider
Kf § 104/2021 – Kommunfullmäktige har 2021-11-22 beslutat om utredning om
finansiering av Mat och Måltider. Kommunfullmäktige beslutar att Mat och Måltider
övergår till ramfinansiering inför budgetåret 2022. Konsekvensen utav detta hanteras i
samband med ärendet kommunalplan med budgetärendet 2022. En omfördelning av
ramarna görs från barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden, till
kommunstyrelsen. Försäljning av livsmedel, fika, matlådor till hemmaboende samt
enskilda måltider, fortsätter vara intäktsfinansierat.
BU 2021/249 – Samråd och utställning av avfallsplan 2023-2032
Flens, Katrineholms och Vingåkers kommuner har tagit fram en gemensam
avfallsplan för perioden 2023–2032 med hjälp av Sörmland Vatten och Avfall AB
(Sörmland Vatten) som processledare för själva framtagandet. Samråd och utställning
av förslaget är en del i förankringsarbetet och innefattar kommuninvånare,
myndigheter, organisationer, företag samt förtroendevalda och tjänstepersoner inom
kommunerna. Tid för samråd och utställning: 15 december-15 mars.
BU 2022/18 – E-arkiv
Ks § 14/2022 – Kommunstyrelsen har 2022-01-24 beslutat om E-arkiv.
Punkt 1: Kommunstyrelsen beslutar att välja kommunalförbundet Sydarkivera som
alternativ för E-arkiv.
Punkt 2: Kommunstyrelsen beslutar att påbörja processen med att gå med i
Sydarkivera genom att besluta om en avsiktsförklaring på kommunstyrelsens första
sammanträde år 2023.
Punkt 3: Kommunstyrelsen uppdrar till kommunledningsförvaltningen att under år
2022 förankra att E-arkiv ska införas samt vad det innebär för samtliga förvaltningar.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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