
Kallelse 2017-05-17

Kultur- och bildningsnämnden
Tid Plats
13:00-16:30 Multen

Övriga
Kjell Edlund (S)
Agneta Birgersson, rektor
Daniel Eriksson, kultur- och fritidschef
Sandra Magnusson, Ekonom
Karin Adolfsson, Kulturutvecklare
Anna Alkman, Utredningssekreterare
Helena Godlund
Anna-Karin Mangsbo

För att öka tillgängligheten vid kommunala arrangemang uppmanar Lekebergs kommun alla 
deltagare att undvika parfym-, rakvatten – och röklukt så att så många som möjligt ska kunna 

delta.
Inomhusmiljön i kommunens verksamhetslokaler ska, så långt det är möjligt, vara fri från starka 

dofter.

Ej tjänstgörande ersättare
Eva Bonnevier (C)
Pia Frohman (MP)
Ann-Charlotte Kämpe-Larsson (L)
Gunilla Pihlblad (S)
Brian Jensen (S)

Beslutande ledamöter
Håkan Söderman (M), ordförande
Annica Zetterholm (C), vice ordförande
Anette Bergdahl (S), 2:e vice ordförande
Diana Olsén (C)
Jonas Hansen (KD)
Linnéa Hägglöf (M)
Michael Larsson (S)
Ing-Britt Fransson-Karlsson (S)
Pernilla Marberg (SD)
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Kallelse 2017-05-17

1 – Val av Justerare Föredragande  
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Kallelse 2017-05-17

2 – Nytt namn för mötesplatsen på 
Storgatan där bl.a. Lindens samlingssal 
finns 
(KUB 17-251)

Föredragande  

Ärendebeskrivning
Nytt namn på lokalen där bl.a. Lindens samlingssal finns.

Förslag till beslut
Kultur- och bildningsnämnden antar samlingsnamnet Träffen för berörd mötesplats på Storgatan.

Arbetsutskottets förslag till beslut

enligt förslag

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Nytt namn för mötesplatsen på Storgatan där bl.a. Lindens samlingssal 

finns

Expedieras till
Kultur- och bildningsförvaltningen
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Kallelse 2017-05-17

3 – Ökade kostnader för städ/tillsyn av 
Leken och Lanna badgruva 
(KUB 17-252)

Föredragande  

Ärendebeskrivning
Badplatserna vid Leken och Lanna badgruva är populära under sommar och badsäsong. Ett högt 
besökstryck innebär behov av daglig tillsyn och städ.

Förslag till beslut
Kultur- och bildningsnämnden beslutar att hos kommunstyrelsen ansöka om extra medel för 
innevarande budgetår motsvarande den ökade kostnaden på 140 000 kr.

Arbetsutskottets förslag till beslut

enligt förslag

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Ökade kostnader för städ/tillsyn av Leken och Lanna badgruva

Expedieras till
Kultur- och bildningsförvaltningen

Kommunfullmäktige

Ekonomiavdelningen
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Kallelse 2017-05-17

4 – Beslut om utvecklingsbidrag 2017 
(KUB 17-402)

Föredragande  

Ärendebeskrivning
Den 1 mars var sista ansökningsdag 2017 för - Utvecklingsbidrag för att stärka föreningslivet i 
Lekebergs kommun. Åtta ansökningar, om sammanlagt 219 873 kr, har inkommit från föreningslivet 
i Lekeberg. Ok Letstigen ansöker om 20 000 kr för kartrevidering. Hidinge-Lanna Byalag ansöker om 
71 373 kr för Lannamässen – en möjliggörare för ökat kulturutbud i Lanna Lekebergskyrkans 
ungdom ansöker om 3 000 kr för Trygga möten samt 40 000 kr för aktivitetsplats utomhus. 
Lekebergs idrottsförening ansöker om 7 500 kr för ekonomiutveckling. Lekebergs idrottsförenings 
cykelsektion ansöker om 8 000 kr för tränarutbildning (samarbetsprojekt) Fjugesta Vävstuga 
ansöker om 20 000 kr för teoretisk och praktisk vävutbildning. Fjugesta idrottsförening ansöker om 
50 000 kr för utveckling av friidrottsanläggningen på Bergavallen.

Förslag till beslut
Kultur- och bildningsnämnden 1. beviljar bidrag om 10 000 kr till OK Letstigen för inköp enligt 
ansökan, dock ej till färgskrivare och toner 2. beviljar bidrag om 14 000 kr till Hidinge-Lanna byalag 
för inköp av textilier och mörkläggningsgardiner till stora salen i Lanna mässen 3. avslår 
bidragsansökan 1 från Lekebergskyrkans ungdom 4. beviljar bidrag om 17 000 kr till 
Lekebergskyrkans ungdoms ansökan 2 4. beviljar bidrag om 3 000 kr till Lekebergs IF för utbildning, 
ej till förtäring 5. beviljar bidrag om 6 000 kr till Lekebergs IF cykelsektion för utbildning 6. avslår 
ansökan om bidrag från Fjugesta Vävstuga 7. beviljar bidrag om 25 000 kr till Fjugesta IF. Bidraget 
ska ses som ett stimulansbidrag till barn- och ungdomsverksamheten och till en idrott som inte är 
så stor i Lekebergs kommun. Föreningen kan inte söka ytterligare utvecklingsbidrag för 
standardhöjning av anläggningen. För det hänvisas till kommunens skötselbidrag

Arbetsutskottets förslag till beslut

enligt förslag

Beslutsunderlag
 Beslut om utvecklingsbidrag 2017

Expedieras till
Kultur-  och bildningsförvaltningen
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Kallelse 2017-05-17

5 – Mer-öppet bibliotek - en rapport 
(KUB 17-309)

Föredragande  

Ärendebeskrivning
En motion från kommunfullmäktige har landat på kultur- och bildningsnämndens bord gällande 
mer-öppet bibliotek. Kultur- och bildningsnämnden uppdrog till förvaltningen den 23 mars 2017 att 
utreda möjligheterna kring mer-öppet bibliotek. Delrapport görs på nämnden i maj och beslut 
fattas på nämnden i augusti.

Förslag till beslut
Kultur- och bildningsnämnden godkänner rapporten.

Arbetsutskottets förslag till beslut

enligt förslag

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - MER-öppet bibliotek – en rapport

Expedieras till
Kultur- och bildningsförvaltningen
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Kallelse 2017-05-17

6 – Skötselbidragsansökan från Lekebergs 
IF 
(KUB 17-388)

Föredragande  

Ärendebeskrivning
Lekebergs IF har inkommit med en skötselbidragsansökan en dag för sent.

Förslag till beslut
Kultur- och bildningsnämnden godkänner skötselbidragsansökan från Lekebergs IF.

Arbetsutskottets förslag till beslut

enligt förslag

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Skötselbidragsansökan från Lekebergs IF

Expedieras till
Kultur- och bildningsförvaltningen
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Kallelse 2017-05-17

7 – Presentation Fritidsutvecklare Föredragande  

Ärendebeskrivning
Den nya Fritidsutvecklaren, Emma Godlund, kommer och presenterar sig för nämnden.

Förslag till beslut
Informationen läggs till handlingarna
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Kallelse 2017-05-17

8 – Prognos 1 för kultur- och 
bildningsnämnden 2017 
(KUB 17-411)

Föredragande  

Ärendebeskrivning
Kultur- och bildningsförvaltningen har utarbetat prognosrapport 1 som innehåller en beskrivning av 
verksamheternas arbete, nuläge och prognos i förhållande till målen fram till och med 30 april 2017 
samt en ekonomisk prognos för helåret.

Förslag till beslut
Kultur- och bildningsnämnden godkänner prognosrapport 1 2017.

Arbetsutskottets förslag till beslut

Kultur- och bildningsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att utreda

1. vilka avtal som inte har räknats upp för att få rätt budgetförutsättningar

2. vilka åtgärder som behöver vidtas för att få en budget i balans.

samt godkänner Prognos 1 för kultur- och bildningsnämnden 2017

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Prognos 1 2017
 Prognosrapport 1 - 2017 Kultur- och bildning

Expedieras till
Kultur- och bildningsförvaltningen

Ekonomiavdelningen
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Kallelse 2017-05-17

9 – Timplan Grundskola 
(KUB 17-413)

Föredragande  

Ärendebeskrivning
Lekebergs kommun beslutade i juni 2016 om en gemensam timplan för kommunens grundskolor. I 
Grundskoleförordningen kap 9 § 4 står: Huvudmannen beslutar efter förslag av rektorn om 
fördelning mellan årskurserna av undervisningstiden.

Förslag till beslut
Kultur- och bildningsnämnden antar den gemensamma timplanen för grundskolan i Lekebergs 
kommun.

Arbetsutskottets förslag till beslut

enligt förslag

Beslutsunderlag
 Underlag matematik 100 timmar  170508
 Timplan
 Tjänsteskrivelse - Timplan Grundskola
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Kallelse 2017-05-17

10 – Redovisning av åtgärder utifrån 
genomförd regelbunden tillsyn av 
Skolinspektionen 
(KUB 17-412)

Föredragande  

Ärendebeskrivning
Skolinspektionen granskar regelbundet all skolverksamhet i hela landet, för att se att den följer de 
lagar, regler och läroplaner som finns för verksamheten. Målet med tillsynen är att bidra till alla 
barns och elevers lika rätt till god utbildning i en trygg miljö, där alla når minst godkänt i alla ämnen. 
Skolinspektionen granskar alla huvudmän, alltså alla kommuner, utbildningsföretag och andra 
organisationer som driver skolverksamhet. Tillsynen görs vart tredje år. All skolverksamhet som en 
viss huvudman ansvarar för ingår i tillsynen. Det handlar bland annat om förskola, förskoleklass, 
grundskola, gymnasieskola, grund- och gymnasiesärskola, vuxenutbildning, fritidshem och annan 
pedagogisk verksamhet. Alla skolor ingår i tillsynen, men Skolinspektionen anpassar tillsynen efter 
situationen hos varje skolhuvudman. Myndigheten prioriterar att besöka de verksamheter där en 
hög andel elever riskerar att inte få den utbildning de har rätt till. Skolinspektionen bedömer om, 
och i sådana fall på vilket sätt, den granskade verksamheten inte uppfyller de regler som gäller. När 
Skolinspektionen har tagit in tillräcklig information gör myndigheten en bedömning av om 
verksamheten lever upp till de lagar och regler som finns för verksamheten. Alla huvudmän får ett 
tillsynsbeslut för de verksamheter som huvudmannen ansvarar för. Skolinspektionen följer sedan 
upp att bristerna åtgärdas och ger även råd och vägledning. Det är huvudmannen, alltså den 
kommun, utbildningsföretag eller annan organisation som driver verksamheten, som har ansvar för 
att verksamheterna uppfyller de krav som ställs i bestämmelserna. Under två dagar (30/11 – 1/12) 
genomförde Skolinspektionen tillsynsbesöket på plats i Lekebergs kommun, då representanter från 
nämnd och förvaltning intervjuades, dokumentation granskades samt besök ute i verksamheten 
inom gymnasieskolan genomfördes.

Förslag till beslut
Kultur- och bildningsnämnden godkänner redovisningen av åtgärder utifrån den genomförda 
regelbundna tillsynen av Skolinspektionen.

Arbetsutskottets förslag till beslut

enligt förslag

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Redovisning av åtgärder utifrån genomförd regelbunden tillsyn av 

Skolinspektionen
 Lekebergs kommun Åtgärder fritidshem
 Lekebergs kommun Åtgärder förskoleklass och grundskola
 Lekebergs kommun Åtgärder gymnasieskola med introduktionsprogram
 Lekebergs kommun Åtgärder gymnasieskola
 Lekebergs kommun Åtgärder vuxenutbildningen
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Expedieras till
Kultur- och bildningsförvaltningen
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Kallelse 2017-05-17

11 – Ställföreträdande förvaltningschef 
(KUB 17-414)

Föredragande  

Ärendebeskrivning
Vid förvaltningschefens frånvaro är rektor Agneta Birgersson ställföreträdande förvaltningschef. För 
att kunna lägga ut semestrar under sommaren 2017 för hela förvaltnings ledningsgrupp behöver 
ytterligare en personal gå in som ställföreträdande förvaltningschef under en vecka, v.28. Utifrån 
planering inom ledningsgruppen avses att verksamhetsutvecklare Jan-Åke Stolt Karlsson är 
ställföreträdande förvaltningschef under vecka 28.

Förslag till beslut
Kultur- och bildningsnämnden beslutar att verksamhetsutvecklare Jan-Åke Stolt Karlsson är 
ställföreträdande förvaltningschef under vecka 28.

Arbetsutskottets förslag till beslut

enligt förslag

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Ställföreträdande fövaltningschef

Expedieras till
Kultur- och bildningsförvaltningen

Kommundirektör
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Kallelse 2017-05-17

12 – Svar på ledamotsinitiativ gällande 
undervisning på Tulpanens förskola 
(KUB 17-41)

Föredragande  

Ärendebeskrivning
Nämnden godkände 170207 att ledamotinitiativet som väcktes av Pernilla Marberg (SD) fick ställas 
till förvaltningen för besvarande. Huvudfrågan som ställdes av SD Lekeberg var "hur stärks de 
förskolebarn med svenska som modersmål i sin identitet och utvecklar sitt modersmål och 
kulturarv i en verksamhet där ett språk som ej är internationellt är en del av den dagliga 
verksamheten?". Tf.förskolechef, förskolans specialpedagoger och personalen på Tulpanens 
förskola har bearbetat svaret.

Förslag till beslut
Kultur- och bildningsnämnden godkänner svaret.

Arbetsutskottets förslag till beslut

enligt förslag

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Svar på ledamotsinitiativ
 Svar 2 pernilla marberg
 Svar gällande skrivelse
 Ledamotsinitiativ gällande undervisning på Tulpanens skola

Expedieras till
Kultur- och bildningsförvaltningen
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Kallelse 2017-05-17

13 – Informationsärende - Lokaler Föredragande  

Ärendebeskrivning
Anna-Karin Mangsbo och Förvaltningschef Maria Bäcklin informerar gällande lokaler för förskolan i 
Lekeberg.

Förslag till beslut
Informationen läggs till handlingarna

Arbetsutskottets förslag till beslut

enligt förslag
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Kallelse 2017-05-17

14 – Namn på förskola i Fjugesta 
(KUB 17-518)

Föredragande  

Ärendebeskrivning
Verksamhetens förslag på namn på förskolan i Fjugesta har tagits fram av tf. förskolechef i Fjugesta, 
förskolechefen för den pedagogiska omsorgen tillsammans med personalen i denna verksamhet. 
Förslaget på namn är förskolan Gunghästen.

Förslag till beslut
Kultur- och bildningsnämnden namnger förskolan i Fjugesta till förskolan Gunghästen.

Arbetsutskottets förslag till beslut

enligt förslag

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Namn på förskola i Fjugesta

Expedieras till
Kultur- och bildningsförvaltningen
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Kallelse 2017-05-17

15 – Rapportering av kränkande 
behandling och trakasserier 
(KUB 16-634)

Föredragande  

Ärendebeskrivning
Kultur- och bildningsnämnden har efterfrågat en tydligare redovisning av kränkande behandling och 
trakasserier. Rektor och förskolechef ansvarar för att utredning och beslut kring en sådan händelse 
utreds och gör därefter en bedömning om barnet blivit utsatt för kränkande 
behandling/trakasserier. Rapporteringen ha under denna period även skett löpande till kultur- och 
bildningsnämndens arbetsutskott. Sedan förra redovisningen har 7 rapporteringar inkommit, 1 från 
Tulpanens skola, 5 från Lekebergsskolan 7-9 samt 1 från Äppelblomman.

Förslag till beslut
Kultur- och bildningsnämnden godkänner rapporteringen av kränkande behandling eller 
trakasserier för perioden 170315

Arbetsutskottets förslag till beslut

enligt förslag

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Rapportering av kränkande behandling och trakasserier

Expedieras till
Kultur- och bildningsförvaltningen
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Kallelse 2017-05-17

16 – Rapportering av frånvaro mars – april 
2017 
(KUB 17-516)

Föredragande  

Ärendebeskrivning
Samtliga rektorer ansvarar för att rapportera ogiltig och giltig frånvaro som till nämnden, enligt 
beslut i Kultur- och bildningsnämnden antagande av intern kontrollplan för 2017. För perioden 
mars-april 2017 har rapportering gällande frånvaro inkommit för Lekebergsskolan 7-9 samt 
Lekebergsskolan 4-6. I övrigt har ingen giltig eller ogiltig frånvaro rapporterats.

Förslag till beslut
Kultur- och bildningsnämnden godkänner rapporteringen av frånvaro för perioden mars-april 2017.

Arbetsutskottets förslag till beslut

Att förtydligande i redovisningen av gilltig och ogiltig frånvaro gällande om ingen frånvaro finns på 
skolorna eller om ingen frånvaro har rapporterats in till arbetsutskott/nämnd samt godkänner 
rapporteringen av frånvaro för perioden mars-april 2017.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Rapportering av frånvaro mars-april

Expedieras till
Kultur- och bildningsförvaltningen
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17 – Förvaltningschefen informerar Föredragande  
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Tjänsteskrivelse 2017-04-24 1 (1)

Dnr: KUB 17-251

Tjänsteskrivelse – Nytt namn för mötesplatsen på 
Storgatan där bl.a. Lindens samlingssal finns
   

Ärendebeskrivning
Nytt namn på lokalen där bl.a. Lindens samlingssal finns.

1 Bakgrund
Med anledning av att ansvaret för Lindens samlingssal och serveringsdel sedan 
årsskiftet tagits över av Kultur- och bildningsförvaltningen/Kultur och fritid, samt att 
Socialförvaltningen lagt ner lunchserveringen, behövs ett namn på lokalen där bl.a. 
Lindens samlingssal finns.

2 Analys
Lindens samlingssal med tillhörande lokaler är viktiga för föreningslivet i kommunen. 
Lokalerna ligger centralt i Fjugesta och i kommunen. De är tillgänglighetsanpassade 
och bra utrustade, bl.a. har den stora salen/samlingssalen hörslinga. 

Samlingssalen kommer att benämnas Stora salen, konferensrummet kommer att 
benämnas Lilla salen och serveringsdelen kommer att benämnas Salongen. Dialog har 
skett med enhetschef på Linden och förvaltningschef/socialchef.

3 Slutsats
Nytt samlingsnamn på lokalen möjliggör ett helhetstänk utifrån mötesplatser för 
människor i kommunen och ett tydliggörande av vad som är mötesplats respektive 
äldreboende.

Förslag till beslut
Kultur- och bildningsnämnden antar samlingsnamnet Träffen för berörd mötesplats 
på Storgatan.

LEKEBERGS KOMMUN

Maria Bäcklin Daniel Eriksson
Förvaltningschef Handläggare/kultur- och fritidschef
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Tjänsteskrivelse 2017-05-09 1 (1)

Dnr: KUB 17-252

Tjänsteskrivelse - Ökade kostnader för städ/tillsyn av 
Leken och Lanna badgruva 
   

Ärendebeskrivning
Badplatserna vid Leken och Lanna badgruva är populära under sommar och 
badsäsong. Ett högt besökstryck innebär behov av daglig tillsyn och städ.

1 Bakgrund
Arbetsmarknads- och integrationsenheten, AMI, har på uppdrag av Kultur- och 
bildningsförvaltningen/Kultur och fritid ansvarat för den dagliga tillsynen (ej helger) 
samt för städ. I november, d.v.s. efter budgetprocessen inför 2017, meddelade AMI 
att de inte kan åta sig det uppdraget 2017. Samtal har därefter förts med 
Kommunstyrelseförvaltningen/Teknik och service om att överta uppdraget. 

2 Analys
För att hålla samma nivå som tidigare år behövs två extra personer som arbetar 
kl. 06.00-12.00 varje dag under juni, juli och augusti. Den uppskattade kostnaden för 
det är 170 tkr. Det innebär en ökad kostnad för Kultur- och bildnings-
förvaltningen/Kultur och fritid med drygt 140 tkr. Under 2016 arbetade förvaltningen 
med ett omfattande ekonomiarbete vilket innebär att budgeten på både 
förvaltnings- och avdelningsnivå idag är intecknad. Det finns inget utrymme för 
oförutsedda händelser lik denna.

3 Slutsats
Under 2016 arbetade förvaltningen intensivt, bl.a. med medborgardialoger, för att 
komma tillrätta med problemen vid badgruvan. Inkomna klagomål under 2016 var 
kraftigt färre än året innan. Det är de två badplatser som har flest besökare på 
somrarna. En hög servicenivå behövs.

Förslag till beslut
Kultur- och bildningsnämnden beslutar att hos kommunstyrelsen ansöka om extra 
medel för innevarande budgetår motsvarande den ökade kostnaden på 140 000 kr.

LEKEBERGS KOMMUN

Maria Bäcklin Daniel Eriksson
Förvaltningschef Handläggare/kultur- och fritidschef
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Tjänsteskrivelse 2017-04-21 1 (4)

Dnr: KUB 17-402

Tjänsteskrivelse – Beslut om utvecklingsbidrag 2017

   

Ärendebeskrivning
Den 1 mars var sista ansökningsdag 2017 för - Utvecklingsbidrag för att stärka 
föreningslivet i Lekebergs kommun. Åtta ansökningar, om sammanlagt 219 873 kr, 
har inkommit från föreningslivet i Lekeberg.

Ok Letstigen ansöker om 20 000 kr för kartrevidering.

Hidinge-Lanna Byalag ansöker om 71 373 kr för Lannamässen – en möjliggörare för 
ökat kulturutbud i Lanna

Lekebergskyrkans ungdom ansöker om 3 000 kr för Trygga möten samt 40 000 kr för 
aktivitetsplats utomhus.

Lekebergs idrottsförening ansöker om 7 500 kr för ekonomiutveckling.

Lekebergs idrottsförenings cykelsektion ansöker om 8 000 kr för tränarutbildning 
(samarbetsprojekt)

Fjugesta Vävstuga ansöker om 20 000 kr för teoretisk och praktisk vävutbildning.

Fjugesta idrottsförening ansöker om 50 000 kr för utveckling av 
friidrottsanläggningen på Bergavallen.

1 Bakgrund
Via ett femårigt sponsringsavtal (2016-2020) har Lekebergs kommun upplåtit 
rättigheterna till namnet på nya idrottshallen vid Hidinge skola. Namnet är ”Best 
Arena”. Sponsormedlen på 75 000 kr ska användas till att stärka föreningslivet i 
Lekebergs kommun och gå till föreningar som har sin huvudsakliga verksamhet i 
kommunen. 2016-05-24 beslutade kultur- och bildningsnämnden att medlen skulle 
avsättas till ett utvecklingsbidrag som kan sökas av föreningar i kommunen.

2 Analys
Ansökningar om utvecklingsbidrag har ökat med 100 % jämfört med 2016, som var 
första året detta bidrag kunde sökas. 
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Tjänsteskrivelse 2017-04-21 2 (4)

Dnr: KUB 17-402

2.1 Genomsyrande perspektiv
I bidragsreglerna står att utvecklingsbidraget gärna får utgå från något av de fyra 
områden som Lekebergs kommun arbetar medvetet med, Attraktiv kommun, Barn och 
unga, Trygghet samt Näringsliv och att aktivitet/verksamhet för barn och unga 
kommer att prioriteras

2.2 Ekonomiska konsekvenser
Bidraget omfattar en budget på totalt 75 000 kr som ska fördelas. 
De bidragsansökningar som inkommit uppgår till totalt 219 873 kr.

3 Slutsats
Kultur- och fritidsavdelningen har tagit fram följande beslutsunderlag utifrån 
bidragsreglerna som bland annat säger att:
Det föreningen söker bidrag för ska fokusera på utveckling av den egna 
verksamheten. 
Utifrån det har avdelningens bedömning av ansökningarna grundats i huruvida de 
projekt det söks medel till kan förbättra och/eller öka föreningens verksamhet 
och/eller om de kan tänkas skapa tillväxt i föreningen. 
Avdelningen har också tagit hänsyn till prioritering av aktivitet/verksamhet för barn 
och ungdom.
I handläggningsprocessen har kultur- och fritidschefen, fritidsutvecklaren och 
kulturutvecklaren ingått.

Ok Letstigen
Föreningen ansöker om 20 000 kr för kartrevidering. Av ansökan framgår att 
föreningen har för avsikt att köpa in material för att själva kunna sköta/hantera 
behovet av revidering av de kartor föreningen har behov av. Föreningen har nyligen 
startat en nybörjarkurs för barn från 6 år och deras föräldrar.

Motivering: föreningen tar ansvar för utveckling av sin verksamhet genom att 
säkerställa att de har bra teknik för kartframställning vilket förbättrar verksamheten.

Hidinge-Lanna Byalag
Föreningen ansöker om 71 373 kr för utvändig och invändig renovering av 
Lannamässen för att skapa en inbjudande och välkomnande atmosfär för 
skaparverksamhet, teater, musik, konst, bildning och filmvisning.

Motivering: Föreningen vill utveckla sin verksamhet med nya aktiviteter inom 
scenkonstområdet, bio osv. I ansökan finns rubrik, Stora salen, där föreningen skriver 
att de bl a vill inreda med dämpande, brandsäkra textilier och mörkläggningsgardiner
för att möjliggöra för nya verksamheter.

Lekebergskyrkans ungdom, ansökan 1
Föreningen ansöker om 3 000 kr för inköp av förtäring i samband med utbildningen 
Trygga möten som ska hållas för ledare och andra aktiva.

Motivering: inköp av förtäring bidrar inte till att utveckla verksamheten
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Lekebergskyrkans ungdom, ansökan 2
För att enkelt kunna ha aktiviteter utomhus året om och för att kunna dra nytta av 
naturen i aktiviteterna ansöker föreningen om 40 000 kr för inköp av material till 
aktivitetsplats utomhus. Inköpet skulle bestå av byggsats vindskydd, komplettering 
tak samt kostnader för markarbete. 

Motivering: utveckling av den redan pågående barn- och ungdomsverksamheten

Lekebergs idrottsförening
Föreningen ansöker om 7 500 kr för ekonomiutveckling. Föreningen har för avsikt att 
ta in några ekonomirådgivare/utbildare för att förbättra föreningens hantering av 
kontering och få en fungerande och effektiv struktur på sin ekonomi. Det innebär tre 
tillfällen á tre timmar med rådgivare/utbildare och återkoppling till ekonomiansvariga 
i lag eller sektioner vid ett tillfälle samt förtäring.

Motivering: utbildningen syftar till att utveckla föreningens verksamhet.

Lekebergs IF cykelsektion
Sektionen ansöker om 8 000 kr för tränarutbildning i ett samarbetsprojekt med 
Almby IK. Syftet med utbildningen är att få likvärdig utbildningsgrund i såväl 
inlärningspsykologi som cykelteknik.

Motivering: utbildningen syftar till att utveckla föreningens verksamhet.

Fjugesta vävstuga
Föreningen ansöker om 20 000 kr för utbildning. Dels en fortsättning på den 
utbildning i bindningslära för vilken föreningen erhöll utvecklingsbidrag till under 
2016, dels en utbildning för en eller två medlemmar i modern teknik inom vävning.
Den sistnämnda utbildningen menar föreningen gör dem bättre rustade inför en 
förestående generationsväxling bland medlemmarna.

Motivering: utbildningarna bidrar till att utveckla föreningens verksamhet, men 
vänder sig till vuxna. Med tanke på omfattningen av årets ansökningar prioriteras 
verksamhet för barn och unga.

Fjugesta idrottsförening
Föreningen ansöker om 50 000 kr för inleda en standardhöjning av 
friidrottsanläggningen på Bergavallen så att det är möjligt att hålla egna tävlingar på 
hemmaarenan och så att friidrottsverksamheten kan utvecklas och framförallt vara 
attraktiv för äldre barn/ungdomar. Bidraget är tänkt att användas till att dels förnya 
höjdhoppsplatsen med ny nedslagsskydd samt väderskydd, dels förnya underlaget i 
kulstötningsbanan.

Motivering: standardhöjningen kan ses som en utveckling av en del av föreningens 
verksamhet för barn och ungdom.
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Förslag till beslut

Kultur- och bildningsnämnden
1. beviljar bidrag om 10 000 kr till OK Letstigen för inköp enligt ansökan, dock ej till 
färgskrivare och toner

2. beviljar bidrag om 14 000 kr till Hidinge-Lanna byalag för inköp av textilier och 
mörkläggningsgardiner till stora salen i Lanna mässen

3. avslår bidragsansökan 1 från Lekebergskyrkans ungdom

4. beviljar bidrag om 17 000 kr till Lekebergskyrkans ungdoms ansökan 2

4. beviljar bidrag om 3 000 kr till Lekebergs IF för utbildning, ej till förtäring

5. beviljar bidrag om 6 000 kr till Lekebergs IF cykelsektion för utbildning

6. avslår ansökan om bidrag från Fjugesta Vävstuga 

7. beviljar bidrag om 25 000 kr till Fjugesta IF. Bidraget ska ses som ett 
stimulansbidrag till barn- och ungdomsverksamheten och till en idrott som inte är så 
stor i Lekebergs kommun. Föreningen kan inte söka ytterligare utvecklingsbidrag för 
standardhöjning av anläggningen. För det hänvisas till kommunens skötselbidrag

LEKEBERGS KOMMUN
 

Maria Bäcklin Karin Adolfsson
Förvaltningschef Handläggare/Kulturutvecklare
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Tjänsteskrivelse - Mer-öppet bibliotek - en rapport

   

Ärendebeskrivning
En motion från kommunfullmäktige har landat på kultur- och bildningsnämndens 
bord gällande mer-öppet bibliotek. Kultur- och bildningsnämnden uppdrog till 
förvaltningen den 23 mars 2017 att utreda möjligheterna kring mer-öppet
bibliotek. Delrapport görs på nämnden i maj och beslut fattas på nämnden i augusti.

1 Bakgrund
Ett mer-öppet bibliotek innebär att man kan utnyttja det fysiska rummet och få 
tillgång till bibliotekets medier och utbud även då personalen inte är på plats. 
Tillgängligheten till lokalen ökar - besökarna kan komma när det passar dem. 

2 Analys
I Lekebergs kommuns biblioteksplan för 2017-2019 står att ”folkbiblioteket är en 
viktig del i den kulturella infrastrukturen, och en naturlig samlingspunkt i 
lokalsamhället”. Syftet med mer-öppet är att öka tillgängligheten till lokalen. Mer-
öppet kan främja bildning och det demokratiska samhällets utveckling.

Viktigt att komma ihåg är att det är självservice för användaren under mer-öppettid 
eftersom biblioteket är obemannat, vilket kräver att lokalen och samlingarna är i god 
ordning. I dagliga förberedelser ingår att skapa förutsättningar och att underlätta för 
människor att använda biblioteket. Att nå ut med information då personalen inte är 
på plats kräver också kontinuerligt arbete. Dagen efter mer-öppet krävs sedan tid för 
iordningsställande. Med mer-öppet följer nya arbetsuppgifter. Utifrån det är 
bedömningen att en administrativ funktion behövs. Den skapar förutsättningar för 
mer-öppets ökade krav och möjliggör ett större användarfokus för bibliotekarierna 
genom att de får utrymme för yrkets kärnuppgifter. 

Nu samlar avdelningen in erfarenheter från andra bibliotek som infört mer-öppet. 
Utifrån det görs kloka avvägningar. I kulturhusprocessen genomförs en s.k. 
möjlighetskalkyl utifrån en första lokalskiss. När skissen är spikad, utifrån 
verksamhetens mål och behov samt ekonomiska mål, kommer en mer-öppetanalys 
att genomföras. 

En projektledare behövs för införandet av mer-öppet. Ett införandeprojekt medför 
kostnader för RFID-märkning av alla medier samt personalresurs för det, 
larminstallation, IT-system och löpande administration av det, låne- och 
återlämningsstationer med reservationsautomat samt anpassning för att låsa 
personalytor (t.ex. informationsdisk). I det pågående lokalskissarbetet tas hänsyn till 
mer-öppet utifrån bl.a. brandskydd och installationer. Kostnader för marknadsföring 
tillkommer. Lokalvårdskostnaden bedöms öka då trycket på lokalen ökar.
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3 Slutsats
Mer-öppet ökar tillgängligheten till lokalen och ska ses som ett komplement till den 
befintliga biblioteksverksamheten då kvalificerad personal är på plats och hjälper 
användarna. Vi bedömer att en administrativ funktion behövs då nya arbetsuppgifter 
tillkommer. Den funktionen avlastar bibliotekarierna i både införandet av och i det 
löpande arbetet med mer-öppet, vilket gynnar användarna.

Lokalvårdskostnaden bedöms öka då trycket på lokalen ökar.

När lokalskissen i kulturhusprocessen är spikad utifrån mål, behov och ekonomi 
genomförs en mer-öppetanalys av biblioteket. Den analysen synliggör de åtgärder 
som behöver tas samt kostnaderna för det. 

Eftersom den ökade tillgängligheten till lokalen gynnar dem som redan idag kan ta sig 
till biblioteket, är det också viktigt att skapa förutsättningar för att nå fler målgrupper 
som människor med funktionsnedsättning t.ex. genom en socialbibliotekarietjänst.

Förslag till beslut
Kultur- och bildningsnämnden godkänner rapporten.

LEKEBERGS KOMMUN
 

Maria Bäcklin Daniel Eriksson
Förvaltningschef Handläggare/kultur- och fritidschef
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Tjänsteskrivelse - Skötselbidragsansökan från 
Lekebergs IF
   

Ärendebeskrivning
Lekebergs IF har inkommit med en skötselbidragsansökan en dag för sent.

1 Bakgrund
Skötselbidragsansökan ska inlämnas senast 1 april. Ansökan från Lekebergs IF inkom 
via e-post den 2 april, alltså en dag för sent.

2 Analys
Lekebergs IF uppger att en dåligt fungerande scanner är orsaken till den för sent 
inkomna ansökan.

3 Slutsats
För att kunna handlägga och ta beslut enligt delegationsordningen behöver Kultur- 
och bildningsnämnden godkänna den för sent inkomna skötselbidragsansökan från 
Lekebergs IF. Vi bedömer att särskilda skäl föreligger.

Förslag till beslut
Kultur- och bildningsnämnden godkänner skötselbidragsansökan från Lekebergs IF.

LEKEBERGS KOMMUN
 

Maria Bäcklin Karin Adolfsson
Förvaltningschef Handläggare/kulturutvecklare
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Tjänsteskrivelse – Prognos 1 för kultur- och 
bildningsnämnden 2017
   

Ärendebeskrivning
Kultur- och bildningsförvaltningen har utarbetat prognosrapport 1 som innehåller en
beskrivning av verksamheternas arbete, nuläge och prognos i förhållande till målen
fram till och med 30 april 2017 samt en ekonomisk prognos för helåret.

1 Bakgrund
Lekebergs kommuns styrmodell, MER-styrning (Mål, Ekonomi och Resultat) syftar till
att öka fokuseringen på att arbeta med mål och uppföljning av dessa för att utnyttja
kommunens resurser effektivt och tillhandahålla tjänster med hög kvalitet. 
Kommunfullmäktiges mål antas i samband med kommunens MER-plan.               
Kultur- och bildningsnämnden fattar beslut om sina nämndmål i samband med 
nämndens MER-plan.                                                                                                   
Nämndens första uppföljningstillfälle under året omfattar perioden januari – april.

2 Analys
Barnperspektivet finns som grund i hela prognosen utifrån de mål och verksamheter
som omfattas och bedömningen är i stort likvärdig i jämförelse med angivet 
utgångsläge och tidigare bedömningar/resultat för 2016. 
Folkhälsa, jämställdhet, miljö och hållbarhet, mångfald och integration innefattas 
också direkt eller indirekt i prognosen.

Prognosen för nämndens ekonomiska resultat 2017 visar ett underskott på 920 tkr 
vid årets slut. 

Förslag till beslut
Kultur- och bildningsnämnden godkänner prognosrapport 1 2017.

LEKEBERGS KOMMUN
 

Maria Bäcklin Sandra Magnusson Anna Theodossiou
Förvaltningschef Förvaltningsekonom Handläggare
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1 Inledning 
Inom kultur- och bildnings verksamheter har arbete och fokus under de fyra första 
månaderna 2017 sammanfattningsvis ägnats mycket åt 

 utformande av och mötesplats mellan politiker och tjänstemän kring 
årsredovisning 2016 

 löneöversynsarbete 2017 

 rekrytering och introduktion av nyanställda, bl.a. i ledningsorganisationen  

 hantering av vikariebehov utifrån korttids sjukfrånvaro i verksamheterna 

 kommande förändringar av skolskjutsar 

 utbildning för all personal i brandskydd och HLR (hjärt-lungräddning) 

 lokaler på kort och lång sikt 

 den genomförda regelbundna tillsynen av Skolinspektionen 

 mottagande och verksamhetsutformning för nyanlända 

 ansökningar och redovisningar av statliga medel 

 den långsiktiga gemensamma verksamhetsutvecklingsprocessen inom 
förskola och skola där all personal och nämndens politiker är delaktiga 

 att utveckla det systematiska kvalitetsarbetet 
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2 MER-styrning 

2.1 Politiskt fattade beslut 

Fattade politiska beslut 

Beslut Status Kommentar 

2013-06-04,§30, Kultur- och 
bildningsnämnden beslutar 
att det systematiska 
kvalitetsarbetet inom 
verksamhetsområdena skola 
och fritidshem ska 
utvecklas. Förvaltningen ges 
i uppdrag att utreda och 
lämna förslag på hur nya 
rutiner, som ska gälla 
kommunen utformas. 
Allmänt ska gälla att 
redovisningen ska ta sikte 
på de mest väsentliga 
läroplansmålen. Uppdraget 
innefattar även metoder för 
att mäta måluppfyllelsen. 
Förvaltningens förslag ska 
också innehålla en plan för 
när och hur de 
återkommande 
avrapporteringarna 

Under beredning Pågående arbete som 
omfattar alla nivåer 

2015-09-21,§199, Kultur- 
och bildningsnämndens 
arbetsutskott uppdrar till 
förvaltningen att utreda ett 
framtida behov och 
organisation av Komvux i 
Lekebergs kommun 

Ej verkställt  

2015-12-31,§ 151 Kultur- 
och bildningsnämnden 1. 
ger förvaltningen i uppdrag 
att under våren 2016 
genomföra samrådsmöten 
kring plats för kultur, 
aktiviteter och möten 
mellan människor, 2. 
uppdrar till förvaltningen att 
återrapportera synpunkter 
från samrådsmötena vid 
nämnden i maj, 3. uppdrar 
till förvaltningen att 
bearbeta utredningen 
vidare under hösten 2016 

Under beredning  
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Beslut Status Kommentar 

och återrapportera till 
nämnden 

2016-04-20,§ 51, Kultur- och 
bildningsnämnden 2. ger 
förvaltningschefen i 
uppdrag att i 
kommunikation med Örebro 
kommun förnya 
överenskommelse/ ev. avtal 
för elever i högstadieåldrar 
och i vissa enskilda fall yngre 
träningsskoleelever med 
mångfasetterade behov. 

Under beredning  

2016-10-25, § 113, Kultur- 
och bildningsnämnden ger 
förvaltningschef i uppdrag 
att ta fram ett nytt förslag 
på lokalöverenskommelse 
samt arbeta vidare för att 
hitta en långsiktig lösning 
för formande av 
familjecentral. 

Kommer beredas  

2017-03-21, § 23, Kultur- 
och bildningsnämnden 
uppdrar till 
förvaltningschefen att 
utreda möjligheterna kring 
MERöppetbibliotek. 

Under beredning Delrapport görs på 
nämnden i maj och beslut 
fattas på nämnden i augusti. 

   

   

   

   

   

   

   

   

2.2 Mål 

Kultur- och bildning  

Det systematiska kvalitetsarbetet ska bidra till att underlätta arbetet med att 
utveckla verksamhetens ledningssystem för kvalitet och i det innefatta nationella, 
kommunala och lokala mål som bearbetas och analyseras samt kommuniceras på alla 
nivåer. Ett prövande görs utifrån ett nyutformat årshjul och en förändrad struktur. 
Målsättningen är att alla nivåer systematiskt och kontinuerligt följer upp 
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verksamheterna, analyserar resultaten i förhållande till målen och utifrån det 
planerar och utvecklar verksamheterna på ett medvetet och väl förankrat sätt. 

  

2.2.1 Förskola 

Nämndmål: Barnen känner sig trygga och delaktiga i sin förskoleverksamhet 

Utgångsläge 

Med utgångsläge i 2016 års årsberättelse kan vi sammanfattningsvis se att 
likabehandlingsplanepiloternas arbete och användandet av DO:s mall, har ökat 
medvetenheten och förståelsen för likabehandlingsarbetet. Det gäller såväl rutiner 
som skyldigheter och arbetsmetoder. Arbetet blir allt mer strukturerat, sker med 
större systematik och kopplas ihop med det systematiska kvalitetsarbetet, den 
pedagogiska dokumentationen och det kollegiala lärandet. Därmed har 
likvärdigheten och kvaliteten ökat på kommunens förskolor, och vi säkerställer 
barnens trygghet och delaktighet i verksamheten. En fortsatt satsning på ICDP ser vi 
som värdefull. 

Planering och genomförande kopplat till forskning 

 Intervjuer av förskolornas 5-åringar kommer att genomföras i maj månad. 
Någon förskola har även under hösten ställt samma frågor för att ha ett 
material att kunna jämföra med. 

 Trygghetsvandring utifrån DO:s husmodell, "Rocka sockor", kompissol, Tio 
små kompisböcker är exempel på material och metoder som används för att 
arbeta förebyggande och främjande. 

 Delar systematiskt in barnen i mindre grupper. 

 Använder medvetet begrepp som t.ex. ”samarbeta". 

 Vuxna agerar som förebilder. 

 En fördjupningsutbildning för förskolornas likabehandlingspiloter kommer att 
genomföras under en eftermiddag i april månad. 

 Likabehandlingplanen finns med som en stående punkt på de flesta APT:er. 

Uppföljning 

 Intervjuer av förskolornas 5-åringar sker i slutet av maj 

 Kontinuerliga observationer 

Analys och lärdomar kopplat till forskning 

Arbetet med likabehandlingsplanerna och ICDP uppfattar vi har ökat pedagogernas 
medvetenhet om vikten av att agera som förebilder. Av tradition är förskolorna bra 
på att lösa konflikter och agera när något hänt. Nu kan vi se att fokus mer har flyttats 
till det som är förebyggande och främjande samt förståelse av skillnaden i dessa 
begrepp. 

Att regelbundet ställa samma frågor till samma målgrupp ger över tid ett material 
som går att jämföra. Förskolorna har hittills valt att göra intervjuer med 5-åringarna 
vid vårterminens slut. Att samma barn inte svarar på samma frågor återkommande är 
inget hinder. De svar vi får från barnen tänker vi säger något om den miljö de vistas i, 
och blir ett underlag för oss att utvärdera själva verksamheten - inte barnen. 

Att över tid hålla fast vid metoder som vi ser fungerar, och samtidigt våga söka efter 
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och finna nya vägar, fylla på med verktyg för både barn och vuxna, prova och öva, 
hålla i och hålla ut ser vi som värdefullt och viktigt att hålla fast vid. 

ICDP är ett förhållningssätt som bygger på forskning. 

Användandet av DO:s mall säkerställer att vi följer både diskrimineringslagen och 
skollagens intentioner. 

Använder arbetssätt som är förankrat i Bowlby:s anknytningsteori. 

Sammanfattning och bedömning 

  

  

Nämndmål: Barnen är en del av en god och utvecklande lärmiljö 

Utgångsläge 

Pedagogisk dokumentation och utformande av lärmiljöer är en ständigt pågående 
process. Den syftar dels till att få en tydlig bild av barnens utveckling och lärande 
samt vad verksamheten erbjuder, dels till att utvärdera sammanhangets och miljöns 
betydelse för barnens utveckling och lärande, lek och samarbete. Det är också ett 
arbetsverktyg som bygger på ett gemensamt reflektionsarbete och förutsätter en 
kultur av samarbete, reflektion och kommunikation. Det kräver en professionell 
inställning samt medvetenhet om uppdraget. Med detta i bakhuvudet är vi på rätt 
spår när det gäller kärnan i uppdraget och vår vision om Sveriges bästa förskola. 

Planering och genomförande kopplat till forskning 

 Nätverksträffar där all förskolepersonal deltar genomförs enligt plan. Träffen 
i mars innebar ett kollegialt lärande där man delgav varandra erfarenheter 
och reflekterade tillsammans kring väl fungerande och mindre väl 
fungerande lärmiljöer. 

 ICDP är ett förhållningssätt som ska genomsyra arbetet och som bygger på 
forskning. 

 ICDP-övning som stående punkt på APT. 

 Använder arbetssätt som är förankrat i Bowlby:s anknytningsteori. 

 Delar systematiskt in barnen i mindre grupper. 

 Använder dokumentationsväggar på varje förskola. 

Uppföljning 

 Intervjuer av förskolornas 5-åringar sker i slutet av maj 

 Kontinuerliga observationer 

Resultat 

Analys och lärdomar kopplat till forskning 

Sammanfattning och bedömning 
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2.2.2 Förskoleklass 

Nämndmål: Eleverna känner sig trygga och delaktiga i sin skolverksamhet 

Utgångsläge 

Arbetet under 2016 med den nya planen mot kränkande behandling har gett alla, 
såväl pedagoger som barn en fördjupad förståelse för allas lika värde. 
Värdegrundsarbetet är en förutsättning för ett fungerande socialt samspel och 
lärande. Främjande och förebyggande insatser är avgörande för ett gott resultat 
enligt forskning och som bland annat sker genom elevhälsoteamen. Trots ett stort 
ökat elevantal i kommunen, främst på Tulpanens skola, framkom goda resultat i 
värdegrundsarbetet. Vikten av goda förberedelser samt elevhälsoteamens arbete i 
förskoleklasserna har varit viktiga delar i arbetet. 

Planering och genomförande kopplat till forskning 
Värdegrundsarbetet i förskoleklass fortsätter och planen mot kränkande behandling 
har reviderats tillsammans med skolans övriga personal. Implementeringen av planen 
bland personalen pågår liksom det systematiska arbetet med återkommande 
trygghetsenkäter. Trygghetsenkäterna genomförs en eller ett par gånger/år samt att 
frågorna om trivsel och trygghet alltid finns med vid utvecklingssamtalen. 

Nytt på några skolor är att en trygghetsgrupp finns etablerad där personal från 
förskoleklass, skola och fritidshem är representerade. En utökning av rastvärdar har 
skett under lunchrasterna för att ytterligare öka tryggheten tillsammans med flera 
organiserade rastaktiviteter. Arbetet med att göra barnen mer delaktiga i 
förskoleklassens trygghetsarbete har påbörjats, men varierar en del mellan 
förskoleklasserna. På några skolor arbetas det med att bl.a. låt eleverna själva träna 
sig på att använda sig av värdeorden/meningarna på värdegrundstavlorna och 
beskriva hur de aktivt och praktiskt använder sig av dessa. 

Trygghetsgruppens tar ansvar för att sammanställa trygghetsenkäter och 
kommunicera dessa med elevhälsan samt utreda trygghetsärenden, då klasslärare 
inte kommer vidare. 

Forskning lyfter lärarens goda relationer och förmåga att hantera konflikter med 
barnen som betydelsefulla. En framgångsrik strategi är att skapa en fredlig atmosfär 
och möjligheter för kommunikation genom att arbeta med medling som en naturlig 
del av undervisningen. Läraren ska undvika misstaget att favorisera elever, att 
ignorera eller bagatellisera konflikter, att inte kartlägga konfliktsituationer, att ta sida 
i stället för att medla, att handla slentrianmässigt. Exempel på slentrianmässigt kan 
vara att tvinga barn att be om ursäkt, vilket oftast inte leder till att barnen blir 
ångerfulla. / Ur boken ”Utmärkt undervisning, Håkansson & Sundberg. 

ICDP- Vägledande samspel, Karsten Hundeide. 

Uppföljning 
Trygghetenkäter 

Utvecklingssamtal 

Resultat 
I stort uppger barnen i förskoleklass att de är trygga i skolan. 

Analys och lärdomar kopplat till forskning 
Ett uppskattat och efterlängtat arbete har påbörjats med nätverk där pedagoger 
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möts och lär av varandra. Det är viktigt att det får fortsätta och fördjupas för att 
ytterligare öka tryggheten och likvärdigheten i kommunen. Nätverksträffarna och det 
gemensamt övergripande ICDP-arbetet ger redskapen framåt. Värdegrundsarbetet är 
väl etablerat ute i skolorna, men skiljer sig en del åt och vi har fortfarande en stor 
outnyttjad kraft i barnen och eleverna genom utökande av deras delaktighet. 

Sammanfattning och bedömning 

   

Nämndmål: Eleverna är en del av en god och utvecklande lärmiljö 

Utgångsläge 

I årsberättelsen för 2016 beskrevs att kontinuerliga pedagogiska samtal förts både i 
respektive arbetslag och i det kommungemensamma nätverket, där stöd och 
utmaning av varandra ges för pedagogernas lärande. Eleverna sågs i kreativa och 
goda lekar både inomhus och utomhus. Trots utmaningar med många 
förskoleklasselever till hösten 2016 var upplevelsen att eleverna kände sig trygga, 
glada och delaktiga i sin lärmiljö. 

Planering och genomförande kopplat till forskning 
För att ytterligare stärka barnen i deras lärande är det viktigt att vi utgår från där 
eleverna befinner sig samt bygger lärandet utifrån deras erfarenheter och intressen, 
det skapar motivation och engagemang. Interaktionen och kommunikationen i 
klassrummet är därför av största vikt. För att eleverna ska våga ställa frågor och olika 
sorter av frågor krävs ett tryggt klassrum där olikheterna ses som en tillgång. 
Lärandeidentiteter, visar forskning, formas i sociala miljöer och sammanhang. 
Framgångsrikt lärande bygger således inte på en passiv mottagande konsumtion av 
kunskap och information, utan på ett aktivt kommunicerande deltagande, skriver 
Håkansson/Sundberg. 

I det kommungemensamma nätverket för pedagogerna i förskoleklass diskuteras 
uppdrag, innehåll och kvalitetsarbete utifrån Skolverkets olika material. 

Uppföljning 
Utvecklingssamtal 

Det systematiska kvalitetsarbetet - Årshjulet 

Resultat 

Analys och lärdomar kopplat till forskning 
Delaktighet och kännedom om var barnet befinner sig i sitt lärande är en grund. 

Barnen ska uppfatta sig som kompetenta och lärande. (ICDP) 

Det är viktigt att ta reda på barnets perspektiv. (Inte bara säga att vi har ett 
barnperspektiv) 

Uppföljning och utvärdering ska vara formativt kopplade till förmågor, styrkor och 
utvecklingsområden. 

 Vad är målet? 

 Hur ligger jag/eleven till? 

 Hur ska jag/eleven gå vidare? 
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Sammanfattning och bedömning 

   

Nämndmål: Eleverna når kunskapsmålen 

Utgångsläge 

Elevernas lärande följs via kartläggning och observationer i den pedagogiska 
dokumentationen. Bedömningen för 2016 var att i och med att specialpedagog finns 
med i en del fall mer aktivt i verksamheten gjort att kunskapsutvecklingen fångats 
upp tidigare än förut. Vid uppföljningarna, gjorda under 2016, sågs en god utveckling 
vad det gäller elevernas kunskaper. Pedagogerna både stöttar och utmanar på ett 
mer aktivt sätt i och med den pedagogiska dokumentationen. Det gav resultat, dels i 
det praktiska och vardagliga arbetet, men också eftersom pedagogerna är i ett 
lärande utifrån föreläsning och kollegiala samtal med litteratur som grund. 
Återkommande reflektionsmöten tillsammans med specialpedagog är utmanande 
och utvecklande för pedagoggruppen. 

Planering och genomförande kopplat till forskning 
Kunskap är centrala byggstenar för lärande. För att bli kunnig inom ett område måste 
varje individ behärska avsevärd kunskap, kunna organisera den kunskapen i 
sammanlänkande begreppsstrukturer samt kunna använda kunskapen. Detta är 
grundläggande. En viktig grund att utgå från då pedagogen planerar sitt arbete. 

Att skaffa sig kunskap och förstå hur det hänger ihop är en långsam process som tar 
flera år av omfattande träning och kräver stöd från andra. 

Ju mer stör en nybörjare får i termer av lärarstöd och återkoppling, liksom 
motivationsbyggande, desto mer troligt är det att novisen så småningom utvecklas 
till expert. / Hämtat från Håkansson & Sundberg. 

I förskolan och förskoleklassen läggs grunden till hur en elev ser på sig själv som en 
kunnig och lärande person. Vuxenperspektivet och förhållningssättet till kunskap och 
lärande är därför centralt. 

Arbetet med ICDP ger oss stöd i förhållningssättet där barnet ses som kompetent och 
lärande. 

Resultaten i lärandet analyseras tillsammans med barnen, mellan pedagoger och 
tillsammans med elevhälsan. 

Uppföljning 
Utvecklingssamtal 

Det systematiska kvalitetsarbetet - Årshjulet 

Resultat 

Analys och lärdomar kopplat till forskning 

Sammanfattning och bedömning 
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2.2.3 Grundskola 

Nämndmål: Eleverna känner sig trygga och delaktiga i sin skolverksamhet 

Utgångsläge 

Så gott som samtliga elever i skolorna uppgav att de trivdes samt var trygga och 
kände delaktighet i enkätundersökning bland elever i årskurs 8 som genomfördes 
under 2016. Elevhälsan bedömdes ha en god helhetsbild över trygghet och 
delaktighet och en god möjlighet att leda arbetet i dessa frågor. Trots ett stort ökat 
elevantal i kommunen, störst på Tulpanens skola, framkom goda resultat i 
värdegrundsarbetet under föregående år. De kartläggningar som elevhälsan gjorde 
visade att eleverna kände sig trygga och delaktiga på skolorna i mycket hög 
utsträckning. För att bibehålla uppnått resultat samt för fortsatt utveckling behöver 
rutiner kring information, återkoppling och återkommande insatser ytterligare 
tydliggöras i organisationen på ett sådant sätt att ny personal lätt kan ta till sig 
arbetssätt etc. 

Planering och genomförande kopplat till forskning 
Alla skolor har en plan mot kränkande behandling som reviderats. All personal har 
varit med i revidering och implementering pågår för att all personal ska ha god 
kännedom om dess innehåll och rutiner. Trygghetsteam finns på alla skolor. 
Representantskapet i dessa grupper ser lite olika ut från skola till skola. 
Trygghetsgruppens ansvar är att sammanställa trygghetsenkäterna och kommunicera 
dessa med elevhälsan samt ta ansvar för utredningar av trygghetsärenden, då 
klasslärare inte kommer vidare. Alla skolor har rastvärdar och planerade aktiviteter. 
Eleverna är en viktig del i trygghetsarbetet. I nuläget har skolorna olika sätt att ta 
vara på elevernas delaktighet. Elevrådens arbeten ser lite olika ut och ett 
planeringsarbete finns för att utveckla detta och göra dem än mer delaktiga i 
trygghetsarbetet. 

Uppföljning 
Uppföljning sker på olika sätt, såsom i utvecklingssamtal, trygghetsenkäter och 
hälsosamtal. I nuläget pågår ett arbete för att skapa en gemensam rutin och 
likvärdighet vad gäller trygg miljö på alla skolorna i Lekeberg. Målsättningen är att 
området återkommande är aktuell i kalendariet på olika nivåer i styrkedjan. 

Resultat 
I stort är våra elever i skolorna trygga och det samlade arbetet fortsätter. 

Analys och lärdomar kopplat till forskning 
Det långsiktiga systematiska utvecklingsarbetet är framförallt kopplat till 
pedagogikforskarna Blossing och Bergs forskning gällande vad som krävs för att skapa 
utveckling. De påtalar vidare betydelsen av ett tydligt ledarskap, delaktighet och 
samsyn som god grund i skapandet av en god jordmån för utveckling. Vidare kopplas 
arbetet till Skolverkets stödmaterial och Skolinspektionens återkommande rapporter. 
Även boken ”Utmärkt undervisning” av Håkansson/Sundberg används som stöd. Den 
visar på framgångsfaktorer i svensk och internationell belysning. Arbetet med ICDP, 
Vägledande samspel grundar sig framförallt på Vygotskij och Sterns teorier. 

Sammanfattning och bedömning 
Det pågår ett aktivt trygghetsarbete på alla nivåer. Tryggheten är grund för att 
lärandet ska bli optimalt. 
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Nämndmål: Eleverna är en del av en god och utvecklande lärmiljö 

Utgångsläge 

Den samlade bedömningen för 2016 visade att eleverna överlag befann sig i goda 
lärmiljöer. Som helhet vid utvärdering och analys sågs dock att det formativa 
arbetssättet har utvecklats olika långt, men det är också ett långsiktigt 
utvecklingsarbete som kommer att fortsätta på alla skolor. Utvecklingsområden som 
också lyftes fram 2016 var lokaler, uppdatering av lärmiljöer vad gäller t.ex. digital 
teknik, formativa arbetssätt, språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt samt arbete 
med ICDP. Arbetet med ett språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt för att skapa 
en god lärmiljö för de nyanlända eleverna identifierades också och kräver en bredare 
och mer fördjupad förståelse utifrån deras specifika förutsättningar. 

Planering och genomförande kopplat till forskning 

Språk och kunskapsutvecklande arbete har kommit igång på alla skolor och prövas 
praktiskt i vardagen. Arbetet kommer att fortsätta under höstterminen. Utbildningen 
sker i ett samarbete mellan skolorna vilket är gynnsamt utifrån det kollegiala arbetet 
och likvärdigheten. Det pågår ett aktivt arbete i verksamheterna på 
organisationsnivån för att hitta ett gemensamt förhållningssätt vad gäller elevsyn, 
kunskapssyn och syn på lärande. Det är en dialog som ständigt måste utvecklas och 
fortgå. I både det formativa lärandet och språkutvecklande arbetssättet samt ICDP 
finns en positiv syn på eleven, relationen och dialogen är en förutsättning. En del i 
det formativa arbetet är att utveckla elevernas delaktighet i sitt eget lärande. 
Elevernas delaktighet i både trygghetsarbete och lärsituationer uppmärksammas. 
Utvecklingssamtalet är en viktig del i det formativa lärandet. Detta kopplas också till 
arbetet i ICDP, Vägledande samspel. Alla skolor använder sig av Skolverkets 
bedömningsmaterial. Skolverkets nya direktiv gällande digital lärmiljö betyder att vi 
redan detta år behöver kompetensutveckla personal och prioritera att utrusta våra 
lärmiljöer ytterligare. Lokaler och lärmiljöer ser olika ut i kommunen, vilket innebär 
att förutsättningarna skiftar stort. Vi gör det som är möjligt i det nära för att skapa så 
god fysisk lärmiljö som möjligt för eleverna. 

Språk och kunskapsutvecklande arbetssätt grundas i teorierna utifrån P Gibbons 
material. Läroplanernas intentioner är att arbeta formativt och därav tar vi hjälp av 
Skolverkets stöd och bedömningsmaterial. 

Uppföljning 
Uppföljning i de övergripande utvecklingsarbetet sker via årshjulet och utvärderingar 
i slutet av terminerna. Kunskapsuppföljningar lokalt sker löpande i verksamheterna 
genom bl.a. omdömen, nationella prov, betyg, utvecklingssamtal och övriga 
kartläggningar samt pedagogiska utredningar. 

Resultat 
Ett aktivt utvecklingsarbete pågår vad gäller lärprocesser. Vi ser ett ökat intresse och 
en ökad medvetenhet hos pedagogerna vad gäller synen på eleverna och lärmiljöns 
betydelse samt kopplingen till pedagogens roll och ansvar. Intresset för det kollegiala 
lärandet och samverkan ökar bl.a. genom nätverken. 

Sida 41 of 107



   
 

13 

 

Analys och lärdomar kopplat till forskning 
Det systematiska kvalitetsarbetet har en stor betydelse i det långsiktiga 
utvecklingsarbetet. Det är på så sätt möjlighet ges att hålla fast i ett fåtal centrala 
utvecklingsområden över tid för att se resultat och utveckling. Styrkedjans betydelse, 
kontinuitet i ledarskapet tillsammans med ett nära samarbete skapar grunden för 
utveckling och långsiktighet. 

Sammanfattning och bedömning 
Vi är på god väg i verksamheterna att skaffa oss mer kunskap kring betydelsen av 
gemensam elevsyn och vår syn på lärande samt pedagogens förhållningssätt i 
lärprocessen. Arbetet med ICDP, Vägledande samspel ger stöd för att ha höga 
förväntningar och en tro på eleven som kompetent kan utvecklas mot att bli en 
norm. 

   

Nämndmål: Eleverna når kunskapsmålen 

Utgångsläge 

Det är vanskligt att jämföra olika elevers resultat, men över en längre tid kan man dra 
ytterligare slutsatser kring hur väl arbetet lyckas. Resultaten visade under 2016 på en 
förhållandevis god nivå.     Att återkommande uppföljningar kring elevernas 
måluppfyllelse och att samtliga är väl förtrogna med det arbetet kan ytterligare 
klargöras och befästas. Tidiga insatser och rätt insatser ger ett bättre resultat.       I 
detta ligger även överlämningarna mellan olika skolor och stadier. Trygghet och 
delaktighet samt en god lärandemiljö påverkar måluppfyllelsen, att skapa de bästa 
förutsättningarna för att varje elev ska utveckla sina kunskaper och förmågor så långt 
det är möjligt kräver att vi lyckas i alla delar för att eleverna i så hög utsträckning som 
det är möjligt ska nå kunskapsmålen. Viktiga delar i detta innebär att alla pedagogers 
kompetens tas till vara i olika pedagogiska forum, ett kollegialt lärande samt att 
elevhälsans aktiva arbete tillsammans med pedagogerna gör att de elever som har 
behov av stöd/utmaningar fångas upp. 

Planering och genomförande kopplat till forskning 
Vi använder nationella proven som underlag för verksamheternas behov av 
utveckling. Arbetet ägs i första hand av lärarna. Elevhälsan är ett stöd i deras uppdrag 
att arbeta förebyggande och främjande. Läroplanens mål följs och aktivt arbete pågår 
för att utveckla elevernas förmågor. Utgångspunkten för pedagogerna är att barnen 
är kompetenta och att alla kan lära. 

Uppföljning 
Regelbundna väl fungerande uppföljningar i verksamheterna genomförs genom 
utvecklingssamtal, omdömen, nationella prov, Skolverkets bedömningsstöd. 

Resultat 
I nuläget är resultaten ganska goda och när det systematiska arbetet utvecklas 
ytterligare utifrån de påbörjade fokusområdena är övertygelsen att resultaten 
kommer att höjas. 

Analys och lärdomar kopplat till forskning 
Kunskapsutveckling som följs över tid och där korrigeringar görs systematiskt leder 
till god utveckling. Alla led behöver vara involverade och förändringar ska vara 
genomtänkta med elevens lärande i centrum. Utveckling och implementering bygger 
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på samverkan mellan aktörer på alla nivåer. Stöd för detta finner vi i Håkanssons och 
Sundbergs forskningssammanställning samt i OECDs slutsatser. 

Sammanfattning och bedömning 
Styrkedjans betydelse, kontinuitet och gott samarbete är förutsättningar för goda 
och över tid stabila resultat. 

   

2.2.4 Grundsärskola 

Nämndmål: Eleverna känner sig trygga och delaktiga i sin skolverksamhet 

Utgångsläge 

Elevgruppen är liten och omfattade från hösten 2016, förutom grundsärskola, även 
inriktningen träningsskola. Eleverna uppfattades trygga med varandra. Vikten av 
goda förberedelser samt elevhälsoteamets arbete var viktiga delar i arbetet. 

Planering och genomförande kopplat till forskning 
Likabehandligsarbetet omfattar såväl särskolan som grundskolan och arbetet med 
ICDP är en förutsättning för elevernas trygghet. Alternativ kommunikation och bilder 
som stöd är bra förstärkning för att ge trygghet. Det kräver att pedagogerna har stor 
kunskap om kommunikationens betydelse, inte bara med barnen utan också mellan 
varandra och med vårdnadshavare. Tydlighet i rutiner och arbetssätt är en 
förutsättning för trygghet. Pedagogerna behöver finnas nära både vid lektioner, 
raster och andra aktiviteter. 

Uppföljning 
Uppföljning sker på olika sätt, såsom i utvecklingssamtalen, hälsosamtalen och 
muntliga enkäter. I nuläget pågår ett arbete för att skapa en gemensam rutin och 
likvärdighet vad gäller trygg miljö på alla skolorna i Lekeberg och detta gäller även 
särskolan. Målsättningen är att frågan finns regelbundet återkommande i kalendariet 
på olika nivåer i styrkedjan. 

Resultat 
I stort är våra elever i skolan trygga och det genomgripande arbetet fortsätter. 

Analys och lärdomar kopplat till forskning 
Eleverna behöver individuella anpassningar som bygger på varje elevs styrkor och 
förutsättningar. Arbetet med ICDP och förhållningssättet i mötet med både elev och 
vårdnadshavare är till stor nytta. 

Sammanfattning och bedömning 
Det pågår ett aktivt trygghetsarbete på alla nivåer. Tryggheten är grund för att 
lärande ska bli optimalt. 

  

  

Nämndmål: Eleverna är en del av en god och utvecklande lärmiljö 

Utgångsläge 

Arbetet präglades under 2016 av ett formativt arbetssätt. Särskolans lokaler 
användes till fullo även om de inte är optimala. Hela skolan används och samarbete 
med en av Örebros särskolor utvecklades positivt under det gånga året. Den 
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sammanfattande bedömningen som gjordes för 2016 var att särskolans arbete är 
mycket gott, där närmiljön och den digitala miljön är viktiga i lärandet. 

Planering och genomförande kopplat till forskning 
Synen på eleven som kompetent och en lärande individ ger förutsättningar att hitta 
olika alternativa lärprocesser. Arbetet sker till stor del i projekt och tematiskt. Det är 
en förutsättning att ta vara på alla sinnen och förmågor och hitta rätt ingångar till 
lustfyllt lärande. Så gott som allt lärande och dokumentation sker i alternativa former 
såsom filmning, radio och tidning. Det formativa lärandet är i centrum då eleverna 
själva ser sitt eget lärande i dessa processer. Utöver detta kan de bearbeta och 
återberätta sitt eget lärande. Pedagogerna ingår i grundskolans kompetensutveckling 
och nätverkande. Samarbete med särskoleverksamhet inom Örebro kommun har 
varit givande. 

Uppföljning 
Uppföljning sker regelbundet vid projektavslutning, utvecklingssamtal och 
dokumentation. Det kollegiala lärandet både inom särskolan och i hela skolan är 
givande. 

Resultat 
Ett aktivt utvecklingsarbete pågår vad gäller lärprocesser. Vi ser ett ökat intresse och 
en ökad medvetenhet hos pedagogerna vad gäller synen på eleverna och lärmiljöns 
betydelse samt kopplingen till pedagogens roll och ansvar. Intresset för det kollegiala 
lärandet och samverkan ökar bl.a. genom nätverken. 

Analys och lärdomar kopplat till forskning 
Det systematiska kvalitetsarbetet har en stor betydelse i det långsiktiga 
utvecklingsarbetet. Det ger möjlighet att hålla fast i ett fåtal centrala 
utvecklingsområden över tid och se resultat och utveckling. Styrkedjans betydelse, 
kontinuitet i ledarskapet tillsammans med ett nära samarbete skapar grunden för 
utveckling och långsiktighet. 

Sammanfattning och bedömning 
Vi är på god väg i verksamheterna att skaffa oss mer kunskap kring betydelsen av 
elevsyn och vår syn på lärande samt pedagogens förhållningssätt i lärprocessen. 
Arbetet med ICDP, Vägledande samspel ger stöd för att ha höga förväntningar och en 
tro på eleven som kompetent som kan utvecklas mot att bli en norm. 

   

Nämndmål: Eleverna når kunskapsmålen 

Utgångsläge 

Elevgruppen är liten och individerna utvecklas utifrån var och ens förutsättningar. En 
god och utvecklande lärande miljö med goda pedagoger gjorde att bedömningen 
under 2016 var att eleverna utvecklades positivt utifrån den egna förmågan. 
Uppföljning av elevernas kunskapsutveckling skedde kontinuerligt och efter uppgjord 
plan. Särskolans pedagoger hade regelbunden handledning med elevhälsan och 
elevhälsans aktiva arbete gjorde att svåra dilemman fångades upp och man hjälptes 
åt i alla frågor. I svårare utmaningar togs även stöd av SPSM för att möta alla elevers 
behov för lärande och utveckling. 

Planering och genomförande kopplat till forskning 
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Läroplanens mål följs och arbetet är aktivt för att utveckla elevernas förmågor. 
Utgångspunkten hos pedagogerna är att eleverna är kompetenta och att alla kan 
lära. Det är viktigt med känsla av sammanhang för att eleverna ska förstå och lära 
praktiskt för att kunna överföra teoretiskt. 

Uppföljning 
Regelbundna väl fungerande uppföljningar genomförs i verksamheten genom 
utvecklingssamtal, omdömen och framåtsyftande samtal. 

Resultat 
I nuläget är resultaten ganska goda och när arbetet systematiskt utvecklas utifrån 
påbörjade fokusområden är vår övertygelse att resultaten kommer att höjas. 

Analys och lärdomar kopplat till forskning 
Kunskapsutveckling som följs över tid och där korrigeringar görs systematiskt leder 
till god utveckling. Alla led behöver vara involverade och förändringar ska vara 
genomtänkta med elevens lärande i centrum. Utveckling och implementering bygger 
på samverkan mellan aktörer på alla nivåer. Stöd för detta finner vi i Håkanssons och 
Sundbergs forskningssammanställning samt i OECDs slutsatser. 

Sammanfattning och bedömning 
Styrkedjans betydelse, kontinuitet och gott samarbete är förutsättningar för goda 
och över tid stabila resultat. 

  

 2.2.5 Fritidshem 

Nämndmål: Eleverna känner sig trygga och delaktiga i sin skolverksamhet 

Utgångsläge 

Så gott som samtliga elever uppgav under 2016 att de trivdes samt var trygga och 
kände sig delaktiga. Arbetet med den nya planen mot kränkande behandling ansågs 
ge alla, såväl pedagoger som barn, en fördjupad förståelse för allas lika värde. 
Värdegrundsarbetet är en förutsättning för ett fungerande socialt samspel och 
lärande. Främjande och förebyggande insatser är avgörande för ett gott resultat 
enligt forskning, bland annat genom elevhälsoteamen. 

Planering och genomförande kopplat till forskning 
Alla skolor inklusive fritidshem har en plan mot kränkande behandling som 
reviderats. All personal har varit med i revidering och implementering pågår för att all 
personal ska ha god kännedom om dess innehåll och rutiner. Trygghetsteam finns på 
alla skolor/fritidshem. Representantskapet i dessa grupper ser lite olika ut. 
Trygghetsgruppens ansvar är att sammanställa trygghetsenkäterna och kommunicera 
dessa med elevhälsan samt ta ansvar för utredningar av trygghetsärenden. Eleverna 
är en viktig del i trygghetsarbetet inom fritidshemmen. Eleverna är delaktiga i 
planeringen av fritidshemmens verksamhet. Fritidshemmen är en del i elevens hela 
dag och ett viktigt komplement för att öka elevernas trygghet. Pedagogerna finns 
inte enbart med i fritidshemmen utan vid raster och lektionstillfällen. På några av 
skolorna finns representation i trygghetsteamen, vilket är en strävan på alla skolorna. 

Uppföljning 
Regelbundet sker uppföljningar genom att resultatet från trygghetsenkäter 
analyserar och följs upp. Hela skolan och fritidshemmet är en del i detta arbete. I 
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nuläge pågår även ett arbete för att skapa en gemensam rutin och likvärdighet vad 
gäller trygg miljö på alla våra skolor/fritidshem och särskolan i Lekeberg. 
Målsättningen är att frågan regelbundet återkommer i kalendariet på olika nivåer i 
styrkedjan. 

Resultat 
Ett arbete pågår med målsättningen att alla vuxna i skola och fritidshem naturligt 
samarbetar kring elevernas trygghet och miljö med fokus på elevens hela dag. 
Fritidshemmets möjlighet att bygga andra sociala relationer för eleverna som möts i 
andra konstellationer ska tillvaratas. 

Analys och lärdomar kopplat till forskning 
Att se eleven i ett helhetsperspektiv och samarbeta utifrån olika kompetenser är 
gynnsamt för elevernas trygghet. 

Sammanfattning och bedömning 

   

Nämndmål: Eleverna är en del av en god och utvecklande lärmiljö 

Utgångsläge 

Bedömningen i slutet av 2016 innebar att kreativa och goda lekar bland eleverna 
genomfördes och var en stor del av verksamheten både inomhus och utomhus. 
Fritidshemmens lärmiljöer utmanades av att det råder en brist på fritidspedagoger 
och ändamålsenliga lokaler. Kvalitén på kommunens fritidshem bedömdes ändock 
god utifrån de förutsättningar som fanns. Arbetet att fortsatt hålla fokus på 
utvecklingen behöver hållas i och nätverket är en bra förutsättning för ett likvärdigt 
utvecklingsarbete. 

Planering och genomförande kopplat till forskning 
I nätverket pågår ett arbete med att implementera fritidshemmets uppdrag utifrån 
Lpo11. Det är av största vikt att all personal inom fritidshemmen är väl förtrogen med 
uppdraget när personal planerar verksamheten och då utgår från formuleringarna i 
uppdraget utifrån skollag och läroplan samt utifrån en inventering av den aktuella 
elevgruppens behov och intressen. 

Gemensam planering med övriga lärare är angelägen för att möjliggöra 
kompletterande lärande till det teoretiska såsom, skapande arbete och lek, drama, 
musik, dans, bild och form. 

Att stimulera kreativitet, nyfikenhet och självförtroende samt vilja till att pröva egna 
idéer och att lösa problem uppmärksammas. 

Det är angeläget att planera en verksamhet som bygger på systematiskt 
kvalitetsarbete – systematiskt och kontinuerligt följa upp verksamheten, analysera 
resultaten utifrån det planerade utvecklar utbildningen. Detta är också ett sätt att 
synliggöra hur verksamhetens resultat förhåller sig till de övergripande målen i 
läroplanens andra del. 

Uppföljning 
Det gemensamma kvalitetsarbetet genom årshjulet. 

Fritidshemmet finns med som en punkt vid utvecklingssamtalen. 

Trygghetsenkäter. 
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Resultat 

Analys och lärdomar kopplat till forskning 
Barn som tidigt befinner sig i stimulerande lärmiljöer med möjlighet till interaktion 
och lek med kamrater och med kunniga och intresserade vuxna, har större 
möjligheter att utvecklas. 

Genom att personalen arbetar tillsammans i en helhet sker ett ömsesidigt möte 
mellan de pedagogiska synsätten, förståelse för de olika uppdragen görs kända samt 
en gemensam syn på lärande formas. 

Sammanfattning och bedömning 

   

Nämndmål: Eleverna når kunskapsmålen 

Utgångsläge 

Det kommungemensamma nätverket för samtliga fritidshem fortsatte under 2016 
sitt arbete för att höja kvalitén samt skapa grundläggande likvärdighet för de olika 
verksamheterna. På varje fritidshem fördes även samtal utifrån de nygjorda tilläggen 
och förtydligandena i läroplanen. Det är viktigt med en god samverkan mellan skola 
och fritidshem för att skapa en god lärmiljö och goda förutsättningar för lärande 
under barnets hela dag. Nätverkets arbete ansågs höja fritidshemmens arbete, status 
och likvärdighet. Fritidshemmens arbete har lyfts och det är viktigt att följa 
utvecklingen. Fortsatt arbete behövs för att anställa flera fritidspedagoger samt 
utveckla fritidshemmets lokaler både vad gäller utrymmen och lärmiljöer. 

Planering och genomförande kopplat till forskning 
Barn som tidigt befinner sig i stimulerande lärmiljöer med möjlighet till interaktion 
och lek med kamrater och med kunniga och intresserade vuxna, har större 
möjligheter att utvecklas. 

Uppföljning 
Det gemensamma kvalitetsarbetet genom årshjulet. 

Fritidshemmet finns med som en punkt vid utvecklingssamtalen. 

Trygghetsenkäter. 

Resultat 

Analys och lärdomar kopplat till forskning 

Genom att personalen arbetar tillsammans i en helhet sker ett ömsesidigt möte 
mellan de pedagogiska synsätten som skapar förutsättningar för en gemensam syn 
på lärande. 

Sammanfattning och bedömning 
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2.2.6 Gymnasieskola - Introduktionsprogram 

Nämndmål: Eleverna känner sig trygga och delaktiga i sin skolverksamhet 

Utgångsläge 

Trygghetsundersökningarna som gjordes under höstterminen 2016 visade på det 
stora hela att eleverna upplevde en stor trygghet i skolan. Även lärarna kände sig 
trygga i miljön. Det förekom ett fåtal incidenter elever emellan, som dock kunde 
redas ut på ett väl sätt. Med tanke på elevernas olika bakgrunder och erfarenheter, 
samt det faktum att de dagligen lever så tätt inpå varandra, både i skolan och utanför 
skoltid, upplevde pedagogerna att det fanns en trygghet. EHT och trygghetstemat gav 
strukturer och forum för utvecklingsarbetet kring frågor gällande delaktighet och 
trygghet. 

Planering och genomförande kopplat till forskning 
Under våren har ytterligare en trygghetsenkät genomförts med alla elever på IM. 
Många av eleverna har en pressad situation socialt och psykiskt. Majoriteten av 
eleverna på språkintroduktionen är asylsökande och de väntar på beslut från 
Migrationsverket om de får uppehållstillstånd. Ett minst lika stort problem är ”hotet” 
om att bli flyttad till annan kommun och ny skola när man fyller 18 år. De flesta har 
ett socialt nätverk i kamrater och personal, något som betyder mycket för dem i 
deras utsatthet. Trots deras situation trivs eleverna bra i skolan och de har ett 
beundransvärt driv. För att öka kunskapen kring detta kommer pedagoger och EHT 
att gå en utbildning gällande bemötandet av elever i denna situation. 

Uppföljning och resultat 
Vårens trygghetsenkät visar att eleverna känner sig trygga på skolan. Dock har ett 
antal elever upplevt att de blivit kränkta. Det kommer arbetslaget och EHT undersöka 
närmare för att reda ut orsakerna. Utbildningen av personalen kommer att följas upp 
i arbetslaget för att hitta verktyg till hur eleverna kan ges ytterligare stöd i deras 
utsatta position. 

Analys och lärdomar kopplat till forskning 
Våren har visat vikten av ett fungerade EHT, speciellt för denna utsatta elevgrupp. 
Det har också visat sig att personalen behöver kompetensutveckling när det gäller 
elevernas psykiska hälsa och det innebär att de kommer att vara bättre rustade inför 
resten av året då många beslut rörande eleverna väntas från Migrationsverket. 

Sammanfattning och bedömning 
Sammanfattningsvis kan sägas att elever trivs och känner sig trygga på skolan. Många 
har en tung börda att bära när det gäller osäkerhet kring boende och 
uppehållstillstånd. För flera elever är skolan ett andningshål där de kan koncentrera 
sig på andra saker än den osäkra framtiden. 

   

Nämndmål: Eleverna är en del av en god och utvecklande lärmiljö 

Utgångsläge 

Sammanfattningsvis uppmärksammades under 2016 behovet av att stärka lärmiljön 
och elevernas kunskapsutveckling genom att införa flera ämnen på schemat. 
Modersmålsundervisningen är viktig för eleverna och skulle bli ytterligare ett ämne 
att lägga till utbildningen som skulle öka möjligheterna för eleverna att nå 
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behörigheten att söka nationella program inom gymnasieskolan. 
Studiehandledningen på modersmål är också viktig, inte minst för de elever som har 
svag utveckling i svenska språket. Som resultat av detta pågick och pågår ett arbete 
för att införa modersmål på schemat i de största språken. Studiehandledare med 
inriktning dari och arabiska fanns på plats när vårterminen startade i januari 2017. 
Fortsatta ansträngningar görs för att införa studiehandledning på flera språk. 
Naturorienterande ämnen erbjuds från den här vårterminen, vilket innebär att det 
finns ytterligare tre ämnen på schemat, biologi, fysik och kemi. Det kommer att öka 
möjligheterna för eleverna att bli behöriga till nationella program. 

Planering och genomförande kopplat till forskning 
Planeringen fortsätter för att få en bättre organisation kring studiehandledarna. De 
jobbar över hela skolan vilket göra att de ibland har för lite tid för SPRI. 
Modersmålsundervisningen är ännu inte på plats, men till hösten startar 
förhoppningsvis undervisning i arabiska. Jakten på studiehandledare och 
modersmålslärare pågår alltjämt. För de elever som ligger långt fram i studierna finns 
beredskap att sätta in flera kurser i de fall det skulle vara avgörande för deras 
möjlighet att söka nationellt program. IT-miljön har stärkts betydligt i och med att det 
nu finns 15 datorer, färgskrivare och fiber har installerats i lokalerna. 

Uppföljning 
Lärmiljön ses över löpande och uppföljningar av förändringarna med eleverna 
genomförs via en enkät. 

Resultat 
Åtgärderna som genomförts hittills har påverkat lärmiljön på ett positivt sätt. Bättre 
digitala verktyg har varit ett pedagogiskt lyft för lärarna, det finns större möjligheter 
att skapa mer innehåll och spännande lektionsupplägg. Eleverna har fått större 
möjligheter att använda nätet i arbetet och det innebär att de kan involvera 
modersmålet på ett annat sätt än tidigare. I de språk det inte funnits 
studiehandledning har inläsningstjänst i viss mån kunnat kompensera. 

Analys och lärdomar kopplat till forskning 
Erfarenheterna denna vår är hur viktig IT (IT-miljön) är i dagens skola. Här skiljer sig 
inte dessa elever från andra elever. Utmaningen när det gäller IT/nätet är att 
motverka överanvändningen av modersmålet, vilket har visat sig vara en risk. Att 
modersmålet är viktigt har blivit tydligt och det är av största vikt att vi kan få till mer 
studiehandledning och modersmålsundervisning. 

Sammanfattning och bedömning 
IT-satsningen har varit bra för den positiva utvecklingen av lärmiljön på 
Språkintroduktionen. Arbetet behöver fortsätta för att utveckla studiehandledningen 
och modersmålsundervisningen för att ytterligare stärka miljön. 

   

Nämndmål: Eleverna når kunskapsmålen 

Utgångsläge 

Pedagogerna gjorde fortlöpande utvärderingar under hösten 2016 i de olika 
momenten i sina ämnen. Med jämna mellanrum genomfördes klasskonferenser inom 
ramen för EHT där elevernas resultat på individnivå eller svårigheterna att nå resultat 
analyserades. Minst en gång per termin genomför mentorerna utvecklingssamtal 
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med varje elev där resultat- och kunskapsutveckling utvärderas. Sammanfattningsvis 
kan sägas att utökningen av ämnesutbudet, som jobbades intensivt för under 2016, 
är väsentligt för resultatutvecklingen och fortsatta ansträngningar behövs för att öka 
utbudet än mer. Satsningarna på modersmål och studiehandledning som nämnts 
tidigare är också viktiga faktorer för att förbättra resultaten. 

Planering och genomförande kopplat till forskning 
Undervisningen följer centralt innehåll och mål i Lgr11. Det flesta eleverna jobbar 
mot målen i årskurs 9 för att klara behörigheten att söka nationellt program inom 
gymnasieskolan. Ett mindre antal elever har möjligheter att klara betyg i åtta ämnen 
redan till sommaren, men det är dock mindre troligt. Planering pågår för att göra fler 
individuella anpassningar för de högpresterande eleverna. När det gäller idrott har 
det visat sig att många elever inte kan simma, vilket har gjort att under våren 
genomförs simskola i Gustavsvik. Engagemanget och ämneskompetensen är bred 
bland de legitimerade pedagogerna. Lärarens kompetens, förmåga och engagemang 
är enligt forskningen de undervisningsrelaterade faktorer som i högst grad påverkar 
elevers utveckling och resultat. Att anpassa innehåll och metod i undervisningen 
efter elevens förutsättningar är viktigt för elevernas resultatutveckling inte minst 
med tanke på SPRI- elevernas varierade studiebakgrund. 

Uppföljning 
Pedagogerna gör fortlöpande utvärderingar i de olika momenten i sina ämnen. Med 
jämna mellanrum genomförs klasskonferenser inom ramen för EHT där elevernas 
resultat på individnivå eller svårigheterna att nå resultat analyseras. Minst en gång 
per termin genomför mentorerna utvecklingssamtal med varje elev där resultat- och 
kunskapsutveckling utvärderas. 

Resultat 
I stort är resultaten desamma som redovisades i januari. Simskolan har inneburit att 
utsikterna för att de flesta eleverna ska få betyg i idrott innan sommarlovet är goda. I 
övriga praktiska ämnen kvarstår problemet att eleverna har studerat för kort tid för 
att hinna klara betyg under vårterminen. 

Analys och lärdomar kopplat till forskning 
Som pedagogerna tidigare har uppmärksammat är att det är viktigt att påbörja flera 
ämnen parallellt med svenska undervisningen. Eleverna lär sig svenska även i de 
andra ämnena. Det går att konstatera också att det är en fördel att påbörja ämnen 
där kunskapen är något så när universell. Det märks tydligt i t.ex. matematik. Där har 
eleverna förkunskap från sina studier i hemlandet. Dels kan de även inhämta kunskap 
på sitt modersmål. Undervisningen i No har fått en bra start och på sikt kommer flera 
elever att klara betyg i det olika No-ämnena. 

Sammanfattning och bedömning 
Sammanfattningsvis kan sägas att utökningen av ämnesutbudet varit positivt och 
eleverna har visat ett stort intresse och ett beundransvärt driv. En fortsatt satsning 
på modersmål och studiehandledning som nämnts tidigare är viktiga faktorer för att 
förbättra resultaten. Som bedömningen ser ut i skrivande stund är det ytterst 
tveksamt om någon elev kommer att vara behörig till nationellt program till hösten, 
men under våren 2018 bör de flesta klara detta. 
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2.2.7 Kommunens aktivitetsansvar 

Nämndmål: Eleverna känner sig trygga och delaktiga i sin skolverksamhet 

Utgångsläge 

Under 2016 uppmärksammades vad som behöver omstruktureras i handlingsplanen 
för KAA och det finns en tydlig plan för att skapa ändamålsenliga rutiner för att ta 
emot information om ungdomar som berörs av KAA. Tillvägagångssätten utökades 
för att komma i kontakt med ungdomar inom sociala medier. Ett 
kommunikationsmedel som ungdomar idag använder sig av i större utsträckning. I 
påbörjade samverkansprojekt har goda relationer mellan KAA samt AF, AMI och 
övriga aktörer skapats och förenklade kontakten kring samordnade insatser. 

Planering och genomförande kopplat till forskning 
Det är lokaliserat vad som behöver omstruktureras i handlingsplanen för KAA och nu 
finns en tydlig plan för att skapa ändamålsenliga rutiner för att ta emot information 
om ungdomar som berörs av KAA. Rutin har skapats för att få tidigare information 
från gymnasieskolorna när det gäller elever från Lekebergs kommun som hoppar av 
utbildningen eller riskerar att inte klara gymnasieexamen. Tillvägagångssätten har 
utökats för att komma i kontakt med ungdomar inom sociala medier. 
Samverkansprojekten har skapat goda relationer mellan KAA samt AF, AMI och övriga 
aktörer och förenklar kontakten kring samordnade insatser. Verksamheten som 
bedrivs på Kastanjen har upplevts positiv av våra elever och är något som bör 
utvecklas. Det är ännu för tidigt att bedöma fullt ut vad åtgärderna har haft för 
effekt, men intrycket är att tidigare och tydligare information fås både från elev och 
skolorna. 

Uppföljning 
När det gäller rutiner för kontakten med gymnasieskolan se ovan. Elevhälsoteam 
bestående av specialpedagog, kurator samt biträdande rektor och skolsköterska har 
arbetar aktivt med uppföljning. EHT har haft möten med eleverna och i 
förkommande fall med vårdnadshavare för att diskutera och planera åtgärder för 
elevens fortsatta skolgång eller praktik/jobb. EHT har blivit ett viktigt inslag i arbetet 
kring eleverna som ligger under KAA. 

Resultat 

Analys och lärdomar kopplat till forskning 

Sammanfattning och bedömning 

   

Nämndmål: Eleverna är en del av en god och utvecklande lärmiljö 

Utgångsläge 

En stor del av uppdraget inom KAA utgör att skapa en relation med ungdomen, men 
också att motivera vederbörande att återuppta sina studier. Detta är mycket 
tidskrävande och kräver täta kontakter och uppföljningar samt studiebesök och 
”prova-på dagar”. Vägen tillbaka till studier för en ungdom som har en negativ 
upplevelse av tidigare skolgång kan vara lång och vederbörande behöver stöttning 
och stödjande insatser för att göra detta möjligt. Samverkansprojekten KAA ingår i är 
ett led i att samordna och effektivisera stödjande insatser och rätt kompetens. Under 
2016 tydliggjordes att ett elevhälsoteam som rådgivande funktion skulle effektivisera 
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och förbättra arbetet ytterligare. Det framkom även behov av ändamålsenliga rutiner 
för en god kommunikation mellan hemkommunen och huvudmannen (skola) då 
problem uppstår (upprepad frånvaro etc.) kan förhindra att många ungdomar 
hamnar i ett utanförskap utan sysselsättning. Genom att ha rutiner kring detta 
underlättas hemkommunens förutsättningar för att förbereda olika insatser vid 
eventuella avhopp. Kontakten med gymnasieskolorna behöver ses över och stötta 
upp innan ett avhopp sker. God studie- och yrkesvägledning inför gymnasieval är 
viktigt för att minska eventuella framtida avhopp, men också för att ungdomen ska 
känna till alternativa utbildningsvägar samt vägen till arbete och egen försörjning. 

Planering och genomförande kopplat till forskning 
Se ovan. 

Uppföljning 
Se ovan. 

Resultat 
Se ovan. 

Analys och lärdomar kopplat till forskning 

Sammanfattning och bedömning 

  

 Nämndmål: Eleverna når kunskapsmålen 

Utgångsläge 

Resultaten för den grupp ungdomar som läste upp sin behörighet efter grundskolan, 
på något av våra introduktionsprogram, var mycket tillfredsställande under 2016. 
Majoriteten trivdes och nådde behörighet till nationellt program. Däremot, de som 
hoppade av ett gymnasieprogram p.g.a. andra skäl än ”felval” var och är svårare att 
motivera tillbaka till studier. Då insatserna är tidskrävande, men också kompetens- 
och erfarenhetskrävande krävs det att KAA samverkar med aktörer både inom 
kommunen, men också andra myndigheter. Samarbete med AMI gällande praktik och 
andra motivationshöjande insatser är ovärderliga i detta sammanhang. En 
omvärldsspaning och kontakt med KAA i andra kommuner i länet är också ett led i att 
höja kompetensen i verksamheten, men också att upprätta goda relationer och 
utbyta erfarenheter. 

Planering och genomförande kopplat till forskning 

Uppföljning 

Resultat 

Analys och lärdomar kopplat till forskning 

Sammanfattning och bedömning 
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2.2.8 Vuxenutbildning 

Nämndmål: Eleverna känner sig trygga och delaktiga i sin skolverksamhet 

Utgångsläge 

Under 2016 utökades eleverna med fler personer som klassades som flyktingar och 
som i och med det följde en etableringsplan där närvaro på SFI är obligatorisk. Detta 
till skillnad från tidigare, då en stor del av deltagarna var arbetskraftsinvandrare och 
därför kom till skolan i mån av tid. Detta gav vid handen att elevgruppen växte, både i 
antal och procentuellt, under det gångna året. Etniciteten i grupperna var blandad, 
med övervägande del syrier, men även med deltagare från Kongo, Sydsudan, Eritrea, 
Turkiet, Tyskland, Polen, Litauen, Filippinerna och Thailand. Under år 2016 skedde 
personalbyten vid ett par tillfällen. Vid en utvärdering efter vårterminen 2016 
framgick att deltagarna trivdes bra på SFI. De kritiska synpunkterna rörde i första 
hand gruppstorlek, lärarbyten, samt att det är blandad kunskapsnivå i grupperna. 
Någon utarbetad plan mot kränkande behandling fanns inte på SFI i början av 2016. 
Arbetslaget jobbade med trygghetsfrågorna under hösten för att skapa en plan mot 
kränkande behandling. I samband med det genomfördes en enkät för att kartlägga 
hur eleverna upplevde tryggheten på skolan. Planen mot kränkande behandling var 
klar i början av 2017. Det fortsatta arbetet med planen kommer att involvera 
eleverna vilket bör stärka deras känsla av delaktighet. 

Planering och genomförande kopplat till forskning 
Den ökade tillströmningen av elever till SFI fortsatte i börja av 2017 men ökningen 
har avtagit under senvåren. Sedan planen mot kränkande behandling blev klar i 
januari har den arbetats efter, inga incidenter kring diskriminering och/eller 
kränkande behandling har skett. 

Uppföljning 
Uppföljning av arbetet kring trygghet och delaktighet genomförs igen i augusti, då 
det enligt planen mot kränkande behandling kommer att genomföras en elevenkät. 

Resultat 
Trots att det är för tidigt att avläsa konkreta resultat i siffror upplever pedagogerna 
på SFI att eleverna utrycker att de trivs och att studiemiljön är trygg på skolan. 

Analys och lärdomar kopplat till forskning 
Elevernas delaktighet och trygghet är viktiga faktorer för att de ska lyckas med sina 
studier. Arbetslaget kommer att jobba vidare med dessa frågor och planen mot 
kränkande behandling kommer att uppdateras efter enkäten i augusti. 

Sammanfattning och bedömning 
Sammanfattningsvis kan sägas att trots det ökande elevantalet har inte setts några 
tecken på att elevernas miljö har förändrats när det gäller delaktighet och trygghet. 

  

Nämndmål: Eleverna är en del av en god och utvecklande lärmiljö 

Utgångsläge 

Under våren 2017 pågår ett tätare samarbete med arbetsförmedlingen och AMI för 
att säkerställa att alla eleverna har någon form av praktik. En praktik som ska vara 
relevant för språkutvecklingen. Sammanfattningsvis kan sägas att ett fortsatt fokus 
på att utveckla lärmiljön behövs, inte minst när det gäller användningen av IT i 
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undervisningen. Arbetslagsarbetet utarbetade tydligare strukturer och tätare 
utvärderingar av lärmiljön än tidigare görs, något som borgar för en fortsatt god 
utveckling. 

Planering och genomförande kopplat till forskning 
För närvarande finns 40 elever inskrivna och 20 elever i kö. Eftersom lokalerna inte 
räcker till på Lekebergsskolan startades i januari en mindre grupp i AMI:s lokaler på 
Vallgatan. I den mindre gruppen går elever som har ringa eller ingen skolbakgrund, 
detta har inneburit att lärarna på Lekebergsskolan har kunnat höja nivån i 
undervisningen för elever med god skolbakgrund. Tätare samarbete mellan SFI, AMI 
och Arbetsförmedlingen har inletts, vilket gör att verksamheten kan effektiviseras. 
Eleverna kommer snabbare ut i praktik, alternativt jobb. 

Uppföljning 
Sammantaget har åtgärderna varit positiva för bägge elevgrupperna. Lärmiljön har 
blivit bättre och nivågrupperingen gör att undervisningen blir mer specifik. 
Samarbetet med AMI och Arbetsförmedlingen har burit frukt som det var tänkt. 

Resultat 
Det går att peka på konkreta resultat när det gäller nivågrupperingen. Fler elever 
klarar de högre kurserna och de elever som saknar skolbakgrund går fortare fram i 
språkutvecklingen. 

Analys och lärdomar kopplat till forskning 
Lärdomarna från den gångna våren är att nivågruppering är att föredra när spannet 
mellan eleverna kunskapsmässigt är så stort som det har varit bland eleverna på SFI. 
Praktik/jobb är viktiga komplement till undervisningen för att språkutvecklingen ska 
ta fart på allvar. 

Sammanfattning och bedömning 
Den samlande bedömningen ger vid handen att vi behöver behålla undervisningen i 
AMIs lokaler, inte bara för att vi behöver fler studieplatser, utan även för att det är 
bra ur pedagogiskt perspektiv. Samverkan med andra instanser har gynnat eleverna 
på ett positiv sätt och samarbetet bör intensifieras. 

  

  

Nämndmål: Eleverna når kunskapsmålen 

Utgångsläge 

Resultaten som framkom under 2016 visade stora variationer bland eleverna. Vissa 
eleverna klarade kurserna på kort tid och andra hade stora svårigheter att nå målen, 
vilket gjorde att en bedömning var att ökad nivågruppering troligtvis skulle förbättra 
resultaten. Ett utökat och bättre samarbete med AMI och AF kommer 
förhoppningsvis att resultera i flera och bättre praktikplatser, något som kommer att 
gagna resultatutvecklingen. Förstärkningarna som gjorts på lärarsidan kommer att 
vara viktiga för alla elevers resultat, även för dem med god skolbakgrund från 
hemlandet. 

Planering och genomförande kopplat till forskning 
När det gäller nivågrupperingen och det utökade samarbetet se ovan. Vi har utökat 
resurserna när det gäller personal. Gruppen på AMI har inneburit att två nya 
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medarbetare har kommit till. Arbetslaget har således blivit större och den 
pedagogiska diskussionerna har blivit mer dynamiska. 

Uppföljning 
Tätare elev- och resultatuppföljningar sker i arbetslaget. Resultaten varierar stort 
bland eleverna. Vissa elever har klarat kurserna på kort tid och andra har stora 
svårigheter att nå målen. 

Resultat 
De allra flesta av eleverna klarar A-kursen och B-kursen. På senare tid har vi kunnat 
konstatera att fler elever läser C- och D-kurser med goda utsikter att klara dem med 
bra betyg. 

Analys och lärdomar kopplat till forskning 
Som tidigare nämnts ovan har nivågrupperingen varit positiv för resultatutvecklingen. 
Det pedagogiska arbetet i arbetslaget har förmodligen påverkat elevernas resultat på 
ett positivt sätt. 

Sammanfattning och bedömning 
Det är en positiv utvecklingstrend inom SFI och verksamheten har blivit mer effektiv, 
där det räknas med att fler elever än tidigare kommer att klara betygen i de högre 
kurserna inom kort. 

   

2.2.9 Kultur- och fritid 

Nämndmål:  

Medborgarna ska kunna ta del av ett levande, kvalitativt och varierat kultur- och 
fritidsutbud samt ges förutsättningar att själva ägna sig åt skapande verksamhet 

Barnen och eleverna är en del av en god och utvecklande lärmiljö. 

  

Samlat utgångsläge för kultur- och fritid 

Kultur- och fritidsavdelningen bedömde i slutet av 2016 ha bättre anpassade 
förutsättningar för att klara målen än tidigare och ännu bättre efter rekrytering av 
fritidsutvecklare och förändring av tjänst till kulturutvecklare. Avdelningen arbetade 
målmedvetet med sitt grunduppdrag och samverkade bl.a. med andra kommunala 
verksamheter och det civila samhället för att uppnå målen. Gränsdragningar och 
tydliggöranden behöver dock fortfarande göras. Att en kommungemensam 
projektarbetsmodell införs är viktigt för dialogen. Det är viktigt att ta tillvara på den 
kompetens och positiva kraft som finns, att tid och energi riktas framåt för utveckling 
och förändring. 

  

Biblioteket 

Planering och genomförande 

Biblioteket har återinfört förmiddagsöppet på fredagar i och med årsskiftet. 
Biblioteksvisning har skett för nyanlända familjer, med tolk på arabiska och persiska. 
Den årliga biblioteksstatistiken för 2016 har tagits fram. Lekebergs kommuns första 
biblioteksplan är antagen i kommunfullmäktige och gäller 2017-2019. Rapport har 
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inlämnats till författarfonden. Det har genomförts en tidskriftsgallring, samt 
försäljning av gallrade exemplar i februari. Sportlovsaktivitet har genomförts: 
Minecraftpyssel både med papper och på pärlplattor. 

Bibliotekspersonalen har tillsammans med kultur- och fritidschefen varit på en 
studieresa till Grästorps kulturhus, inför den kommande ombyggnationen av 
Lekebergs bibliotek till ”kulturhus”. Utredning för ett eventuellt införande av mer-
öppet bibliotek har påbörjats. 

Uppföljning  

Under årets första tre månader har det följts upp, samt fortsatt den omorganisation 
som har gjorts av arbetsuppgifter inom biblioteket samt fortsatt planering av den 
stundande ombyggnationen för Lekebergs bibliotek. 

  

Bibliotekets arbete med läslust och läsfrämjande 

Planering och genomförande 

Biblioteket har tagit emot BVCs föräldragrupp för en berättar- och 
informationsstund. Alla tre fritidsgårdar i kommunen har fått besök av bibliotekarie 
inriktad på läslust/läsfrämjande. Bibliotekarien berättade spökhistorier och på 
Hidinge fritidsgård genomfördes även Storytelling tillsammans med fritidspedagog. 
Berättarstund har genomförts för Kastanjen. Första träffen i de två nystartade 
nätverken för läslust i förskola/skola har varit. I nätverken ingår ombud från 
Lekebergs bibliotek, varje förskole område och varje skola. I mars genomfördes ett 
författarbesök för åk 2, totalt 120 elever. Författaren Anna Jansson kom och pratade 
bland annat om bus och detektivarbete. 

Uppföljning 

Inköp av medier på mångspråk fortgår löpande. Beslut om en fortsättning på 5-
årsbesöken har tagits och dessa planeras inför april och maj månad. 

  

KomTek 

Planering och genomförande 

Två kursgrupper är i gång – den ena är ”Bygg och programmera elektroniska kretsar” 
genomförs samtidigt som ”Pling, Swosh och Blink - kul med elektronik” p.g.a. få 
anmälningar och den andra är ”Robotar och programmering med Lego WeDo2.0”. 

Uppföljning 

Fyra grupper planerades, men intresset var inte stort denna gång. Verksamheten 
planeras att ses över. Strax före sommaren lämnar KomTek sina lokaler i paviljongen, 
till förmån för förskoleverksamhet, vilket medför att KomTek till hösten står utan 
lokal. 

  

Naturskolan 

Planering och genomförande 
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Vi tar hand om de förfrågningar vi får genom att ta in rätt kompetens för uppdraget. 
Avdelningen har inte längre personal med naturpedagogkompetens. Naturskolans 
verksamhet planeras att ses över. 

Uppföljning 

Få förfrågningar har hittills inkommit, men arbetssättet att ta in extern kompetens 
utifrån förfrågningarna fungerar bra. 

  

Kulturskolan 

Planering och genomförande 

Kulturskolans verksamhet för våren genomförs som tidigare år. Nytt är att barnen 
kan välja/anmäla sig till elgitarr, elbas och slagverk fr.o.m. hösten. Ett nytt avtal med 
leverantör planeras fr.o.m. höststarten. 

Uppföljning 

Samarbetet med Örebro kommuns kulturskola har stärkts i fråga om dialog, synlighet 
och marknadsföring. 

  

Fritidsgårdar 

Planering och genomförande 

Den nya fritidsgården i Hidinge har invigts och öppnats och två nya fritidsledare har 
anställts. Antalet barn åk 4-6 har ökat stadigt med två barn per kväll sedan 
öppningen. Antal besökare är f.n. ca 15 barn kväll. Antalet barn åk 7-9 däremot 
varierar stort, från ingen till 15 st. 

Sydnärkes fritidsgårdsnätverk, där Lekeberg ingår, har efter dialog med Fältgruppen 
på Örebro kommun bokat in sig på en nattvandring på Mariebergsområdet för 
fritidsgårdspersonal, med syfte att skapa en egen bild av hur kvällarna där ser ut. 

Dialog pågår med Mullhyttans bygdeförening om utveckling och samarbete. Ett 
avtalsförslag är framtaget. 

Uppföljning 

På de kommunala fritidsgårdarna fortsätter arbetet med jämställdhetsperspektivet i 
både grundutbud och aktivitetsplanering. Dialogen med Mullhyttans bygdeförening 
är positiv. 

  

Kultur, idrott och fritid (generellt) 

Planering och genomförande 

Kultur- och fritidssekreteraren benämns numera kulturutvecklare. Utifrån Region 
Örebro läns konstplan har Lekeberg tackat ja till att ingå i förstudien om Artists in 
residence. Kommunen är även värdar och medarrangörer till Regionens 1 % -
seminarium, också utifrån den regionala konstplanen. Utvecklingen av ett 
”kulturhus” fortsätter och en grovkalkyl genomförs nu utifrån en första lokalskiss. 

Nya fritidsutvecklaren har börjat arbeta 20 % och från den 8 maj på heltid. I dialog 
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med ÖLIF/SISU planeras en ”boostning” i höst. Anläggningar såsom 
spontanidrottsplatser, skateramp, motionsspår, utegym och konstgräsplan har stått 
högt på agendan. 

Uppdraget att se över taxor och regler för uthyrning av kommunala lokaler har 
påbörjats. Regler för arrangörsbidrag har arbetats fram och antagits. Remissperioden 
för de nya föreslagna föreningsbidragen är avslutad. Sammanställning och 
bearbetning av inkomna svar har påbörjats. I skrivande stund pågår anmälan till 
simskolan. 

Uppföljning 

Arbetet följer planen, men kräver resurser. Utvecklingen (med befintliga ekonomiska 
resurser) till två utvecklare inom fritid/idrott respektive kultur är 
förutsättningskapande. 

  

Konsumentrådgivning 

Planering och genomförande 

Det nya avtalet med Karlskoga kommun är sjösatt och innebär köp av kvalificerade 
konsumentvägledartjänster. 

Uppföljning  

Samarbetet fungerar bra. 

  

Samlat resultat inom kultur- och fritid 

Avdelningens arbete med att tydliggöra uppdrag, verksamheter och mål i 
kombination med prioriteringar (långa resp. korta bollar och passningar) medför 
fokusering och måluppfyllelse. En systematik i planering och genomförande 
underlättar arbetet. Utvecklingen och förändringen av funktioner/roller och 
arbetsuppgifter är en del i att upprätthålla och utveckla kvalitén. 

Samlad analys och lärdomar inom kultur- och fritid 

Lekebergs kommun växer vilket ställer krav på ett aktivt, varierat och kvalitativt 
kultur- och fritidsutbud. Utifrån kommunfullmäktiges mål att Lekeberg växer och 
utvecklas på ett hållbart sätt kan Kultur och fritid bidra med mycket, bl.a. konst och 
estetik, eget skapande, folkhälsa och attraktivitet. Ett 
kommunövergripande/genomsyrande forum för kultur- och fritidsfrågorna behövs. 

Sammanfattning och bedömning inom kultur- och fritid 

Kultur- och fritidsavdelningen har identifierat behovet av ett lyft – ett kultur- och 
fritidslyft i kommunen. Arbete och verkställighet av politiska beslut kan alla ses ingå i 
ett lyft, som på sikt kan uppgå i ett övergripande och långsiktigt kultur- och 
fritidsprogram, med vision och målbild. 

  

Ytterligare rapport 

Planering och uppföljning av aktiviteter för att nå målen sker kontinuerligt på 
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arbetsplatsträffar och planeringssamtal. Arbetet med aktivitets-/verksamhetsplanen 
följer de uppsatta tidsramarna varpå en del är avklarade. Här följer aktiviteter som 
kompletterar verksamhetsrapporten. 

 Nämndmål: Medborgarna ska kunna ta del av ett levande, kvalitativt och 
varierat kultur- och fritidsutbud samt ges förutsättningar att själva ägna sig 
åt skapande verksamhet. 

Exempel på aktiviteter: Utveckla föreningsregistret, Nya föreningsbidragsregler, Nya 
taxor och regler för uthyrning, Nytt avtal kulturskola, främja en utveckling av prof. 
scenkonst i kommunen i samverkan med föreningslivet samt utveckla samverkan 
kring arrangörskap (också med föreningslivet), Spontanidrottsplats/näridrottsplats, 
Utreda skateramp och sponsring, Delta i Region Örebro läns förstudie ang. Artists in 
residence, Ny biblioteksplan, Kulturhus och större bibliotek, Åtgärdsplan 
motionsspåren, Regler för arrangörsbidrag och kulturstipendium. 

 Nämndmål: Barnen och eleverna är en del av en god och utvecklande 
lärmiljö. 

Exempel på aktiviteter: Inköp av barnböcker på andra språk, nätverk kultur bl.a. 
garanti/stege, nätverk läslust bl.a. utv. kultur i förskola, återinförande av 
elgitarr/elbas/slagverk på kulturskolan, långsiktig plan för KomTek och Naturskolan. 
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2.2.1 Attraktiv kommun - Lekebergs kommun växer på ett ansvarfullt 

och nytänkande sätt och möter framtiden utifrån de tre 

hållbarhetsaspekterna: social, miljömässig och ekonomisk 

hållbarhet 

Kommun-
fullmäktiges 
mål 

Nämndmål  Indikator  Kommentar 
Nu-
värde 

Prognos 
Mål-
värde 

Lekebergs 
kommun 
gör det 
enkelt för 
sina med-
borgare att 
bo i 
Lekeberg 

  Andel av medborgarna 
som tar kontakt med 
kommunen via telefon 
får ett direkt svar på en 
enkel fråga 

  50% 50% 90% 

  Andel av medborgarna 
som skickar in en enkel 
fråga via e-post får svar 
inom två arbetsdagar 

  70% 70% 90% 

  Nöjd-Region-Index   66% 66% 70% 

Lekebergs 
kommun 
växer och 
utvecklas 
på ett 
hållbart 
sätt 

Medborgarna 
ska kunna ta del 
av ett levande, 
kvalitativt och 
varierat kultur- 
och fritidsutbud 
samt ges 
förutsättningar 
att själva ägna 
sig åt skapande 
verksamhet 

 Antalet 
biblioteksbesökare 

  9 885 36 652 36 652  

Antalet utlån   11 857 45 294  45 294 

Utbudet i form av antal 
och variation av 
aktiviteter som erbjuds 
inom kultur- och 
fritidsområdet 

  30 st 36 st 36 st 

  Värde medarbetar-
undersökningen (medel) 

 Ny medarbet-
ar-
undersökning 
kommer göras 
under hösten. 

4,02 4,02 4 

  Sjukfrånvaro   8,02% 8,2% 7% 

  Nämnderna och 
styrelsen håller sin 
budgetram 

 Nämnden 
beräknas gå med 
underskott på 
interkommunala 
ersättningar för 
förskola och 
grundskola samt 
gymnasieskola. 
Fritids Hidinge 
har ett ökat 
resursbehov och 
ökade kostnader 

0 tkr -920 tkr 0 tkr 
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Kommun-
fullmäktiges 
mål 

Nämndmål  Indikator  Kommentar 
Nu-
värde 

Prognos 
Mål-
värde 

för skötsel inom 
fritidsområdet 
bidrar till 
underskottet. 

Lekebergs 
kommun 
minskar 
sin klimat-
påverkan 

  Miljödiplomering av 
Lekebergs kommun 

 Planen är att 
detta 
genomförs i 
höst och att 
det hinns med 
under 2017. 

Nej Ja Ja 

2.2.2 Barn och unga - I Lekebergs kommun får alla barn och unga det 

stöd och den utbildning de behöver för att växa upp under trygga och 

jämlika förhållanden och utveckla sin fulla potential. 

Kommun-
fullmäktiges 
mål 

Nämndmål  Indikator  Kommentar 
Nu-
värde 

Prognos 
Må-
lvärde 

Lekebergs 
kommun 
ger barn 
och unga 
möjlig-
heter att 
utvecklas 
optimalt 
utifrån 
sina förut-
sättningar 

Barnen och 
eleverna känner 
sig trygga och 
delaktiga i sin 
förskole- 
respektive 
skolverksamhet 

 Andelen barn 
som känner sig 
trygga 

 Intervjuer 
genomförs i maj 
månad. Dessa 
kommer att utgöra 
underlag för 
förnyat resultat. 

90% 93% 100% 

Andelen elever 
som känner sig 
trygga 

  93% 93% 100% 

Antalet 
inrapporterade 
kränkningsären
den utifrån 
Skollag 6 kap, 
10 § 

  27 28 30 

Antalet 
förskole-
verksamheter 
som har forum 
för samråd 
enligt Skollag 4 
kap 

  100% 100% 100% 

Antalet skol-
verksamheter 
som har forum 
för samråd 
enligt Skollag 4 
kap 

  100% 100% 100% 
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Kommun-
fullmäktiges 
mål 

Nämndmål  Indikator  Kommentar 
Nu-
värde 

Prognos 
Må-
lvärde 

Barnen och 
eleverna är en 
del av en god 
och utvecklande 
lärmiljö 

 Andelen barn 
som anger att 
förskolan 
väcker 
nyfikenhet och 
lust att lära 

 Intervjuer 
genomförs i maj 
månad. Dessa 
kommer att utgöra 
underlag för 
förnyat resultat. 

90% 97% öka 
från 
97% 

Andelen elever 
som anger att 
skolan väcker 
nyfikenhet och 
lust att lära 

  59% 59% öka 
från 
59% 

Andelen elever 
som tar del av 
kultur i skolan-
aktiviteter i 
samverkan 
mellan 
verksamhetern
a skola och 
Kultur och fritid 

  60% 80% 80% 

Utbudet i form 
av varianter av 
läslust-
aktiviteter 
riktade till barn 
på 
förskolor/hos 
dagbarnvårdare 
och elever i 
skolan i 
samverkan 
mellan 
verksam-
heterna 
förskola, skola 
och Kultur och 
fritid 

  11 st 12 st 12 st 

Eleverna når 
kunskapsmålen 

       

  Elever i åk 3 
som deltagit i 
alla delprov 
som klarat alla 
delprov för 
ämnesproven i 
SV, Sv2 och MA 

 Resultat av 
nationella prov 
2017 klart i juni. 

62% 62% Öka 
från 
75% 
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Kommun-
fullmäktiges 
mål 

Nämndmål  Indikator  Kommentar 
Nu-
värde 

Prognos 
Må-
lvärde 

  Elever i åk 6 
med lägst betyg 
E för 
ämnesproven i 
SV, Sv2, EN och 
MA 

 Betygsresultat klart 
i juni. 

96% 96% öka 
från 
97% 

  Elever i åk. 9 
som uppnått 
kunskapskraven 
i alla ämnen 

 Betygsresultat klart 
i juni. 

  öka 
från 
82,1% 

  Elever i åk. 9 
som är 
behöriga till ett 
yrkesprogram 

 Betygsresultat klart 
i juni. 

  öka 
från 
93,1% 
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3 Verksamhetsrapport 
Kultur- och bildning  

Förändringar i det systematiska kvalitetsarbetet pågår i kommunen och 
förvaltningen. Arbetet och prövandet inom kultur- och bildning under 2016 var det 
första helåret utifrån förändrat årshjul, struktur och arbetssätt. Som ett led i detta 
utformandes mötesplats mellan politiker och tjänstemän kring årsredovisning 2016 i 
februari. 

Under hela perioden, kopplat till prognos 1, har löneöversynsarbetet för 2017 pågått. 
Kultur- och bildnings lönekriterier, som utformades 2016, justerades något inför årets 
översyn. 

Numera sker löpande under året behov av rekryteringar och introduktion av 
nyanställda. Inom ledningsorganisationen har ett par nya medarbetare välkomnats i 
sina uppdrag och en rekrytering pågår i detta skede. 

Framförallt i inledningen av året upplevdes det mycket utmanande med tillgång och 
hantering utifrån vikariebehov vid korttids sjukfrånvaro i verksamheterna. 

Under perioden har arbetet med kommande förändringar av skolskjutsar 
intensifierats. Planering, schemaläggning och informationsinsatser pågår. 

Utbildning för all personal i brandskydd och HLR (hjärt-lungräddning) inom 
kommunen genomfördes under februari. Inom kultur- och bildning har ett samlat 
grepp tagits för omtag i arbetet med krishantering. 

Lokaler på kort och lång sikt är ett ständigt pågående arbete. Under den här perioden 
så har det främst innefattat lösningar av lokaler för förskolan och yngre åldrar inom 
skolan i Fjugesta inför hösten, nybyggnationen av LärKan och projektet för ev. 
skolbyggnation i Fjugesta. 

Återförandet av beslut utifrån den genomförda regelbundna tillsynen av 
Skolinspektionen skedde i februari och under tidsperioden därefter pågår 
bearbetning av åtgärder samt informationsspridning. 

Mottagande och verksamhetsutformning för nyanlända utformas efterhand, mycket 
fokus har lagts på att kunna ge eleverna studiehandledning. 

Sökande och redovisningar av statliga medel är numera också ett löpande arbete 
under året. Den här perioden innefattar det bl.a. mindre barngrupper i förskolan, 
samordnare nyanlända och just i det här skedet lärarlönelyft, fritidshems- och 
lågstadiesatsning. 

Den långsiktiga gemensamma verksamhetsutvecklingsprocessen inom förskola och 
skola där all personal och nämndens politiker är delaktiga pågår löpande genom bl.a. 
de gemensamma nätverken. 
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4 Ekonomiskrapport 
Kultur- och bildningsnämnden prognostiserar ett underskott för 2017 på -920 tkr. 
Kostnader för interkommunala ersättningar samt skolskjuts som är placerade under 
gemensam verksamhet beräknas ge ett underskott på 600 tkr. Det totala 
underskottet för gemensam verksamhet beräknas bli 380 tkr och beror på flertal 
vakanser inom ledningsadministrationen på grund av chefsbyten. 

Förskolan beräknas hålla budget för 2017. Verksamheten på Tulpanens förskola 
flyttar till Äventyret och en nyöppnad paviljong under sommaren då Tulpanens 
lokaler tas över av skolan. Flytten beräknas inte medföra några större merkostnader 
utan ska rymmas inom befintlig budgetram. Ny förskola i Lanna öppnar till 
sommaren. Osäkerhetsfaktorer i förskolans prognos är det ökade barnantalet i 
Fjugesta och Lanna samt uppstart av en fristående förskola i Lanna. Att en fristående 
förskola öppnar ställer krav på anpassning av den kommunala verksamheten vid 
eventuell flytt av förskolebarn. 

Grundskolan prognostiserar ett underskott på -150 tkr och beror på att fritids i 
Hidinge har en högre personalbemanning pga. ett ökat resursbehov. 
Osäkerhetsfaktorer i prognosen är det ökade behovet av språklärare på 7-9 och 
resurskrävande elever Lekebergsskolan 4-6 som eventuellt kräver mer bemanning. 
De små Lokalerna på Tulpanens skola leder till att tilldelade bemanningen enligt 
resursfördelningen inte räcker till, i dagsläget utreds olika lösningar på att ändå klara 
det inom tilldelningen. Nya busslinjer till hösten kommer troligtvis bli mer 
resurskrävande för Mullhyttan skola då det blir längre avstånd att följa eleverna ifrån. 
Även här utreds olika lösningar för att hålla eventuell utökning inom ram. 

Prognosen för gymnasieskolan är -250 tkr och beror på att köp av utbildningsplatser 
är högre än budget. Dels på grund av några utbildningsplatser som är relativt 
kostsamma jämfört med andra samt att några elever som är äldre än gymnasieålder 
antingen har gått om årsklasser eller går längre än de tre år nämnden får budget för. 

Vuxenutbildningen prognostiserar ett nollresultat för året. 

För kultur- och fritidsavdelningen är prognosen -140 tkr. Utifrån en årlig ekonomisk 
översikt med tanke på oplanerade händelser såsom ökade kostnader för tillsyn och 
skötsel av badplatser är bedömningen att budgeten inte kommer att räcka till. 
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Ekonomiskt resultat 

Kultur- och 
bildningsnämnden 

Budget 
Utfall 

170430 
Årsprognos Avvikelse 

Gemensam verksamhet 24 262 8 599 24 642 -380 

Förskolan 53 364 17 991 53 364 0 

Grundskolan 81 854 27 732 82 004 -150 

Gymnasieskolan 25 260 7 705 25 510 -250 

Vuxenutbildning 1 100 526 1 100 0 

Kultur- och 
fritidsverksamhet 

7 294 1 729 7 434 -140 

     

Summa 193 134 64 282 194 054 -920 
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 Idrottsundervisningen höjs till 100 timmar mer än skolverkets krav

Ärende: 
Idrottsundervisningen höjs till 100 timmar än skolverkets krav

Bakgrund: 
Nämnden har tagit fram förslag om utökad undervisning i idrott och vi har i uppdrag 
att visa var det ska läggas in och konsekvenser av det. 
I april 2016 gjorde vi om timplanen för vår kommun så den skulle bli mer likvärdig. I 
samband med det blev det neddragning i bla idrott vilket fick som konsekvens att  
antalet lektioner i åk ett och två blev neddraget så att  eleverna nu har idrott en gång 
/ vecka. 

Förslag: 
Förslag som innebär att vi lägger denna undervisningstid timmarna i de lägre åldrarna 
dvs i åk 1 och åk 2. 
Det skulle innebära att vi kan ha idrott två ggr/v i alla årskurser I åk 1 lägger vi 
lektioner om 60min 2 ggr / v och i åk 2 blir det lektioner om 50 min 2ggr/ v.  Övriga 
årskurser har  sedan tidigare 2ggr 50 minuter. 

Konsekvenser/Fördelar med detta:
Eleverna har idrott två ggr / v . Om en elev är sjuk , vi har studiedagar eller om det av 
andra orsaker går bort en dag i veckan kan det få som konsekvens att det kan ta flera 
veckor  mellan idrottslektionen i de yngre åldrarna om vi bara har ett pass idrott / v. 
Ytterligare fördelar med god kontinuitet i de yngre åldrarna är att  idrottsläraren 
behöver satsa på att skapa trygghet med de yngre barnen. Det är ibland det enda 
ämne de har en annan lärare förutom klassläraren
Det är i de yngre åldrarna vi förklarar allt med rutiner som ombyte, dusch, regler 
vilket ingår i idrott men också tar lite tid att få som rutin. 
Vi ser att vi troligen har idrottslärare så att vi inte behöver nyanställa för detta. Det 
blir dock utökning av idrottstimmar vilket gör att den undervisning som idag ligger på 
idrottsläraren får läggas på annan pedagog. Kostnad uppskattades tidigare till ca 
75%. ( ca 375 000kr  / helår )Min beräkning är att det ska rymmas inom den ramen.

/ Agneta Birgersson 
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ÄMNE år 1 år 2 år 3 år 4 år 5 år 6 år 7
min/vecka min/vecka min/vecka min/vecka min/vecka min/vecka min/vecka

bild 40 40 40 40 40 50
hemkunskap 40 50
idrott o hälsa 120 100 100 100 100 100 100
musik 40 40 40 40 40 40 40
slöjd 70 80 80 80 70
svenska 380 380 380 260 260 240 150
engelska 30 30 30 120 120 120 120
matematik 220 220 220 220 220 200 160
so 80 100 120 200
geografi 40 40 40
historia 40 40 40
religionskunskap 40 40 40
samhällskunskap 40 40 40
Summa:
no 80 100 120 120
biologi 40 40 40
fysik 40 40 40
kemi 40 40 40
teknik 40 40 40 40
Summa:
språkval 30 160
elevens val 35 60 80 80 80 80 60

s:a min/vecka 985 1070 1200 1260 1260 1290 1320
s.a tim/vecka 16,4 18,8 20 21 21 21,5 22

Summa tim/år 637,0 729,44 776 814,8 814,8 834,2 853,6

Veckor: 38,8 60

Förslag timplan 
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år 8 år 9 S:a 1-9 S:a 1-9

Enligt
skolverk

et
min/vecka min/vecka min/vecka tim/år

50 60 360 232,8 230
50 50 190 122,9 118

100 100 920 594,9 500
40 40 360 232,8 230
70 70 520 336,3 330

150 150 2350 1519,7 1490
120 120 750 485,0 480
160 160 1780 1151,1 1125
200 200 900

120
120
120
120

1380 892,4 885
120 120 660

120
120
120

40 40 240
1260 814,8 800

160 160 510 329,8 320
60 60 595 384,8 382

1320 1330
22 22,2

853,6 860,1

7097,2 6890
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Tjänsteskrivelse 2017-05-12 1 (1)

Dnr: KUB 17-413

Tjänsteskrivelse- Timplan Grundskola
   

Ärendebeskrivning
Lekebergs kommun beslutade i juni 2016 om en gemensam timplan för kommunens 
grundskolor. I Grundskoleförordningen kap 9 § 4 står: Huvudmannen beslutar efter 
förslag av rektorn om fördelning mellan årskurserna av undervisningstiden.

1 Bakgrund
I Skollagen anges den garanterade undervisningstid som eleverna har rätt att få 
under sin grundskoletid. I bilaga 1 till Skollagen (2010:800) finns bestämmelser om 
fördelning av den garanterade undervisningstiden (timplan). 

I samband med att den gemensamma timplanen beslutades 2016 gavs uppdrag om 
ev. utökning av timmar i idrott i kommande timplan.

2 Analys
Bearbetning har gjorts gällande utökad tid i idrott för förläggning i timplanen. I 
samband med det identifierades behov av att korrigera tiden för elevens val. 

3 Slutsats
För att skapa en likvärdig utbildning för eleverna i grundskolan i Lekebergs kommun 
är det nödvändigt med en gemensam timplan. Utlägget av undervisningstid fördelat 
mellan ämnen har Skollagens angivna ram som utgångspunkt. Denna justering i 
timplanen ger utökning av tid i idrott och det angivna antalet timmar i elevens val.

Förslag till beslut
Kultur- och bildningsnämnden 
antar den gemensamma timplanen för grundskolan i Lekebergs kommun.

LEKEBERGS KOMMUN
 

Maria Bäcklin Agneta Birgersson Eva Broberg
Förvaltningschef Handläggare Handläggare
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Tjänsteskrivelse 2017-05-10 1 (2)

Dnr: KUB 17-412

Tjänsteskrivelse – Redovisning av åtgärder utifrån 
genomförd regelbunden tillsyn av Skolinspektionen

   

Ärendebeskrivning
Skolinspektionen granskar regelbundet all skolverksamhet i hela landet för att se att 
den följer de lagar, regler och läroplaner som finns för verksamheten. Tillsynen görs 
vart tredje år. När Skolinspektionen har tagit in tillräcklig information gör 
myndigheten en bedömning av om verksamheten lever upp till de lagar och 
regler som finns för verksamheten. Alla huvudmän får ett tillsynsbeslut för de 
verksamheter som huvudmannen ansvarar för. Skolinspektionen följer sedan upp att 
bristerna åtgärdas och ger även råd och vägledning.

1 Bakgrund
Skolinspektionen granskar regelbundet all skolverksamhet i hela landet, för att se att 
den följer de lagar, regler och läroplaner som finns för verksamheten. Målet med 
tillsynen är att bidra till alla barns och elevers lika rätt till god utbildning i en trygg 
miljö, där alla når minst godkänt i alla ämnen.
Skolinspektionen granskar alla huvudmän, alltså alla kommuner, utbildningsföretag 
och andra organisationer som driver skolverksamhet. Tillsynen görs vart tredje år. All 
skolverksamhet som en viss huvudman ansvarar för ingår i tillsynen. Det handlar 
bland annat om förskola, förskoleklass, grundskola, gymnasieskola, grund- och 
gymnasiesärskola, vuxenutbildning, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet.
Alla skolor ingår i tillsynen, men Skolinspektionen anpassar tillsynen efter situationen 
hos varje skolhuvudman. Myndigheten prioriterar att besöka de verksamheter där en 
hög andel elever riskerar att inte få den utbildning de har rätt till. Skolinspektionen 
bedömer om, och i sådana fall på vilket sätt, den granskade verksamheten inte 
uppfyller de regler som gäller.
När Skolinspektionen har tagit in tillräcklig information gör myndigheten en 
bedömning av om verksamheten lever upp till de lagar och regler som finns för 
verksamheten. Alla huvudmän får ett tillsynsbeslut för de verksamheter som 
huvudmannen ansvarar för.
Skolinspektionen följer sedan upp att bristerna åtgärdas och ger även råd och 
vägledning. Det är huvudmannen, alltså den kommun, utbildningsföretag eller annan 
organisation som driver verksamheten, som har ansvar för att verksamheterna 
uppfyller de krav som ställs i bestämmelserna.

Under två dagar (30/11 – 1/12) genomförde Skolinspektionen tillsynsbesöket på plats 
i Lekebergs kommun, då representanter från nämnd och förvaltning intervjuades, 
dokumentation granskades samt besök ute i verksamheten inom gymnasieskolan 
genomfördes.
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Tjänsteskrivelse 2017-05-10 2 (2)

Dnr: KUB 17-412

2 Analys
Vid återrapporteringsbesöket 15 mars konstaterade Skolinspektionen 
sammanfattningsvis att deras bedömning var att Lekebergs kommun generellt sett på 
ett bra sätt lever upp till de lagar, regler och läroplaner som finns. När det gäller 
förskolor och grundsärskolan noterades glädjande nog inga brister.
De brister som noterades av inspektionen har i huvudsak koppling till nyanlända 
elever och deras möjlighet att få vägledning samt erbjudas studiehandledning på 
modersmålet. Dessa brister återfanns i alla våra olika skolverksamheter (dvs. från 
förskoleklass, grundskola, gymnasiet, vuxenutbildning och fritidshem). Här kan 
tilläggas att många av Sveriges kommuner har/har haft samma typer av brister 
utifrån den flyktingsituation som landet ställdes inför. 

3 Slutsats
Resultatet är totalt sett positivt och glädjande.
Arbetet med information och åtgärdandet av brister har hållits samman i KUBs 
ledningsgrupp och inrapportering av detta ska ske till Skolinspektionen senast i slutet 
av maj. Nedan framgår tidsplaneringen av arbetet.

V. 12-16 Bearbetning i arbetsgrupper utsedda i ledningsgruppen
20 april Gemensamt sammanförande av bearbetningen vid rektorsteam-mötet
26 april Ordförandeberedning
27 april Förvaltningens ledningsgrupp
9 maj Nämndens arbetsutskott                     
10 maj KUB Samverkan
17 maj Kultur- och bildningsnämnden
19 maj Åtgärdsplaner skickas till Skolinspektionen

Förslag till beslut
Kultur- och bildningsnämnden 
godkänner redovisningen av åtgärder utifrån den genomförda regelbundna tillsynen 
av Skolinspektionen.

LEKEBERGS KOMMUN
 

Maria Bäcklin Jan-Åke Stolt Karlsson
Förvaltningschef Handläggare
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Till Skolinspektionen Dnr 43-2015:9468 

Åtgärder fritidshem efter tillsyn i Lekebergs kommun  

 

Förutsättningar för utbildning i fritidshemmet 

- Följa upp och säkerställa att elevgrupperna har en lämplig sammansättning och storlek, 
och att alla elever erbjuds en god miljö. 

 

1. Ange tydligt vilka åtgärder som vidtagits för att avhjälpa respektive påtalad brist. Ange 
följande: 

a. vad som har gjorts för att avhjälpa bristerna och hur det har gjorts. 
b. vem eller vilka (person/funktion) som är ansvariga för genomförande av åtgärderna 

samt vilka personer och grupper som involverats i arbetet. 
c. när arbetet inleddes och avslutades.  

 

a. På respektive skola utlyses kontinuerligt fritidspedagogtjänster, då det är en brist 
inom kommunen och nationellt, för att stärka kompetensen i utvecklandet av 
fritidshemmens miljö och verksamhet. I nuläget får de utbildade 
fritidspedagogerna kontinuerligt, genom det gemensamma nätverket fritidshem 
inom kommunen i ledning av bitr. rektor, vara ett stöd till varandra för utbyte och 
att främja en likvärdig kvalitet inom dr olika fritidshemsverksamheter. 
Verksamheterna är organiserade med avsikt att uppnå ett optimalt 
lokalanvändande utifrån nuvarande antal elever och lokaler ur ett 
heldagsperspektiv.  
Elevgruppernas sammansättning formas utifrån elevernas behov och med en 
trygghetsaspekt för elevernas hela verksamhetsdag. 
Inom förvaltningen, med fokus förskola och skola, har en samlad genomlysning av 
lokaler gjorts där prioritering är till förmån för de stora barnkullarna i avseende att 
få del av ytterligare lokaler. På lång sikt är politikernas målsättning inriktat på 
framtagandet av en plan för en ny skola, vilket är ett pågående arbete. 
 

b. Rektor är ansvarig för rekrytering av personal samt organisation på respektive 
skola med stöd och utbyte inom rektorsteamet.  
Förvaltningsledningsgruppen är styrgrupp för nätverket. 
Berörda skolledare, förvaltningschefen och projektledaren för byggnationer håller 
i arbetet med genomlysningen och den långsiktiga utvecklingen av lokalerna. 
 

c. Arbetet intensifierades senhösten 2016 och är pågående. 
  

 
 

2. Beskriv hur ni har utvärderat och försäkrat er om att åtgärderna för respektive brist gett 
avsett resultat. Beskriv följande:  

a.  vem (person/funktion) som har ansvarat för denna utvärdering,  
b.  vilka metoder som har använts för att utvärdera åtgärderna, hur ev. urval av 

exempelvis personal och elever gått till och, om relevant, ev. bortfall (bifoga ev. 
enkäter eller motsvarande). 
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Utvärdering, enligt en gemensam form inom förvaltningens olika nätverk, kommer 
att genomföras i juni och bearbetas inom förvaltningens ledningsgrupp som är 
styrgrupp.  

Elevernas trygghet mäts kontinuerligt genom verksamheternas trygghetsenkäter, 
där fritidshemmet finns som eget ansvarsområde. Rektor ansvarar för detta och 
hanteringen av resultatet i respektive verksamhet. 

Den omfördelning som är gjord utifrån kommunens genomlysning av lokaler 
verkställs i och med höstterminens start 2017, så uppföljning har ännu inte kunnat 
göras. Detta ansvarar förvaltningens ledningsgrupp för. 

 
 

3. Beskriv resultatet av vidtagna åtgärder för varje påtalad brist utifrån den utvärdering som 
gjorts (bifoga ev. resultatsammanställningar eller motsvarande).  

   

En ökad medvetenhet finns i organisationen, skolledning och politik, via förtydligat 
uppföljningsarbete och återkoppling.  
 

 
 

4.  Om någon brist inte fullt ut är avhjälpt, beskriv följande: 
a. vad åtgärderna hittills har resulterat i   
b. det fortsatta arbetet 
c. när ni bedömer att bristen kommer att vara avhjälpt.   
d. hur ni kommer att utvärdera och försäkra er om att åtgärderna ger avsett resultat.  

  

a. Fritidshemmet har tydliggjorts i det systematiska kvalitetsarbetet och har gett en 
ökad medvetenhet i hela styrkedjan. 
 

b. Tätare och tydligare uppföljningar ger bättre framförhållning vid behov av 
justeringar och förändringar. 

 

c. Förbättringar beräknas synas i samband med nästa läsår.  
 

d. Enligt tidigare beskrivna forum, form och ansvariga.  
 

 
 
 

5. Övriga upplysningar till Skolinspektionen. 
 

För att bl.a. säkerställa ovanstående åtgärder så kompletterades det systematiska 
målstyrda kvalitetsarbetet i december 2016, där kontinuerliga uppföljningar görs enligt 
utformat årshjul (se bilaga nedan). 
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Bilaga:
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Utveckling av utbildningen i fritidshemmet  

- Följa upp hur fritidshemmets utbildning stimulerar elevernas utveckling och lärande samt 
erbjuda dem en meningsfull fritid.  

- Utifrån en analys av det som framkommer i uppföljningen besluta om nödvändiga 
utvecklingsåtgärder samt dokumentera dessa. 

- Planera och genomföra utvecklingsåtgärder samt dokumentera detta. 
- Fördela resurser till utbildningen inom fritidshemmet efter elevernas förutsättningar och 

behov. 

 

1. Ange tydligt vilka åtgärder som vidtagits för att avhjälpa respektive påtalad brist.              
Ange följande: 

a. vad som har gjorts för att avhjälpa bristerna och hur det har gjorts. 
b. vem eller vilka (person/funktion) som är ansvariga för genomförande av åtgärderna 

samt vilka personer och grupper som involverats i arbetet. 
c. när arbetet inleddes och avslutades.  

 

De förelägganden Lekebergs kommun fått från skolinspektionen gällande fritidshem har 
flera beröringspunkter, därför redovisas åtgärderna i samma dokument.  

För att tydliggöra och förbättra det systematiska kvalitetsarbetet i fritidshemmen 
redovisas mål och resultat i kommunens gemensamma digitala verktyg separat, men i 
samma form och struktur som övriga skolformer. Respektive rektor ansvarar för detta i sin 
verksamhet, rektorsteamet bearbetar det tillsammans och som rapporteras till nämnden. 

 
Nätverket för fritidshemspersonal har pågått sedan 2015 inom Lekebergs kommun. Fokus 
har under vårterminen 2017 varit den nya läroplanen för fritidshemmet. Målsättningen 
med nätverksträffarna är att implementera den förnyade läroplanen, synliggöra mål, 
processer och resultat samt förbättra det systematiska kvalitetsarbetet i verksamheterna. 
Som ett stöd i arbetet har nätverket enats om en gemensam mall för den pedagogiska 
planeringen. Ansvaret för nätverket leds av en av rektorerna tillsammans med en 
styrgrupp bestående av representanter från de fyra skolornas fritidshem.   

 
I verksamheterna utlyses kontinuerligt fritidspedagogtjänster. I nuläget får de utbildade 
fritidspedagogerna genom nätverken vara ett stöd för en likvärdig kvalitet i 
verksamheterna. 
 
Arbetet förtydligades i slutet av 2016 och är pågående. 
 

 
2. Beskriv hur ni har utvärderat och försäkrat er om att åtgärderna för respektive brist gett 

avsett resultat. Beskriv följande:  
a.  vem (person/funktion) som har ansvarat för denna utvärdering,  
b.  vilka metoder som har använts för att utvärdera åtgärderna, hur ev. urval av 

exempelvis personal och elever gått till och, om relevant, ev. bortfall (bifoga ev. 
enkäter eller motsvarande). 

 

 

Utvärdering gör rektor inom respektive fritidshem samt därefter bearbetas det 
samlade resultaten gemensamt i rektorsgruppen. Detta redovisas därefter till nämnd. 
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3. Beskriv resultatet av vidtagna åtgärder för varje påtalad brist utifrån den utvärdering som 
gjorts (bifoga ev. resultatsammanställningar eller motsvarande).  

   

Det som hittills går att se är en ökad medvetenhet hos pedagogerna vad gäller mål, 
riktlinjer och ansvar i uppdraget kopplat till läroplanen. De pedagogiska planeringarna 
tydliggör och hjälper pedagoger i mål, ansvar, process och utvärdering. Den pedagogiska 
dokumentationen och barnens delaktighet har uppmärksammats och är mer i fokus. 
 

 
 

4. Om någon brist inte fullt ut är avhjälpt, beskriv följande: 
a. vad åtgärderna hittills har resulterat i   
b. det fortsatta arbetet 
c. när ni bedömer att bristen kommer att vara avhjälpt.   
d. hur ni kommer att utvärdera och försäkra er om att åtgärderna ger avsett resultat.  

  

a. En ökad medvetenhet, fokusering och synliggörande av fritidshemmet 
pågår. 
 

b. I skolornas respektive kvalitetsarbete pågår ett arbete för att förtydliga 
fritidshemmets verksamhet, resultat och analys. 

 

c. Förändringar som görs påverkar efterhand, men extra inför nästa läsår. 
 

d. Varje kvartal görs uppföljningar och samlad utvärdering vid årets slut. 
 

 
 

5. Övriga upplysningar till Skolinspektionen. 
 

För att bl.a. säkerställa ovanstående åtgärder så kompletterades det systematiska 
målstyrda kvalitetsarbetet i december 2016, där kontinuerliga uppföljningar görs enligt 
utformat årshjul (se bilaga nedan). 
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Bilaga: 
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Till Skolinspektionen Dnr 43-2015:9464 

Åtgärder förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Lekebergs kommun  

 

Förutsättningar för lärande och trygghet 

- Erbjuda studiehandledning till de elever som behöver det. 

 

1. Ange tydligt vilka åtgärder som vidtagits för att avhjälpa respektive påtalad brist.               
Ange följande: 

a. vad som har gjorts för att avhjälpa bristerna och hur det har gjorts. 
b. vem eller vilka (person/funktion) som är ansvariga för genomförande av åtgärderna 

samt vilka personer och grupper som involverats i arbetet. 
c. när arbetet inleddes och avslutades.  

 

a. I januari 2017 anställdes en studiehandledare på persiska/dari, 100 % tjänst och en 
studiehandledare på arabiska, 50 % tjänst. Dessutom har en elev på SFI praktiserat 
som språkstödjare på arabiska, ca 50 % tjänst. Det har inneburit att i förskoleklass 
och grundskola kan den övervägande majoriteten av våra elever ges 
studiehandledning på sitt modersmål.  
I grundskolan är de nyanlända eleverna klassplacerade och studiehandledarna 
deltar på vissa lektioner, vilket innebär att undervisningen växelvis förs på svenska 
respektive modersmål. På högstadiet förkommer också studiehandledning i grupp. 
Inläsningstjänst har köpts in för att få en del av litteraturen inläst på modersmål 
även i språk där det enbart finns enstaka elever. 
 

b. Ansvarig för arbetet är och har varit bitr. rektor på Lekebergsskolan i samverkan 
med rektorsteamet där alla kommunens rektorer ingår. Studiehandledarna och 
lärarna samverkar genom att regelbundet mötas för att diskutera lektionernas 
innehåll och upplägg. Med jämna mellanrum träffas berörda pedagoger och 
studiehandledarna i ett nätverk för att arbeta med utvecklingen av nyanländas 
lärande.  
 

 
c. I december 2016 intensifierades arbetet med att komma till rätta med bristerna 

gällande studiehandledning på modersmål för eleverna inom grundskolan och 
gymnasiets språkintroduktion. Arbetet fortgår, då vi ännu inte har 
studiehandledning i alla modersmål som finns inom skolans verksamhetsområde. 
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2. Beskriv hur ni har utvärderat och försäkrat er om att åtgärderna för respektive brist gett 
avsett resultat. Beskriv följande:  

a.  vem (person/funktion) som har ansvarat för denna utvärdering,  
b.  vilka metoder som har använts för att utvärdera åtgärderna, hur ev. urval av 

exempelvis personal och elever gått till och, om relevant, ev. bortfall (bifoga ev. 
enkäter eller motsvarande). 

 

a. Det övergripande ansvaret för utvärderingen inom grundskolan har bitr. rektor på 
Lekebergsskolan i dialog med rektorsteamet. Klasslärarna/mentorerna har 
ansvaret för utvärderingen på klass- och individnivå.  

 
b. Klasslärarna/mentorerna kommer genomföra individuella samtal med samtliga 

nyanlända elever innan maj månads utgång. Under samtalet diskuteras elevens 
upplevelse av studiehandledningen och samtalet dokumenteras. Klasslärarna 
redogör inför arbetslaget och respektive rektor hur eleverna har uppfattat 
handledningen. Samtliga nyanlända elever och deras vårdnadshavare kommer att 
få svara på en enkät rörande studiehandledningen. Enkäten kommer att 
genomföras i maj. Under ledning av bitr. rektor på Lekebergsskolan kommer 
frågorna utformas i rektorsteamet och teamet kommer även att hantera 
resultaten av enkäten. 

 
 

 

3. Beskriv resultatet av vidtagna åtgärder för varje påtalad brist utifrån den utvärdering som 
gjorts (bifoga ev. resultatsammanställningar eller motsvarande).  

   

Resultatet av åtgärderna är att studiehandledning ges till majoriteten av eleverna. 
Elevernas upplevelse av studiehandledningen kan ännu inte redovisas, då utvärderingarna 
sker under maj månad. Den generella uppfattningen bland pedagogerna är att 
studiehandledningen har varit viktig för de nyanlända elevernas kunskapsutveckling. 
  

 

4.  Om någon brist inte fullt ut är avhjälpt, beskriv följande: 
a. vad åtgärderna hittills har resulterat i   
b. det fortsatta arbetet 
c. när ni bedömer att bristen kommer att vara avhjälpt.   
d. hur ni kommer att utvärdera och försäkra er om att åtgärderna ger avsett resultat.  

  

I språk där det finns någon enstaka elev har vi ännu inte hittat studiehandledare, men 
arbetet fortsätter med detta. Vi har annonserat efter modersmålslärare med tanken att vi 
också ska kunna använda dem som studiehandledare i exempelvis luganda.  
Det har visat sig att flera av dessa elever är flerspråkiga och att vissa kan handledas på 
engelska, vilket inneburit ett stöd i deras kunskapsutveckling. 
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5. Övriga upplysningar till Skolinspektionen. 
 

För att bl.a. säkerställa ovanstående åtgärder så kompletterades det systematiska 
målstyrda kvalitetsarbetet i december 2016, där kontinuerliga uppföljningar görs enligt 
utformat årshjul (se bilaga nedan). 
 

 

 

Bilaga: 
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Till Skolinspektionen Dnr 43-2015:9463 

Åtgärder gymnasieskola med introduktionsprogram efter tillsyn i Lekebergs kommun  

 

Förutsättningar för lärande och trygghet 

- Rektorn ska se till att den studie- och yrkesvägledande verksamheten tillgodoser samtliga 
elevers behov av vägledning. Den studie- och yrkesvägledande verksamheten ska således 
även omfatta introduktionsprogrammet språkintroduktion. 
 
 

1. Ange tydligt vilka åtgärder som vidtagits för att avhjälpa respektive påtalad brist.              
Ange följande: 

a. vad som har gjorts för att avhjälpa bristerna och hur det har gjorts. 
b. vem eller vilka (person/funktion) som är ansvariga för genomförande av åtgärderna 

samt vilka personer och grupper som involverats i arbetet. 
c. när arbetet inleddes och avslutades.  

 

a. Vi har bedrivit en viss studie- och yrkesvägledningen sedan starten av 
Språkintroduktionen (SPRI), men enligt Skolinspektionen har vägledningen varit 
bristfällig och därför har ett antal åtgärder vidtagits för att motverka detta.  
Under våren har studie- och yrkesvägledaren (Syv) och mentorerna genomfört och 
kommer att genomföra vägledning med eleverna på SPRI. Det sker i olika grupper 
beroende på deras språkliga förmåga och hur långt de hunnit i studierna.  
Syftet med att mentorerna medverkar är att det ger ett extra stöd och lärarna blir 
mer informerade kring olika val och kan på så sätt göra en bättre uppföljning av 
vägledningen i samtal med eleverna. Under vägledningen medverkar också 
studiehandledarna.  
En extern föreläsare är inbjuden under rubriken ”Arbetsmarknadskunskap”, 
föreläsningen belyser läget på arbetsmarknaden på kort och lång sikt och ger en 
bred bild av vilka yrken som finns inom arbetslivet.  
Samtliga elever erbjuds individuell handledning med syv och om eleven så önskar 
ordnar vi med tolk på modersmål. Syv har även skriftlig information på de flesta 
elevers modersmål. 

 
b. Ansvarig för vägledningen i grupp och individuellt är syv. En viss otydlighet har 

funnits gällande vem som har ansvar för vägledningen på SPRI, men detta är 
förtydligat. SPRI ingår i studie- och yrkesvägledarens arbetsområde.  
Bitr. rektor och arbetslaget har jobbat med frågan och kommit fram till ovan 
nämnda åtgärder. Bitr. rektor har ansvaret för att följa upp att vidtagna åtgärder 
genomförs enligt ovanstående beskrivning. 
 

c. Arbetet med att åtgärda bristen startade när vi fick vetskap om skolinspektionens 
föreläggande. Genomförandet av åtgärderna har pågått under vårterminen 2017 
och i skrivandes stund återstår en gruppvägledning. Arbetet med den elevgruppen 
kommer att slutföras senast första veckan i maj inför sista söket till 
gymnasieskolan den 15 maj.  
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2. Beskriv hur ni har utvärderat och försäkrat er om att åtgärderna för respektive brist gett 
avsett resultat. Beskriv följande:  

a.  vem (person/funktion) som har ansvarat för denna utvärdering,  
b.  vilka metoder som har använts för att utvärdera åtgärderna, hur ev. urval av 

exempelvis personal och elever gått till och, om relevant, ev. bortfall (bifoga ev. 
enkäter eller motsvarande). 

 

Utvärdering av de vidtagna åtgärderna kommer att ske på följande sätt: 
 

a. Bitr. rektor har det övergripande ansvaret i samverkan med mentorer och syv. 
 

b. Mentorerna genomför individuella samtal med eleverna innan april månads 
utgång.  Detta för att utröna hur informationen gått fram och för att komplettera 
om elever har ytterligare frågor gällande studie- och yrkesval. Bitr. rektor följer 
upp detta genom att varje mentor via e-post bekräftar att samtalen har ägt rum. 
Enligt planen mot kränkande behandling kommer en trygghets- och trivselenkät 
att genomföras i maj. Enkäten kommer att kompletteras med frågor kring hur 
eleverna uppfattat vägledningen. Frågorna kommer att konstrueras av 
Trygghetsteamet i samarbete med syv och bitr. rektor. I samband med 
programkonferensen i juni kommer arbetslaget, syv och bitr. rektor att utvärdera 
resultaten av enkäten.  

 

 

3. Beskriv resultatet av vidtagna åtgärder för varje påtalad brist utifrån den utvärdering som 
gjorts (bifoga ev. resultatsammanställningar eller motsvarande).  

   

De vidtagna åtgärderna har tryggat studie- och yrkesvägledningen på organisationsnivå för 
eleverna på språkintroduktionen. Hur eleverna har upplevt detta är för tidigt att säga 
eftersom samtal och enkät genomförs under april och maj. 
 

 

4.  Om någon brist inte fullt ut är avhjälpt, beskriv följande: 
a. vad åtgärderna hittills har resulterat i   
b. det fortsatta arbetet 
c. när ni bedömer att bristen kommer att vara avhjälpt.   
d. hur ni kommer att utvärdera och försäkra er om att åtgärderna ger avsett resultat.  

  

Se punkten 5 nedan. 
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5. Övriga upplysningar till Skolinspektionen. 

 

För att bl.a. säkerställa ovanstående åtgärder så kompletterades det systematiska 
målstyrda kvalitetsarbetet i december 2016, där kontinuerliga uppföljningar görs enligt 
utformat årshjul (se bilaga nedan). 
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Till Skolinspektionen Dnr 43-2015:9465 

Åtgärder gymnasieskola efter tillsyn i Lekebergs kommun  

 

Förutsättningar för utbildningen vid skolenheterna 

- Se till att samtliga elevers behov av vägledning tillgodoses. 
 
 

1. Ange tydligt vilka åtgärder som vidtagits för att avhjälpa respektive påtalad brist. Ange 
följande: 

a. vad som har gjorts för att avhjälpa bristerna och hur det har gjorts. 
b. vem eller vilka (person/funktion) som är ansvariga för genomförande av åtgärderna 

samt vilka personer och grupper som involverats i arbetet. 
c. när arbetet inleddes och avslutades.  

 

a. Vi har bedrivit en viss studie- och yrkesvägledningen sedan starten av 
Språkintroduktionen (SPRI) men enligt Skolinspektionen har vägledningen varit 
bristfällig därför har vi vidtagit ett antal åtgärder för att motverka detta. Under 
våren har studie- och yrkesvägledaren (Syv) och mentorerna genomfört och 
kommer att genomföra vägledning med eleverna på SPRI. De sker i olika grupper 
beroende på deras språkutveckling och hur långt de hunnit i studierna. Syftet med 
att ha med mentorerna är att det ger ett extra stöd och lärarna blir mer 
informerade kring de olika val och kan på så sätt göra en bättre uppföljning av 
vägledningen i samtal med eleverna. Under vägledning medverkar också våra 
studiehandledare. Vi har även inbjudit en extern föreläsare under rubriken 
”Arbetsmarknadskunskap”, föreläsningen belyser läget på arbetsmarknaden på 
kort och lång sikt och ger en bred bild av vilka yrkens som finns inom arbetslivet. 
Samtliga elever erbjuds individuell handledning med vår syv och om eleven så 
önskar ordnar vi med tolk på modersmål, syv har även skriftlig information på de 
flesta elevers modersmål. 

 
b. Ansvarig för vägledningen i grupp och individuellt är syv. En viss otydlighet har 

funnits gällande vem som har ansvar för vägledningen på SPRI med detta är nu 
förtydligat med att även detta ingår i studie- och yrkesvägledarens arbetsområde. 
Bitr. rektor och arbetslaget har jobbat med frågan och kommit fram till ovan 
nämnda åtgärder. Bitr. rektor har ansvaret att följa upp att vidtagna åtgärder 
genomförs enligt ovanstående beskrivning 
 

c. Arbetet med att åtgärda bristen startade när vi fick vetskap om skolinspektionens 
föreläggande. Genomförandet av åtgärderna har pågått under vårterminen-17 och 
i skrivandes stund återstår en gruppvägledning. Vi kommer att slutföra arbetet 
med denna elevgrupp senast första veckan i maj inför sista söket till 
gymnasieskolan den 15 maj.  
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2. Beskriv hur ni har utvärderat och försäkrat er om att åtgärderna för respektive brist gett 
avsett resultat. Beskriv följande:  

a.  vem (person/funktion) som har ansvarat för denna utvärdering,  
b.  vilka metoder som har använts för att utvärdera åtgärderna, hur ev. urval av 

exempelvis personal och elever gått till och, om relevant, ev. bortfall (bifoga ev. 
enkäter eller motsvarande). 

 

Vi kommer att utvärdera de vidtagna åtgärderna på följande sätt: 
Bitr. rektor har det övergripande ansvaret i samverkan med mentorer och syv. 

  
Mentorerna genomför individuella samtal med sina elever innan april månads utgång.  
Detta för att utröna hur informationen gått fram och för att komplettera om elever har 
ytterligare frågor gällande studie- och yrkesval. Bitr. rektor följer upp detta genom att 
varje mentor via e-post bekräftar att samtalen har ägt rum. Enligt vår likabehandlingsplan 
kommer vi att genomföra en trygghets- och trivselenkät i maj. Enkäten kommer att 
kompletteras med frågor kring hur eleverna uppfattat vägledningen. Frågorna kommer att 
konstrueras av vårt Trygghetsteam i samarbetet med syv och bitr. rektor. I samband med 
programkonferensen i juni kommer arbetslaget, syv och bitr. rektor att utvärdera 
resultatet av enkäten.  

 

 

3. Beskriv resultatet av vidtagna åtgärder för varje påtalad brist utifrån den utvärdering som 
gjorts (bifoga ev. resultatsammanställningar eller motsvarande).  

   

De vidtagna åtgärderna har tryggat studie- och yrkesvägledningen för eleverna på 
språkintroduktionen på en organisationsnivå. Hur eleverna har upplevt detta är för tidigt 
att säga eftersom att samtal och enkät genomförs under april och maj. 
 

 

4.  Om någon brist inte fullt ut är avhjälpt, beskriv följande: 
a. vad åtgärderna hittills har resulterat i   
b. det fortsatta arbetet 
c. när ni bedömer att bristen kommer att vara avhjälpt.   
d. hur ni kommer att utvärdera och försäkra er om att åtgärderna ger avsett resultat.  

  

Se punkten 5 nedan. 
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5. Övriga upplysningar till Skolinspektionen. 

 

För att bl.a. säkerställa ovanstående åtgärder så kompletterades det systematiska 
målstyrda kvalitetsarbetet i december 2016, där kontinuerliga uppföljningar görs enligt 
utformat årshjul (se bilaga nedan). 
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Förutsättningar för utbildningen vid skolenheterna 

- Erbjuda studiehandledning på modersmålet till de elever som behöver det. 

 

1.  Ange tydligt vilka åtgärder som vidtagits för att avhjälpa respektive påtalad brist.  

Ange följande: 

a. vad som har gjorts för att avhjälpa bristerna och hur det har gjorts. 
b. vem eller vilka (person/funktion) som är ansvariga för genomförande av åtgärderna 

samt vilka personer och grupper som involverats i arbetet. 
c. när arbetet inleddes och avslutades.  

 

a. I januari 2017 anställdes en studiehandledare på persiska/dari, 100 % tjänst och en 
studiehandledare på arabiska, 50 % tjänst. Dessutom har en elev på SFI praktiserat 
som språkstödjare på arabiska, ca 50 % tjänst.  
När det gäller Språkintroduktion (SPRI) kan vi med dessa språk ge majoriteten av 
eleverna studiehandledning på sitt modersmål eller det starkaste språket. 
Studiehandledarna deltar på de flesta lektioner, men det finns också tid på 
schemat för individuell handledning.  
Inläsningstjänst har köpts in för att få en del av litteraturen inläst på modersmål 
även i språk där det enbart finns enstaka elever. 
 

b. Ansvarig för arbetet är och har varit bitr. rektor på Lekebergsskolan som ansvarar 
för språkintroduktionen med delegation från rektor. Studiehandledarna och SPRI-
lärarna samverkar genom att mötas regelbundet för att diskutera lektionernas 
innehåll och upplägg. Med jämna mellanrum träffas berörda pedagoger och 
studiehandledarna i ett nätverk för att arbeta med utvecklingen av nyanländas 
lärande.  
 

c. I december 2016 intensifierades arbetet med att komma till rätta med bristerna 
gällande studiehandledning på modersmål för eleverna inom grundskolan och 
gymnasiets språkintroduktion. Arbetet fortgår, då vi ännu inte har 
studiehandledning i alla modersmål som finns inom skolans verksamhetsområde. 
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2. Beskriv hur ni har utvärderat och försäkrat er om att åtgärderna för respektive brist gett 

avsett resultat. Beskriv följande:  
a.  vem (person/funktion) som har ansvarat för denna utvärdering,  
b.  vilka metoder som har använts för att utvärdera åtgärderna, hur ev. urval av 

exempelvis personal och elever gått till och, om relevant, ev. bortfall (bifoga ev. 
enkäter eller motsvarande). 

 

a. Bitr. rektor och mentorerna har ansvaret för utvärderingarna. 
 

b. Mentorernas uppgift är att genomföra individuella samtal med alla sina elever 
innan maj månads utgång. Under samtalet diskuterar mentor och eleven 
upplevelsen av studiehandledningen, mentor dokumenterar samtalet. Mentorerna 
redogör inför arbetslaget och bitr. rektor hur eleverna upplevt 
studiehandledningen.  
Enligt verksamhetens plan mot kränkande behandling kommer en trygghets- och 
trivselenkät att genomföras i maj. Enkäten kommer att kompletteras med frågor 
kring studiehandledning. Frågorna konstrueras av Trygghetsteamet i samarbete 
med syv och bitr. rektor. I samband med programkonferensen i juni kommer 
arbetslaget, syv och bitr. rektor att bearbeta resultaten av enkäten. 
 

 

 

3. Beskriv resultatet av vidtagna åtgärder för varje påtalad brist utifrån den utvärdering som 
gjorts (bifoga ev. resultatsammanställningar eller motsvarande).  

   

Resultatet av åtgärderna är att studiehandledning kan ges till majoriteten av eleverna. 
Elevernas upplevelse av studiehandledningen kan ännu inte redovisas, då utvärderingarna 
sker under maj månad. Den generella uppfattningen bland pedagogerna är att 
studiehandledningen har varit viktig för de nyanlända elevernas kunskapsutveckling. 
 

 

4.  Om någon brist inte fullt ut är avhjälpt, beskriv följande: 
a. vad åtgärderna hittills har resulterat i   
b. det fortsatta arbetet 
c. när ni bedömer att bristen kommer att vara avhjälpt.   
d. hur ni kommer att utvärdera och försäkra er om att åtgärderna ger avsett resultat.  

  

I språk där det finns någon enstaka elev har vi ännu inte hittat studiehandledare, men 
arbetet fortsätter med detta. Vi har annonserat efter modersmålslärare med tanken att 
också kunna använda dem som studiehandledare i exempelvis luganda.  
Det har visat sig att flera av dessa elever är flerspråkiga och att vissa kan handledas på 
engelska, vilket inneburit ett stöd i deras kunskapsutveckling. 
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5. Övriga upplysningar till Skolinspektionen. 
 

För att bl.a. säkerställa ovanstående åtgärder så kompletterades det systematiska 
målstyrda kvalitetsarbetet i december 2016, där kontinuerliga uppföljningar görs enligt 
utformat årshjul (se bilaga nedan). 
 

 
 

Bilaga:  
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Till Skolinspektionen Dnr 43-2015:9470 

Åtgärder vuxenutbildning efter tillsyn i Lekebergs kommun  

 

Utveckling av utbildningen i vuxenutbildningen 
 

- Behöver följa upp och dokumentera resultat och måluppfyllelse inom utbildningen. 

- Analysera och identifiera förbättringsområden utifrån verksamhetens förutsättningar. 

- Planera och genomföra förbättringsinsatser för verksamhetens prioriterade områden. 

 
1. Ange tydligt vilka åtgärder som vidtagits för att avhjälpa respektive påtalad brist. Ange 

följande: 
a. vad som har gjorts för att avhjälpa bristerna och hur det har gjorts. 
b. vem eller vilka (person/funktion) som är ansvariga för genomförande av åtgärderna 

samt vilka personer och grupper som involverats i arbetet. 
c. när arbetet inleddes och avslutades.  

 

De förelägganden Lekebergs kommun fått från skolinspektionen gällande 
vuxenutbildningen har flera beröringspunkter, därför redovisas åtgärderna i samma 
dokument.  
 

a. Vuxenutbildningen ingår sedan årsskiftet i det systematiska kvalitetsarbetet inom 
Lekebergs kommun. Arbetet innebär att vi periodiskt redovisar vårt 
kvalitetsarbete till nämnden efter ett årshjul (se bilaga på sista sidan).   
I januari redovisade vuxenutbildningen ett nuläge vilket innefattade resultat, 
analys, bedömning, målformulering och planering utifrån 2016 års verksamhet. 
I slutet av april görs en prognos gällande kunskapsutveckling och lärande.  
I augusti görs en analys av betyg och resultat för att planera och formulera mål. 
Under september handlar det om normer och värden. Årshjulet avslutas i 
december med en årsredovisning till nämnden gällande betyg och 
kunskapsutveckling. Dokumentationen sker i det digitala verktyget Stratsys för det 
systematiska kvalitetsarbetet som kommunen använder för sina verksamheter.   
 
Ett arbetslag för SFI har skapats. Laget kommer att följa upp och analysera 
resultaten och utifrån det utveckla verksamheten.  
När det gäller yrkesutbildningen inom vuxenutbildningen, som kommunen köper 
in, har vi inlett ett samarbete med de angränsade kommunerna Örebro, Kumla och 
Karlskoga- Degerfors. Det har sin upprinnelse i att staten kräver att kommuner ska 
samverka för att kunna ansöka om statsbidrag.  
När det gäller uppföljning av utbildningar som kommunen köper från externa 
utbildningsanordnare pågår ett arbete med att förbättra uppföljningen. Av olika 
anledningar har arbetet försenats, bland annat beroende på att ny studie- och 
yrkesvägledare anställts och som börjar i augusti. 

 
b. Bitr. rektor har det övergripande ansvaret för att åtgärda bristerna, men jobbet 

sker i samarbete med arbetslaget inom SFI och studie- och yrkesvägledaren när 
det gäller övrig vuxenutbildning.  
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c. Det systematiska kvalitetsarbetet kompletterades i december 2016 och pågår 
kontinuerligt enligt det förvaltningsgemensamma årshjulet.  
Arbetslaget för SFI formades i november 2016 och inledde sitt arbete med att 
utveckla och följa upp undervisningen kontinuerligt. 
 

 
2. Beskriv hur ni har utvärderat och försäkrat er om att åtgärderna för respektive brist gett 

avsett resultat. Beskriv följande:  
a.  vem (person/funktion) som har ansvarat för denna utvärdering,  
b.  vilka metoder som har använts för att utvärdera åtgärderna, hur ev. urval av 

exempelvis personal och elever gått till och, om relevant, ev. bortfall (bifoga ev. 
enkäter eller motsvarande). 

 

a. Bitr. rektor har varit ansvarig för utvärderingen i samarbete med arbetslaget inom 
SFI och studie- och yrkesvägledaren. 

 
b. Utvärderingarna har så här långt främst byggt på analyser av uppföljningarna som 

gjorts kopplat till det systematiska kvalitetsarbetet. Genom detta har 
förbättringsområdena blivit tydliga och åtgärder har satts in för att komma tillrätta 
med bristerna.  

 

 
3. Beskriv resultatet av vidtagna åtgärder för varje påtalad brist utifrån den utvärdering som 

gjorts (bifoga ev. resultatsammanställningar eller motsvarande).  
   

Utifrån analysen i samband med redovisningen i januari vidtogs ett antal åtgärder för att 
främja utvecklingen av SFI. För att motverka långa kötider till utbildningen har ytterligare 
en undervisningsgrupp införts och mer personalresurser har tillförts. Det har inneburit att 
vi kunnat genomföra en nivågruppering som pedagogiskt har gynnat alla elever. 
Arbetslaget jobbar mer aktivt med att följa upp elevernas kunskapsutveckling, vilket 
innebär att en elevkonferens genomförs varannan månad under ledning av bitr. rektor. 
Arbetslaget inom SFI har jobbat med trygghetsfrågorna under hösten för att skapa en 
likabehandlingsplan. 
 
I samband med det genomfördes en enkät för att kartlägga hur eleverna upplevde 
tryggheten på skolan. 21 elever av 33 svarade på enkäten. Resultatet visar att eleverna 
upplever en hög grad av trygghet i skolan, hela 95 % av de svarande uppger att de känner 
sig helt trygga på skolan. Ingen av de svarande uppger att de blivit utsatta för kränkande 
behandling. 95 % av eleverna tycker att personalens bemötande är mycket bra, en elev har 
inte svarat på frågan. När det gäller trivselfrågan är mönstret detsamma, 95 % trivs mycket 
bra och en elev har inte svarat på frågan. Alla de svarande eleverna upplever att studieron 
är mycket bra. Likabehandlingsplanen var klar i början av januari 2017 och innehåller 
planer för att motverka diskriminering och kränkande behandling samt rutiner för vad som 
gäller vid ev. diskriminering och/eller kränkande behandling. 
 
Samverkan med de andra kommunerna när det gäller yrkesutbildningar har inneburit att 
Lekebergs kommun kan erbjuda kommuninnevånarna ett bredare utbud av 
yrkesutbildningar, främst i Örebro. De samverkande kommunerna träffas med jämna 
mellanrum, vilket innebär att uppföljningen har blivit bättre. 
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4.  Om någon brist inte fullt ut är avhjälpt, beskriv följande: 

a. vad åtgärderna hittills har resulterat i   
b. det fortsatta arbetet 
c. när ni bedömer att bristen kommer att vara avhjälpt.   
d. hur ni kommer att utvärdera och försäkra er om att åtgärderna ger avsett resultat.  

  

a. En viss uppföljning av yrkesutbildningen sker i samband med samverkan med de 
andra kommunerna, men när det gäller uppföljningen av utbildningen som vi 
köper av externa utbildningsanordnare är bristerna ännu inte åtgärdade.  
Vi planerar att genomföra enkäter med alla elever och utbildningsanordnare för 
att kunna få materiel till uppföljning och analys.  
 

b. Arbetet fortsätter med att ta fram uppföljningsverktyg som beräknas vara klar i 
augusti 2017. Bitr. rektor och studie- och yrkesvägledaren har ansvaret för att 
utforma enkäterna. Studie- och yrkesvägledaren ansvarar för att enkäterna 
genomförs och samlar in enkätsvaren.   
 

c.  Planen är att kunna skicka ut enkäterna i september 2017. 
 

d. Bitr. rektor och den nytillträdda studie- och yrkesvägledaren kommer att 
sammanställa materialet och en analys av resultaten kommer att redovisas för 
förvaltningschefen och nämnden.  

 

 
 

e. Övriga upplysningar till Skolinspektionen. 
 

För att bl.a. säkerställa ovanstående åtgärder så kompletterades det systematiska 
målstyrda kvalitetsarbetet i december 2016, där kontinuerliga uppföljningar görs enligt 
utformat årshjul (se bilaga nedan). 
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Bilaga: 
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Tjänsteskrivelse 2017-04-24 1 (1)

Dnr: KUB 17-414

Tjänsteskrivelse – Ställföreträdande förvaltningschef

   

Ärendebeskrivning
Vid förvaltningschefens frånvaro är rektor Agneta Birgersson ställföreträdande 
förvaltningschef. För att kunna lägga ut semestrar under sommaren 2017 för hela 
förvaltnings ledningsgrupp behöver ytterligare en personal gå in som 
ställföreträdande förvaltningschef under en vecka, v.28. Utifrån planering inom 
ledningsgruppen avses att verksamhetsutvecklare Jan-Åke Stolt Karlsson är 
ställföreträdande förvaltningschef under vecka 28.

1 Bakgrund
Vid förvaltningschefens frånvaro är rektor Agneta Birgersson ställföreträdande 
förvaltningschef. För att kunna lägga ut semestrar under sommaren 2017 för hela 
förvaltnings ledningsgrupp behöver ytterligare en personal gå in som 
ställföreträdande förvaltningschef under en vecka.

2 Slutsats
Utifrån planering inom förvaltningens ledningsgrupp avses att verksamhetsutvecklare 
Jan-Åke Stolt Karlsson är ställföreträdande förvaltningschef under vecka 28.

Förslag till beslut
Kultur- och bildningsnämnden beslutar att
verksamhetsutvecklare Jan-Åke Stolt Karlsson är ställföreträdande förvaltningschef 
under vecka 28.

LEKEBERGS KOMMUN
 

Maria Bäcklin
Förvaltningschef
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Tjänsteskrivelse 2017-05-12 1 (2)

Dnr: KUB 17-41

Tjänsteskrivelse – Svar på ledamotsinitiativ gällande 
undervisning på Tulpanens förskola
   

Ärendebeskrivning
Nämnden godkände 170207 att ledamotinitiativet som väcktes av Pernilla Marberg 
(SD) fick ställas till förvaltningen för besvarande. Huvudfrågan som ställdes av SD 
Lekeberg var "hur stärks de förskolebarn med svenska som modersmål i sin identitet 
och utvecklar sitt modersmål och kulturarv i en verksamhet där ett språk som ej är 
internationellt är en del av den dagliga verksamheten?".
Tf.förskolechef, förskolans specialpedagoger och personalen på Tulpanens förskola 
har bearbetat svaret. 

1 Bakgrund
Personalen på Tulpanens förskola svarar utifrån frågan att de bedriver verksamheten 
på svenska och enligt vår värdegrund med internationella inslag. Språkutveckling sker 
i det vardagliga lärandet. I alla tänkbara situationer under dagen tränas språket 
(svenska) i verksamheten. Exempelvis genom lek, samlingar, språkgrupper etc. 
Arbetet utgår från barnens individuella utveckling och behov. Barnen ges stöd och 
stimulans i sin inlärning och med olika ”verktyg” tydliggörs språket. Bilder och tecken 
används för att förstärka och förtydliga ord. 

2 Analys
Förskolans specialpedagoger kopplar frågan till förskolans nationella stydokument, 
där det framgår att förskolan ska medverka till att barn med annat modersmål än 
svenska får möjlighet att utveckla både det svenska språket och sitt modersmål.

Ovanstående är det uppdrag förskolan har att arbeta efter och därför tas varje barns 
modersmål oavsett språk tillvara. De allra flesta barn på Tulpanens förskola har 
svenska som modersmål vilket verksamheten vilar på, både språkligt och kulturellt. 

Eftersom all språkforskning är enig i att modersmålet har en avgörande betydelse för 
att barn ska kunna ta till sig och förstå det svenska språket anser personalen inom 
förskolan att de arbetar enligt läroplanen för förskolan och därmed 
verksamhetsenligt.

Det engelska språket, som ett internationellt språk, uppmärksammas även i hela 
barngruppen då ramsor, sjunger sånger m.m. används. 

3 Slutsats
Verksamheten arbetar enligt läroplanen för förskolan, Lpfö 98 som utfärdas av 
regeringen och som ska följas av de verksamheter som omfattas av förordningen.
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Tjänsteskrivelse 2017-05-12 2 (2)

Dnr: KUB 17-41

Förslag till beslut
Kultur- och bildningsnämnden godkänner svaret.

LEKEBERGS KOMMUN
 

Maria Bäcklin Helena Godlund
Förvaltningschef Handläggare
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2017-04-11

Svar gällande skrivelse
”Ledamotsinitiativ gällande undervisning på Tulpanens förskola”

I förskolans läroplan LPFÖ 98 (reviderad 2016) står att läsa;

”Språk och lärande hänger oupplösligt samman liksom språk och 
identitetsutveckling. Förskolan ska lägga stor vikt vid att stimulera varje barns 
språkutveckling och uppmuntra och ta till vara barnets nyfikenhet och intresse för den 
skriftspråkliga världen. Barn med utländsk bakgrund som utvecklar sitt modersmål får 
bättre möjligheter att lära sig svenska och även utveckla kunskaper inom andra 
områden”.(s.7) 

Detta stämmer väl överens med det du skriver i inledningen av ditt brev.

Vidare står att läsa:

”Av skollagen framgår att förskolan ska medverka till att barn med annat modersmål 
än svenska får möjlighet att utveckla både det svenska språket och sitt modersmål.” 
(s.7)

Ovanstående är det uppdrag vi i förskolan har att arbeta efter och vi tar därför tillvara 
varje barns modersmål oavsett språk. De allra flesta barn i vår förskola har svenska 
som modersmål vilket vår verksamhet vilar på, både språkligt och kulturellt. 

Det engelska språket är ett internationellt språk av flera, som vi även uppmärksammar 
i hela barngruppen då vi gör ramsor, sjunger sånger mm i vår förskola. 

För att ge varje barn möjlighet att utveckla och ta till sig det nya språket via sitt 
modersmål, som kan vara ett annat språk än engelska, exempelvis arabiska, 
teckenspråk, spanska etc används bl.a:

- QR-koder på barnets språk (där barnet kan hämta sagor, sånger och 
berättelser) Bredvid QR-koderna sitter en liten flagga som hjälper barnet att 
hitta rätt språkkod. OR-kod finns även på svenska.

- För att skapa intresse för det skrivna språket används ord och bokstäver på 
flera modersmål i förskolan. Ex skrivs namn på frukter på de modersmål som 
barnen på förskolan har.

Eftersom all språkforskning är enig i att modersmålet har en avgörande betydelse för 
att barn ska kunna ta till sig och förstå det svenska språket anser vi att vi arbetar enligt 
läroplanen för förskolan och därmed verksamhetsenligt!
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Svar gällande skrivelse

”Ledamotsinitiativ gällande undervisning på Tulpanens förskola”

I förskolans läroplan LPFÖ 98 (reviderad 2016) står att läsa:

”Förskolan ska lägga stor vikt vid att stimulera varje barns språkutveckling och uppmuntra 
och ta till vara barnets nyfikenhet och intresse för den skriftliga världen”.

-Vi synliggör skriftspråket på olika modersmål i verksamheten

”Språk och lärande hänger oupplösligt samman liksom språk och identitetsutveckling.”

För att ett barn med ett annat modersmål ska lära sig det svenska språket måste de känna 
stolthet i sin egen person. Känner barnet trygghet i sin identitet underlättas inlärning av det 
svenska språket. Detta är något vi arbetar kontinuerligt med på förskolan.

”Barn med utländsk bakgrund som utvecklar sitt modersmål får bättre möjligheter att lära 
sig svenska och även utveckla kunskaper inom andra områden”.

Modersmålet är en tillgång, grunden för en positiv utveckling och viktig för att utveckla ett 
andraspråk. Förstaspråket stärker inlärningen av andraspråket om det utvecklas parallellt.

-QR-koder finns uppsatta där barnen kan hämta sång, sagor samt berättelser på sitt språk.

”Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar förmåga att ta hänsyn till och att leva sig 
in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra”.

För att barnen ska utveckla empati och omtanke för andra arbetar vi på förskolan med social 
kompetens genom att lära barnen se och uppmärksamma varandra, respektera varandra och 
medvetet lyfta fram att vi alla är olika. Vår ledstjärna är ”Den gyllene regeln” (Var mot andra 
som du vill att de ska vara mot dej) som vi använder dagligen.

Som svar på er fråga angående hur vi stärker svenskan som modersmål så bedriver vi 
verksamheten på svenska och enligt vår värdegrund med internationella inslag.

Språkutveckling sker i det vardagliga lärandet. I alla tänkbara situationer under dagen tränar 
vi språket (svenskan) i vår verksamhet. Exempelvis genom lek, samlingar, språkgrupper etc. 
Vi arbetar utifrån barnens individuella utveckling och behov. Barnen ges stöd och stimulans i 
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sin inlärning och med olika ”verktyg” tydliggör vi språket. Vi använder oss av bilder och 
tecken för att förstärka och förtydliga ord. 

Vi uppmärksammar våra traditioner bland annat genom lucia, jul, påsk, midsommarfirande, 
sjunger och gör sånglekar tillsammans, läser sagor. Vi är även lyhörda för andra länders 
seder och traditioner. Det är viktigt att få förståelse och respektera andra länders kultur.

”Den växande rörligheten över nationsgränserna skapar en kulturell mångfald i förskolan, 
som ger barnen möjlighet att grundlägga respekt och aktning för varje människa oavsett 
bakgrund”

2017-04-13

Personalen på Tulpanens förskola

Sida 101 of 107



2017-02-16 1 (1)

Dnr: KUB 17-41

Ledamotsinitiativ gällande undervisning på Tulpanens 
skola

1/7-09 antogs lagen om att svenska ska vara huvudspråk i vårt land.
Språkpedagogerna Susanne Benckert och Karin Walin har i en undersökning belyst den 
avgörande vikten för barns identitet, kunskap och språkutveckling att ha ett modersmål.
Läroplanen för förskolan skriver att ett samarbete med hemmet ska utveckla barn till 
ansvarsfulla samhällsmedlemmar. De fortsätter med att den pedagogiska verksamheten ska 
anpassas för barn i förskoleklass.
Det tydliggörs även att förskolan ska stärka medvetenheten för barnen om det egna 
kulturarvet samt att barnen ska stärkas i ihop med omvärldens mångfald.
Skolverket skriver även att språk och lärande hänger ihop med identitetsutvecklingen för 
barnet samt att man ska ta tillvara på barns nyfikenhet för tal-och skriftspråk.

Med detta som underlag är SD Lekeberg fråga 
"hur stärks de förskolebarn med svenska som modersmål i sin identitet och utvecklar sitt 
modersmål och kulturarv i en verksamhet där ett språk som ej är internationellt är en del av 
den dagliga verksamheten"

SD ställer sig inte emot att ha flerspråkighet i verksamheterna men vi är av åsikten att det 
främmande språket som ska implementeras då ska vara av internationell betydelse och anser 
därmed engelskan vara det självklara valet av språk. Detta språk skrivs med för barnen 
igenkännande bokstäver som även används i svenskan, vårt modersmål. 
Barn med annat språk än svenska som modersmål får med engelskan som sekundärt 
versamhetsspråk även utvecklas för att möta andra kulturer än den egna och den svenska.

Det har även kommit till SD Lekebergs kännedom att flaggor som på Tulpanens skola 
synliggörs är den syrianska och den svenska. 
Ska det flaggas i förskoleverksamheten är det vår nation, den svenska flaggan, som ska visas. 
Detta för att stärka barnens identitet och kulturarv. 

Det ska vara en likvärdig verksamhet i förskolorna som finns i den kommunala verksamheten. 
Att då i skrift och tal tillämpa främmande språk utefter inskrivna barnens nationaliteter är inte 
verksamhetsenligt anser SD Lekeberg. 

Pernilla Marberg (SD)
Ledamot Kultur- och bildningsnämnden

Sida 102 of 107



Datum 1 (1)

Sida 103 of 107



Tjänsteskrivelse 2017-05-10 1 (1)

Dnr: KUB 17-518

Tjänsteskrivelse- Namn på förskola i Fjugesta
   

Ärendebeskrivning
Verksamhetens förslag på namn på förskolan i Fjugesta har tagits fram av tf. 
förskolechef i Fjugesta, förskolechefen för den pedagogiska omsorgen tillsammans 
med personalen i denna verksamhet. Förslaget på namn är förskolan Gunghästen.

Bakgrund
Under vårterminen 2017 har tf.förskolechef, förskolechefen för den pedagogiska 
omsorgen samt personalen för densamma samtalat om ett lämpligt namn på den 
förskola som ska formas i och med höstterminen 2017, där även den pedagogiska 
omsorgen finns lokaliserad. 

Namnet har koppling till den gamla rullgardinsfabriken i Fjugesta som i folkmun 
kallades för Käppen. I lokalerna ovanför den gamla fabriken, som då var nerlagd 
startades dagbarnvårdarverksamhet i två grupper. Den ena gruppen tog namnet 
Käpphästen med koppling till den gamla nerlagda rullgardinsfabriken, och den andra 
gruppen ville ha en koppling till den första så de tog namnet Gunghästen. Detta är 
historien kring namnet Gunghästen.

Förslag till beslut
Kultur- och bildningsnämnden 
namnger förskolan i Fjugesta till förskolan Gunghästen.

LEKEBERGS KOMMUN
 

Maria Bäcklin Helena Godlund Inga-Lill Friberg Pettersson
Förvaltningschef Handläggare Handläggare
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Tjänsteskrivelse 2017-05-09 1 (1)

Dnr: KUB 16-634

Tjänsteskrivelse – Rapportering av kränkande 
behandling och trakasserier
   

Ärendebeskrivning
Kultur- och bildningsnämnden har efterfrågat en tydligare redovisning av kränkande 
behandling och trakasserier. Rektor och förskolechef ansvarar för att utredning och 
beslut kring en sådan händelse utreds och gör därefter en bedömning om barnet 
blivit utsatt för kränkande behandling/trakasserier. Rapporteringen ha under denna 
period även skett löpande till kultur- och bildningsnämndens arbetsutskott. 

Sedan förra redovisningen har 7 rapporteringar inkommit, 1 från Tulpanens skola, 5 
från Lekebergsskolan 7-9 samt 1 från Äppelblomman. 

Sammanställning av inkomna rapporter

I båda fallen har man bedömt att kränkande behandling eller trakasserier har 
förekommit. Åtgärdsplaner är planerade och ärendet kan därför anses avslutat. 

Förslag till beslut
Kultur- och bildningsnämnden godkänner rapporteringen av kränkande behandling 
eller trakasserier för perioden 170315-170509

LEKEBERGS KOMMUN
 

Maria Bäcklin Anna Theodossiou
Förvaltningschef Handläggare
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Tjänsteskrivelse 2017-05-09 1 (1)

Dnr: KUB 17-516

Tjänsteskrivelse – Rapportering av frånvaro mars – 
april 2017
   

Ärendebeskrivning
Samtliga rektorer ansvarar för att rapportera ogiltig och giltig frånvaro som till 
nämnden, enligt beslut i Kultur- och bildningsnämnden antagande av intern 
kontrollplan för 2017.

För perioden mars-april 2017 har rapportering gällande frånvaro inkommit för 
Lekebergsskolan 7-9 samt Lekebergsskolan 4-6. I övrigt har ingen giltig eller ogiltig 
frånvaro rapporterats.

Förslag till beslut
Kultur- och bildningsnämnden godkänner rapporteringen av frånvaro för perioden 
mars-april 2017.

LEKEBERGS KOMMUN
 

Maria Bäcklin Anna Alkman
Förvaltningschef Handläggare
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