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Budgetuppföljningar 2018
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Datum:
Handläggare:
Direktnr:
Diarienr:

2018-11-06
Kristina Jakobsson
0322-616348
2018.097 BUN

Barn- och ungdomsnämnden

Budgetuppföljningar 2018
Ärendebeskrivning
Budgetuppföljning görs varje månad, med undantag av sommarmånader. Justerat protokoll
och rapport ska skickas till kommunstyrelsen.
Beredning
Årsprognosen per oktober 2018 för det ekonomiska resultatet är beräknad som budgeterat
resultat, det vill säga ett nollresultat. Det är samma förväntade resultat som föregående
prognos.
Förskole- och skolenheterna har olika förutsättningar utifrån antal barn- och elever i
verksamheterna. Flera skolenheter har dock fortfarande inte lyckats anpassa organisationen
fullt ut under våren 2018. Detta medför att stora anpassningsåtgärder har vidtagits inför
nuvarande läsår. Flera skolor har ökat elevantalet per klass. Verksamheterna signalerar en
mycket ansträngd organisation i både förskola och grundskola, med ett litet
handlingsutrymme och stora svårigheter att organisera och möta upp verksamhetens behov
utifrån barn- och elevantal samt förskolans och skolans uppdrag.

Ekonomisk bedömning
Budgetuppföljningar 2018 syftar till att nämndens ekonomi följs upp varje månad. Barn- och
ungdomsnämndens budget är i balans 2018.
Förslag till beslut
Barn- och ungdomsnämnden godkänner prognos per oktober år 2018.

Beslutet ska skickas till
Justerat protokoll och rapport skickas vidare till Kommunstyrelsen.

Cecilia Knutsson
Förvaltningschef

Kristina Jakobsson
tf Administrativ chef / Controller
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Datum:
Handläggare:
Direktnr:
Diarienr:

2018-11-06
Kristina Jakobsson
0322-616348
2018.097 BUN

Barn- och ungdomsnämnden
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Barn- och ungdomsnämnden
Resultaträkning

Be lopp i tkr

Budge t
2018

Utfa ll
må na d
oktobe r

Prognos
he lå r

Avvike lse
he lå r

Verksamhetens intäkter

105 112

89 985

110 957

5 845

Personalkostnader

-531 500

-433 066

-534 875

-3 375

Lokalhyror

-122 763

-100 940

-121 933

830

Köp av tjänster

-234 860

-191 007

-239 160

-4 300

-20 796

-14 154

-19 796

1 000

Verksamhetens kostnader-909 919

-739 167

-915 764

-5 845

Ve rksa mhe te ns
ne ttokostna de r

-804 807

-649 182

-804 807

0

804 807

670 671

804 807

0

Övriga kostnader

Kommunbidrag

0
Åre ts re sulta t

0

21 489

0

0

Ekonomisk sammanfattning
Drift
Årsprognosen per oktober 2018 för det ekonomiska resultatet är beräknad som
budgeterat resultat, det vill säga ett nollresultat. Det är samma förväntade resultat som föregående prognos.
Prognosen överensstämmer med föregående prognos men fördelningen mellan
posterna har ändrats något. Intäkterna är högre än budget, samma som tidigare. Det är olika statsbidrag för ökade personalinsatser. Statsbildrag likvärdig
skola har inte fullt ut kompenserats med personalkostnad under hösten. Statsbidraget kompenserar ökad elevhälsa och enheternas kostnad för att elever är
placerade på SU-grupperna Ängen och Klockaren under hösten. I denna prognos har enheterna förbättrat sitt ekonomiska resultat anpassat till antalet barn
och elever, vilket gör att personalkostnaden är lägre än tidigare. Lokalhyrorna är
lägre på grund av att hyreshöjande åtgärder har halvårseffekt samt att hyran för
paviljonger i Stadsskogen har förhandlats bort av Fabs/Alingsåshem. Kostnaden för tjänstekatalogen gällande telefonkostnader är sänkt, enligt beslut från
KLK.
I denna prognos finns i dagsläget ett utrymme om att kompensera fristående
enheter för kommunala enheters underskott från åren 2016 och 2017. Detta
innebär att kommunala enheters interna reglering av tidigare års underskott inte
kommer att påverka enheternas kommande års personalstyrka och inre organisation totalt sett. Däremot kan det innebära att förvaltningens interna ekonomistyrning gör att vissa enheter behöver fortsätta sitt arbete med att anpassa inre
organisation efter ekonomiska förutsättningar.
Förskole- och skolenheterna har olika förutsättningar utifrån antal barn- och
elever i verksamheterna. Flera skolenheter har dock fortfarande inte lyckats
anpassa organisationen fullt ut under våren 2018. Detta medför att stora anpassningsåtgärder har vidtagits inför nuvarande läsår. Flera skolor har ökat
elevantalet per klass. Verksamheterna signalerar en mycket ansträngd organi1
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sation i både förskola och grundskola, med ett litet handlingsutrymme och stora
svårigheter att organisera och möta upp verksamhetens behov utifrån barn- och
elevantal samt förskolans och skolans uppdrag.

Nedan följer en översiktlig beskrivning av det prognosticerade ekonomiska resultatet per huvudverksamhet.
Politisk verksamhet + 40 tkr
Under våren var det lägre utbetalda arvoden än beräknat.
Förskola – 1 300 tkr
Färre barn i kommunal verksamhet ger lägre intäkt från vårdnadshavare, samtidigt som kostnaderna för personal inte har kunnat ställas om i samma omfattning som antalet barn minskar. Statsbidrag för minskade barngrupper möts av
en ökad personalkostnad.

Fritidshem -925 tkr
Färre barn i kommunal verksamhet ger lägre intäkt från vårdnadshavare, samtidigt som kostnaderna för personal inte har kunnat ställas om i samma omfattning som antalet barn minskar. Dessutom ökar antalet barn i fristående verksamhet som ger en ökad kostnad.

Pedagogisk omsorg +1 040 tkr
Planerad fristående verksamhet har inte startat upp, samt att det är färre förskolebarn men fler fritidsbarn som väljer fristående pedagogisk omsorg. Budgeten
är beräknad på förskolebarn och därmed blir ersättningen lägre och det uppstår
ett överskott.
Förskoleklass + 690 tkr
Kommunala skolor tar emot fler barn samtidigt som fristående tar emot färre än
beräknat, samt att det är fler interkommunala barn som genererar ökad intäkt
för kommunen.
Grundskola + 870 tkr
Det är färre elever mot planerat samtidigt som intäkterna för interkommunala
elever ökar och kostnaderna minskar för interkommunala elever. Ökat statsbidrag ger ökade personalkostnader.
Grundsärskola - 180 tkr
Fler elever från annan kommun ger ökad intäkt samt att kostnaderna ökar på
grund av att elever med flerfunktionshinder ökar.
Kost -och lokalvård - 235 tkr
Personalkostnad för lokalvårdssamordnare.
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Kostnader och intäkter per huvudverksamhet
Belopp i mnkr

Budget 2018

Prognos 2018

Avvikelse

-890

-850

40

-307 042

-309 542

-2 500

-79 792

-79 907

-115

-4 345

-3 305

1 040

-35 400

-34 940

460

-459 642

-463 437

-3 795

-22 032

-22 772

-740

-776

-1 011

-235

-909 919

-915 764

-5 845

0

0

0

Förskola

33 486

34 686

1 200

Fritidshem

21 594

20 784

-810

830

830

0

1 426

1 656

230

45 685

50 350

4 665

1 315

1 875

560

776

776

0

Kommunbidrag

804 807

804 807

0

Summa

909 919

915 764

5 845

0

0

0

Kostnader
Politisk verksamhet
Förskola
Fritidshem
Pedagogisk omsorg
Förskoleklass
Grundskola
Grundsärskola
Kost
Summa
Intäkter
Politisk verksamhet

Pedagogisk omsorg
Förskoleklass
Grundskola
Grundsärskola
Kost

Netto

Kost intäkter och kostnader består av kostenheten, voä, soc och utb.
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Planeringsunderlag –
antal barn och elever i
Alingsås kommun
Budget
2018

Prognos
2018

Avvikelser
2018

Förskola

2 196

2 181

-15

Kommunal verksamhet

1 756

1 745

-11

Fristående verksamhet

440

446

6

I annan kommun*)

22

17

-5

Från annan kommun**)

-22

-27

-5

Pedagogisk omsorg

52

49

-3

Kommunal verksamhet

30

33

3

Fristående verksamhet

22

15

-7

I annan kommun*)

0

1

1

Från annan kommun**)

0

0

0

Förskoleklass

509

509

0

Kommunal verksamhet

429

441

12

Fristående verksamhet

80

75

-5

I annan kommun*)

3

3

0

Från annan kommun**)

-3

-10

-7

Grundskola åk 1-9

4 585

4 558

-27

Kommunal verksamhet

3 930

3 900

-30

Fristående verksamhet

690

713

23

I annan kommun*)

60

50

-10

Från annan kommun**)

-95

-105

-10

Grundsärskola

46

45

-1

Kommunal verksamhet

45

46

1

Fristående verksamhet

0

0

0

I annan kommun*)

1

1

0

Från annan kommun**)

0

-2

-2

Fritidshem

2 240

2 180

-60

Kommunal verksamhet

1 961

1 890

-71

Fristående verksamhet

270

310

40

I annan kommun*)

30

16

-14

Från annan kommun**)

-21

-36

-15

*) Barn och elever som bor i Alingsås kommun som går i annan kommunal verksamhet. Interkommunal ersättning betalas av Alingsås kommun.
**) Barn och elever i Alingsås kommunala verksamhet från annan kommun. Interkommunal ersättning från
andra kommuner utgår för dessa barn och elever.
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Interkommunal ersättning
2019 - kommuner utanför
GR
3
2018.472 BUN
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Datum:
Handläggare:
Direktnr:
Diarienr:

2018-10-24
Kristina Jakobsson
0322-616348
2018.472 BUN

Barn- och ungdomsnämnden

Interkommunal ersättning 2019 - kommuner utanför GR
Ärendebeskrivning
Prislista för interkommunal ersättning till kommuner utanför GR inför 2019, som ska gälla när
barn och elever, som är folkbokförda i Alingsås kommun, har valt skolgång eller omsorg i
annan kommun utanför GR.
Beredning
Förvaltningen har tagit fram en prislista där priserna är framräknade enligt samma princip
som GR:s interkommunala priser. Det vill säga att Alingsås kommuns kostnad per
verksamhet som anges i SCB:s och Skolverkets senaste jämförelsetal (år 2017) är
uppräknad med indexuppräkning till 2019 års penningvärde.
Ekonomisk bedömning
Alingsås har i nuläget fler barn och elever från andra kommuner än barn och elever i andra
kommuner. Det innebär att förslaget inte kräver någon ytterligare finansiering.

Förslag till beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar att godkänna prislista för interkommunal ersättning
2019 för kommuner utanför GR.

Cecilia Knutsson
Förvaltningschef

Kristina Jakobsson
tf Administrativ chef/Controller
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Alingsås kommun
Barn och ungdom

Prislista 2019

Interkommunal ersättning till kommuner utanför GR inom förskola, pedagogisk
omsorg, förskoleklass, grundskola och fritidshem kalenderåret 2019 – Prislista

Sammanställning avseende pris för 2018 för förskola
Barn 1-3 år med upp till 25 timmar
Barn 1-3 år med 25-35 timmar
Barn 1-3 år med mer än 35 timmar

115 171 kr/år
139 850 kr/år
164 529 kr/år

Barn 4-5 år med upp till 25 timmar
Barn 4-5 år med 25-35 timmar
Barn 4-5 år med mer än 35 timmar

92 136 kr/år
111 880 kr/år
131 623 kr/år

Sammanställning avseende pris för 2018 för pedagogisk omsorg
Barn 1-3 år med upp till 25 timmar
Barn 1-3 år med 25-35 timmar
Barn 1-3 år med mer än 35 timmar

72 750 kr/år
88 339 kr/år
103 928 kr/år

Barn 4-5 år med upp till 25 timmar
Barn 4-5 år med 25-35 timmar
Barn 4-5 år med mer än 35 timmar

58 200 kr/år
70 671 kr/år
83 143 kr/år

Sammanställning avseende pris för 2018 för förskoleklass
Förskoleklass

55 540 kr/år

Sammanställning avseende pris för 2018 för grundskola
Grundskola årskurs 1-6
Grundskola årskurs 7-9

93 417 kr/år
112 161 kr/år

Sammanställning avseende pris för 2018 för fritidshem
Fritidshem årskurs F-3
Fritidshem årskurs 4-6

31 760 kr/år
23 108 kr/år
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Förslag till interkommunal
ersättning (IKE) inom
förskola, pedagogisk
omsorg, förskoleklass,
grundskola, fritidshem,
grundsärskola och ISGR för
år 2019
4
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2018.441 BUN
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Datum:
Handläggare:
Direktnr:
Diarienr:

2018-10-24
Kristina Jakobsson
0322-616348
2018.441 BUN

Barn- och ungdomsnämnden

Interkommunal ersättning inom förskola,
pedagogisk omsorg, förskoleklass, grundskola,
fritidshem, grundsärskola och ISGR år 2019
Ärendebeskrivning
Den 21/9 2018 fattade GR:s förbundsstyrelse beslut om interkommunal ersättning
kalenderåret 2019 för förskola, pedagogisk omsorg, förskoleklass, grundskola, fritidshem
och grundsärskola. Prislistan är en rekommendation till medlemskommunerna och ska
fastställas av berörd nämnd i varje kommun.
Beslutet ska enligt rekommendation överlämnas till GR:s förbundsstyrelse senast 30
november 2018.
Förvaltningens yttrande
Interkommunalersättning inom GR underlättar det administrativa arbetet både när det gäller
fastställda belopp och att samtliga medlemskommuner har samma avläsningsdatum. Från år
2013 har avstämning skett varje månad per 15:e för samtliga verksamheter. Det har setts
som fördel då elever är rörliga under terminerna när det gäller både byte av skola och
folkbokföring.
Ekonomisk bedömning
Alingsås har i nuläget fler barn och elever från andra kommuner än barn och elever i andra
kommuner. Det innebär att förslaget inte kräver någon ytterligare finansiering.
Förslag till beslut
Barn- och ungdomsnämnden antar GR:s förbundsstyrelses förslag om interkommunala
ersättningar 2019 för förskola, pedagogisk omsorg, förskoleklass, grundskola, fritidshem och
grundsärskola och ISGR.

Beslutet ska skickas till
Göteborgsregionen senast 30 november 2018.

Cecilia Knutsson
Förvaltningschef

Kristina Jakobsson
tf Administrativ chef/Controller
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Datum:
Handläggare:
Direktnr:
Diarienr:

2018-10-24
Kristina Jakobsson
0322-616348
2018.441 BUN

Barn- och ungdomsnämnden
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Förbundsstyrelsen – styrelseärende 8
Tjänsteskrivelse
Handläggare: Fredric Alvstrand, Utbildning
Datum: 2018-09-06

Diarienummer: 2018-00293.711

Interkommunal ersättning inom förskola,
pedagogisk omsorg, förskoleklass,
grundskola, fritidshem, grundsärskola och
ISGR år 2019
Förslag till beslut
Förbundsstyrelsen föreslås rekommendera medlemskommunerna att, med
avstämningstidpunkt den 15:e respektive månad, fastställa interkommunal
ersättning för förskola, pedagogisk omsorg, förskoleklass, grundskola,
fritidshem, grundsärskola och ISGR år 2019 i enlighet med innehållet i prislista
daterad 2018-05-28.
Förbundsstyrelsen föreslås besluta att kommunernas beslut ska vara GR
tillhanda senast 30 november 2018.
Sammanfattning
Arbetsgång och medverkande

Arbetet har utförts av en av Utbildningschefsnätverket tillsatt arbetsgrupp
bestående av skolekonomer, som i samverkan med medlemskommunerna,
arbetat fram ett förslag.
Förslagets innehåll

Förslaget innehåller priser för förskola, pedagogisk omsorg, förskoleklass,
grundskola, fritidshem, grundsärskola och ISGR. Förslag till priser redovisas i
bifogad prislista, bilaga 1.
Principer

I samband med Utbildningschefsnätverkets beslut om interkommunala
ersättningar för grundskola, förskoleklass och fritidshem för år 2002 beslutades
det även om vissa grundläggande principer och regelverk. De går i korthet ut
på att underlaget för den interkommunala ersättningen skall baseras på
genomsnittet av GR-kommunernas kostnader för rubricerade verksamheter.
Kostnadsberäkning:
GR-kommunernas kostnader definieras som de bruttokostnader som anges i

Interkommunal ersättning inom förskola,pedagogisk omsorg, för-
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skoleklass, grundskola, fritidshem, grundsärskola och ISGR
2019

1 (4)

Förbundsstyrelsen – styrelseärende 8
grupp
SCB:s och Skolverkets senaste jämförelsetal som sedan reduceras med
eventuella intäkter, exempelvis statsbidrag och föräldraavgifter för
förskola/pedagogisk omsorg, vilket resulterar i GR-kommunernas
nettokostnader.
Ersättningen för år 2019 baseras på genomsnittet av GR-kommunernas
nettokostnader och utgår från 2017 års redovisade kostnader som sedan
schablonmässigt indexeras till 2019 års penningvärde.
Utgångspunkten är att det används gemensamma faktorer vid framtagning av
index för interkommunal ersättning (IKE) för samtliga verksamheter inklusive
gymnasiet, gymnasiesärskola och vuxenutbildning.
Beräkningsförutsättningar för 2019 har hämtats från SKL:s cirkulär 18:5 samt
17:6. Det sammanvägda indexet för 2018 och 2019 är 4,72%. Enligt beslut i
Utbildningschefsnätverket den 2018-05-18 sker ingen rationaliseringsjustering
av index för 2019. Indexjusteringen blir därmed 4,72%.
Ersättningens omfattning

Ersättningen omfattar samtliga kostnader för barnets/elevens skolgång.
Ersättning för eventuella modersmålskostnader ingår. I extraordinära fall kan
anordnarkommunen och hemkommunen göra annan överenskommelse.
Grundsärskolan/fritidshemsplats i grundsärskolan

Beräkning av grundsärskoleplats/fritidshemsplats i grundsärskolan kompliceras
då kostnader för den verksamheten kan variera stort. Antalet barn är få i
grundsärskolan i relation till totala antalet skolbarn och barnens behov av stöd
kan vara väldigt skiftande. Dessutom är det svårt att klart definiera kostnader
för fritidshem för grundsärskolan då dessa inte särredovisas i
räkenskapssammandraget (RS).
För att förenkla hanteringen mellan kommunerna innehåller prislistan precis
som ordinarie skolgång kostnader för grundsärskolan samt fritidshemsplats,
men det finns möjlighet för mottagande skola och avlämnande kommun att
träffa en annan överenskommelse i undantagsfall om det görs en individuell
bedömning. Detta då barnens behov av stöd kan vara väldigt skiftande.
Beskrivning av nivåer för grundsärskola
Utöver utvecklingsstörning eller en betydande och bestående begåvningsmässig
funktionsnedsättning på grund av hjärnskada, föranledd av yttre våld eller
sjukdom bedöms om eleverna är:
Nivå 1

Interkommunal ersättning inom förskola,pedagogisk omsorg, för-
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skoleklass, grundskola, fritidshem, grundsärskola och ISGR 2019

2 (4)

Förbundsstyrelsen – styrelseärende 8
grupp
Elever på tidig utvecklingsnivå med stora rörelsehinder, samt autism och/eller
andra kommunikationsstörningar.
Elever med flerfunktionshinder/tidig utvecklingsnivå med mycket stort behov
av:
– omvårdnad
– tillsyn
– lokalanpassning
– hjälpmedel
Nivå 2
Elever med utvecklingsstörning som inte är i behov av utökade resurser i form
av:
– omvårdnad
– tillsyn
– lokalanpassning
– hjälpmedel
ISGR

ISGR en internationell skola med en svensk sektion och en internationell
sektion. Kostnaderna för svenska sektionen ligger i nivå med snittet inom GR.
Den internationella sektionen har högre kostnader då de läser efter en
internationell läroplan benämnd International Baccalaureate men de har också
högre intäkter i form av skolavgift.
Ersättningen till dessa sektioner är samma som den interkommunala
ersättningen för övriga GR-kommuner. Efter beslut i GR:s förbundsstyrelse 6
december 2013 samt i alla GR:s medlemskommuner är ersättningsnivån
förhöjd med 4% från och med 2017 pga framtida ökade hyreskostnader.
Beslutet gäller både svenska som internationella sektionen.
Avstämning och fakturering

Förskola/pedagogisk omsorg
- Folkbokföringen styr och avstämning görs per den 15:e varje månad. Enbart
hela månader faktureras. Fakturering sker för innevarande månad.
- I förskola och pedagogisk omsorg gäller anordnarkommunens system för
åldersuppflyttning mellan 2 och 3 års ålder, enligt befintligt samverkansavtal,
vid debitering.
- Anordnarkommunen debiterar föräldraavgiften i förskola/pedagogisk
omsorg.

Interkommunal ersättning inom förskola,pedagogisk omsorg, för-
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skoleklass, grundskola, fritidshem, grundsärskola och ISGR 2019

3 (4)

Förbundsstyrelsen – styrelseärende 8
grupp
Förskoleklass, fritidshem, grundskola och grundsärskola
- Läsåret börjar 1 juli.
- Folkbokföringen styr och avstämning görs per den 15:e varje månad. Enbart
hela månader faktureras. Fakturering sker för innevarande månad.
- Den kommun som eleven är folkbokförd i betalar IKE till den kommun som
anordnar utbildningen.
- I samband med höstterminens start kan det vara svårt att veta vilken skola
eleven kommer tillhöra. Därför är eventuell fakturering som sker i juli och
augusti preliminär och korrigeras utifrån avstämning den 15 september. Den
kommun där eleven går i skola den 15 september har rätt till ersättning för
eleven för juli och augusti från den kommun där eleven var folkbokförd i juli
respektive i augusti.
- Anordnarkommunen debiterar föräldraavgiften i fritidshem/pedagogisk
omsorg.
Utbildningschefsnätverket enades 2018-06-15 kring förslaget.
Utbildningsgruppen godkände förslaget 2018-09-06.

Helena Söderbäck
Förbundsdirektör

Fredrik Zeybrandt
Utbildningschef

SKICKAS TILL
Medlemskommunerna

Interkommunal ersättning inom förskola,pedagogisk omsorg, för-
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skoleklass, grundskola, fritidshem, grundsärskola och ISGR 2019
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Göteborgsregionens kommunalförbund
2018-09-06

PRISLISTA 2019
Bilaga 1

Interkommunal ersättning inom förskola, pedagogisk omsorg,
förskoleklass, grundskola, fritidshem, grundsärskola år 2019
Prislista
Sammanställning avseende pris för 2019 för förskola
Barn 1-2 år med upp till 15 timmar
Barn 1-2 år med mer än 15,01 timmar
Barn 3-5 år med upp till 15 timmar
Barn 3-5 år med mer än 15,01 timmar

67
169
46
115

920
799
185
463

kr/år
kr/år
kr/år
kr/år

Sammanställning avseende pris för 2019 för pedagogisk omsorg
Barn 1-2 år med upp till 15 timmar
Barn 1-2 år med mer än 15,01 timmar
Barn 3-5 år med upp till 15 timmar
Barn 3-5 år med mer än 15,01 timmar

56
140
38
95

302
755
285
713

kr/år
kr/år
kr/år
kr/år

Sammanställning avseende pris för 2019 för förskoleklass
Förskoleklass
Sammanställning avseende pris för 2019 för grundskola
Grundskola årskurs 1-6
Grundskola årskurs 7-9
Sammanställning avseende pris för 2019 för fritidshem
Fritidshem årskurs F-3
Fritidshem årskurs 4-6

53 113 kr/år
89 105 kr/år
106 926 kr/år
30 277 kr/år
10 294 kr/år

Sammanställning avseende pris för 2019 för grundsärskola
Nivå 1
641 172 kr/år
Nivå 2
451 022 kr/år
Individintegrerade elever
efter samråd mellan kommunerna
Sammanställning avseende pris för 2019 för fritidshem för grundsärskola
Nivå 1
217 860 kr/år
Nivå 2
153 251 kr/år
Individintegrerade elever
efter samråd mellan kommunerna
Sammanställning avseende pris för 2019 för ISGR
ISGR, Svenska sektionen
Förskoleklass
Årskurs 1-6
Årskurs 7-9

55 237 kr/år
92 669 kr/år
111 203 kr/år

ISGR, Internationella sektionen
Årskurs 0-5
Årskurs 6-9

92 669 kr/år
111 203 kr/år

ISGR, Fritidshem
Fritidshem F-3
Fritidshem 4-6

31 488 kr/år
10 706 kr/år
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Läroplanernas övergripande
mål
5
2018.473 BUN
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Datum:
Handläggare:
Direktnr:
Diarienr:

2018-10-29
Rachel Törnell
0322-61 64 22
2018.473 BUN

Barn- och ungdomsnämnden

Läroplaneranas övergripande mål läsåret 2017-2018
Ärendebeskrivning
Detta är ett ärende i huvudmannens systematiska kvalitetsarbete att kontinuerligt planera,
följa upp och utveckla utbildningen, som ska ske både på huvudmannanivå och förskole- och
skolenhetsnivå. Huvudmannen har det övergripande ansvaret för att kvalitetsarbetet fungerar
på alla nivåer och att det dokumenteras.
Detta ärende följer upp Läroplanernas övergripande mål.

Beredning
En av de mest centrala delarna i Barn- och ungdomsförvaltningens kvalitetssystem utgörs av
Rundan – verksamhetsbesök. Det är förskolechefer och rektorer som i syfte att utveckla och
kvalitetssäkra verksamheten gör regelbundna besök i sina verksamheter med fokus på
läroplanernas övergripande mål. Läsåret är indelat i tre delar.
I förskolan; 1. Normer och värden, 2. Utveckling och lärande och 3. Barns inflytande.
I grundskolan, fritidshem och grundsärskola; 1. Normer och värden, 2. Kunskaper, utveckling
och lärande samt 3. Ansvar och inflytande.
Vad som framkommer av styrkor och utvecklingsområden vid skolledarnas besök, synliggörs
i verksamheternas Nulägesanalys. Utifrån genomgång av samtliga verksamheters
nulägesanalyser dras slutsatser på förvaltningsövergripande nivå ur två aspekter. Dels med
fokus på hur väl kvalitetssystemet fungerar och bör utvecklas, dels med avseende på
utvecklingsbehov och huruvida eventuella gemensamma satsningar behöver komma i fråga
utifrån den bild som framträder i analyserna.

Utveckling av systematiska kvalitetsarbetet inför 2019
Inför 2019 kommer det systematiska kvalitetsarbetet att ses över utifrån att regeringen har
beslutat att ta fram Nationella målsättningar för skolan. Förskolans och skolans systematiska
kvalitetsarbete kommer att delas upp per verksamhetsområde och förvaltningen har påbörjat
detta arbete.

Ekonomisk bedömning
Beslutet innebär inga kostnader.
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Förslag till beslut
Barn- och ungdomsnämnden godkänner rapport Läroplanernas övergripande mål utifrån
verksamheternas nulägesanalyser läsåret 2017-2018.
Klicka här för att fylla i vilka beslutet ska skickas till.

Cecilia Knutsson
Förvaltningschef

Rachel Törnell
Verksamhetschef grundskola

Helena Balte
Verksamhetschef förskola
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Datum:
Handläggare:
Direktnr:
Beteckning:

2018-10-26
Rachel Törnell
61 70 67

Läroplänernäs overgripände mäl
utifrän verksämheternäs
nulägesänälyser läsäret 2017/2018
Enligt skollagen ska varje huvudman inom skolväsendet på huvudmannanivå
kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen, detta ska ske både på
huvudmannanivå och förskole- och skolenhetsnivå.
Huvudmannen har det övergripande ansvaret för att kvalitetsarbetet fungerar och
sker i verksamheten, samt att det dokumenteras.
I denna rapport följs Läroplaneranas övergripande mål (kapitel 2) upp på
huvudmannanivå.

1. Kort beskrivning äv Bärn- och
ungdomsnämndens kvälitetssystem
På enhetsnivå - förskola, fritidshem och skola
En arbetsplan finns för varje verksamhet som revideras årligen och som beskriver
hur enheten arbetar kontinuerligt för att uppfylla läroplanernas mål.
Till denna kommer en utvecklingsplan som upprättas årligen där verksamhetens
huvudsakliga, övergripande utveckling tydliggörs. Här sätts mål för det kommande
läsåret utifrån vad som synliggjorts i föregående läsårs Nulägesanalys. Olika
aktiviteter kan planeras för olika arbetslag.
I slutet av läsårets upprättas en nulägesanalys. Här sammanställs de resultat, som
enheten uppnått under läsåret:







Rundan – rektors/förskolechefs regelbundna besök i verksamheten där
läroplanernas övergripande mål följs upp i verksamheten.
Verksamheternas inre utvecklingsarbete – arbetslagens arbete med de
lokala utvecklingsmålen
Pedagogisk dokumentation i Pluttra.
Kunskapsmålen – nationella prov, betyg, arbetet med barn i behov av
särskilt stöd, elevers närvaro
Enkätresultat – frågor ställda till föräldrar i förskolan samt elever och
föräldrar i skolan
Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Alingsås kommun
Postadress: 441 81 Alingsås  Besöksadress: Kristineholmsvägen 12
Telefon: 0322-61 60 00  Fax: 0322-61 63 40  E-post: barn.ungdom@alingsas.se  Webbplats: www.alingsas.se
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Resultaten sammanställs och analyseras. Slutsatser kring kommande
utvecklingsområden görs för respektive del.

2. Fokusomräden vid rundän
De områden förskolechefer och rektorer belyser vid rundan är
Förskolechefer;




Normer och värden
Utveckling och lärande
Barns inflytande

Rektorer;




Normer och värden
Kunskaper
Ansvar och inflytande

Skolledarna har gemensamt tagit fram stödfrågor till de olika områdena. De kan
även själva välja att ha specifika frågeställningar utifrån de tre områdena, utifrån de
olika verksamheternas olika situation och utvecklingsområde.
Rundan är en av de viktigaste stommarna i förvaltningens kvalitetssystem. För att
arbetet med Rundan ska få största effekt, är det viktigt att förskolechefer och
rektorer inför ett område är tydliga inför sin personal om vilket område och vilka
frågor de kommer att belysa under kommande besöksperiod. Ledarna återkopplar
sedan sin bild av verksamheten till personalen. Personalen bör få en möjlighet att
bekräfta eller komplettera bilden. I slutet av läsåret utgör ledarens dokumentationer
underlag till verksamhetens Nulägesanalys.

3. Resultät frän Rundän - verksämhetsbesok
Det är en mycket varierad bild av förskolornas, fritidshemmens och skolornas
verksamheter, som synliggörs i verksamheternas Nulägesanalyser.
Variationen visar på att förskolechefer och rektorer, bl.a. tack vare Rundan, har en
verksamhetsnära och konkret bild av verksamheternas utvecklingsnivå utifrån
läroplanernas övergripande mål. Med hjälp av konkreta exempel pekar de på
händelser och situationer som synliggör lärande och utveckling.

Förskola och familjedaghem
Under året har förskolan haft fokus på att utveckla former för det systematiska
kvalitetsarbetet på respektive förskola. Strukturer för kvalitetsarbetet har arbetats
fram för att nå en ökad medvetenhet och tydlighet kring förskolans måluppfyllelse.
Alingsås kommun, Barn- och ungdomsförvaltningen
Postadress: 441 81 Alingsås  Besöksadress: Kungsgatan 9
Telefon: 0322-61 63 50  Fax: 0322-10 239  E-post: barn.ungdom@alingsas.se
Webbplats: www.alingsas.se
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Förskolans uppdrag utgår till största delen av läroplanens kapitel två och därmed
förskolans övergripande mål och riktlinjer.
Arbetsplanen utgör stommen i förskolans kvalitetsarbete och utgör grunden för
fortsatt planering, genomförande, uppföljning, utvärdering och utveckling som
dokumenteras vidare i Pluttra. Kvalitetsarbetet har utvecklats med fokus på
pedagogisk dokumentation, reflektion och analys dels inom respektive
arbetsprocesser och område i läroplanen och framförallt på hur de olika områdena
och läroplansmålen interagerar med varandra.
Pedagogisk dokumentation som en del i det systematiska kvalitetsarbetet är ett sätt
att få syn på förskolans måluppfyllelse och resultat, som till stora delar är mjuka
värden och därmed svåra att mäta specifikt.
Tillsammans med att utveckla kvalitetsarbetet har förskolan haft en gemensam
kompetensutvecklingsinsats kring barns inflytande. Att arbeta med barns inflytande
innebär att göra tankevändor kring det som tas förgivet, att ifrågasätta och vara
nyfiken på sin egen verksamhet utifrån många olika perspektiv.
Pedagogerna har bl.a. fördjupat sig i barnsyn och kunskapssyn, dokumentation för
att utveckla lärmiljöer och barns inflytande i den samt hur barn tankar och idéer kan
tas tillvara. Teoretiska perspektiv har kopplats till verksamheten genom både
individuell och gemensam reflektion.
Utifrån utvecklingsarbetet har förskolechefer haft särkskilt fokus på inflytande i
Rundan.
Exempel på områden där förskola och familjedaghem upplever sig lyckas väl inom
Normer och värden
Arbetet med normer och värden är levande på många förskolor och familjedaghem.
Det märks framförallt i pedagogers förhållningssätt till barn, individuellt och i grupp,
men också genom pedagogers återkommande reflektion kring hur de allra bäst
möter olika barn utifrån deras individuella behov och förutsättningar.
Många förskolor visar på flera olika sätt en stor medvetenhet kring teorier om
anknytning och små barns lärande. Det görs ett aktivt arbete under inskolning för att
både barn och vårdnadshavare som få en trygg och stabil anknytning till personal
och verksamhet. Flera förskolor beskriver hur de anpassar inskolningsmetoder till
olika barns och familjers behov. Under de större inskolningsperioderna, i augusti och
januari, prioriteras en stabil grundverksamhet vilket innebär fokus på att lära känna
rutiner och varandra genom socialt samspel i större och mindre grupper.
Fler förskolor har också börjat forma mindre barngrupper delar av dagen för att
skapa en lugnare miljö. Det mindre sammanhanget skapar trygghet och ger
pedagoger en bättre möjlighet att se och följa varje enskilt barn och att stödja varje
barn i att utforska sin omvärld.
På många förskolor är pedagoger mer nära och närvarande med barnen än tidigare.
Pedagoger som är närvarande i barns aktiviteter möjliggör att de blir lyssnade på,
att de kan få inflytande och få stöd i att utifrån sina förmågor reflektera över egna
och varandras känslor och stöd i att bygga goda relationer med varandra.
Alingsås kommun, Barn- och ungdomsförvaltningen
Postadress: 441 81 Alingsås  Besöksadress: Kungsgatan 9
Telefon: 0322-61 63 50  Fax: 0322-10 239  E-post: barn.ungdom@alingsas.se
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Pedagogers närvaro bidrar till att barn stannar kvar längre i sin lek och aktivitet vilket
både skapar ett lugn och en trygghet samt större möjligheter till lärande.
Pedagoger beskriver hur de lyssnar in barn på ett annat sätt än tidigare och låter
deras tankar och frågeställningar vara en av utgångspunkterna när de planerar
verksamhetens innehåll, viket bidrar till att de blir mer delaktiga i att forma sin dag
på förskolan.
Pedagoger arbetar på olika sätt med att erbjuda lekmiljöer och lekar utifrån barns
intressen vilket bland annat innebär möjlighet till lek i olika gruppkonstellationer. Det
resulterar i att de lär sig att samspela med fler barn och hantera olikheter och
konflikter. Att både barn och vuxna sprider ut sig och på olika sätt är i mindre
grupperingar möjliggör också ett annat vuxenstöd till utifrån barns olika behov.
Pedagoger arbetar utifrån lösningsinriktad pedagogik och en tro på det kompetenta
barnet och utgår från det som barn kan och det som fungerar. Genom att använda
exempelvis bildstöd och tecken som alternativ och kompletterande kommunikation
skapar de inkluderande och tillgängliga miljöer och möjlighet till inflytande för alla
barn.
Arbetet utifrån normer och värden ska också ses som en del i arbetet mot
diskriminering och kränkande behandling.

Exempel på utvecklingsområden
De områden där flera förskolor lyckas väl är utvecklingsområde på andra förskolor.
Likaså är fler utvecklingsområde fortsatt desamma som de som identifierats tidigare
år. Pedagoger kan lyssna in barn ännu mer och ta ytterligare utgångspunkt i deras
intressen. Värdegrundsarbete behöver vidareutvecklas. Då det är många barn i
lokalerna på varje förskola behövs ett metodiskt värdegrundsarbete och ett
systematiskt arbete med indelning i grupper. Flera förskolor beskriver hur de arbetar
med mindre barngrupper under delar av dagen men det är också något som kan
utvecklas ytterligare.
Inskolningsperioder bör inte bli för långa. Flera förskolor har i år utvecklat former för
att skola in barn löpande under året samtidigt som de bedriver och utvecklar
verksamheten för övriga barn. Barn börjar i förskolan under hela året och
verksamheten behöver fortsätta parallellt för redan inskolade barn. Även det är ett
fokusområde som flera förskolor behöver ha kvar.
Inkluderande lärmiljöer och förhållningsätt och en verksamhet som anpassas utifrån
de barn som går i respektive grupp, så att alla barn får möjlighet att lyckas, behöver
utvecklas ytterligare.
Samtliga förskolor bör också ha fortsatt dialog om barnsyn och hur pedagogers olika
syn påverkar vars och ens agerande och vilken effekt de får för barnen och
barngruppen.

Alingsås kommun, Barn- och ungdomsförvaltningen
Postadress: 441 81 Alingsås  Besöksadress: Kungsgatan 9
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Exempel på områden där förskola och familjedaghem upplever sig lyckas väl inom
Utveckling och lärande
Att dela in barn i mindre grupper är en av förutsättningarna för att få bra möjligheter
att följa barn och deras intresse och utmana dem vidare i sina tankar och därmed
bidra till deras utveckling och lärande. Fler förskolor har hittat former för det. Därtill
visar många pedagoger en tydlig pedagogisk ledning med fokus på lärande och en
tydlig koppling till målen i läroplanen. De förskolor som har en god struktur och som
verkligen lyckats skapa mindre barngrupper med aktiva och närvarande pedagoger
beskriver hur de har möjlighet att möta barns olika behov och arbeta främjande och
förebyggande.
De kan också beskriva hur de tar tillvara på tillfällen till lärande för de yngsta barnen
med fokus på exempelvis språkutveckling och samspel. Olika begrepp lärs in i
vardagssammanhang och bilder används ofta som stöd.
Pedagoger som har utvecklat pedagogiska miljöer och som erbjuder ett bredare
utbud av utmanande lekmaterial som exempelvis används som inspiration för ett
ökat samarbeta mellan barnen. Barn erbjuds en stor variation av aktiviteter, sånger,
lekar, skrivande, räknade, konstruerande och utforskande.
Pedagoger är lyhörda för barns intressen och frågor. Barns egna tankar och
erfarenheter tas tillvara, i såväl längre temaarbeten som kortare arbeten, och
utmanas av pedagoger genom frågor som; vad tror du händer om? hur menar du?
kan du berätta mer? Temaarbete, med utgångspunkt i barns frågor och nyfikenhet
kan se ut på många olika sätt, exempelvis ett projekt innehållande husbygge med
fokus på olika material, hållfasthet och konstruktion, matematik och begrepp.
Enskilda barns utveckling följs och dokumenteras genom bilder och reflektioner i
Pluttra. Flera förskolor beskriver tydligt hur de utvecklat arbetet med pedagogisk
dokumentation och hur de med hjälp av den synliggör och följer barns lärande.
Dokumentation kring barns lärande sker både på väggar och digitalt i Pluttra och
barn uppmärksammas på nya saker det lärt sig.
Genom att barn själva dokumenterar med text och bilder och bjuder in varandra till
samtal om bilderna får de dels en förståelse för varandras tankar men också
möjlighet att utveckla sin berättarförmåga och tilltro till sin egen förmåga. Då de
samtidigt använder sig av digitala verktyg utveklar de digital kompetens. Pedagoger
ser också hur det skapar ett ökat intresse för att läsa och skriva och att flera barn
knäcker läskoden.
Några av de förskolor där många barn har annat modersmål än svenska lyckas väl
med att stödja flerspråkiga barns språkutveckling genom bl.a. modersmålsstöd,
bildstöd, TAKK och tolk vid samtal med vårdnadshavare.
Det kompetenta barnet står i fokus och barnen får öva och pröva i större
utsträckning än tidigare. Lärmiljön förändras kontinuerligt utifrån barnens intressen
och behov.
Exempel på utvecklingsområden
Många pedagoger arbetar med pedagogisk dokumentation och det enskilda barnets
utveckling följs och dokumenteras genom bilder och reflektioner i Pluttra. Detta
Alingsås kommun, Barn- och ungdomsförvaltningen
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behöver också utveckas vidare för att innefatta alla pedagoger på alla förskolor och
därmed i ytterligare utsträckning nå och omfatta alla barn.
Det är positivt att förskolebarn är med och påverkar innehållet under dagen
samtidigt som det är viktigt att pedagoger håller en röd tråd i verksamheten.
Pedagoger måste säkerställa att samtliga delar i läroplanen involveras i arbetet och
att barn får inflytande med utgångspunkt utifrån det. Det är ett nästa steg att
utveckla. Fortsatt tydlighet gällande mål och förskolans lärandeuppdrag behövs
samtidigt som pedagoger behöver ha en frihet till innehåll för att kunna följa barnen.
Många förskolor är bra på att göra anpassningar och forma särskilt stöd för enskilda
barn på gruppnivå vilket är bra för alla barn och i linje med uppdraget. Förskolan
behöver dock bli bättre på att kommunicera med vårdnadshavare på vilket sätt
anpassningar stödjer det enskilda barnet, då vårdnadshavare inte sällan har en bild
av att stöd bäst ska utformas enskilt och vid sidan av.
Förskolechefer behöver fortsätta att leda pedagoger och skapa förutsättningar för att
kunna utveckla verksamheten vidare och nå en ökad måluppfyllese inom samtliga
områden. Fortsatt utveckling av främjande och förebyggande arbete och tidiga
insatser behövs. Att specialpedagoger ingår i förskolans inre organisation innebär
goda förutsättningar för fortsatt arbete.
Flera förskolor behöver fortsatt utveckla ett interkulturellt arbete och arbetet med
flerspråkiga barns språkutveckling.
Exempel på områden där förskola och familjedaghem upplever sig lyckas väl inom
Barns inflytande
Samtliga förskolor beskriver hur barnen bjuds in till inflytande och hur möjligheten till
inflytande ökar i takt med stigande ålder. Pedagoger uppmärksammar barn, genom
både samtal och iakttagelser, och lägger upp verksamheten utifrån deras intressen
och ger dem möjlighet att ta ansvar i olika situationer. Pedagoger anpassar
miljöerna i förskolan efter barns behov.
På många förskolor har den pedagogiska miljön utvecklats så att den möjliggör
barns inflytande ytterligare. Pedagoger skapar meningsfulla sammanhang för barn
och involverar dem i lärandesituationer. Pedagoger utgår ifrån barns nyfikenhet i
verksamheten och vilka frågor de är intresserade av att undersöka. Lärandemiljöer
vidareutvecklas utifrån respektive barngrupps intressen och behov. På många
förskolor erbjuds en mer utforskande verksamhet där barnen ges ett större
inflytande. Fokus på barns inflytande har bidragit till att barnen fått en större tilltro till
sin egen förmåga.
Barns engagemang och barn som sätter andra ord på vad de gör i förskolan bidrar
till att öka vårdnadshavares nyfikenhet för förskolans arbete och vad deras barn lär.
Exempel på utvecklingsområden
När barn får ökat inflytande synliggörs också krav kring förskolans arbete med
demokrati och värdegrund. Fortsatt arbete med demokratiuppdraget behövs. Att
skapa förståelse för demokrati och inflytande innebär att det enskilda barnets vilja
och önskan ibland får står tillbaka till förmån för andra barn eller hela barngruppen.
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Pedagoger behöver i än högre grad tänka och planera verksamheten utifrån ett
barnperspektiv istället för ett vuxenperspektiv. Kan arbeta mer aktivt med att
introducera nya material och rutiner och ett öppnare samarbete mellan pedagoger.
Systematiskt kvalitetsarbete där pedagogisk dokumentation är en viktig del behöver
utvecklas vidare. Dokumentation, som synliggör barns lärande ska utgöra underlag
för planering av verksamhetens innehåll. Dokumentation ska även användas som
ett gemensamt reflektionsunderlag och samtal om utveckling av verksamheten för
att nå ett kollegialt lärande och utveckling av verksamheten.

Förvaltningens analys förskola
Detta fokus på barns inflytande har bidragit till verksamhetsutveckling. På flera
förskolor syns tydligt att pedagogers fokus flyttats från praktiska och organisatoriska
frågor till arbetet med barnen och läroplanens uppdrag. Pedagoger har nått en ökad
samsyn och arbetar för att möta alla barn utifrån deras behov.
Pedagoger på flera förskolor beskriver hur kompetensutvecklingssatsningen har
påverkat och genomsyrar verksamheten på ett sätt som inte någon tidigare insats
har gjort vilket sannolikt beror på kombinationen av innehåll och form.
Förskolechefer beskriver hur de kan se att pedagoger erbjuder material utifrån vad
barnen visar intresse för. Att pedagoger observerar hur barn leker och använder
material och utvecklar verksamheten. De beskriver pedagoger som är professionella
och som reflekterar tillsammans kring vad barnen lär och hur de leder barnens
lärande vidare. Förskolechefer har ett tydligare pedagogiskt ledarskap och har börjat
leda pedagogers lärande om barns lärande. Dels genom Rundan och genom
reflektion och analys av pedagogers dokumentation.
Den gemensamma kompetensutvecklingsinsatsen som samtliga förskolor varit en
del i under tre år har ökat likvärdigheten men det är fortfarande skillnader i kvaliteten
mellan olika förskolor.
Förutsättningar för förskolans och pedagogers uppdrag behöver utvecklas vidare.
Tillsammans med kompetenshöjande insatser behövs ett fortsatt arbete för en god
arbetsmiljö och möjlighet att utföra läroplanens uppdrag så att pedagoger väljer att
stanna kvar i verksamheten. Kontinuitet i personalgrupper är tillsammans med
utvecklingsarbete en av de största faktorerna för en god kvalitet.
Fortsatt fokus på utbildnings- och undervisningsbegreppen och implementering av
de områden som är förtydligade i den reviderade läroplanen, LpFö18, som börja
gälla 1 juli 2019.
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Grundskolä skolär F-9
Exempel på områden där skolan upplever sig lyckas väl inom Normer och värden












Ordningsregler förankras väl i uppstart av terminen och konkretiseras
tillsammans med eleverna
EHT och speciallärare arbetar hälsofrämjande och förebyggande
EHT stöttar lärarna med sina specialistkunskaper
En medvetenhet om att olikheter berikar
Studiero och studiemotivation
Höga förväntningar på eleverna
Medvetenhet hos lärarna om vikten av att vara goda förebilder och som
därmed verkligen är det
Samsyn hos personalgruppen kring regler och värdegrundsfrågor
Samarbete mellan skola och fritids som skapar trygghet och tydlighet för
eleverna
Medvetna gruppindelningar av eleverna som skapar trygga grupper och en
ökad samhörighet
Vägledande lärare som i undervisningen skapar goda möjligheter för
eleverna att lyckas

Exempel på utvecklingsområden








Ordningsregler som behöver upprättas mer demokratiskt med större
delaktighet
Barn med behov av särskilt stöd behöver detta även under raster, det arbetet
behöver utvecklas
Specialpedagogiskt perspektiv behövs för alla lärare för att öka
kompetensen att möta alla barn
Fungerande SU-grupp på skolan med kompetent och tillräcklig personal
behövs för att stötta elever, pedagoger och övrig klass
All personal på skolan behöver vara involverad i värdegrundsarbetet, även
kost- och lokalvårdpersonal
Hantering av mobiltelefoner
Utveckla arbetssätt och rutiner för att tillfällig personal ska arbeta efter våra
värderingar, förhållningssätt och regler

Exempel på områden där skolan upplever sig lyckas väl inom Kunskaper






Höga förväntningar på eleverna – lärare som har elevernas
kunskapsutveckling i fokus
Syfte och mål är tydligt både för lektioner och ämnesområden
Planeringar på UNIKUM ger elever och föräldrar inblick i skolans mål och
förväntningar
G-suite bidrar till ett formativt lärande
Undervisnigen har blivit mer digitaliserad och positiva effekter har
synliggjorts
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Pilotarbetet med att göra åtgärdsprogrammen mer synliga för pedagogerna
har gett lärarna bättre förutsättningar att möta eleverna
SU-grupper med kompetent personal har kunnat möta elever på ett
individanpassat och framgångsrikt sätt
Lärares medvetenhet om behovet av att arbeta språkutvecklande
Samarbete mellan lärare och studiehandledare som ger eleverna
förutsättningar att klara ämnesstudier

Exempel på utvecklingsområden









Lärarna utmanas i att anpassa undervisnigen utifrån olika elevers behov
För de elever som har svårt att visa sina kunskaper behöver det arbetas
fram andra former
Ökad kunskap hos samtlig personal om ett lågaffektivt bemötande
Fungerande SU-grupp på skolan med kompetent och tillräcklig personal
behövs för att stötta elever, pedagoger och övrig klass
Det kollegiala lärandet måste hela tiden hållas vid liv och utvecklas
Ökat fokus på att utveckla samarbetet mellan lärare och studiehandledare –
goda rutiner och strukturer behöver skapas
Gemensamma ämnesplaneringar
Fortsatt utvecklingsarbete kring lässtrategier

Exempel på områden där skolan upplever sig lyckas väl inom Ansvar och
inflytande














Ständigt pågående dialog kring lärande, arbetsformer, redovisningssätt
Målen för undervisningen tydliggörs liksom förväntningar på eleverna
Självvärdering och kamratvärdering bidrar till en medvetenhet kring det egna
lärandet och hur man lär
Medvetna lärare som anpassar efter elevernas mognad
Pedagogiska planeringar som synliggör mål och förväntningar ger elever och
föräldrar en tydlig bild av vad som gäller för skolarbetet
Goda strukturer i klassrummet för att säkerställa att alla kommer till tals
En ökad tillgång till digitala verktyg har möjliggjort en mer transparent
lärandeprocess
G-suite bidrar till goda möjligheter till en mer formativt undervisning
Arena för lärande underlättar för elever och föräldrar att få en överblick av
skolarbetet
Elevråd, matråd, idrottsråd, klassråd, elevskyddsombud, ungdomsfullmäktige
det finns många forum som bidrar till elevers upplevelse av inflytande
SU-grupp som kan erbjuda en annan lärmiljö för dem som önskar det
Utvecklingssamtal som leds av eleverna
RASTurang där eleverna lånar de leksamer de vill ha på rasterna

Exempel på utvecklingsområden



Mer dialog behövs kring elevernas lärandeprocess
UNIKUM och planeringar behöver utvecklas och användas mer självklart i
undervisningen
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Undervisingen behöver digitaliseras och lärarna få mer kunskap för att
lyckas med det
Finna bättre strukturer för att bemöta elevernas åsikter

Förvaltningens analys grundskola skolår F-9
Arbetet med Normer och värden är ett ständigt pågående arbete på skolorna. Det
som särskilt lyfts fram i skolornas arbete under läsåret 2017/2018 är det viktiga
arbete som elevhälsans personal gör och behöver göra. Att arbeta förebyggande
och hälsofrämjande blir än mer viktigt då flera skolor upplever att
undervisningssituationen blir allt mer utmanande. Alla lärare behöver ha kunskaper
om ett lågaffektivt bemötande. Väl fungerande SU-grupper på den egna skolan,
med kompetent och tillräcklig personal, upplevs vara framgångsrikt när det finns och
fungerar och uttalas som ett viktigt utvecklingsområde då det saknas.
Elevhälsans personal och de särskilda kunskaper de har är avgörande för att en
skola idag ska lyckas. Goda strukturer, rutiner och samarbete på alla plan blir en
framgångsfaktor.
Kopplingen till rasterna och till fritidshemmet är ytterligare att fokusområde där det
lyfts fram både goda exempel och utvecklingsbehov. Det tydliggörs att skolan
behöver vara en helhet där även övrig personal och föräldrar blir delaktiga i
värdegrund och förhållningssätt.
Efter att det förvaltningsövergripande systematiska kvalitetsarbetet haft särskilt
fokus på kunskapsmålen, är bedömningen att även skolorna fått ett ökat fokus på
uppdraget. Fortfarande är variationen mellan skolor och lärare stor, men en ökad
medvetenhet kan anas. Nulägesanalyserna ger en bild av att många skolor lyckas
väl med att tydliggöra mål och förväntningar. De visar på en hög medvetenhet kring
att involvera eleverna i undervisningen. Arbetet med UNIKUM,
pedagogiskaplaneringar, bedömningar och återkoppling till eleverna är i fokus på de
flesta håll. Syftet är att göra lärprocessen än mer synlig och förståelig.
En ökad tillgång till digitala verktyg och alla de möjligheter detta ger har gett tydliga
avtryck i läsårets Nulägesanalyser. Det formativa arbetssättet, där elever
kontinuerligt får vägledning för att komma vidare i sitt eget lärande, utvecklas. Även
själva undervisingen blir mer och mer digitaliserad, inte minst pga de möjligheter
digitaliseringen skapar kring den administrativa processen. Tex
-

Tydliggörande av läxor, arbetsområden och uppgifter
Pedagogiska planeringar i UNIKUM - som blir tydliga för både elever,
kollegor till lärarna, studiehandledare och föräldrar
Arena för lärande som ger eleverna möjlighet att få en överblick av termin,
arbetsveckor, dagar och lektioner
G-suites – skapar goda förutsättningar för formativ bedömning
Bedömningsmatriser i UNIKUM – ger elever, föräldrar, lärare, elevhälsa,
skolledning en tydlig bild av hur eleven ligger till
Digital närvaro

Även under rubriken Kunskaper lyfts arbetet med SU-grupper fram. Lärare upplever
sig mer och mer utmanade i att möta stora variationer av elevers kunskaper och
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sociala utveckling i klassrumet. Dels flertalet elever som behöver en god
undervisning med tydlighet, studiero, stöd och utmaningar och dels de som behöver
extra stora utmaningar för att känna fortsatt lust att lära och de som behöver extra
mycket stöd. Nulägesanalyserna visar på att lärare blir mer och mer medvetna om
och kompetenta i att göra anpassningar i sin egen undervisning och i
klassrumsmiljön, samt att synliggöra dessa. Men när behoven går utöver dessa
behövs strukturer på skolan för att möta upp eleven så att undervisningen för den
stora gruppen kan fortgå. Forskning visar att mindre grupper som kan fungera som
trygga sammanhang att utgå ifrån, men som inte är stadigvarande, är framgångsrikt.
Förvaltningen behöver stötta skolorna i detta arbete.
Det är viktigt att det stora arbetet som behöver göras riktar in sig mot att möta varje
elev i klassrummet så att det inte byggs upp stora SU-grupper där många elever ska
gå. En breddad undervisningssituation med goda anpassningar måste vara
grunden.
Även elevhälsans personal behöver ha ett stort fokus på kunskapsmålen. Det är
skolans huvuduppdrag och det är angeläget att just denna process får står i centrum
för allt skolans arbete. Att föra över åtgärdsprogrammen från ProReNata till
UNIKUM, där lärarna har sin vardag, är ett led i denna utveckling.
UNIKUM och pedagogiska planeringar är en försutsättning för alla studiehandledare
ska kunna ta del av undervisande lärares planering och kunna få förutsättningar att
bedriva nödvändig studiehandledning. Hela processen kring nyanlända är föremål
för översyn under innevarande läsår.
När det kommer till elevernas möjlighet att ta ansvar för och ha inflytande över sitt
lärande spelar, även här, digitaliseringen en stor roll. Stora vinster finns i och med
de digitala verktygen och det blir tydligt att det är när eleverna har ett till ett, var sitt
eget digitalt verktyg, som den stora utväxlingen sker. En fortsatt satsning på
utbyggnad av lärverktyg till Alingsås barn och elever är nödvändig. Det krävs dock
fortsatt satsning på fortbildning till personalen för att de ska få en kompetens som
kan leda till den utveckling som verktygen möjliggör.
Samtliga skolor sätter ord på att de råd som finns på skolorna, så som elevråd,
klassråd, matråd osv, där eleverna ges formellt inflytande, är viktiga för elevernas
upplevelse av inflytande. Det är förvaltningens bedömning att goda rutiner och
strukturer finns på flertalet skolor, men några behöver lägga ytterligare
utvecklingsfokus på detta för att komma vidare.

Fritidshem
Exempel på områden där skolan upplever sig lyckas väl inom Normer och värden






Pedagogernas kunskap om elevernas förutsättningar styr aktiviteterna på
fritids
Elevernas relationer och situation kartläggs av pedagogerna för att de ska
kunna se hur de bäst kan stötta eleverna
Rastverksamhet för aktivitet och trygghet
Hjälp och vägleda vid konflikthantering – socialt samspel
Ett aktivt och genuint lyssnande på eleverna – dialog
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Vissa mindre enheter uttrycker att det ibland är det enkelt att få en samsyn
kring värdegrundsfrågor och regler
Några fritidshem upplever att personalen har god kompetens kring ett
lågaffektivt bemötande, vilket skapar trygghet och ro
En lyhördhet inför behovet av att vuxna skapar fungerande grupper

Exempel på utvecklingsområden








Elever som behöver extra anpassningar i undervisningen får inte glömmas
bort på rasten. Här behövs ett utvecklingsarbete.
Gemensam uppföljning av rastverksamhet tillsammans med lärarna behövs
Utveckla det specialpedagogska arbetet på fritidshemmet
Mer kunskap kring ett lågaffektivt bemötande behövs
Ökad samsyn kring bemötande
Arbete med barnen kring hur vi bör uttrycka oss behövs
Samsyn och samarbete mellan avdelningar behövs – ”ett fritids”

Exempel på områden där skolan upplever sig lyckas väl inom Kunskaper,
utveckling och lärande










Pedagogerna tydliggör sitt arbete i pedagogiska planeringar på UNIKUM
Verksamheten är målstyrd med kopplingar till läroplanen
Samplanering med lärarna för samverkanstiden möjliggör för fritidshemmets
personal att göra kopplingar till fritidsverksamhetens aktiviteter för att främja
lärandet
Verksamheten planeras utifrån elevernas förutsättningar och närmiljön
De digitala verktygen används i lärandet, tex green screen, filmskapande
mm
Observationer görs av pedagogerna under den fria leken för att kunna dra
slutsatser om elevernas lärande
Mål och resultat visas konkret för elever och föräldrar
Läxhjälp erbjuds
Aktiviteter på fritidshemmet kopplas till lärandet i skolan t.ex. teknik, praktisk
matematik, läsning, idrott, mm

Exempel på utvecklingsområden






Arbetet med pedagogiska planeringar behöver utvecklas respektive påbörjas
Bättre och tydligare kopplingar mellan aktiviteter och läroplanen
Användandet av Arena för lärande och kommunikation med hemmen
Personalen behöver lära mer om IKT för att få bättre utdelning av verktygen
Mer fokus på kollegialt lärande och på fritidshemmets egen planering är
nödvändig
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Exempel på områden där skolan upplever sig lyckas väl inom Ansvar och
inflytande






Det finns en tydlig rytm och struktur över veckan och dagen om är känd för
elever och föräldrar
Eleverna är med och väljer på olika områden att arbeta med så som teknik,
praktisk matematik, läsning, idrott, pyssel, mm
Pedagogerna lyssnar in eleverna och planerar verksamheten utifrån deras
livsvärld och efter deras mognad
Flera skolor och fritidsråd där innehållet i verksamheten påverkas
Eleverna ges ansvar genom att ansvara för olika sysslor, vilket skapar
delaktighet och ansvarskänsla

Exempel på utvecklingsområden



Tydliggöra fritidshemmets verksamhet i pedagogiska planeringar så att barn
och föräldrar får en överblick och insyn i verksamheten
Eleverna behöver ges insyn i vad det är de får vara med och påverka

Förvaltningens analys – fritidshem
Under läsåret har flera fritidshem arbetat aktivt med att utveckla de pedagogiska
planeringarna i UNIKUM. Vissa har kommit en bra bit medan andra inte ännu
påbörjat detta arbete. Nätverket kommer att driva frågan vidare tillsammans med
rektorerna. Planeringarna blir ett viktigt medel ur flera aspekter
-

Tydliggöra kopplingarna mellan aktiviteter och läroplanens mål
Synliggöra verksamheten för elever, vilket bidrar till deras möjlighet att
påverka verksamheten
Föräldrarna kan ta del av mål och verksamhet
Yrkesstoltheten ökar när man vet varför man gör olika aktiviteter
Det finns ett delande av planeringar i kommunen och i Sverige vilket kan ge
input och vara arbetsbesparande
Kollegorna på skolan kan ta del av fritidshemmets mål och arbeten och vise
versa

Många barn i behov av stöd kan klara en lektionssituation väl då det finns struktur
och tydliga förväntningar. På raster och på fritidshemstiden behöver dessa barn
fortsatt struktur och tydlighet. Andra barn, som inte lyckas väl i klassrummet, kan
blomstra inom fritidshemmets friare ramar där kreativitet och spontanitet kan finnas
mer närvarande. Det är av största vikt att skola och fritidshem gemensamt
identifierar de olika behoven för att ge förutsättningar att möta eleverna och därmed
få en mer kvalitativ verksamhet i både skola och fritidshem. Det lågaffektiva
bemötandet behöver förstärkas på samma sätt som i skolan.
Flera skolor har satsat på en mer strukturerad rastverksamhet och rastomsorg. De
som gör detta ser tydliga positiva effekter för hela skolans arbete. Arbetet bidrar
dessutom till att förtydliga pedagogernas olika roller och uppdrag i skolan och
stärker den egna professionen.
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Flera fritidshem upplever att avdelningarna arbetar för mycket för sig själva och har
därför påbörjat arbete med att skapa ”ett fritidshem” på skolan. Det skapar en större
flexibilitet och ger barn och vuxna större möjligheter att finna sin rätta plats.
Samverkan mellan skola och fritids behöver utvecklas på de flesta skolor.
Fortfarande får fritidshemmet allt för ofta anpassas efter skolans behov och
önskemål. De förtydligande riktlinjerna för fritidshemmet kommer att bidra till en
utveckling av Fritidshemmets särskilda och viktiga uppdrag. En ökad yrkesstolthet
som kan komma av en mer målstyrd verksamhet, utveckling av rastverksamhet, fler
förstelärare inom fritidshemmet, prioriterade utvecklingsområden som rektor leder
specifikt för fritidshemmet mm.
För att skapa struktur och utvecklingskraft finns ett behov av att utveckla det
kollegiala lärandet och stort behov av samtalsledare, liknande upplägget på
förskolan, kan vara ett sätt att komma vidare i utvecklingen. Kompetensutveckling
för alla dem som saknar utbildning inom fritidshemmet är också avgörande.

Grundsärskolä och dess fritidshem
Exempel på områden där skolan upplever sig lyckas väl inom Normer och värden





Visuellt stöd och ritprat används för att utveckla eleverna förmåga att sätta
sig in i någon annans situation
Äventyrspedagogik där ett gott samarbete krävs för att lyckas
Vid sjukdom och när elever gått bort blir det tillfälle att visa omsorg och
omtanke
Ständigt fokus finns hos pedagogerna att eleverna ska utveckla sin förmåga
att fungera i grupp

Exempel på utvecklingsområden


Elever behöver ges än fler sätt att kommunicera för att kunna framföra sina
åsikter

Exempel på områden där skolan upplever sig lyckas väl inom Kunskaper,
utveckling och lärande





Pedagogiska planeringar görs i UNIKUM och lärloggen används för en
formativ bedömningsprocess
Erfarna elevassistenter är väl insatta i elevernas individuella kunskapsmål
och bidrar mycket gott ämnesmässigt
IKT och tecken som stöd vidareutvecklas ständigt. Ipads är viktiga verktyg
som gör stor skillnad för eleverna i deras kunskapsutveckling
Samplaneringen har utvecklats och synliggjort pedagogernas oliktänkande
vid bedömning, vilket är utvecklande

Alingsås kommun, Barn- och ungdomsförvaltningen
Postadress: 441 81 Alingsås  Besöksadress: Kungsgatan 9
Telefon: 0322-61 63 50  Fax: 0322-10 239  E-post: barn.ungdom@alingsas.se
Webbplats: www.alingsas.se

Page 37 of 116

Exempel på utvecklingsområden



Betyg och bedömningsarbetet behöver ständigt utvecklas, inte minst kring de
elever som inte är kommunikativa
Dokumentationen kring fritidshemmets temaarbeten kan utvecklas för att
förstärka fritidshemmets uppdrag enligt de nya riktlinjerna

Exempel på områden där skolan upplever sig lyckas väl inom Ansvar och
inflytande





Eleverna utmanas i att klara olika praktiska moment
Pedagogerna vinnlägger sig ständigt om att utgå från elevernas individuella
intressen och önskemål
Eleverna tränas i kamratvärdering kring olika elevarbeten
I kommunikationen mellan pedagog och elev är de vuxnas bekräftelse på
den vilja de uppfattar att eleven uttrycker ständigt närvarande

Exempel på utvecklingsområden


Inga specifika utvecklingsområden har identifierats.

Förvaltningens analys grundsärskola och dess fritidshem
Inom grundsärskolans verksamhet finns en stor kunskap kring inkludering och att
möta alla elever utifrån deras olika förutsättningar. Pedagogerna har stor kompetens
kring alternativ kommunikation och värnar om att möta eleverna med höga
förväntningar. Trygghet och sammanhang är viktiga parametrar i utformningen av
verksamheten.
Utmaningar finns i att hålla kunskapsmålen i fokus och hitta rätt i
bedömningsarbetet. Här är det kollegiala utbytet viktigt, att byta erfarenheter och
kunskap. De pedagogiska planeringarna och utvecklingen av utformningen av dem
är ett viktigt utvecklingsfokus.
För grundsärskolan är den utveckling som undervisningen tar tack vare
digitaliseringen ännu mer tydlig och avgörande än i övriga verksamheter.
Det finns en mycket hög medvetenhet om utmaningarna för eleverna att kunna ta
ansvar och att få ha inflytande. Det har lett till att just detta arbete är mycket
välutvecklat och ständigt i fokus i varje interaktion med varje elev.
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4. Prioriteräde utvecklingsomräden infor
kommände läsär
I nulägesanalyserna sammanfattar förskolorna, fritidshemmen och skolorna
utvecklingsområdena från samtliga delar (inte bara utifrån Rundan) och beslutar vad
som behöver utvecklas och vara i fokus inför kommande läsår.
Nedan ses en sammanställning av de utvecklingsområden som framkommit i
enheternas nulägesanalyser:
Utvecklingsområde inom
Förskolan

Antal
förskolor

Barns inflytande

30

Inkluderande lärmiljöer

5

Utveckla lärandemiljöer

5

Dokumentation och reflektion

30

Värdegrundsarbete

6

Gemensam barnsyn

1

Problemlösning kring naturvetenskap 1
och matematik
Digital kompetens

30

Vecko- och månadsstruktur

4

Alla förskolor har fler utvecklingsfokus och samtliga områden hänger ihop.
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Utvecklingsområde inom
grundskolan

Antal skolor

NPF

8

IKT

4

Läslyftet

4

Lust att lära – visions och
värdegrundsarbete

4

Bedömning

4

Högre måluppfyllelse

4

Kollegialt lärande

2

Studiero

2

Närvaro

2

Visuellt stöd

2

Arbetsstruktur

2

Specialpedagogisk kompetens

1

Flera skolor har fler än ett utvecklingsfokus

Då skolorna har haft stor behållning av de statliga satsningarna matematik- och
läslyftet, har förvaltningen beslutat att ta tillvara på de satsningar som nu finns
tillgängliga: Läslyftet – via Skolverket, NPF – via Specialpedagogiska myndigheten
(SPSM) samt Skolans digitalisering – via Skolverket.
Satsningarna bygger på liknande upplägg med moduler som pedagogerna följer via
webb-material, arbetsgrupper träffas och samtalar, läser och prövar i klassrummet
och kommer tillbaka till gruppen och reflekterar över vad erfarenheter och lärdomar.
Inom en treårsperiod ska alla skolor ha genomfört dessa satsningar.
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Utvecklingsområde inom
fritidshem

Antal skolor

Dokumentation, planeringar,
kommunikation

5

Fritidshemmets nya riktlinjer

3

Samverkan, mellan avdelningar och
mellan skola-fritids

3

NPF

3

IKT

3

Rastverksamhet

1

Specialpedagogisk kompetens

1

Natur, teknik, samhälle

1

Elevinflytande

1

Systematiskt kvalitetsarbete

1

Några fritidshem har fler än ett utvecklingsfokus

Utvecklingsområde inom
grundsärskola och dess
fritidshem

Antal skolor

NPF

1

Bedömning och dokumentation

3

Kommunikation

3

Fritidshemmets förnyade uppdrag

1

Samverkan mellan avdelningarna

1
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5. Kvälitet och inflytände - forvältningens änälys
Enligt skollagen ska varje huvudman systematiskt och kontinuerligt planera, följa
upp och utveckla utbildningen.
Den genomgång som görs här av Nulägesanalysernas del kring Rundan, har två
syften. I första hand handlar det om att förvaltningen ska säkerställa att det
systematiska kvalitetsarbetets olika delar efterföljs och skapar förutsättningar för
utvecklingsarbete inom kommunens förskolor, fritidshem och skolor. I andra hand
syftar det till att ringa in styrkor och utvecklingsområden generellt i förvaltningen. Det
är nödvändigt för att få en helhetsbild och kunna skapa förutsättningar för
erfarenhetsutbyte och underlag för eventuella planerade, övergripande
fortbildningsinsatser.

Systematiskt kvalitetsarbete
Även detta läsårs nulägesanalyser visar på utvecklingsområden och styrkor.
Förskolechefernas och rektorernas beskrivningar visar generellt en bild av att
verksamhetsbesöken, när de genomförs som planerat, bidrar till att skapa en
verksamhetsnära förtrogenhet med pågående utvecklingsarbete.
Vissa skolledare uttrycker att arbetet nära verksamheten, Rundan, ger inspiration
och mening åt ledaruppdraget. Nulägesanalyser vittnar om att ledaren är
närvarande i verksamheten och att besöken ger underlag för fortsatt
utvecklingsarbete, medarbetarsamtal, lönesättning och många andra samtal och
möten.
Fler skolledare än tidigare har i år inte hittat strukturer för Rundan-uppdraget och i
de fallen syns också tydligt att Nulägesanalysen blir mer av ett berättande om
verksamheten än en vardagsnära bild. Förmodligen beror denna ökning på det stora
antalet nyanställda skolledare samt upplevelsen av en allt mer pressad
arbetssituation.
Prioriterat är att ständigt se över skolledarresursen och på olika sätt ge stöd när nya
chefer får sina första ledaruppdrag. Verksamhetscheferna frågar ofta efter
erfarenheterna från Rundan för att ytterligare förstärka vikten av skolledarens
närvaro i verksamheten. I och med den nya löneprocessen har Rundan ytterligare
satts i fokus på skoleldarnas uppdragsdialoger. Vid nyanställningar introduceras
förvaltningens systematiska kvalitetsarbete igenom och särskild vikt läggs vid
Rundan. Det är verksamhetschefernas övertygelse att det mest kvalitativa
ledarskapet görs av den som är väl förtrogen med sin verksamhets vardag.
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Förslag till åtgärder på förvaltningsövergripande nivå med
avseende på systematiska kvalitetsarbetet




Nya skolledare ges kontinuerlig utbildning och stöttning i hur förvaltningens
kvalitetssystem fungerar.
Fortsatt fokus på att utveckla det systematiska kvalitetsarbetet och arbeta
fram stödjande strukturer för ledarnas besök i verksamheten.
Utökning av utvecklingsledaruppdrag för satsning på det systematiska
kvalitetsarbetet

Utvecklingsarbetet
Det avgörande utvecklingsarbetet sker på varje förskola och skola, utifrån dess
förutsättningar och behov. Det är därför Rundan utgör ett viktigt underlag för
skolledarna att kunna se och fånga upp var de största utvecklingsbehoven finns i
verksamheten. Tillsammans med övriga delar i Nulägesanalysen skapas en
gemensam bild av vad nästa läsårs utvecklingsfokus ska vara.
För att det systematiska kvalitetsarbetet ska fungera måste förskolor, fritidshem och
skolor samla upp och analysera behov i slutet av pågående läsår, innan det är dags
att gå på sommarledighet, så all personal kan ha detta fokus när det nya läsåret
startar upp.
I och med den nya löneprocessen äger en uppdragsdialog rum i början av läsåret
där den enskilda medarbetarens uppdrag, utifrån verksamhetens utvecklingsfokus,
lyfts. Den ger ännu ett incitament att ringa in kommande läsårs utvecklingsfokus i
tid.
Förstelärare, speciallärare, samtalsledare och andra funktioner är kompetenser som
är med och driver utvecklingsarbete tillsammans med förskolechef/rektor. Det
förebyggande och främjande arbetet och det utvecklingsarbete som bedrivs behöver
synliggöras i det systematiska kvalitetsarbetet. Barn- och elevhälsans arbete
tillsammans med skolledare och arbetslag utgör ett mer och mer nödvändigt nav för
att få hela verksamheten att fungera väl.
Ett förebyggande, hälsofrämjande, inkluderande och systemiskt arbete är
nödvändigt för att förskolor, fritidshem och skolor ska klara de utmaningar de står
inför. Samhället förändras och nya krav ställs på oss som verksamhet. Det är av
yttersta vikt att alla kompetenser inom förskola, fritidshem och skola har ett
gemensamt fokus/målsättning; en tillgänglig, kompensatorisk lärmiljö där allt
utvecklingsarbete ligger i linje med detta.
Skolornas behov av att utveckla strukturer för väl fungerande SU-grupper kommer
att vara avgörande för att möta alla barn. Detta arbete är även avgörande för att de
ordinarie klasslärarna ska klara sina uppdrag och vilja stanna kvar som lärare och i
Alingsås kommun.
Den stora kompetensbrist som hela skolsverige står inför kommer att behöva mötas
upp med andra professioner än de som finns inom förskola, fritidshem och skola
idag. Det är viktigt att Alingsås satsar på strategier för att behålla, locka och tillföra
personal.
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För att Alingsås nyanlända elever ska få en kvalitativ skolgång görs en översyn av
organisationen för nyanlända. Översynen berör mottagande, modersmål,
studiehandledning och SVA. Även arbetet med att stödja flerspråkiga barns
språkutveckling i förskolan ska bli en del av översynen. För att dessa elever ska
lyckas i sin kunskapsutveckling är dessa processer avgörande och
utvecklingsarbete krävs.
De tre områdena som skolorna fokuserar på under en treårsperiod är Läslyftet, NPF
och skolans digitalisering. Dessa utvecklingsinsatser bidrar till detta synsätt och det
är förvaltningens övertygelse att de bidrar till vår vision att öka Lust att lära.
Förskolans utvecklingsfokus kommer vara att vidareutveckla barns inflytande och
utforma inkluderande och tillgängliga lärmiljöer för alla barn. Det behöver
vidareutvecklas tillsammans med arbete för att minska barngrupperna. Därtill
kommer gemensam kompetensutveckling kring IKT som en del i att utveckla
förskolans verksamhet samt fokus på utbildnings- och undervisningsbegreppen och
implementering av övriga områden som är förtydligade i den reviderade läroplanen,
LpFö18, som börja gälla 1 juli 2019.
Trots en stor omsättning på skolledare och personal finns en stark övertygelse om
att arbeta efter förvaltningens vision och det systemiska förhållningssätt som är vår
grund i visionsarbetet. I allt utvecklingsarbete erfars att verksamheten, ledare och
personal återkommer till dess innebörd och målsättning. Den är vägledande och
bidrar till den påminnelse alla behöver för att ständigt komma vidare. I
rekryteringsarbete och avgörande beslut upplever förvaltningen att vår organisation
verkligen har något att marknadsföra, hålla fast vid, påminna om och som verkar
vägledande. Det är en stor tillgång för en organisation och upplevs skapa
sammanhang, mening och arbetsglädje.

Planerade åtgärder på förvaltningsövergripande nivå med avseende på
utvecklingsarbetet











Utökning av utvecklingsledaruppdrag för satsning på det systematiska
kvalitetsarbetet, genom statsbidrags finansering
Stärkt fokus på utveckling och en förändrad styrning av de
kommungemensamma SU-grupperna
Översyn av organisationen kring nyanlända
Specialpedagogernas organisatoriska tillhörighet till förskolor och skolor
Satsning på kompetenshöjande utbildning för personal inom fritidshemmet
som saknar utbildning
Förstelärare inom fritidshemmets verksamhet
Gemensam föreläsningsdag v 44 för skolans och fritidshemmets personal för
att stärka visionen och det systemiska förhållningssättet
Stöd till samtliga samtalsledare inom skolans tre utvecklingsområden och
förskolans arbete med att implementera LpFö2018.
Gemensam kompetensutveckling för alla pedagoger i förskolan.
Gemensam bedömningsdag för all skolpersonal med syfte att öka
likvärdigheten i bedömningsarbetet i kommunen och sätta fokus på
måluppfyllelsen
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Stöd, inspirationsträffar, nätverkande för förstelärare och samtalsledare inom
förskolan
Nätverk för elevassistenter, speciallärare, förskoleklasspedagoger,
fritidshemspersonal, IKT och praktiskt- estetiska ämnen
Satsning på elevhälsan, vilket kan avlasta skolledaren så att den får större
möjlighet att utöva ett pedagogiskt ledarskap
Erbjudande av stöd och fortbildning inom IKT, olika system, mm för
personalen

Alingsås 2018-10-26

Helena Balte

Rachel Törnell

Verksamhetschef förskola

Verksamhetschef grundskola
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Direktnr:
Diarienr:

2018-11-06
Helena Balte

Barn- och ungdomsnämnden

2018.386 BUN

Ramprogram för förskola
Ärendebeskrivning
Inom en 10-årsperiod uppskattas Alingsås kommun växa med fler än 1000 barn och
ungdomar. Detta innebär ett fortsatt behov av fler förskole- och skolplatser i kommunen. För
att möta upp detta behov måste fler förskolor och skolor byggas eller byggas om inom de
kommande åren.
Barn- och ungdomsnämnden beslutade den 2017-05-16, § 59 att ramprogram, som ska ge
stöd och vägledning till kommande byggprojekt inom förskola/skola i kommunen, ska tas
fram. Ramprogrammet ska skapa en samsyn mellan kommunens berörda aktörer kring
funktioner vid planering och projektering av förskolor och skolor, så att de uppfyller
verksamhetens krav på ändamålsenliga, säkra och trygga miljöer samt tekniska kraven på
en acceptabel nivå. Lokalerna ska samtidigt vara yteffektiva och hållbara över tid utifrån
pedagogik, arbetssätt och förändringar i barn- och elevunderlag.
Aktuellt ärende avser ramprogram för förskola.
Beredning
Förvaltningen har tillsammans med Alingsås hem tagit fram förslag till ett ramprogram.
Ramprogrammet ska användas som en riktlinje vid större om, -till- och nybyggnationer av
förskolor i Alingsås kommun. Det ska vara ett stöd för att garantera en jämförbar standard i
kommunens förskolor. Ramprogrammet kan även spara tid vid genomförandet av projekt och
förenkla samspelet beställare/utförare och därigenom minska kostnader och effektivisera
processer.
Ramprogrammet riktar sig till personal inom barn- och ungdomsförvaltningen som
kommer i kontakt med ny- och ombyggnadsprojekt. Det är också avsett för andra aktörer
inom kommunen och kommunala bolag såsom projektledare och arkitekter samt andra
konsulter och entreprenörer som har i uppdrag att planera eller genomföra projekt för barn i
Alingsås kommun.
Lärmiljön i förskolan ska utformas så att den möter upp de krav som ställs på en förskola av
god kvalitet utifrån läroplan och allmänna råd för förskola. Från och med 1 juli 2019 får
förskolan en reviderad läroplan som delvis förtydligar kraven på den fysiska miljön i
förskolan. Miljön i förskolan ska vara tillgänglig för alla barn och inspirera dem att samspela
och att utforska omvärlden samt stödja barnens utveckling, lärande, lek och kommunikation.
Utbildningen ska ge utrymme för barnens egna initiativ, fantasi och kreativitet. Barnen ska
kunna växla mellan olika aktiviteter under dagen, både utomhus och inomhus och i
varierande miljöer.
I ramprogram för förskola är en stimulerande lärmiljö och möjligheten att organisera
barngrupper utifrån skolverkets riktmärke utgångspunkten, liksom de möjligheter som en
större förskolor ger i form av kompetensförsörjning och bemanning. Nya förskolor bör därför
byggas med hemvister för upp till 12-15 barn per grupp beroende på ålder. För att möjliggöra
för optimal schemaplanering med goda samverkansmöjligheter bör tre hemvister lokalisera
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gemensamt tillsammans med ytterligare gemensamma rum och pedagogiska miljöer. Dessa
tre-enheter avser då plats för 36-45 barn och 6-8 pedagoger. Personalen i varje tre-enhet får
då goda möjligheter till samverkan samtidigt som barnen kan organiseras i tre mindre
grupper med varsin hemvist. Varje förskola bör ha 3-4 tre-enheter.
Säkerheten är en viktig aspekt i förskolan. Vid byggnation behöver möjlighet till både
utrymning, inrymning och utestängning beaktas. Få entréer och låssystem är bra utifrån
möjlighet till god överblick samt för att det försvårar för obehöriga att ta sig in i förskolan.
Samtidigt innebär få entréer att ut- och inrymning för många barn och vuxna behöver ske på
samma yta. Förberedelser och övning kring olika scenarier är därmed viktiga förebyggande
säkerhetsåtgärder.
Målsättningen är att bygga större förskole enheter med plats för 120–160 barn om tillräcklig
yta finns. Detta bedöms vara mest kostnadseffektivt för kommunen både när det gäller
byggkostnader och för att ge verksamheten bästa förutsättningar till en rationell drift och högt
utnyttjande av gemensamma resurser som exempelvis personalutrymme, tillagningskök och
utemiljö.
Av tradition har förskolorna i Alingsås utformats som enplansbyggnader. I takt med att
staden förtätas och behov av centralt belägna förskolor ökar, samt miljöaspekter såsom
lågenergibyggander får genomslag i byggprocessen, kommer tvåplansbyggnader att
förordas i större utsträckning. Tvåplansbyggnader bör också möjliggöra större förskolor i
tätorten vilket är ett stort behov för verksamheten.
Ekonomisk bedömning
En förstudie görs för varje byggprojekt. Byggnadens utformning får vägas mot
personalekonomiska förutsättningar och arbetsmiljö, samt att samordningsvinster måste
beaktas i förstudie och projektering.
Förslag till beslut
1. Barn- och ungdomsnämnden beslutar att fastställa ramprogram för förskola som
vägledning för om-, till- och nybyggnation av förskola.
2. Barn- och ungdomsnämnden översänder Ramprogram för förskola till Kommunstyrelsen,
Kommunfullmäktige, Samhällsbyggnadsnämnden, Miljöskyddsnämnden och
Alingsåshem för kännedom.

Beslutet ska skickas till
Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige
Samhällsbyggnadsnämnden
Miljöskyddsnämnden
Alingsåshem
Cecilia Knutsson
Förvaltningschef

Helena Balte
Verksamhetschef förskola
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1. Om ramprogrammet
1.1.Varför ett ramprogram?
Inom en 10-årsperiod uppskattas Alingsås kommun växa med fler än 1000 barn och ungdomar. Detta
innebär ett fortsatt behov av fler förskole- och skolplatser i kommunen. För att kunna möta detta
behov måste fler förskolor och skolor byggas eller byggas om inom de kommande åren.
Barn- och ungdomsnämnden har under 2017 beslutat att ett ramprogram ska tas fram.
Ramprogrammet ska ge stöd och vägledning till kommande byggprojekt inom
förskola/skola i kommunen.
Ramprogrammet ska skapa en samsyn mellan kommunens berörda aktörer kring funktioner vid
planering och projektering av förskolor och skolor, så att de uppfyller verksamhetens krav på
ändamålsenliga, säkra och trygga miljöer samt tekniska kraven på en acceptabel nivå. Lokalerna ska
samtidigt vara yteffektiva och hållbara över tid utifrån pedagogik, arbetssätt och förändringar i barnoch elevunderlag.
Det här ramprogrammet gäller förskola.

1.2.Syfte
Ramprogrammet ska användas som en riktlinje vid större om, -till- och nybyggnationer av förskolor i
Alingsås kommun. Det ska vara ett stöd för att garantera en jämförbar standard i kommunens
förskolor. Ramprogrammet kan även spara tid vid genomförandet av projekt och förenkla samspelet
beställare/utförare och därigenom minska kostnaderna.

1.3. Målgrupp
Ramprogrammet riktar sig till personal inom barn- och ungdomsförvaltningen som
kommer i kontakt med ny- och ombyggnadsprojekt. Det är också avsett för andra aktörer inom
kommunen och kommunala bolag såsom projektledare och arkitekter samt andra konsulter och
entreprenörer som har i uppdrag att planera eller genomföra projekt för barn i Alingsås kommun.

2. Lagar, riktlinjer och mål
Utbildningen i förskolan skall lägga grunden för ett livslångt lärande i en verksamhet som är rolig,
trygg och lärorik. Det skall vara en god pedagogisk verksamhet där omsorg, fostran och lärande bildar
en helhet. I samarbete med hemmen skall förskolan skapa bästa möjliga förutsättningar för att varje
barn utvecklas rikt och mångsidigt. Förskolan ska möta barnen med nyfikenhet, tillit och respekt,
med en tror på relationens betydelse för lärandet. Omsorg och trygghet behövs för att skapa de
bästa förutsättningarna för utveckling. Alla barn ska känna att de kan, då uppstår också lusten att
lära.
Verksamhet och utformningen av kommunens förskolor styrs bland annat av:








Läroplan för förskolan
Förskolans allmänna råd
Västra Götalandsregionens riktlinjer och standard för fysisk tillgänglighet för publika delar
Arbetsmiljölagen
Kommunallagen
Plan- och bygglagen
Boverkets byggregler (BBR)
3
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Livsmedelslagen
Miljöbalken
Brandlagstiftning
Föreskrifter från Socialstyrelsen, Arbetsmiljöverket, Boverket
Politiska beslut
Tekniska krav och anvisningar, exempelvis renhållningsordningen
Översiktsplan

2.1.Publika delar
Västra Götalandsregionens riktlinjer och standard för fysisk tillgänglighet gäller för publika delar i en
förskola. Publika delar definieras i ramprogrammet för förskolan enligt följande:





Angöringsplatsen och handikapparkeringen
Gångvägen mellan parkeringen och entrén
Entrédörren
Om det finns en toalett vid entrén så ska den vara en RWC.

3. Mark och byggnation
Ramprogrammet för förskola kan bidra till kunskap i arbetet med översiktsplanering och detaljplaner
så att ytor kan skapas för kommunala ändamål i tidigt skede. Tillsammans med en bra dialog kan
detta underlätta arbetet med att få fram mark med detaljplaner för förskolor så att det finns
beredskap att möta kommande lokalbehov.
Utöver markyta, som reserveras för att hantera planerade befolkningsökningar, behöver ytterligare
hänsyn tas till framtida utvecklingsområden. Det kan innebära att redan från början se till att tomter
för förskolor dimensioneras så att möjlighet till utbyggnad finns i framtiden. Generell byggrätt med
valfrihet för byggnadens placering ger förutsättningar för snabba och långsiktiga lösningar.
Markarealen ska finnas för byggnader, utemiljö, parkering och angöring.
Etablering av en ny förskola behöver fria och öppna ytor helst mot söder och i västerläge. Den
byggbara tomtarean behöver vara relativt plan. Förskolan bör även få en strategisk placering i ett
bostadsområde, det vill säga lättillgänglig att nå för både närområdet och andra områden. Väl
fungerande gång- och cykelvägar till och från förskolan ger valmöjlighet för föräldrar att avstå bilen.
Det är därför viktigt att placera framtida förskolor utmed det planerade huvudcykelnätet. Logistiken
kring hämtning och lämning är också viktigt att beakta. En begränsad tomtstorlek kan i viss mån
uppvägas av närhet till park eller naturområde.

3.1.Nyckeltal och ytbehov
Utifrån barnperspektivet är det särskilt viktigt att säkerställa att yta för utemiljö tillgodoses. Enligt
Plan och Bygglagen, PBL, ska det finnas tillräckligt stor friyta som är lämplig för lek och utevistelse.
PBL talar inte om vilken storlek på ytorna utan det ska kommunen bedöma och hur behoven ska
tillgodoses. I Alingsås kommun använder vi oss av 35–40 kvm/barn som utgångspunkt för utemiljön.
Syftet med det här spannet är att kommunens olika kommundelar och stadsdelar har olika
förutsättningar, eftersom en förtätning i befintlig stadsmiljö inte kan ge lika stor utemiljö som vid
etablering i nya bostadsområden.
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Målsättningen är att bygga större förskoleenheter med plats för 120–160 barn om tillräcklig yta finns.
Detta bedöms vara mest kostnadseffektivt för kommunen både när det gäller byggkostnaderna och
för att ge verksamheten bästa förutsättningar till en rationell drift och högt utnyttjande av
gemensamma resurser som exempelvis personalutrymmen, tillagningskök och utemiljö.
Av tradition har förskolorna i Alingsås utformats som enplansbyggnader. I takt med att staden
förtätas och behovet av centralt belägna förskolor ökar, samt miljöaspekter såsom
lågenergibyggande får genomslag i byggprocessen, kommer tvåplansbyggnader i större utsträckning
att förordas.
Fastighetens förutsättningar och läge kan påverka, varför nyckeltalen ska ses som riktlinjer.

Rekommendationer och krav
Mark och byggnation
 Förskolan ska rymma minst 120 barn
 Förskolan ska kunna byggas i flera våningsplan.
 Varje grupp ska ha tillgång till vila ute i anslutning till alla våningsplan

Nyckeltal förskola
 Yta per barn inomhus
 Yta per barn utomhus

10-12 kvm (inkl. kök, personalutrymmen)
35-40 kvm

Exempel: Förskola för 120 barn och
tillagningskök
Tomt, beroende på tomtens
förutsättningar byggnadens
planlösning

Ca 6500 kvm
Byggnad i ett plan och inklusive
trafiklösningar (parkering, angöring,
transporter)

Utemiljö

Ca 4200–4800 kvm (120 barn x 35–40 kvm)

Byggnad

Ca 1200–1440 kvm (120 barn x 10–12 kvm)

3.2.Flexibilitet och omställbarhet
Möjlighet till placering i anslutning till grundskola bör alltid utredas, så att ett ökat samnyttjande av
lokaler t.ex. kök, gymnastikhall, rum för skapande verksamhet, utemiljö, personalutrymmen kan
uppnås. Förskolan ska även i vissa fall utformas generell för alternativ användning såsom, fritidshem
och grundskola.
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4. Tillgänglighet och tekniskt utförande
Krav på tillgänglighet och användbarhet enligt BBR 3:122 gäller även för förskolan. Tillgänglighet på
förskolan gäller inte enbart barnen utan också anhöriga och personal. En vårdnadshavare med
rörelsehinder ska kunna lämna och hämta sitt barn, delta på föräldramöten eller besöka förskolechef
i förskolans lokaler. Form, färg och material ska interagera och tillsammans göra miljön tillgänglig.
Som utgångspunkt är att tillgänglighet är bra för alla. Exempelvis är en ramp vid entrén till hjälp för
den som kör barnvagn eller tillfälligt tar sig fram med kryckor. Miljöerna behöver utformas så att
barn i olika åldrar och med olika längd får förutsättningar att förstå sin omvärld. Yngre barn behöver
närhet och trygghet och de lite större barnen behöver även platser för förverkligande och socialt
samspel.

Rekommendationer och krav
Tillgänglighet och tekniskt utförande
 Angöringsplats för bilar ska finnas inom 10 meters gångavstånd från en tillgänglig och
användbar entré.
 Handikapparkeringsplats ska finnas inom 25 meter gångavstånd från tillgänglig och
användbar entré.
 Gångvägen från angöringsplats/parkering ska vara tillgänglig enligt VGR:s riktlinjer t.ex.
ska ramplutningen vara högst 1:20.
 Personer med funktionsnedsättning ska kunna ta sig fram till entrén
 Entréer ska kunna användas av personer med funktionsnedsättning.
 Alla rum och delar av rum ska lätt kunna nås och användas av personer med nedsatt
rörelseförmåga.
 Lokalerna ska ha bra luftkvalitet så att även personer med allergi och överkänslighet kan
vistas i dem.
 Nickel, krom, kobolt samt naturligt eller syntetiskt gummi ska inte finnas eller vara
bundet i dörrhandtag, knappar, ledstänger och manöverdon.
 Ljudmiljön ska vara sådan att personer med nedsatt hörsel så långt som möjligt kan ta
delta i verksamheten.
 På varje våningsplan där det finns toaletter ska minst en toalett kunna användas av
personer med nedsatt rörelseförmåga.
 Uteplats ska kunna användas av personer med funktionsnedsättning.
 Hiss krävs när förskolan byggs i två plan. Hissen ska uppfylla kraven på tillgänglighet och
tillräckligt stor för att transportera städvagnar mellan våningarna. Placering av hissen i
fastigheten ska vara så att den är lätt nåbar både från entréer och ifrån kök och städ.
Regler och riktlinjer
 Tillgänglighet skall tillgodoses i enlighet med Boverkets byggregler och Västra
Götalandsregionens riktlinjer och standard för fysisk tillgänglighet för publika delar.
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4.1.Material och ytskikt
Materialen i byggnaden ska uppfylla krav, tåla slitage och solljus, dämpa ljud, vara miljövänliga och
giftfria samt lätta att städa och underhålla. Det innebär att exempelvis ljusa fogar på kakel ovanför
tvättrännor och handfat ska undvikas.
Innerdörrar ska vara inte vara helglasade och det glas/fönster inomhus som används, ska vara minst
90 cm över golvet. Anledningen är att skapa ett lugn för barnen men att pedagogerna ska få en bra
överblick i huset.
Trappor i förskolemiljö bör utformas med raka trapplopp och symmetriska steg. Det bör finnas vil/vändplan med korta avstånd för möjlighet att vila samt att minska risken för långa fall om barn
halkar eller snubblar. Handledare ska finnas i två nivåer, i både barn- och vuxenhöjd, på båda sidor i
trappan. Den nedre handledaren ska dimensioneras och anpassas för barnhänder. Trappor skall vara
täta av trä med infälld linoleum alternativt plastmatta i plansteg. Trappnos av metallist skall undvikas
på grund av att de är svårstädade och ofta lossnar. Undvik smutssamlande halkskydd i trapporna då
de är svåra att hålla rena och därmed efter ett tag blir mättade och då inte fyller sin funktion.
Sandpappersprickar kan vara ett bra alternativ.

4.2.Färgsättning
Färgsättning ska ske i harmoni med arkitektonisk utformning och gällande tillgänglighetskrav på
synbarhet. Då barnen själva bidrar med mycket färg genom t.ex. teckningar som uppvisas på
väggarna är en bra utgångspunkt vid val av kulörer och uttryck att det ska vara ljusa färger.
Tydliga kontraster förstärker trygghet och orienterbarhet både inomhus och i yttre miljöer. Två
kontrasterande färger är fullt tillräckligt. Om vägg och dörrfoder har en färg så kan dörren ha en
avvikande färg som signalerar att här är en välkomnande dörr. Dörrar som leder till utrymmen där
endast personal ska ha tillträde kan med fördel ha samma färg som vägg för att skapa en lugnare
miljö och inte dra till sig uppmärksamhet i onödan.

4.3.Ljus, ljud och luft
Ljus
En god ljusmiljö är viktig, då belysning bidrar till hela rummets upplevelse. Tillgång till dagsljus
påverkar barns vakenhet och koncentrationsförmåga. Tillsammans med dagsljus skapar
allmänbelysning och punktbelysning en bra ljusmiljö. Viktigt är också att belysning tillåter flexibilitet i
användning av rummen.
Ljudmiljö
En bra ljudmiljö minskar oro och stress hos både barn och vuxna. En bra ljudmiljö kännetecknas av
att viktiga ljud, det vill säga de ljud som en person behöver i en viss situation, går att uppfatta utan
ansträngning.
Det är därför viktigt att skapa en lugn ljudmiljö genom möjlighet att avskärma och bra val av interiör.
Vid inköp av inventarier ska material väljas så att ljudnivåer hålls så låga som möjligt. Det kan handla
om t.ex. ljuddämpande yta på bord, tassar på stolar och bord. Val av material på inventarier samt hur
de är konstruerade är också av betydelse. Ljudabsorbenter på väggar gör också stor skillnad.
Ljudabsorbenter behövs även i barnhöjd men om möjligt ska de inte vara tygklädda då de behöver
vara lätta att rengöra.
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Luft
För att undvika allergiska besvär, trötthet, klåda och allmänna irritationer i ögon och luftvägar ska
ventilation vara av typen fläktstyrd till- och frånluft, med minst 3 luftomsättningar/timme.

4.4.Giftfri förskola
Barn är i riskzon då det gäller kemikalier då deras kroppar är små och många organ inte är
färdigutvecklade. De exponeras också mer för kemikalier då de befinner sig närmre golvet där
halterna av kemikalier ofta är högre (damm, mattor, leksaker). Vid byggnation av förskola måste
därför säkerställas att det material som används är giftfritt och följer gällande krav.

Rekommendationer och krav
Material och ytskikt
 Material och ytskikt ska kunna rengöras, tvättas eller torkas av.
 Golvmaterial ska väljas utifrån rummets funktion. I rum där många barn vistas samtidigt förordas
golvmatta med akustisk ljuddämpning. I våta utrymmen ska våtsäker golvmatta användas. Klinker
med halkklass C ska finnas i entréer, linoleum i övriga utrymmen.
 Väggmaterial ska vara lättskötta och tåliga. I rum där många barn vistas samtidigt kan väggar
kompletteras med väggakustik i barnhöjd.
 Utsatta hörn bekläds med hörnskydd.
 Undvik rostfria hissdörrar då dessa blir kladdiga fort och är tidskrävande att få rena.
Färgsättning
 Färgsättning ska vara i en ljus, lugn kulör samt ske i samråd med arkitekt och uppfylla krav på
kontrastverkan och synbarhet.
 Färgsättning ska väljas så att den håller över tid.









Ljus, ljud och luft
Rum där barn vistas stadigvarande ska ha tillräckligt med dagsljus. Fönsterytan ska vara minst 10
% av golvytan.
Fönsterbröstning bör anpassas så att barnen ges möjlighet att titta ut. Minst ett fönster i varje
rum bör vara öppningsbart.
Allmänna utrymmen och arbetsplatser ska uppfylla god akustik
Bakgrundsbuller från ventilation och trafik ska minimeras.
Stolar och bord bör vara i trä och ljuddämpande bordskivor rekommenderas. Hållbara tassar
under stolar ska finnas för att minska skrapljud.
Lokaler ska ha tillräcklig ventilation för de verksamheter de används till.
Temperatur ska vara jämn och anpassad till verksamheten.
För att god städbarhet ska kunna uppnås bör även det beaktas vid inköp av lös inredning och vid
möblering.

Giftfri förskola
 Alla inbyggda varor och material ska eftersträva klass B enligt miljödatabas typ Sunda hus.
 Möbler, textilier och övrig interiör ska eftersträva Naturskyddsföreningens rekommendationer
för giftfri förskola.
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4.5. VVS
Fjärrvärme ska väljas i första hand. För att få en god komfort ska vattenburen golvvärme förordas
inne på avdelningen. I köken ska däremot vanliga element användas. Golvbrunn ska monteras i
ateljé, groventré och hygienrum.
Värmen på vattnet som barnen använder ska hålla en temperatur på 38 grader (varmvatten innan
tappstället ska hålla 60 grader). I vissa utrymmen skall det finnas vatten och diskbänkar i barnhöjd.
Om diskbänken är i vuxenhöjd ska det finns utdragbara sockelpallar.

4.6. Trygghet och säkerhet
Rummen ska utformas så att de är säkra och trygga för barnen och att fall-, kläm- och brännskador
undviks. Alla dörrar ska ha klämskydd och fönster ska vara utrustade med barnsäker spärranordning.
Spis ska utrustas med nyckelbrytare. Jordfelsbrytare och petsäkra uttag ska finnas.
Integritet och utsatthet
Det är viktigt att alla barns integritet skyddas och i alla våra förskolor ska miljön vara trygg och fri från
våld och kränkningar. De rum på förskolan där barn ska vistas ska utformas så att det alltid finns
möjlighet till viss insyn, antingen genom en öppen dörr eller fönster med klart glas.
Utrymning och inrymning
Utrymningsvägar på förskolan ska vara planerade så att hänsyn tas till att verksamheten består av
många som är beroende av vuxnas hjälp vid en utrymning. Att använda samma vägar för utrymning
som de använder i daglig verksamhet underlättar. Många barn gillar att följa dagliga rutiner, de rör
sig ofta mot utgångar de använder i den dagliga verksamheten även om det finns nödutgångar som
ligger närmare. Dörrar som används för utrymning ska även fungera för inrymning. Det betyder att
det alltid ska vara möjligt att återvända genom dörren vid en utrymningssituation och dörrarna ska
vara försedda med öppningsanordningar från båda sidor.
Utrymningsplaner ska finnas och ska vara uppsatta väl synliga i lokalerna. Återsamlingsplatsen vara
väl markerad.
Inrymning innebär att barn och personal stänger in sig i ett rum. Genom att låsa dörren och/eller
barrikadera den blir det svårare för en gärningsperson att komma in. Det är också en fördel om det
går att gömma sig, att vara tyst och om möjligt täcka för eventuella fönster. Fönster ska placeras så
att det är möjligt att gömma sig så långt det är möjligt. Inrymning är ingen garanti för säkerhet, men
bidrar ofta till att förhindra att människor kommer till skada. En avgörande faktor för hur inrymning
fungerar är lokalernas utformning.
Få entréer innebär att det är svårare för utomstående att ta sig in på förskolan. Passersystem med
kod förhindrar ytterligare för obehöriga att ta sig in och förskolan och ska därför installeras. Få och
låsbara dörrar möjliggör utestängning av obehöriga.
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Rekommendationer och krav
VVS
 Golvbrunn ska monteras i ateljé, groventré och skötrum.
 Se Fabs Riktlinjer för ny- och ombyggnad (version 2017-03-01)










Trygghet och säkerhet
Förskolan förses med integrerat passersystem och inbrottslarm samt även brandlarm som är
anslutet till Räddningstjänsten enligt Fabs Riktlinjer för ny- och ombyggnad.
Förskolan ska förses med passersystem med kod för vårdnadshavare. Koden ska gå att ”låsa”
efter ett visst klockslag.
Till brandvarningslarmet ansluts också takfotslarm och visuellt larm.
Innerdörrar i brandcellsgränser förses med magnetuppställning kopplat till brandlarm.
På fasad monteras väggarmaturer som lyser under den mörkatiden på dygnet. Vid sandlåda och
där barn vistas mest under höst och vintertid monteras stolpbelysning som också lyser under den
mörka tiden.
Grindar in till förskolegården ska vara höga och ha dubbla lås.
När förskolan byggs i två plan ska trapphuset vara tillräckligt stort för extra breda trappor med
ledstänger i två nivåer.
Trappor ska förses med grindar med möjlighet att stänga till både uppe och nere.

4.7.El, tele
I alla verksamhetsrum monteras belysning som är dimbar. I förråd och toalettutrymme används
närvarogivare. Ovanför fönster monteras lamputtag. Det behöver finnas god tillgång till eluttag både
i verksamhetslokaler och personalutrymmen. Användning av digitala verktyg ökar och dessa behöver
kunna laddas och hanteras säkert över natten. Låsbara skåp med laddmöjlighet och som är godkända
för förvaring av IT-utrustning behöver finnas på flera ställen i huset.
Förskolan utrustas med anslutning för en fast telefon och i övrigt bärbara telefoner.
Telefonimottagning ska utredas så att förskolan har täckning både inom- och utomhus. I de fall där
det behövs förstärks det med 3G /4G- förstärkare.
Vid nyproduktion och vid större ombyggnationer ska alla entrédörrar förses med elektriska
dörröppnare. Innerdörrar i brandcellsgränser förses med magnetuppställning kopplat till brandlarm.
På fasad monteras väggarmaturer som lyser under den mörkatiden på dygnet. Vid sandlåda och där
barn vistas mest under höst och vintertid monteras stolpbelysning som också lyser under den mörka
tiden på året.
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4.8.Informations- och kommunikationsteknik (IKT)
”Utbildningen ska ge barnen förutsättningar att utveckla adekvat digital kompetens genom att ge
dem möjlighet att utveckla en förståelse för den digitalisering de möter i vardagen.” (Lpfö 2019,
kommunikation och skapande) ”Rektorn har ett särskilt ansvar att en god och tillgänglig miljö
utformas, med tillgång till såväl digitala som andra lärverktyg.” (Lpfö 2018, rektorns ansvar)
Nya förskolor ska projekteras och förberedas för installation av trådlöst datanätverk. Det trådlösa
nätverket ska dimensioneras så att en utökning av kapaciteten är möjlig om fler trådlöst anslutna
enheter ökar. Nätverket ska även gå att nå 4-5 meter ut på förskolegården.
I större gemensamma ytor, exempelvis torg/samlingsrum ska förberedelser i form av nödvändiga
uttag samt kanalisation göras för att möjliggöra installation av projektor och högtalare.

Rekommendationer och krav








El, tele
Förskolan ska utrustas med anslutning för fasta och bärbara telefoner.
Ovanför fönster monteras lamputtag.
I alla verksamhetsrum monteras belysning som är dimbar.
Närvarogivare i förråd och toalettutrymmen.
Entrédörrar ska förses med elektriska dörröppnare.
Eluttag ska vara dimensionerade och placerade för teknisk apparatur och olika krav på belysning.
Uttagen bör placeras en bit upp så att de minsta barnen inte når uttag och sladdar.

Informations- och kommunikationsteknik
 Förbered för installation av trådlöst datanätverk.
 Förberedelser för att möjliggöra installation av projektor och högtalare.

5. Entréer och kapprum
”Förskolan ska vara en levande social gemenskap som ger trygghet samt vilja och lust att lära.”
(Lpfö 2018, förskolans helhetssyn)
Förskolan ska ha en tydlig och välkomnande huvudentré, som är lätt att hitta även för den som inte
tidigare varit här. Huvudentrén kan fungera som en gemensam entré för hela förskolan eller vid
behov kompletteras med sidoentréer. Barn och vårdnadshavare ska kunna ta sig till entrén på ett
trafikmässigt säkert sätt. Entrén behöver vara inne på förskolans inhägnade gård. Då förskolan byggs
i två plan ska entréytan vara på första våningen även för de grupper som har sin hemvist på andra
våningen.
En förskolas entré utgör ofta både start och slut på dagen. Här sker också många olika möten mellan
barn, vårdnadshavare och personal. Entrén har även en betydelse för informationsspridning mellan
verksamhet och vårdnadshavare, men också som en plats att synliggöra vad barnen arbetar med i
11
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förskolan i form av bilder, filmer, teckningar eller andra utställningar. Utrymme för detta behöver
finnas i både groventré och i respektive kapprum.
Det finns olika sätt att organisera entrémiljön på en förskola. Traditionellt har varje avdelning ofta
haft sin egen entré vilket skapar en lugn miljö då det är färre barn och vuxna som passerar genom
ytan. Nackdelar med denna lösning är att byggnaden får många entrépunkter vilket i sin tur
begränsar både den invändiga och utvändiga utformningen.
För bättre yteffektivitet samt för att underlätta samarbetet mellan de olika barngrupperna på
förskolan, exempelvis i samband med öppning och stängning, är en gemensam entré och samlade
kapprum för de olika grupperna på förskolan att föredra. En förskola för 120 barn behöver ha tre
kapprum med tillhörande groventré med plats för 40 barn vardera. Entrén med respektive kapprum
och groventré ska placeras så att det blir ett enkelt flöde för respektive barngrupper mellan
verksamheten inomhus och utomhus. Flödet för respektive barngrupp behöver fungera utan att
passarera i de andra gruppernas utrymmen. Utanför entrén behöver finnas ett stort skärmtak som en
stor grupp barn kan samlas under.

5.2

Groventréer

I groventréerna, som placeras närmast innanför ingången, behövs plats för barnens regnkläder och
stövlar. Groventréerna ska vara försedda med fast vägghängd inredning i form av klädkrokar och
stövelvägg. I eller i anslutning till groventrén ska det finnas torkmöjligheter för kläder i form av
torkskåp. Golvvärme i groventrén är önskvärt så att det torkar snabbt. I groventrén behöver också
finnas utrymme för viss förvaring av pedagogiskt material.

5.3

Kapprummet

Innanför groventrén placeras kapprummet där barnens ytterkläder och extrakläder förvaras. Varje
kapprum behöver delas in i tre mindre sektioner med hjälp av inredning. Inom respektive sektion ska
det finnas separata indelade platser för förvaring av kläder för varje barn. Förvaringsplatserna ska
vara utrustade med galler längst ner där skor förvaras så att smutsen kan åka igenom och inte samlas
i facket, då det ger ett renare intryck och är lättare att hålla rent. I respektive kapprum behöver också
finnas utrymme för förvaring av ytterkläder för åtta vuxna. Från respektive kapprum behöver det
vara ett enkelt flöde till hemvisterna i respektive tre-enhet.
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Krav och rekommendationer
Entré och kapprum
Groventré
 Stort skärmtak över entrén.
 Skrapgaller i nivå med omkringliggande mark ska finnas utanför entrédörr.
 I närheten av entrén, men inte i direkt anslutning, ska finnas en vattenutkastare som ger
möjlighet att spola av smuts innan den dras in i förskolan.
 Innanför entrédörr ska finnas infälld entrématta för att minska mängden sand och grus som
dras in i lokalerna och därmed underlätta städningen.
 All klinker som läggs i entréhallen ska vara av halkklass C.
 En rwc med vägghängt skötbord ska finnas lätt tillgänglig i anslutning till entrén.
 Tvättbänk med trådbackar ska finnas i entré.
 Stövelvägg alternativt plats för stövelvagn.







Kapprum
Torkmöjligheter för kläder ska finnas i direkt anslutning till där av- och påklädning sker.
Kapprummet måste ha tillräcklig yta för av- och påklädning samt möjlighet att dela av.
För att underlätta av- och påklädning ska sittmöjligheter för barn och vuxna finnas i
kapprummet.
Klädförvaring för barn ska dimensioneras enligt 300 mm/barn. Utförande ska vara hängande
klädfack med skohylla och överhylla.
Klädförvaring för personalens arbetskläder för utomhusbruk.

Dokumentationsvägg
 Del av väggyta utformas som dokumentationsvägg/anslagstavla och kläs med lämpligt ytskikt
i sin fulla höjd. Om väggmaterialet på dokumentationsväggen riskerar att samla damm är det
lämpligt att det lämnas 20-30 cm mot golvet.
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6. Hygien och omvårdnad
”Utbildningen i förskolan ska planeras och genomföras på ett sådant sätt så att den främjar barnens
utveckling, hälsa och välbefinnande. Förskolan ska erbjuda barnen en god miljö och en väl avvägd
dagsrytm med både vila och aktiviteter som är anpassade efter deras behov och vistelsetid.”
(Lpfö 2018 - Förskolans helhetssyn)
Hygienutrymme ska utformas så att det är lätt och naturligt för både barn och personal att använda
dem. De ska ligga i nära anslutning till de pedagogiska rummen så att pedagogerna har möjlighet till
god överblick. För att minimera riskerna för smittspridning ska skötrum, WC och övriga lokaler
utformas så att god hygien kan upprätthållas.

6.1.Skötrum
Det behöver finnas två skötrum i varje tre-enhet på förskolan. För att möjliggöra att skötrummet
även kan användas till våtlek ska golvbrunn finnas. Skötrummet ska utformas så att barns integritet
kan säkerställas samtidigt som att personalen har en överblickbarhet utifrån. Exempelvis kan en
glasruta som sitter högre upp på dörren in till skötrummet bidra till detta. Önskvärt är att
skötrummen har ett öppningsbart fönster med möjlighet att vädra in utomhusluft.

6.2.WC och RWC
Det behöver finnas fyra WC per 36-45 barn i respektive tre-enhet. Barns integritet vid toalettbesök
ska beaktas. Minst ett WC i varje tre-enhet behöver kunna tillgänlighetsanpassas för barn som
exempelvis använder rullstol. Ett WC vid varje skötrum bör vara öppen mot taket så att en vuxen
person kan se in. Ett WC i varje skötrum bör däremot ha en hel dörr utan möjlighet till insyn.
Det behöver också finnas minst ett WC i entrén för att underlätta toalettbesök vid utevistelse samt
minst ett RWC per hus/byggnad.

14
Page 63 of 116

2018-11-06

Krav och rekommendationer
Hygien och omvårdnad
 Skötbord ska vara försedda med ho och de ska vara elektriskt höj- och sänkbart. Antingen
med möjlighet att köra ända ner till golv så barnen själva kan klättra upp eller utrustat med
stege. Av hygienskäl ska anslutning till avlopp alltid utföras fast.
 Förbrukningsartiklar såsom tvättlappar, blöjor, engångsunderlag, handskar, handsprit etc
ska vara nåbara från skötbordet.
 Lågt sittande handfat/tvättränna.
 Alla handfat/tvättrännor ska vara försedda med tvålpumpar samt hållare för
engångshanddukar, papperskorg och spegel. Tvålpumparna ska monteras så det inte
droppar tvål på golvet.
 Speglar placeras i höjd så att barnen kan se sig själva.
 Vägghängda ”stora” toalettstolar
 Minst en toalett med skötbord vid entrén.
 En toalett med skötrum ska vara öppen upptill.

7. Lärmiljöns utformning
”Miljön ska vara tillgänglig för alla barn och inspirera dem att samspela och att utforska omvärlden
samt stödja barnens utveckling, lärande, lek och kommunikation. Miljön i förskolan ska erbjuda alla
barn varierade aktiviteter i olika sammanhang. Många valmöjligheter ger ökade förutsättningar för
barnen att bredda sina lekmönster och val av aktiviteter.” (Lpfö 2018- förskolans helhetssyn)
Med lärmiljöns utformning avses förskolegruppens egna eller gemensamma ytor där barnen vistas
under dagen. Hur de rummen placeras i förhållande till varandra har betydelse för hur de används
och hur samverkan mellan de olika barngrupperna kan genomföras.
Lärmiljön ska göras så flexibel som möjligt så den kan anpassas till ändrade förutsättningar i tid och
rum. Den ska också stödja olika sorters pedagogik och arbetssätt. Variation i den fysiska miljön gör
att man kan välja att sitta i allt från stor samling till ett mindre krypin för reflektion och avkoppling.
Det behöver finnas möjlighet till digitalt utforskande med installerad IT-utrustning framförallt i
anslutning till samlingsrum och ateljé/våtverkstad.
För att möjliggöra arbete i mindre barngrupper, upp till 12-15 barn per grupp beroende på ålder, och
en god personalsamverkan bör hemvister för tre barngrupper lokaliseras gemensamt. Dessa treenheter avser då plats för 36-45 barn och cirka 6-8 pedagoger. Personalen i varje tre-enhet får då
goda samverkansmöjligheter för en optimal schemaplanering samtidigt som barnen kan organiseras i
tre mindre grupper med varsin hemvist. Varje förskola bör ha 3-4 tre-enheter.
Väggar mellan hemvister, allrum, ateljé och temarum behöver vara delvis glasade ovanför barnens
ögonhöjd för att ge pedagogerna god överblick över verksamheten samtidigt som de bibehåller
möblerbarhet och lugn i barnens nivå. Några rena väggytor med möjlighet att synliggöra
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dokumentations- och reflektionsarbete behövs i såväl hemvister som gemensamma utrymmen. Vissa
dörrar behöver förses med glas, med möjlighet att skärma av, även i nederdelen för att barnen ska få
möjlighet till inblick till de andra rummen. De glasade väggarna kan kombineras med hyll- och
monterförvaring för att skylta med verksamhetens alster.
Varje hemvist behöver ha direktdörr till skötrum. I varje tre-enhet behöver också finnas tillgång till
förråd. I varje rum behöver också finnas skåp, varav minst ett per tre-enhet med möjlighet till
förvaring av barnens sovsaker. Ett stort skåp i vardera tre-enhet behöver ha godkänt lås för förvaring
av IKT-verktyg.
En viloplats utomhus med möjlighet till uppsikt inifrån behövs i anslutning till varje tre-enhet.
Balkonger eller altaner som viloplats utrustas med djupa bänkar som kan inredas till sovplatser för
barnen. Till respektive tre-enhet behövs minst 15 fasta sovplatser samt yta för att ställa vagnar som
kompletterande sovplatser om behov finns. Placeringen av balkonger och altaner behöver anpassas i
olika lägen beroende på tomtens förutsättningar t ex när det gäller väderstreck och anslutande vägar
och byggas så att skyddas mot blåst och kyla så mycket som möjligt.
Förskolan behöver också ha ytor såsom entré och mattorg, vilka är gemensamma för hela förskolan.
Det behöver finnas möjlighet att gå till entré och matrum samt mellan de olika tre-enheterna utan
att störa verksamheten. Genomgångsrum med många dörrar ska undvikas då det kan orsaka
störningar, buller och stress. Byggnadens utformning ska garantera god överblickbarhet över
hemvister och övriga rum inom respektive tre-enhet.

7.1 Hemvist
En hemvist är den trygga, centrala vistelseplatsen för barnen i respektive barngrupp under dagen.
Hemvisten ska om möjligt vara generell så att en flexibilitet i förskolans lokaler kan uppnås, vilket
möjliggör förändringar av förskolans organisation utan ombyggnad. Varje hemvist behöver utformas
med möjlighet till en mindre samlingsplats och plats för bygg- och konstruktionslek. Det behöver
finnas ett grupprum/vrå för miniskapande och ett grupprum/vrå som läs- och skrivhörna samt med
möjlighet att dra sig undan. Lärmiljö och materialet i varje hemvist behöver anpassas efter respektive
åldersgrupp och barngrupps behov. En reflektionsvägg i barnhöjd behöver finnas i respektive
hemvist. Det behöver finnas möjlighet till digitala förbindelser. Hemvisten behöver också ha en liten
diskbänk och handtvättfat samt skåp och tomma väggytor med plats för att ställa vagnar.

7.2 Allrum
Ett gemensamt allrum för hela tre-enheten ska fungera som ett samlingsrum med möjlighet till
samlingar och aktiviteter av olika slag. Rummet behöver kunna delas av och förändras efter behov.
Det kan till exempel fungera som scenrum eller för filmvisningar. Rummet behöver vara utrustat med
IT-utrustning gärna beläget så att det också kan nyttjas tillsammans med arbete i ateljén. I utrymmet
behöver också finnas ljusverktyg.

7.3 Ateljé/våtverkstad
Ett separat rum för skapande aktiviteter gör det lättare för barnen att koncentrera sig. Detta rum
anpassas för åldrar 1-5 år och delas av grupperna i respektive tre-enhet. I ateljén behöver finnas
tillgång till vatten och möjlighet till arbete med återbruksmaterial. Ateljén behöver utrustas med ITlösning med möjlighet till inspiration på storbild. Utrustning för källsortering planeras in i
allrum/ateljé. I ateljén behöver finnas diskbänk med diskmaskin, ugn, spis, kyl och tillhörande
bänkytor och överskåp så att möjlighet finns att ställa om till kök.
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7.4 Temarum
Temarummet som är gemensamt för barngrupperna inom tre-enheten bör utformas så att det kan
inredas flexibelt utifrån barngruppernas aktuella arbete. Rummen kan inredas exempelvis som
bibliotek/läsrum, sinnesrum eller bygg- och konstruktionslek.

Figuren nedan visar lärmiljön i varje tre-enhet och de funktioner som den behöver innehålla.
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Krav och rekommendationer
Lärmiljön i varje tre-enhet behöver innefatta
 3 rum som hemvist för respektive barngrupp
 4-6 vråer/grupprum (1-2 vrår per hemvist)
 En gemensam ateljé/våtverkstad
 Ett allrum
 Ett temarum som kan inredas utifrån behov.
 2 skötrum
 1 större förråd samt skåp i vardera rum.
 4 wc
 Viloplats utomhus med minst 15 fasta sovplatser samt yta att ställa vagnar som
kompletterande sovplatser.
Hemvist
 Förberedelse för installation av utrustning för multimedia med nödvändiga uttag (el
och data) för att kunna montera projektor, högtalare, interaktiva skrivartavlor.
 Hemvisterna ska vara utrustade med diskbänk samt över- och underskåp.
Allrum
 Rummet ska kunna delas av och användas flexibelt.
 IKT-utrustning ska finnas.
Ateljé/verkstad
 Ateljé/verkstad ska vara försedd med fast skåpsuppställning med
underskåp/lådhurts, rostfri diskbänk med vattenanslutning, överskåp, ugn, kyl och
frys för att vara förberett för mathantering.
 Låg tvättränna, 600 mm över golv, bör även finnas så att även mindre barn kan nå
utan att behöva använda pallar eller liknande hjälpmedel.
 Våtrumsanpassat golv och golvbrunn.
 Fasta vägghyllor i högt läge ska finnas för förvaring av material och arbeten.
 Förberedelse för installation av utrustning för multimedia med nödvändiga uttag för
att kunna montera projektor, högtalare, interaktiva skrivartavlor.
Temarum
 Ska placeras i anslutning till allrum.
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8. Kök
Vid nybyggnation ska alla kök förberedas för att vara ett tillagningskök. I ett tidigt skede behöver det
beslutas om köket ska användas som ett tillagningskök eller ett mottagningskök och hur det ska
utrustas. I de fall det beslutas om att köket endast ska användas som mottagningskök ska
installationer såsom vatten, avlopp, brunnar och el vara förberett för att kunna ställas om till
tillagningskök.
Köket ska ha ett separat rum för varumottagning och ett mottagningsrum för leverans till och från
tre-enheterna. Köket bör vara centralt placerat med varumottagning, så att varorna inte behöver
passera gården där barnen leker. Lokalerna ska erbjuda lämpliga arbetsutrymmen för att alla stegen
som ingår i verksamheten ska kunna genomföras på ett hygieniskt och säkert sätt.
Det finns idag ett förskolekök som har använts vid flera byggnationer av förskolor i Alingsås och som
fungerar mycket bra. Dessa finns i Långareds förskola och i Herrgårdens förskola och är lite olika
utformade efter att de har olika förutsättningar (se bilaga 1 och 2). Dessa kök ska användas som
underlag för nästkommande nybyggnation av förskola men behöver utökas med ca 10 kvm för ökat
behov av större förvaring, diskrum och förråd, då förskolan byggs för 120–160 barn.

8.1.Varumottagning
Det behövs utrymme för att livsmedel kan mottas, kontrolleras och packas upp innan varorna
placeras i förvaringsutrymmen, mottagningsrum eller ställs på beredningsytor. Detta för att undvika
att emballage m.m. kontaminerar livsmedel och beredningslokalen. I varumottagningen skall det
även finnas förberett för att ta emot värmevagnar samt uppställningsyta för varuvagnar som
ankommer med livsmedel.

8.2.Leverans till och från mattorg eller till tre-enheterna
För att leverans av måltider och livsmedel ska kunna ske från och till mattorget och till tre-enheterna
behövs ett separat utrymme för detta i köket. Detta utrymme ska kunna få plats med 6-8
serveringsvagnar.

8.3.Livsmedelsförvaring
Plats för livsmedelsförvaring bör ligga i anslutning till varumottagningen. Det skall finnas kylrum,
frysrym, torrförråd. I nära anslutningen till där specialkosten bereds ska separat kyl och frys för
specialkosten finnas. Det räcker dock med en kyl och frys i ett.

8.4.Diskutrymme
Diskutrymmet skall ligga avskilt i köksdelen. Utrymmet förses lämpligen med:






Diskbänk med förspolningsbänk djup diskho.
Diskmaskin med automatisk lucköppning
Rullbana
Handfat
Samt skåp för förvaring av kemtekniskt material
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8.5. Beredning
I köket ska det finnas gott om bänkytor och några av dessa ska utrustas med hoar för att arbeta på
ett säkert sätt. Det behöver vara en separat beredning för frukt och grönsaker med bänk och ho. Det
behövs även en separat beredningsbänk och spis med fyra plattor för beredning av specialkosten. En
kombiugn med 8-Gejdrar, Kokeri 2 facks samt en 50 liters gryta ska finnas.

8.6. Specialkost
Hänsyn måste alltid tas till specialkostens krav på separata arbetsytor för beredning och till avskild
förvaring av livsmedel på egen hylla, skåp och i frys och kyl.

8.7. Materialval för köksutrymmen
Det är viktigt med material som är ljuddämpande och utrustning som har låga bullernivåer. Material
ska vara anpassade för verksamheten såsom sträv golvyta som minskar risken att halka. Material
behöver även vara lätta att rengöra. Utrustningen skall vara i rostfritt material och vara möjlig att
rengöra under.

8.8. Personalutrymme kök
I köket skall det finnas plats för personalen att byta om. Klädskåp med en inre skiljevägg ska finnas,
så att det går att separera privata kläder från arbetskläder. Här behöver även finnas toalett och
dusch samt skrivplats.

8.9. Mattorg
Mattorget ska användas som gemensam matplats för förskolans samtliga barn, där barnen äter
samtliga mål under dagen på olika tider.
Måltiden i förskola är förutom maten på tallriken i stor grad även påverkad av måltidsmiljön, dvs.
mötet med barn, personal, rummets utformning och möblering, temperatur, dofter, ljus och ljud.
Måltidsmiljön är avgörande för helhetsintrycket av måltiden och avgör om måltiden uppfattas som
trivsam.
Maten ska tas ifrån serveringsliner anpassade för barn i olika åldrar. Här skall finnas
avställningsmöjligheter för disk även det anpassade för barn i olika åldrar.
Ett mindre rum, intill mattorget, som inreds som ett pedagogiskt kök och möjlighet till extra och
avskärmade matplatser behöver finnas. Mattorget behöver kunna delas av med exempelvis vikväggar
och möblering. Mattorget behöver också vara utrustat med IT-möjligheter och storbild för stora
samlingar som exempelvis personal- och föräldramöten.
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Varumottagning
 Utrymme för att livsmedel kan mottas, kontrolleras och packas upp på ett säkert sätt.
 Förberett med eluttag för att ta emot värmevagnar.
Leverans till och från avdelningarna/mattorg
 Utrymme för 6–8 matvagnar (2 vagnar per tre-enheter).
Livsmedelsförvaring
 Plats för livsmedelsförvaring bör ligga i anslutning till varumottagning.
 Det skall finnas kylrum, frysrum och torrförråd.
 I nära anslutningen till där specialkosten bereds skall delad kyl och frys finnas.
Diskutrymme
 Diskutrymme skall ligga avskilt i köksdelen.
 Diskbänk med förspolningsbänk djup diskho.
 Diskmaskin med automatisk lucköppning.
 Rullbana.
 Handfat.
 Skåp för förvaring av kemitekniskt material.
Beredning
 Bänkytor med och utan hoar.
 Separat beredning för frukt och grönsaker.
 Separat beredningsbänk med ho samt spis med fyra plattor.
 Kombiugn med 8 gejdrar, Kokeri två facks, Gryta 50 liter.
Personalutrymmen
 Toalett och dusch.
 Avdelat klädskåp.
 Kontorsdel/skrivplats.
Specialkosten
 Hänsyn ska tas till specialkostens krav på separata arbetsytor för beredning och till
avskild förvaring av livsmedel på egen hylla, skåp och i frys och kyl.
Städrum/utrustning
 Ett litet städrum för förvaring av städmaterial, golven rengörs genom. spolning och
avskrapning vilket är viktigt att det finns spolstation och väl placerade golvbrunnar.
 Utrustning för golvrengöring skall hängas på vägg.

Material
21
•
Viktigt att man arbetar med material som är ljuddämpande och utrustning som
har låga bullernivåer.
Page 70 of 116
•

Material anpassade för verksamheten såsom golvyta som är sträv för att inte

2018-11-06

Krav och rekommendationer
Kök
Materialval
 Material i köket ska vara ljuddämpande och ha utrustning som har låga bullernivåer.
 Golvytan ska vara sträv för att inte riskera att halka.
 Material ska vara lätta att rengöra.
 Utrustningen skall vara i rostfritt material.
 Utrustningen skall vara så att det finns möjlighet att rengöra under.
Mattorget
 Serveringsliner i olika nivåer och avställningsmöjlighet för disk i olika nivåer.
 Ett mindre rum, intill mattorget, ska inredas som ett pedagogiskt kök.
 Ska enkelt kunna ställas om till större möteslokal och vara utrustat med IT-möjligheter.
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9. Utomhusmiljö
”Utbildningen ska ge utrymme för barnens egna initiativ, fantasi och kreativitet. Barnen ska kunna
växla mellan olika aktiviteter under dagen, både utomhus och inomhus och i varierande miljöer.”
(Lpfö 2018 - Omsorg utveckling och lärande)
”Barnen ska få förutsättningar att utveckla en allsidig rörelseförmåga genom att ges möjlighet att
delta i fysiska aktiviteter och vistas i olika naturmiljöer.” (Lpfö 2019 - Hållbar utveckling, hälsa och
välbefinnande)
Förskolan har enligt läroplanen ett tydligt pedagogiskt uppdrag, där utomhusmiljön ska ses som en
viktig lärandemiljö och särskild omsorg ska därför läggas vid utformning. Utomhusmiljön ska
utformas så att den främjar barnens nyfikenhet, fantasi och fysiska aktivitet. En utomhusmiljö som
skapar utmaningar för både små och stora barn ska eftersträvas, enligt studier är barn som vistas ute
i en variationsrik miljö mer fysiskt aktiva.
Det är inte självklart att barn väljer de miljöer som ställts i ordning. Barn skapar sina egna
sammanhang och då behövs material och ytor som främjar detta. Möjlighet till spontan lek ska
prioriteras framförd ”anordnad” lek.
Utomhusmiljön ska utformas på så sätt att den är tillgänglig för alla barn och vuxna, med möjligheten
till god tillsyn och där dolda utrymmen minimeras. Gården ska vara väl upplyst för lek under den
mörka delen av året.
Gården behöver utformas så att det finns flera små gårdar där de olika barngrupperna har möjlighet
att dela upp sig. Gården behöver också utformas med i olika delar för yngre och äldre barn. Miljöerna
för de yngre barnen behöver formas närmast entrén för att underlätta vid in- och utgång samt
blöjbyte.
Utomhusmiljöns olika rum bör erbjuda en variation vad gäller form, färg, struktur och så att barnen
får möta olika intryck och därmed en berikad vardagsmiljö. Utomhusmiljön bör utformas så att
barnen får möjlighet att utveckla sina olika sinnen.
Intressanta ljud ska kunna höras på gården, exempelvis vattnets plask när det landar i hinken eller
kompisens försök att vissla. En variation av olika material, textur och form samt växtlighet skapar ett
ljudlandskap som gör gården mer tillgänglig och begriplig.
Naturliga material som trä, fuktig bark, flis och doftande växter ger barnen upplevelser och kan ge
synsvaga barn viktig orientering.
I lek och lärande är känseln en självklar del. Barnets hand ska få känna skillnader i material, kalla,
varma, hårda, mjuka, jämna, skrovliga o.s.v. Variationen på gården ökar också förståelsen av
uterummet för alla barn. Detta bör beaktas vid val av material i utrustning, byggda delar och ytor.
Bärbuskar av olika sorter är värdefulla både för det enskilda barnets stund vid plockandet, men även
för lärandet i grupp, då bären kan tillagas och ätas gemensamt. Även möjligheten till fruktträd kan
undersökas. Utomhusmiljöer ska planeras med tanke på vindskydd, solskydd, avgaser och buller.
Cykelparkeringar ska finnas i närheten till entrén/entréerna, liksom möjligheten att ställa barnvagn
under ett skärmtak eller i ett förråd. Syftet är att underlätta för barn och vårdnadshavare att ta sig till
och från förskolan till fots eller med cykel. Förråd för att förvara förskolans egna vagnar behöver
också finnas i anslutning till utgången ifrån gården.
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Regnskydd i form av skärmtak eller liknande är också viktiga för möjlighet att förlägga delar av
verksamheten utomhus, även vid risk för nederbörd. Växter på gården bör vara tåliga och vara arter
som inte är allergiframkallande eller giftiga. Om förskolans är placerad långt ifrån park- eller
skogsområde behöver gården innehålla större naturområde.
Utomhusmiljön ska så långt som möjligt göras tillgänglighetsanpassad enligt aktuella normer och så
att de fungerar för både barn och personal. Exempelvis så kan det behövas trappa och räcken vid
sidan av en kulle. Utomhusmiljö, gång- och cykelstråk ska vara trygga, överblickbara och väl belysta.
För att barnens behov av olika lekmiljöer ska uppfyllas rekommenderas att dela in gården i olika
zoner; den vilda, den dynamiska och den trygga zonen.
Det bör finnas naturliga samlingsplatser på olika delar av gården. Väggar till förråd kan med fördel
utnyttjas för att skapa väderskyddade samlingsplatser och möjligheter till exempelvis skapande
aktiviteter. Olika förrådsutrymmen placeras inom de olika zonerna för närhet till material.

Vilda zonen
Dynamiska zonen
Trygga zonen
Gga zogga zonen
Förskolan

Trygga zonen
Den trygga zonen förläggs närmast huset och domineras av lugn och ro. Här behövs plats att sitta ner
och vila, men även för olika aktiviteter. Med skärmtak över valda delar av området kan
utomhussäsongen förlängas. Det ska finnas möjlighet att välja mellan sol och skugga från träd eller
pergola. Låga buskar kan med fördel användas för avgränsning och lugn och ro men med god
överblickbarhet för vuxna. Pergola kan med fördel användas för att skapa rum i rummen. Här
behöver finnas tillgång till vattenutkast utomhus för möjlighet till avspolning samt vattenlek utan att
behöva gå in. Fasta bänkar och bord, med placering utanför mattorget, behövs för att kunna äta
utomhus. Exempel på lek i den trygga zonen är sandlåda, lekhus, vattenlek, skapande och
experimenterande.
I den trygga zonen behöver det finnas en utomhusateljé men vägghängda eller stadiga fristående
stafflier i barnhöjd med plats för papper, vatten och färg. Ateljén behöver placeras för möjlighet till
arbete i lugn och ro och med tillgång till vattenutkast. Vid utomhusateljén behöver också finnas plats
för dokumentation på förrådsvägg eller skärmar.
Här behöver finnas en väl tilltagen sandlåda, alternativt två mindre med ordentliga kanter. Sandlådan
ska vara en plats för både vuxna och barn i olika åldrar samt ha en ramp så att den är tillgänglig för
alla. Ett bord placeras i barnhöjd i ett av sandlådans hörn och ett uteleksakskök i anslutning.
Upphöjda låga ytor, förankrade kuber och andra små upphöjningar är ytterligare sätt att skapa
inspirerande lekytor. I den trygga zonen bör också finnas plats förberedd för odling och möjlighet.
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Dynamiska zonen
Den dynamiska zonen passar för utrymmeskrävande lek och rörelse. Här ska barnen kunna röra sig i
olika riktningar mellan många olika aktiviteter. Exempel på lek i den dynamiska zonen är klätterlek,
balansgång, cykling, pulkaåkning och lek i rutschkana eller kompisgungor. Ett fåtal gungor avsedda
för fler barn är att föredra framför fler gungor avsedda för ett barn.
Även här behövs upphöjda ytor, som exempelvis kuber, med möjlighet att förändra miljön skapa
kojor och krypin. Det bör inte vara några stora asfaltsytor men ändå möjlighet till asfaltsmålning som
till exempel hagar eller för trafik eller plats för bollek samt cykling.
Vilda zonen
Den vilda zonen kännetecknas av en känsla av frihet och oändlighet, här får man känslan av att vara i
en annan värld. Här ska barnen känna att de inte är övervakade, samtidigt som personalen ska kunna
känna sig trygga med att låta barnen vistas i området. Zonen bör vara en naturzon och innehålla
träd, buskar och gärna vara kuperad med olika underlag.
Exempel på lek i den vilda zonen är att bygga och vistas i kojor, speja och utforska. Löst material för
konstruktionslek, exempelvis vatten, sand eller odlingar, ger också barnen möjlighet att undersöka
och påverka.
Mellan de olika zonerna ska det helst inte finnas hinder i form av tillexempelvis staket. Inte heller
runt olika platser för lek, eftersom staket stoppar upp rörelsen och leken. Det kan emellertid behövas
staket mellan olika åldersgrupper. Den vilda zonen bör innehålla stora buskar och träd samt kraftiga
plantor för ordentligt sol- och vindskydd.

9.1. Trygghet och säkerhet
Förskolans utomhusmiljö ska vara säker. Risken för att barnen skadas eller råkar ut för en olycka så
att de får bestående men ska minimeras. Samtidigt ska inte deras lek begränsas mer än nödvändigt.
Material, byggda delar och utrustning på gården ska inte innebära skaderisker i form av t ex
skärskador, fallskador och klämskador.
Utomhusmiljön ska utifrån verksamhetens behov och utemiljöns läge och innehåll ha en genomtänkt
belysning för att skapa en säker miljö.

9.2. Solskydd
Under en dag på förskolan vistas barnen mycket ute och utsätts för mycket sol. Utomhusmiljön ska
därför planeras så att barnen får tillräckligt med skugga antingen genom naturliga solskydd eller
andra solskydd såsom pergola eller skärmtak. Solskydden byggs med fördel så att det även fungerar
som tak vid regn.
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Lärmiljön utomhus
Utrustning
 Utrustning för lek och lärande ska uppfylla kraven i svensk standard.
Trygga zonen






Fasta bänkar och bord med placering utanför mattorget.
Utforskande miljöer med buskar, olika nivåer och kuber.
Lekhus, sandlåda
Vattenutkast och miljö för vattenlek och skapande.







Dynamiska zonen
Utforskande miljöer med buskar, olika nivåer och kuber.
Miljö för klätterlek och balansgång.
Rutschkana
Platt och öppen yta för bollek, asfaltsmålning m.m.
Cykelbanor, som ej korsar övriga lekmiljöer.



Vilda zonen
Träd, buskar, kuperad miljö
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Utomhusmiljö
Skärmtak och solskydd
 Utemiljön ska planeras så att barnen får tillräckligt med skugga. Det kan utföras med
planteringar eller med fasta solskydd.
 Skärmtak, som möjliggör utökad utevistelse, ska finnas på flera ställen bland annat
utanför mattorget.
Mark och gångvägar
 Där naturmark finns, sparas den. Där ingen naturmark finns bör man beakta
möjligheten att skapa en naturlik miljö.
 Ett system av gångvägar ska finnas på gården med en hårdgjord väg som förbinder
entréer till byggnad och gård och som kan snöröjas i största möjliga utsträckning utan
backning. Övriga gångvägar kan med fördel göras smalare och krokigare för variation i
rörelse och upplevelse.
Förråd
 Uppställning förbarnvagnar ska finnas, både i ett separat förråd och under skärmtak.
Förråd behöver vara tillräckligt isolerat och uppvärmt för att undvika mögelangrepp
på barnvagnarna.
 Minst två oisolerade lekförråd ska finnas på strategiska platser i utemiljön. Storlek på
förråd avgörs av förskolans storlek. Lekförråden ska vara försedda med fast
hyllinredning i tre nivåer längs med väggarna. Minst ett av förråden ska ha tillgång till
eluttag. Ramp in till förråden ska finnas.
Staket och grindar
Gården ska vara kringgärdad av staket med grindar som är svåra att öppna för barn.
Grindöppningar ska vara av typen tvåhandsgrepp.
Minst en grind ska vara anpassad så att arbetsfordon såsom gräsklipparekan ta sig in.
Sovplatser utomhus ska placeras i direkt anslutning till huvudbyggnad så att uppsikten
är god och access till barnen är snabb
 Finns gungor på gården ska inspringningsskydd sättas upp.





Cykelparkering
 Utgångspunkten för cykelparkering är 20 cykelparkeringar/1000 BTA (barn, besökare
och verksamma). Det bör även finnas ett tak för att skydda parkerade cyklar mot
väder och vind.
Övrigt
 God belysning så att barnen kan vara ute och leka även under den mörka årstiden
 Vattenutkastare ska finnas på flera platser bland annat vid entrén.
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10.

Personalutrymme

Personalutrymmet ska nås med separat ingång ifrån huvudentrén och därmed vara tillgängligt utan
att gå in i någon av tre-enheterna. I personalutrymmet ska möjlighet att hänga av privata ytterkläder
finnas samt möjlighet till låsbara skåp för all personal. De olika personalutrymmena placeras i
anslutning till varandra i en del av förskolan där ostört arbete eller rast/vila kan ske.
Personalutrymmen placeras inte mot gården då möjlighet till avskildhet är bättre ur
arbetsmiljösynpunkt.

10.1.

Arbetsrum och personalarbetsplatser

Det behöver finnas ett större gemensamt kontor med arbetsplatser för pedagoger. Det behöver
finnas plats för två arbetsplatser per tre-enhet. Några arbetsplatser behöver vara höj- och sänkbara.
Det behöver finnas väggfasta skåp över arbetsplatserna för att kunna förvara material. Därtill behövs
en större bänkyta med tillhörande över och underskåp med plats för placering av golvstående
kopieringsmaskin/skrivare intill.
Det behöver också finnas arbetsrum för förskolechef, administration och specialpedagog. Det
behöver finnas minst två arbetsrum med möjlighet till möblering av två kontorsarbetsplatser eller en
kontorsarbetsplats samt en mindre samtalsmöblering.

10.2.

Konferens- och samtalsrum

Ett konferensrum med plats för bord och stolar för minst 8 personer behöver finnas samt ett mindre
samtalsrum med plats för ett mindre bord och tre lite större stolar för minst tre personer behöver
finnas.

10.3.

Pausrum och vilrum

Ett rum för personalen att vistas i under sin rast. Rummet ska erbjuda plats för varierad sittning. Det
ska finnas plats för paus i soffor samt plats vid högre bord för att äta medhavd mat. Det ska finnas ett
pentry med kyl, micro, diskho samt utrustning för att hantera matavfall. Pausrummet behöver ha
plats för 8-10 personer samtidigt. I anslutning till pausrummet behöver finnas ett mindre rum för
enskild vila.

10.4.

Omklädning, dusch och wc

Omklädningsrum samt dusch och wc behöver finnas i personalutrymmet.
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11.
11.1.

Personalutrymme
Pentry med kylskåp, diskbänk och mikrovågsugn i pausrummet
Plats för värdeskåpsfack och förvaring av privata ytterkläder
Ett kontor med fri golvyta samt plats för 2 skrivbordsplatser per tre-enhet.
Samtalsrum och/eller konferensrum.
Vilorum
Omklädnings- och duschrum.

Städ och vaktmästeri
Städcentral

En städcentral med utrymme att förvara städvagn och maskiner. Centralen bör vara fyrkantigt och
inte avlångt för att kunna svänga runt vagn och maskiner. Trösklar in till centralen måste undvikas
och dörren måste vara låsbar.

11.2.

Förråd

Förråd för förbrukningsmaterial placeras i anslutning till städcentralen. Ska inte placeras inne i
städcentralen, då all personal på förskolan behöver komma åt förrådet.

11.3.

Vaktmästeri

En enklare verkstad med förvaringsskåp och plats för verktyg ska finnas på förskolan.
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Städ
Plats för städvagn, dammsugare och kombiskurmaskin
Plats/förberett för tvätt pelare
Utslagsvask
Slanghållare/slang i anslutning till utslagsvask
Större golvbrunn med galler
Eluttag
Redskapsfästen/krokar på vägg
Hyllor på vägg
Kombinerad avlastningsyta/förvaring
Närliggande förråd för förbrukningsmaterial
Klädskåp/värdeskåp

Vaktmästeri
 Det ska finnas en enklare verkstad med förvaringsskåp och plats för verktyg.

11.4.

Avfallshantering och källsortering

Avfallshantering ska organiseras så att hygienisk och personaleffektiv hantering uppnås samtidigt
som kommunens riktlinjer ska uppfyllas. Det är viktigt med ett rationellt och effektivt flöde för tungt
och luktande avfall. Soputrymmet ska utformas så att källsortering av avfall/matavfall är möjlig. För
att underlätta transport av sopkärl, så bör det inte finnas någon tröskel vid dörren till miljöhuset.
Ytskikt ska vara tåliga och både väggar och golv ska kunna spolas av. Närhet till vattenutkastare så att
slang kan användas vid rengöring förordas. I planeringen av dessa utrymmen ska man sträva efter att
barnen aktivt ska kunna delta i källsorteringen. Återvinningshus ska ligga nära köket.

Rekommendationer och krav
Avfallshantering och källsortering
 Avfallshantering ska vara arbetsvänlig för personal.
 Avfallsföreskrifter för Alingsås kommun ska följas.
 Bilväg och angöring för avfallshantering måste fungera i enlighet med
Renhållningsordning 2014-06-27.
 Avståndet från förskolan till utvändigt miljörum ska minimeras.
 Det ska finnas ytor för alla fraktioner som krävs för källsortering, både där avfallet
uppstår i hemvisterna, i tillagningsköket och vid den plats där avfallet slutligen
lämnas.
 Miljörummet ska ligga så att man inte behöver passera huvudentrén med
soporna.
 Miljörummet ska vara väl ventilerat och golvet ska vara enkelt att hålla rent.
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Barn- och ungdomsnämnden

Återrapport - renodling av läraruppdraget för ökad trivsel
och bättre skolresultat
Ärendebeskrivning
Barn- och ungdomsnämnden beslutade 2016-10-25 § 76 att ge förvaltningen i uppdrag att
återrapportera arbetet med att renodla läraruppdraget efter läsåret 2017-2018.
I flerårsstrategi 2018-2020 riktades uppdrag från kommunfullmäktige till barn- och
ungdomsnämnden att vidta åtgärder för att minska arbetsbelastning för lärare att frigöra mer
tid för undervisningen. Åtagandet har återrapporterats i vårbokslut och delårsbokslut.

Beredning
Arbetet med att minska arbetsbelastning och renodla läraruppdrag har pågått kontinuerligt
under längre tid. Det insatser som har pågått se senaste två läsåren har fokuserat på att
utveckla enheternas inre organisation. Det är rektor som beslutar om skolans inre
organisation enligt skollagen 2 kapitlet, 10§ dvs fattar beslut om personalens
ansvarsområde, schemaläggning, arbetslag, fördelning av elever i klasser och grupper. Det
finns 17 st grundskolor med olika förutsättningar med antal elever och personalgruppernas
och arbetslagens storlek. Rektorerna har arbetat med att hitta lösningar för sina skolor i
samverkan med de fackliga organisationerna och vidtagit olika åtgärder. Flera skolor har sett
över arbetslag och hur lärare arbetar, på F-6 skolorna arbetar lärare oftare i fler klasser än
tidigare, t ex att två lärare har gemensamt ansvar att undervisa i två parallell- klasser för att
lärarna har olika behörigheter. De får därmed färre ämnen att undervisa i, samtidigt som de
möter fler elever. Andra åtgärder som är vidtagna är samrättning vid nationella prov, samt att
skolor har sett över vilka personalkategorier som har rastverksamhet och bussvakt.
Rektorerna har utifrån nuvarande elevpeng inte kunnat öka antalet anställda i förhållande till
elevantal, utan har fått omorganisera inom enheten genom att omfördela arbetsuppgifter.
Detta medför att det har funnits mycket begränsade möjligheter att föra in nya och andra
roller. De skolor som är större och som har en större personalgrupp har kunnat göra större
förändringar. Något som har försvårat detta uppdrag är att det är en ökad personalrörlighet
och att allt mer tid går åt till att rekrytera personal.

Framtid och fortsatt arbete:
Inför nuvarande läsår 2018-2019 fortsätter arbetet med att hitta nya sätt att förändra
skolornas inre organisation utifrån nuvarande förutsättningar. En av 7-9 skolorna testar ny
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modell med studiepedagog d.v.s. heltidsmentor läsåret 2018-2019. Härigenom kommer
lärare att avlastas tillförmån för undervisning.

Detta är även ett uppdrag som dessutom är beroende av både statliga och kommunala
åtgärder. Skolverket arbetar nu med åtgärder som kommer att påverka och förändra
förutsättningar kring t ex rättning av nationella prov. Dessa åtgärder kommer dock inte att
vidtas under 2018 utan längre fram. Förvaltningen arbetar vidare med åtgärder som har
tagits fram i samverkan i det systematiska arbetsmiljöarbetet och handlingsplan
medarbetarenkät.
Inom GR och andra lärosäten pågår arbete med att utveckla nya kompetenser som t ex
specialistutbildade barnskötare, lärarassistenter och resurspedagoger. Branschråd för
förskola har startat upp inom GR. Detta ger nya förutsättningar att arbeta vidare med att
renodla läraruppdrag. Arbetet fortsätter under 2019
Ekonomisk bedömning
Förlag till beslut innebär inga kostnader.
Förslag till beslut
Barn- och ungdomsnämnden tar del av uppföljning att minska arbetsbelastning och frigöra
mer tid till undervisning av lärare.
FörvaltningschefCecilia Knutsson
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Uppföljning av Alingsås
kommuns policy för
funktionshinderfrågor
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Datum:
Handläggare:
Direktnr:
Diarienr:

2018-11-01
Cecilia Knutsson
0322-61 64 22
2018.487 BUN

Barn- och ungdomsnämnden

Uppföljning av Alingsås kommuns policy för
funktionshinderfrågor
Ärendebeskrivning
Uppföljning av Policy för funktionshinderfrågor har skickats ut till samtliga nämnder som ska
svara på frågor kring hur nämnderna har arbetat med handlingsplaner och vilket arbete som
görs, samt vilka konkreta mål och åtgärder som inarbetats i kommun- och nämndbudget.
Svar från nämnderna ska skickas till kommunstyrelsen senast 27 november. Detta ärende
ska därmed justeras omedelbart.

Förvaltningens yttrande
Arbete med kommunens policy för funktionshinderfrågor utgår ifrån mål; medvetenhet/
bemötande, tillgänglighet, delaktighet samordning/samverkan. Detta är frågor som barn- och
ungdomsnämndens verksamheter aktivt arbetar med enligt de styrdokument som finns i
skollag, kursplaner och läroplaner och att alla barn och elever ska ha möjlighet att gå i
förskola, grundskola eller grundsärskola. Det ingår i verksamhetens kärnuppdrag att arbeta
med särskilt stöd och göra lärmiljöer tillgängliga. När policyn var beslutad av KF antog barnoch ungdomsnämnden handlingsplaner för 2011 och 2012 för att samla och visa på de olika
åtgärder som vidtogs inom verksamheten och i samverkan med andra aktörer. Riktade
insatser görs utifrån nämndens systematiska kvalitetsarbete och utifrån det
fortbildningsbehov som finns. Det finns ett kontinuerligt behov av att arbeta med att göra
lärmiljöer tillgängliga och det finns bra stöd från Specialpedagogiska myndigheten i olika
former med riktade fortbildningar och olika stödmaterial. Riktade insatser och uppdrag
tydliggörs även i Barn- och ungdomsnämndens flerårsstrategier under mandatperioden.
Utifrån att arbete med att göra lärmiljöer tillgängliga är ett kontinuerligt arbete och ingår i
barn- och ungdomsnämndens kärnuppdrag ges nedan exempel på insatser som gjorts under
mandatperioden.

Medvetenhet/bemötande
-

Hur har ni bidragit till att kunskapen om funktionshinderfrågor hos anställd personal och
förtroendevalda har ökat?
- I verksamheterna fortbildats personal kontinuerligt kring att göra lärmiljöer tillgängliga i
förskola, grundskola och grundsärskola. Det gäller bl a NPF och barn i behov av särskilt
stöd SPSMs studiepaket och SPMs Datematerial tillgängliga lärmiljöer som finns för
förskola till gymnasiet. (Delaktighet, Attityd, Tillgänglighet, Elever). Ett annat exempel är
TAKK (tecken som alternativ och kompletterande kommunikation) i förskolan för att
främja språkutveckling och arbeta med språkstörningar. Riktade insatser har gjorts kring
fortbildning för personal som har barn med hörselnedsättning och andra
funktionsnedsättningar.
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-

Hur har ni spridit information för att öka medvetandet om funktionshinderfrågor inom
förskola, grundskolan, gymnasieskolan samt vuxenutbildningen?
- I skollag, läroplan och kursplaner framgår allas lika värde och mänskliga rättigheter och
att arbeta för att öka medvetande bland barn och elever och hos vårdnadshavare. Liksom
svar ovan för personal. Elever i skolår 5 har varit målgrupp för KOM LOSS mässan som
har varit en gemensam återkommande aktivitet under 5 år. Se info om KOM LOSS på
kommunens hemsida.

Tillgänglighet
-

Vad har ni gjort för att era offentliga lokaler och allmänna platser är mer tillgängliga för
alla invånare?
Verksamheten är i stort tillgänglighetsanpassad, men ytterligare insatser behövs. Insatser
vidtas kontinuerliget efter behov. Nya lokaler är alltid tillgänglighetsanpassade och även
utemiljöer.

-

Hur har arbetat för att ha information tillgänglig för alla invånare?
I verksamheten har barn och elever tillgång till olika läromedel, i skolår 7-9 har alla elever
ett personligt lärverktyg, i skolår f-6 delar elever lärverktyg, men barn i behov av särskilt
stöd kan ha ett personligt lärverktyg. Via lärverktyg kan elever få tillgång till
inläsningstjänst och talsyntes, samt andra läromedel. Informationskanaler är för
vårdansahavare Arena för lärande och för allmänhet hemsida. Andra åtgärder för
tillgänglighet är e-tjänster, tillgänglighet för besök och personlig service.

-

På vilket sätt har ni beaktat tillgänglighetsperspektivet i upphandling av varor och tjänster
samt vid anlitande av konsulter?
Via upphandlingsenheten och i upphandlingsunderlag.

Delaktighet
-

Vilka åtgärder har gjorts för att personer med funktionsnedsättning har givits lika
möjligheter att delta i samhällslivet?
Alla barn och elever ska vara delaktiga i förskolan och skolan, det ingår i vårt
huvuduppdrag. Att utveckla tillgängliga lärmiljöer är ett ständigt pågående arbete. Vad
gäller fysisk tillgänglighet är den relativt god i alla förskolor och skolor och även
förvaltningskontor. Åtgärder vidtas med fastighetsägaren vid behov. Vid ny- och
ombyggnation görs åtgärder för att öka fysisk tillgänglighet. När det gäller övriga
funktionsnedsättningar arbetar verksamheten konstant med att utveckla lärmiljöer och
med kompetensutveckling inom t ex npf.

-

Vilka möjligheter har ni skapat för att personer med funktionsnedsättning har fått tillgång
till meningsfullt arbete/aktivitet eller utbildning?
Se tidigare svar, samt att det finns några lönebidrags anställningar i förvaltningen.

Samordning/samverkan
-

Vilka samarbetsformer mellan nämnder/förvaltningar/bolag, som berör personer med
funktionsnedsättning, har ni varit delaktiga i under nuvarande mandatperiod?
Årligt möte med KFR och samverkan inom BUS – med berörda nämnder, samt
Närvårdssamverkan/ SAMLA och Västbus, samt Specialpedagogiska myndigheten.
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Ekonomisk bedömning
Beslutet innebär inte några kostnader.
Förslag till beslut
Barn- och ungdomsnämnden godkänner uppföljning av funktionshinderfrågor.
Beslutet ska skickas till
Kommunstyrelsen

Cecilia Knutsson
Förvaltningschef
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Remiss

Instans

2009-09-0325
Sida 1 (1)

Kommunledningskontoret
Handläggare

Robert Gustafsson
Telefon

0322-61 61 51

Samtliga nämnder och bolag

e-postadress

robert.gustafsson@alingsas.se

Dnr 2018.647 KS

Begäran om svar
Följebrev till nämnder inför utvärdering av Alingsås kommuns policy för
funktionshinderfrågor
Kommentar
Bifogat finner ni ett frågeformulär angående den uppföljning av Alingsås
kommuns policy för funktionshinderfrågor som ska göras varje år. Svarsdatum
är satt utifrån att ärendet ska behandlas på kommunstyrelsens arbetsutskott
den 5 december 2018.

Remissinstanser
Samtliga nämnder och bolag

Svar ska ha inkommit senast: 9 november 2018
Yttrandet skickas till kommunstyrelsen för diarieföring.

Med vänlig hälsning
Julia Johansson
Registrator

Bilaga:
Brev till nämnderna angående utvärdering av Alingsås kommuns policy för
funktionshinderfrågor

Alingsås kommun
Postadress: 441 81 Alingsås  Besöksadress: Rådhuset, Stora torget
Telefon: 0322-61 60 00  Fax: 0322-61 67 30  E-post: kommunstyrelsen@alingsas.se 
Webbplats: www.alingsas.se
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Alingsås kommuns policy för funktionshinderfrågor
Antagen av kommunfullmäktige 23 mars 2011, § 34.

Inledning
Policyn utgår från Förenta Nationernas (FN) konvention om rättigheter för personer
med funktionsnedsättning. Konventionen har antagits av Sveriges riksdag och den
trädde i kraft i Sverige januari 2009. Sverige har därmed juridiskt förbundit sig att
främja, skydda och säkerställa rättigheter för personer med funktionsnedsättning.
Grundtanken i reglerna är delaktighet och jämlikhet för personer med
funktionsnedsättning inom samhällets alla områden. Konventionen består av ett antal
artiklar som listar nödvändiga åtgärder inom samtliga livsområden och kan användas
som riktlinjer för vilka åtgärder som behövs för att personer med funktionsnedsättning
ska få sina rättigheter uppfyllda.
Alingsås kommuns policy för funktionshinderfrågor skall vara en naturlig del i all
kommunal planering och budgetarbete men också ett verktyg i det dagliga livet för att
kunna förverkliga målen med policyn.
Det är viktigt att komma ihåg att skilja på funktionsnedsättning och funktionshinder,
där funktionshinder kommer från ett samspel mellan personer med
funktionsnedsättningar och hinder som är betingade av attityder och miljön, vilka
motverkar deras fulla och verkliga deltagande i samhället på lika villkor som andra.
Ansvar och uppföljning
Policyn skall gälla för alla kommunala verksamheter, nämnder samt av kommunen
helägda eller delägda bolag. Kommunstyrelsen har en övergripande och
samordnande funktion. Socialnämnden, som enligt sitt reglemente har personer med
funktionsnedsättning som målgrupp, är sakkunnig inom området.
Nämnderna skall komplettera policyn med handlingsplaner. Dessa skall visa vilka
konkreta åtgärdsförslag som krävs för att nå målsättningen om full tillgänglighet och
delaktighet inom respektive nämnds ansvarsområde. Konkreta mål och åtgärder skall
inarbetas i kommun- och nämndbudget.
Kommunstyrelsen ansvarar för uppföljning av policyn. Uppföljning regleras enligt
kommunens styrmodell. En samlad utvärdering av policyn skall göras i slutet av
mandatperioden.
Nu är det dags att samla in vad de olika nämnderna har gjort för handlingsplaner för
att komplettera policyn. Det här är en bra tid att se tillbaka på allt bra arbete som
läggs ner ute i nämnder/förvaltningar/bolag för att alla invånare ska kännas sig
välkomna/ delaktiga i ert arbete, inte minst personer med funktionsnedsättning.

Frågeformuleringarna bygger på de strategier som är uppställda i policyn och vilka
som är ansvariga är satta inom parentes efter frågeställningen. Svar ska vara
inskickat till robert.gustafsson@alingsas.se senast 9/11 -18.
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Medvetenhet/bemötande
-

-

Hur har ni bidragit till att kunskapen om funktionshinderfrågor hos anställd
personal och förtroendevalda har ökat? (Alla nämnder/bolag)
Hur har ni spridit information för att öka medvetandet om funktionshinderfrågor
inom förskola, grundskolan, gymnasieskolan samt vuxenutbildningen? (Barnoch ungdomsnämnden, Utbildningsnämnden)
Hur har näringslivet och övriga kommuninvånare fått information kring
funktionshinderfrågor? (Kommunstyrelsen)

Tillgänglighet
-

Vad har ni gjort för att era offentliga lokaler och allmänna platser är mer
tillgängliga för alla invånare? (Alla nämnder/bolag)
Hur har arbetat för att ha information tillgänglig för alla invånare? (Alla
nämnder/bolag)
På vilket sätt har ni beaktat tillgänglighetsperspektivet i upphandling av varor
och tjänster samt vid anlitande av konsulter? (Alla nämnder/bolag)
Vilka insatser har gjorts för att tillgodose invånarnas behov av kollektiva
transporter? (Kommunstyrelsen)

Delaktighet
-

-

Vilka åtgärder har gjorts för att personer med funktionsnedsättning har givits
lika möjligheter att delta i samhällslivet? (Alla nämnder/bolag)
Vilka möjligheter har ni skapat för att personer med funktionsnedsättning har
fått tillgång till meningsfullt arbete/aktivitet eller utbildning? (Alla
nämnder/bolag)
Hur tillgodoser ni att personer med funktionsnedsättning har lika möjligheter till
kultur- och fritidsaktiviteter? (Kultur- och fritidsnämnden)

Samordning/samverkan
-

-

Vilka samarbetsformer mellan nämnder/förvaltningar/bolag, som berör
personer med funktionsnedsättning, har ni varit delaktiga i under nuvarande
mandatperiod? (Alla nämnder/bolag)
Vilka former för samverkan mellan kommunen och föreningar för personer
med funktionsnedsättningar finns? (kommunstyrelsen)
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Remissvar- Biblioteksplan
2019-2022 för Alingsås
kommun
9
2018.491 BUN
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Datum:
Handläggare:
Direktnr:
Diarienr:

2018-10-24
Cecilia Knutsson
0322-61 64 22
2018.491 BUN

Barn- och ungdomsnämnden

Remissvar - Biblioteksplan 2019-2022
Ärendebeskrivning
Den nuvarande biblioteksplanen för Alingsås kommun gäller under perioden 2017-2018 och
en ny biblioteksplan ska antas av Kommunfullmäktige att börja gälla från 2019. Kultur- och
fritidsnämnden har skickat förslag till ny biblioteksplan för yttrande senast den 30 november
2018.

Förvaltningens yttrande
De tre biblioteksnämnderna barn- och ungdomsnämnden, utbildningsnämnden och
utbildningsnämnden har haft i uppdrag att revidera den nuvarande biblioteksplanen och har
tagit fram ett förslag till ny biblioteksplan 2019-2022.
I förslag finns fem fokusområden som nämnderna ska arbeta med under kommande
fyraårsperiod, det är:
-

Tillgänglighet
Brett utbud samt fokus på barn och unga
Stöd i ett livslångt lärande
Rätten till ett språk
Skolbiblioteken – en pedagogisk resurs.

I förslag till ny biblioteksplan 2018-2022 breddas fokusområden och skolans nationella
styrdokument avseende skolbiblioteken har särskilt beaktats och att planen även tar hänsyn
till förskolans roll i att skapa en god språklig start i ett barns liv.

Skolbiblioteken i Alingsås kommuns grundskolor måste fortsätta utvecklas i enlighet med
skolans styrdokument. Barn- och ungdomsnämnden måste under den kommande perioden
arbeta vidare med att utveckla skolbibliotek.
I förslaget till bibliotekplan föreslås att biblioteksplanen ska följas upp i biblioteksnämnderna
varje år. Det blir därmed en del i barn- och ungdomsnämnden systematiska kvalitetsarbete
att följa upp hur huvudmannen organiserar och utvecklar skolbibliotekens roll och funktion i
skolorna i Alingsås.
Barn- och ungdomsnämnden behöver ta fram en plan för att utveckla skolbiblioteken och öka
likvärdighet, samt göra skolbiblioteken till en tidenlig resurs i skolan.
Ekonomisk bedömning
Biblioteksplanen bedöms kunna genomföras inom befintlig budgetram.
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Förslag till beslut
Barn- och ungdomsnämnden tillstyrker förslag till biblioteksplan.

Beslutet ska skickas till
Kultur- och fritidsnämnden

Cecilia Knutsson
Förvaltningschef
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Remiss

Instans

2018-10-23
Sida 1 (1)

Kultur- och fritidsnämnden
Handläggare e-postadress

Mottagare:

johan.edgren@alingsas.se

Barn- och ungdomsnämnden

pernilla.melin@alingsas.se

Utbildningsnämnden

310772

Begäran om svar/yttrande på remiss
Remiss Biblioteksplan 2019-2022

Kultur- och fritidsförvaltningen, barn- och utbildningsförvaltningen och
utbildningsförvaltningen har arbetat fram ett förslag till ny biblioteksplan som föreslås
gälla från och med 2019 till 2022. Kultur-och fritidsförvaltningen har lett arbetet och
kultur- och fritidsnämnden har beslutat att sända förslaget på remiss till berörda
nämnder med önskan om svar senast den 30 november 2018.
Förslag till biblioteksplan inklusive protokollsutdrag sänds med detta remissbrev till
respektive förvaltning för registrering.

Remissinstanser
Barn- och ungdomsnämnden
Utbildningsnämnden
Svar ska ha inkommit senast: 30 november

Med vänlig hälsning
Pernilla Melin

Bilaga:

Protokollsutdrag från KFN § 56 181022
Förslag till ny Biblioteksplan 2019-2022 i Alingsås kommun

Alingsås kommun
Postadress: 441 81 Alingsås • Besöksadress: Rådhuset, Stora torget
Telefon: 0322-61 60 00 • Fax: 0322-61 67 30 • E-post: kommunstyrelsen@alingsas.se •
Webbplats: www.alingsas.se
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Biblioteksplan 2019-2022 för Alingsås kommun
Inledning, syfte och uppföljning
I biblioteksplanen presenteras biblioteksverksamheten i Alingsås kommun. Planen är
ett strategiskt dokument som anger riktningen för de fokusområden som biblioteken
kommer att arbeta med under fyraårsperioden 2019-2022. Uppföljning av
biblioteksplanen sker kontinuerligt och ska följas upp i biblioteksnämnderna i oktober
varje år.
Alingsås folkbibliotek och skolbibliotek sorterar politisk under två olika nämnder. Folkoch gymnasiebiblioteket styrs politiskt av kultur- och utbildningsnämnden.
Grundskolans bibliotek samt förskoleverksamheten styrs av barn- och
utbildningsnämnden. Biblioteksplanen samlar dock samtliga bibliotek under en plan
som är fastställd i kommunfullmäktigte.
Biblioteken är en arena för integration och det demokratiska samtalet och möjliggör
människors delaktighet i samhällsutvecklingen.
Biblioteken erbjuder kulturupplevelser för både barn, ungdomar och vuxna vilket bidrar
till Alingsås utveckling. Genom läsfrämjande insatser ökar barns och elevers
förutsättningar för fortsatta studier, arbete och möjligheter att kunna delta aktivt i
samhällsutvecklingen. Biblioteken bidrar till ökad mångfald genom att tillhandahålla
olika typer av medier på många olika språk och för många olika målgrupper.
Styrande dokument
Bibliotekslagen utformas i enlighet med bibliotekslagen (SFS 2013:801) och skollagen
(SFS 2010:800). Även Läroplan för grundskolan samt för förskoleklassen och
fridshemmet (Lgr 11) och Läroplan för gymnasieskolan (Gy 2011) ligger till grund för
arbetet med biblioteksplanen.
Enligt biblioteklagen (SFS 2013:801) ska alla kommuner och landsting anta en
biblioteksplan för sin verksamhet. Bibliotekslagen anger biblioteksverksamhetens
ändamål, ansvarsfördelning och prioriterade grupper. Utifrån dessa förutsättningar
skapar varje huvudman en biblioteksplan. Biblioteken i det allmänna biblioteksväsendet
ska verka för det demokratiska samhällets utveckling genom att bidra till
kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning samt främja litteraturens ställning och
intresset för bildning, upplysning och utbildning och forskning samt kulturell verksamhet
generellt.
Biblioteksverksamhet ska finnas tillgängliga för alla. Särskild uppmärksamhet ska
ägnas åt de nationella minoriteterna, personer som har annat modersmål än svenska
och personer med funktionsnedsättning. Folkbiblioteket ska vara anpassat till
användarens behov, dess utbud skall präglas av allsidighet och kvalitet. Barns och
ungdomars läslust och språkutveckling ska särskilt främjas. Folkbibliotek ska verka för
att öka kunskapen om hur informationsteknik kan användas för kunskapsinhämtning,
lärande och delaktighet i kulturlivet.
Alingsås kommun, Kultur- och fritidsförvaltningen
Postadress: 441 81 Alingsås
Besöksadress: Kungsgatan 9 våning 3
Telefon: 0322-61 60 00, E-post: kultur.fritid@alingsas.se
Webbadress: www.alingsas.se, www.alingsaskulturhus.se
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Enligt skollagen (SFS 2010:800) ska eleverna i grundskolan, grundskolan,
grundsärskolan, specialskolan, sameskolan, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan
ha tillgång till skolbibliotek. Enligt skolverket ska alla elever ha tillgång till ett
skolbibliotek antingen i de egna skollokalerna eller inom ett rimligt avstånd till skolan.
Skolbibliotek ska vara en del av skolans pedagogiska verksamhet med uppgift att
stödja elevernas lärande kring språklig förmåga och digital komptens. Det ska vara en
aktiv part i att utveckla läslust och intresse för litteratur och ska stimulera och fördjupa
elevernas medie- och informationssökarkompetens för ökad delaktighet i ett
demokratiskt samhälle. Verksamheten ska vara till för alla elever oavsett vilka behov de
har eller vilka ämnen de läser för tillfället.
Regeringen har gett Kungliga Biblioteket (KB) i uppdrag att ta fram en nationell
biblioteksstrategi. Den ska ge svar på hur de svenska biblioteken långsiktit ska
utvecklas. Arbetet med den nationell biblioteksstrategi ska vara klar och presenteras
under 2019. Denna strategi kan komma att påverka biblioteksverksamheterna varför
bibliotekplanen kan komma att revideras i enlighet med denna.

Fokusområden för biblioteken i Alingsås kommun
Tillgänglighet
Alingsås huvudbibliotek som tillsammans med filialerna i Ingared och Sollebrunn ingår i
Alingsås kulturhus är meröppna biblioteket. Tillsammans med samverkande
verksamheter utgör de ett kraftfullt verktyg för att ge tillfälle till upplevelser och
problematisera aktuella samtidsfrågor. Folkbiblioteken ska vara tillgängliga
mötesplatser och litterära upplevelsecentra för en bred allmänhet. Bibliotekens
grundläggande syfte är att förmedla kunskap, information, främja demokrati och ge
förströelse till kommunens invånare i en trivsam och inbjudande miljö.
Detta ska ske genom att tillhandahålla en varierad uppsättning av informationskällor,
samt på kvalitetsmässiga grunder utvalt mediabestånd baserat på invånarnas behov
och önskemål. Alingsås bibliotek bevakar utvecklingen av och tillgänglighet till e-media,
både strömmande och i textform för största möjliga kvalitativa utbud till lägsta kostnad.
Särskilda satsningar genomförs i syfte att minska det digitala utanförskapet.
Brett utbud samt fokus på barn och unga
Folkbibliotekets verksamhet och innehåll skall kännas meningsfullt, överraskande och
aktuellt för flertalet alingsåsare, samtidigt som prioriterade målgrupper ska stimuleras
särskilt till deltagande.
Biblioteken ska utveckla konkreta strategier för att nå en större brädd av föräldrar med
ett särskilt fokus på föräldrar med barn som har ett annat modersmål än svenska.
Folkbiblioteket ska rikta särskida resurser till gruppen barn och unga.
Stöd i ett livslångt lärande
Tillskapandet av en ny nämnd, kultur- och utbildningsnämnden, ökar möjligheterna till
Alingsås kommun, Kultur- och fritidsförvaltningen
Postadress: 441 81 Alingsås
Besöksadress: Kungsgatan 9 våning 3
Telefon: 0322-61 60 00, E-post: kultur.fritid@alingsas.se
Webbadress: www.alingsas.se, www.alingsaskulturhus.se
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synergieffekter då verksamheten griper in i varandra genom gemensamma målgrupper
och likartade uppdrag.
Kulturhuset ska tillsammans med Utbildningens hus arbeta för att nå
vuxenstuderanden på alla nivåer med anpassad biblioteksverksamhet.
Gymnasiebiblioteket ska erbjuda litteratur- och databasservice även till
vuxenstuderande elever. Fjärrlån och kopiebeställningar administreras genom
folkbiblioteken.
Rätten till ett språk
Förskolan har en viktig roll att spela för att skapa en god språklig start i ett barns liv.
Tidiga insatser i förskolan kan stärka ett barns språkutveckling och i förlängningen
främja ett barns läsförmåga.
Förskolan och folkbiblioteket utvecklar samverkansformer i syfte att främja
språkutveckling och läsmotivation för de yngsta barnen.
Skolbiblioteken – en pedagogisk resurs
Skolbibliotekens övergripande mål är att vara ett stöd för eleverna i deras
måluppfyllelse.
Skolbiblioteken ska vara en tydlig del av skolans pedagogiska vision framförallt vad
gäller medie- och informationskunnighet såsom källkritik och informationssökning.
I skolans digitaliseringsarbete är skolbiblioteket en viktig del där ”Arena för lärande” ska
samla och tillgängliggöra digitala resurser.
Likt folkbiblioteket har skolbiblioteken ett läsfrämjande uppdrag där
biblioteket ska erbjuda litteratur anpassad till de olika målgrupperna.
Biblioteksråd och samverkan över biblioteksnämnderna
Kultur- och utbildningsnämnden och barn-och ungdomsnämnden ska samverka i
övergripande biblioteksfrågor med utgångspunk i den gemensamt framtagna
biblioteksplanen.
Biblioteksrådet är det organ som ska styra och utveckla samordningen av
biblioteksverksamheten i kommunen. Representanter till rådet utses av
förvaltningschefen i respektive biblioteksförvaltning. Kultur- och
utbildningsförvaltningen är sammankallande till dessa biblioteksråd.

Alingsås kommun, Kultur- och fritidsförvaltningen
Postadress: 441 81 Alingsås
Besöksadress: Kungsgatan 9 våning 3
Telefon: 0322-61 60 00, E-post: kultur.fritid@alingsas.se
Webbadress: www.alingsas.se, www.alingsaskulturhus.se
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Kultur- och fritidsnämnden
Protokoll
2018-10-22

§ 56 2018.135 KFN

Biblioteksplan 2019-2022 för Alingsås kommun
Ärendebeskrivning
Den nuvarande biblioteksplanen för Alingsås kommun gäller under perioden 2017-2018 och
antogs av kommunfullmäktige den 14 december 2016 § 283.
En ny biblioteksplan ska därmed antas att börja gälla från och med 2019. De tre
biblioteksnämnderna kultur- och fritidsnämnden, barn- och ungdomsnämnden och
utbildningsnämnden har därför haft i uppdrag att revidera den nuvarande biblioteksplanen.
Ett förslag till ny biblioteksplan har tagits fram.
Beredning
Förvaltningen har i skrivelse den 18 oktober angett följande:
Enligt bibliotekslagen (SFS 2013:801) ska det finnas en biblioteksplan i varje kommun.
Alingsås kommun har ett biblioteksråd vilket består av tjänstepersoner från alla tre
biblioteksförvaltningar. Biblioteksrådet har reviderat biblioteksplanen inför 2019. Samtliga tre
förvaltningar har därmed varit delaktiga i framtagandet av planen vilket har resulterat i förslag
till fem fokusområden som nämnderna ska arbeta med under kommande fyraårsperiod, vilka
utgörs av:
·
·
·
·
·

Tillgänglighet
Brett utbud samt fokus på barn och unga
Stöd i ett livslångt lärande
Rätten till ett språk
Skolbiblioteken– en pedagogisk resurs

I nuvarande biblioteksplan (KF 2016-12-14 § 283) är folkbibliotekets roll och fokusområden
en central utgångspunkt. I förslaget till ny biblioteksplan 2019-2022 breddas fokusområdena
ytterligare och skolans nationella styrdokument avseende skolbiblioteken har särskilt
beaktats. Planen tar även hänsyn till förskolans roll i att skapa en god språklig start i ett
barns liv.
Innan biblioteksplan 2019-2022 översänds till kommunfullmäktige för fastställande översänds
förslag till biblioteksplan till utbildningsnämnden och barn- och ungdomsnämnden för
yttrande.
Förslag till ny biblioteksplan för 2019-2022 billäggs tjänsteskrivelsen.
Ekonomisk bedömning
Biblioteksplanen bedöms kunna genomföras inom befintlig budgetram.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 15 oktober § 33.
Beslut
Kultur- fritidsnämnden godkänner förslag till ny biblioteksplan och översänder den för
yttrande till utbildningsnämnden och barn- och ungdomsnämnden. Svar ska ha inkommit
senast den 30 november.
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personal inom Barn- och
ungdomsförvaltningen
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Datum:
Handläggare:
Direktnr:
Diarienr:

2018-10-26
Johanna Lygner
6342
2018.499 BUN

Barn- och ungdomsnämnden

Kartläggning av obehörig personal inom Barn- och
ungdomsförvaltningen – nuläge ht 2018-2019
Ärendebeskrivning
Kompetensförsörjning och kompetensbrist är barn- och ungdomsnämndens största utmaning
i dagsläget.
Förvaltningen har tagit fram ett nuläge och inventerat hur det ser ut i förskola och grundskola
med obehöriga förskollärare och lärare som arbetar i verksamheterna (se bilagor). Dessa
medarbetare vikarierar på legitimerade tjänster med stöd av skollagen. Förvaltningen har
även kartlagt antalet outbildade barnskötare.

Beredning
Förvaltningen kan konstatera att det är fler outbildad personal i verksamheten än vid tidigare
jämförelser. I denna kartläggning ingår både vakanser av tjänster, men även det
tjänsteunderlag som uppstår när tillsvidare anställd personal arbetar deltid.
Grundskolan har en högre andel outbildad pedagogisk personal i jämförelse med förskolan.
Sollebrunns skola utmärker sig och har flest obehöriga lärare, totalt 12 stycken. Team Bjärke
har under en längre tid haft svårt att rekrytera personal till sina utannonserade tjänster. En
orsak kan vara att Bjärke ligger utanför Alingsås tätort.
Inom förskolan finns totalt 10 obehöriga förskollärare. Även här finns svårighet att anställa
behörig personal, särskilt vad gäller konkurrensen gällande löneläget gentemot våra
grannkommuner.
Flera utav de medarbetare som idag är anställda som obehöriga förskollärare och lärare
utbildar sig parallellt och möjlighet finns då till en tillsvidareanställning då legitimation är
erhållen. Rekrytering för att i stället anställa behörig personal på dessa tjänster är inplanerad
inför 2019.
Vad gäller outbildade barnskötare har samtliga i kartläggningen en tillsvidareanställning.
Förvaltningen har påbörjat samtal kring möjlighet att påbörja barnskötarutbildning via
Komvux, samt även erbjuda valideringsutbildning för de barnskötare som har annan
pedagogisk utbildning men som inte har en examen som barnskötare. Omvärldsbevakning
sker också via branschrådet i GR där man diskuterar hur en barnskötarutbildning ska
definieras på regional nivå.
Förvaltningen har fördjupat samarbetet med högskolan Väst och kommer att vara med i
pilotutbildning AIL, arbetsintegrerat lärande där Bjärke och Långared kommer att vara de
skolor som ingår.
Vidare pågår arbete med att föra in kompletterande kompetenser, såsom nya befattningar.

Page 100 of 116

Ekonomisk bedömning
Beslutet innebär inga kostnader.
Förslag till beslut
Barn- och ungdomsnämnden tar del av kartläggning och lägger informationen till
handlingarna.

Beslutet ska skickas till
Klicka här för att fylla i vilka beslutet ska skickas till.

Cecilia Knutsson
Förvaltningschef

Johanna Lygner
HR-konsult
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Datum:
Handläggare:
Direktnr:
Beteckning:

181025
Johanna Lygner
6342
HR-konsult
Bilaga 1

Kartläggning grundskola
Team

Obehöriga
grundskollärare
antal

Befattningar

Sysselsättningsgrad
i%

Bjärke

12

Grundskollärare
tidigare
Grundskollärare
senare
Lärare trä- och
metallslöjd
Speciallärare
Speciallärare

7 st 7-90%
5 st 100%

Ängabo

1

Kullingsberg/Stadsskogen

1

Lärare trä- och
metallslöjd

55%

Hemsjö/Ingared/Ödenäs/VB

1

Musik

20%

Noltorp

4

Grundskollärare
tidigare

Två st 60-80%
Två st 100%

Grundskollärare
senare
Lärare trä- och
metallslöjd
Lärare
textilslöjd
Grundskollärare
tidigare

Tre st 20-60%

Grundskollärare
senare
Speciallärare
Lärare trä- och
metallslöjd

8 st 7-90%
12 st 100%

100%

En inväntar
legitimation
Lendahl/Långared

3

Nolby

2

Två st 100%

1 inväntar
legitimation
Centrum 7-9

20
5 inväntar
legitimation

Totalt

46

Alingsås kommun, Barn- och ungdomsförvaltningen
Postadress: 441 81 Alingsås • Besöksadress: Kungsgatan 9
Telefon: 0322-61 63 50 • Fax: 0322-10 239 • E-post: barn.ungdom@alingsas.se
Webbplats: www.alingsas.se
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Datum:
Handläggare:
Direktnr:
Beteckning:

181025
Johanna Lygner
6342
HR-konsult

Bilaga 2

Kartläggning förskola
Team

Obehöriga
förskollärare
antal

Bjärke

2

1 st 75%
1 st 100%

3

Ängabo

3

1 st 80%
2 st 100%

2

Kullingsberg/Stadsskogen

1

100%

13

Hemsjö/Ingared/Ödenäs/VB

0

Noltorp

2

Lendahl/Långared

0

Nolby

2

Totalt

10

Sysselsättningsgrad i %

Outbildade
barnskötare

9
1 st 60%
1 st 100%

7
7

100%

9

50

Alingsås kommun, Barn- och ungdomsförvaltningen
Postadress: 441 81 Alingsås • Besöksadress: Kungsgatan 9
Telefon: 0322-61 63 50 • Fax: 0322-10 239 • E-post: barn.ungdom@alingsas.se
Webbplats: www.alingsas.se
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Uppföljning av
kontaktpolitikerorganisation
2015-2018
11
2018.482 BUN
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Datum:
Handläggare:
Direktnr:
Diarienr:

2018-10-26
Magdalena Tavakol Karlsson
6346
2018.482 BUN

Barn- och ungdomsnämnden

Uppföljning av kontaktpolitikerorganisationen
Ärendebeskrivning
Den 22 maj 2012 fattade barn- och ungdomsnämnden beslut om en ny
kontaktpolitikermodell som fortskridit sedan dess. Under mandatperioden 2015-2018 har
samtliga ledamöter och ersättare, med undantag ordförande och vice ordförande, i barn-och
ungdomsnämnden haft uppdrag som kontaktpolitiker. Politikerna har fördelats mellan
förvaltningens verksamheter; förskola, grundskola f-6 inkl. fritidshem, grundskola 7-9 och
grundsärskola.
Syftet med kontaktpolitiker är att ge ledamöter och ersättare ökad kunskap om verksamheten
samt att fungera som en länk mellan verksamhet och nämnd. I uppdraget som
kontaktpolitiker ingår att hålla sig informerad om tilldelad verksamhet samt att göra
studiebesök eller på annat sätt hålla upprätthålla kontakt med personal inom verksamheten.
Uppdraget har ansetts viktig ur ett verksamhetsperspektiv då personal gärna vill träffa
representanter för barn- och ungdomsnämnden för visa sin arbetsplats, dela med sig av
erfarenheter samt ställa frågor. Genom detta kan politiker få en bra grund för
ställningstaganden i det politiska uppdraget.
Förvaltningen anordnar fyra kvalitetsträffar per år med olika teman där politiker träffar
förvaltningsledning, rektorer och förskolechefer. Utöver dessa har förvaltningen arrangerat
ett antal studiebesök där politiker fått möjlighet att besöka olika verksamheter inom barn- och
ungdomsförvaltningen.
Beredning
Förvaltningen har utvärderat hur barn- och ungdomsnämndens representanter upplever att
kontaktpolitikerorganisationen fungerat under mandatperioden 2015-2018 och skickat ut en
enkät till barn- och ungdomsnämnden som består av 13 ledamöter och 9 ersättare. I
kontaktpolitikerorganisationen ingår ej ordföranden och vice ordföranden och därför ha
enkäten skickats till resterande 20 politiker varav 18 har svarat på enkäten.

Uppföljning
Gällande kvalitetsträffarna kan förvaltningen se att många politiker närvarar på dessa. Då det
sker byten av att ledamöter och ersättare under mandatperioden påverkar det hur många
tillfällen ledamoten/ersättaren haft möjlighet att gå. Så gott som alla respondenter upplever
att de fått mer kunskap om verksamheterna, haft möjlighet till dialog samt ställa frågor till
ledning, rektorer och förskolechefer under kvalitetsträffarna och studiebesöken. Alla
respondenter förutom en anser att det varit givande och meningsfullt med kontinuerligt
återkommande kvalitetsträffar.
På frågan om respondenterna varit på andra möten, träffar, studiebesök i form av
kontaktpolitiker svarar 10 stycken ja och 8 stycken nej. Det som framkommer generellt är att
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de som svarat ja, i första hand, varit på studiebesök i verksamheterna. Några har varit på
flera och några på något enstaka besök.
När det kommer till övrig kontakt (via e-post, telefonsamtal, etc.) med verksamhetens
personal (rektor, förskolechef, övrig personal) svarar 11 stycken att de haft kontakt med
någon av ovanstående och 7 stycken svarar att de inte haft det. Kontakten har främst
handlat om att kontaktpolitikern velat få en bild av verksamheten eller har haft koppling till
studiebesöken.
Hälften av respondenterna ser ett behov av fler organiserade möten med ledning och
skolledare, den andra hälften ser inget behov av det. Det som framkommer från de som ser
ett behov av fler möten är bland annat att det är givande med kvalitetsträffar, vikten av att få
träffa och samtala med skolledare som kan sin verksamhet bäst, få en förståelse för de
utmaningar som skolledarna står inför, bygga nätverk och att dessa tillfällen innehåller viktig
information. För de som inte såg ett behov med fler möten framkom bland annat att man
istället önskar ”gästbesök” på sammanträdena och att det efterfrågas möten i andra forum än
kvalitetsträffarna.

Framtid – ny mandatperiod
Av det som framkommit av svar i enkäten kan förvaltningen utläsa att det önskas mer
samordning gällande studiebesök i verksamheten och att många ser sin uppgift som
kontaktpolitiker som viktig och att den ska förvaltas väl. Det är viktigt att varje kontaktpolitiker
håller sig informerad och uppdaterad kring sin tilldelade verksamhet. Inför kommande
mandatperiod ser förvaltningen över om det finns möjlighet att vara mer behjälplig att
samordna möten och att tydliggöra vad kontaktpolitiker uppdraget innebär och vad som
förväntas. Samt att säkerställa att verksamheten har kännedom om
kontaktpolitikerorganisationen.
Ekonomisk bedömning
Beslutet innebär inga kostnader.
Förslag till beslut
Barn- och ungdomsnämnden tar del av uppföljningen och lägger informationen till
handlingarna.

Cecilia Knutsson
Förvaltningschef

Magdalena Tavakol Karlsson
Förvaltningssekreterare
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Kontaktpolitikerorganisationen- enkät 2018
Kontaktpolitikerna är indelade på följande sätt:
Verksamhet

Politiker från S, V och MP

Förskola

Anna Hansson (MP)
Nicola Ambrosetti Brolin
(MP)
Laila Freiholtz (S)
Stina Karlsson (V)
Gunnar Boija (MP)
Jenny Helgesson (S)
Ulf Unosson (S)
Karin Berg (V)
Anders Wengholm (S)
Helena Berglund (MP)

F-klass- skolår 6 och
fritidshem
Skolår 7-9

Grundsärskola

Frågor
1.

Är du ledamot eller ersättare?

Ledamot
Ersättare

10
8

12
10
8
6
4
2
0
Ledamot

Ersättare
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Politiker från M, L, KD, C och
SD
Marita Unosson (C)
Susanna Nerell (C)
Jonathan Bessou (M)
Viktor Edgren (M)
Noomi Hellgren (KD)
Per-Gordon Tranberg (M)
Linda Espeving (M)
Kerstin Kristensson (L)
Ghislain Kalombo (KD)
Mats Bjelkemyr (SD)

181026

2.

Förekomsten av antal kvalitetsträffar som du varit med på under
mandatperioden (ange på ett ungefär om du inte vet exakt)?

Person
1
2
3
1
1
2
1
2
2
1
1
1

Antal kvalitetsträffar
0
1
3
5
7
8
10
11
12
14
15
16

3,5
3
2,5
2
1,5
1
0,5
0
0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11
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12

13

14

15

16

181026

3.

Upplever du att de möten som ägt rum tillsammans med rektorer/förskolechef,
inom ramen för kvalitetsträffar och studiebesök, gett dig möjlighet att få mer
kunskap om verksamheten, möjlighet till dialog och ställa frågor?

Inte alls
Varken eller
Ja, något
I stor utsträckning

0
1
3
14

16
14
12
10
8
6
4
2
0
Inte alls

Varken eller

Ja, något
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I stor utsträckning

181026

4.

Upplever du att det har varit givande och meningsfullt med kontinuerligt
återkommande kvalitetsträffar?

Ja
Nej
Varken eller

17
1
0

18
16
14
12
10
8
6
4
2
0
Ja

Nej

Varken eller
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5.

Har du varit på andra möten, träffar, studiebesök etc. i form av kontaktpolitiker?
Om ja, hur många och vad har du varit på.

Ja
Nej

10
8

12
10
8
6
4
2
0
Ja

Nej

Kommentarar/synpunkter har kunnat lämnas under denna fråga. Dessa har
analyserats och redovisas i tjänsteskrivelsen.
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6.

Har du varit i kontakt med någon ifrån verksamheten (rektor, förskolechef,
personal) utifrån din roll som kontaktpolitiker? Om ja, hur många gånger och i
vilket syfte.

Ja
Nej

11
7

12
10
8
6
4
2
0
Ja

Nej

Kommentarar/synpunkter har kunnat lämnas under denna fråga. Dessa har
analyserats och redovisas i tjänsteskrivelsen.
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181026

7.

Anser du att det finns ett behov av fler organiserade möten med ledning,
skolledare etc? Motivera gärna ditt svar.

Ja
Nej

9
9

10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
Ja

Nej

Kommentarar/synpunkter har kunnat lämnas under denna fråga. Dessa har
analyserats och redovisas i tjänsteskrivelsen.

8.

Vilka övriga synpunkter vill du lämna som är kopplade till
kontaktpolitikerorganisationen.

Kommentarar/synpunkter har kunnat lämnas under denna fråga. Dessa har
analyserats och redovisas i tjänsteskrivelsen.
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Sammanträdestider för
Barn- och
ungdomsnämnden 2019
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2018.475 BUN
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Datum:
Handläggare:
Direktnr:
Diarienr:

2018-10-26
Magdalena Tavakol
6346
2018.475 BUN

Barn- och ungdomsnämnden

Sammanträdestiderför barn- och ungdomsnämnden 2019
Ärendebeskrivning
Barn- och ungdomsnämnden ska fatta beslut om sammanträdesdagar för 2019 för nämnden
(BUN) och arbetsutskottet (AU).
Förvaltningens yttrande
Barn- och ungdomsförvaltningen har upprättat ett förslag till sammanträdesdagar under
2019.
AU kl. 14.00
15 jan
5 feb
12 mars
9 april
8 maj (onsdag)
11 juni
10 sep
8 okt
12 nov
3 dec
14 jan (2020)

BUN kl. 14.00
8 jan (16.00- 17.00)
29 jan
19 feb heldag flerårsstrategi
26 mars
23 april
14 maj
25 juni
24 sep
22 okt
26 nov
17 dec
28 jan (2020)

Eftersom det är ny mandatperiod behöver barn- och ungdomsnämnden besluta om vilka
ledamöter och ersättare som ska ingå i barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott inför
mandatperioden 2019-2021 och därav behöver ett sammanträde äga rum den 8 januari.
Endast val till arbetsutskott kommer att behandlas vid detta tillfälle.
Arbetsutskottets första sammanträde infaller den 15 januari och första ordinarie
sammanträde infaller i Barn- och ungdomsnämnden den 29 januari.
I maj har AU och BUN lagts med en veckas mellanrum. Arbetsutskottets sammanträde
kommer att äga rum en onsdag med anledning av att Skolriksdagen infaller 6-7 maj.
Sammanträdena är preliminärt lagda på ovanstående vis för att kunna tillgodose
inlämninstider av beslut till Kommunstyrelsen samt andra deadlines och infallande av
helgdagar. Barn- och ungdomsförvaltningen inväntar Kommunstyrelsens inlämningstider och
därmed kan någon av ovanstående dagar komma att ändras.
Gruppmöten för barn- och ungdomsnämnden har under 2018 varit förlagda innan barn-och
ungdomsnämndens sammanträde och på begäran förekommit mellan föredragningar och
beslut. Förvaltningen föreslår samma arbetssätt för 2019.
Utöver sammanträdestider i nämnd och arbetsutskott kommer tid för kvalitetsträffar, de
beslutas i separat ärende.

Page 115 of 116

Ekonomisk bedömning
Det är samma antal nämnder och arbetsutskott som 2018 och en extra konstituerande
nämnd utifrån ny mandatperiod och medel avsätts i flerårsstrategi 2019-2021.
Förslag till beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar om sammanträdesdagar 2019 enligt ovan.

Beslutet ska skickas till
Kommunstyrelsen
Övriga nämnder

Cecilia Knutsson
Förvaltningschef

Magdalena Tavakol Karlsson
Förvaltningssekreterare
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