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Datum:
Handläggare:
Direktnr:
Diarienr:

2019-11-04
Kristina Jakobsson
0322-616348
2019.085 BUN

Barn- och ungdomsnämnden

Budgetuppföljningar 2019
Ärendebeskrivning
Budgetuppföljning görs varje månad, med undantag av sommarmånader. Justerat protokoll
och rapport ska skickas till kommunstyrelsen.
Förvaltningens yttrande
Årsprognosen per oktober 2019 för det ekonomiska resultatet är beräknad till plus 1 550 tkr.
Årsprognosen skiljer sig mot budget på grund av verkställighet av minskade barngrupper har
påbörjats under året och därmed har det riktade kommunbidraget inte nyttjats fullt ut under
våren.
Prognosen skiljer sig mellan de olika verksamheterna och därmed bedömer förvaltningen att
det behövs fortsatt arbete med att anpassa organisationen, utifrån nuvarande ekonomiska
förutsättningar. Förskole- och skolenheterna har olika förutsättningar bland annat utifrån
antal barn- och elever i verksamheterna.
Utfall per oktober, + 19 650 tkr, löper enligt budget.
Ekonomisk bedömning
Förslaget innebär inga ekonomiska konsekvenser.
Förslag till beslut
Redovisningen godkänns.

Beslutet ska skickas till
Kommunstyrelsen

Helena Balte
Förvaltningschef

Kristina Jakobsson
Administrativ chefHelena Balte, Godkännare

tjänsteskrivelse, 2019-11-04
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Barn- och ungdomsnämnden
Resultaträkning
Belopp i tkr

Budget 2019

Verksamhetens intäkter

113 970

Personalkostnader
Lokalhyror
Köp av tjänster
Övriga kostnader

-552
-113
-249
-20

Verksamhetens kostnader

-936 616

Verksamhetens
nettokostnader
Kommunbidrag
Årets resultat

788
645
349
834

Utfall oktober
månad

Prognos helår
2019

99 511
-449
-93
-206
-15

950
068
724
656

120 230
-554
-112
-252
-21

Avvikelse
helår
6 260

165
645
932
584

-1 377
1 000
-3 583
-750

-765 398

-941 326

-4 710

-822 646

-665 887

-821 096

1 550

822 646

685 537

822 646

0

0

19 650

1 550

1 550

Ekonomisk sammanfattning
Drift
Årsprognosen per oktober 2019 för det ekonomiska resultatet är beräknad till plus 1 550 tkr.
Årsprognosen skiljer sig mot budget på grund av verkställighet av minskade barngrupper har
påbörjats under året och därmed har det riktade kommunbidraget inte nyttjats fullt ut under
våren.
Prognosen skiljer sig mellan de olika verksamheterna och därmed bedömer förvaltningen att
det behövs fortsatt arbete med att anpassa organisationen, utifrån nuvarande ekonomiska
förutsättningar. Förskole- och skolenheterna har olika förutsättningar bland annat utifrån
antal barn- och elever i verksamheterna.
Utfall per oktober, + 19 650 tkr, löper enligt budget.

Kommentarer per budgetpost
Intäkter, avvikelse + 6 260 tkr
Ökningen består av 1 600 tkr beslutat flyktingbidrag från KF, 3 160 tkr riktat statsbidrag för
minskade barngrupper i förskola, 1 060 tkr fritidshemssatsning, 580 tkr riktat statsbidrag för
speciallärarlyft, 510 tkr entreprenörskap i skolan. Övriga intäkter, 560 tkr är skapande skola
och andra bidrag som skolor och förskolor söker. Minskning med 1 210 tkr är lägre
föräldraintäkter på grund av färre barn i förskola.
Personalkostnader, avvikelse – 1 377 tkr
Det är skillnader mellan verksamheterna, förskolan har lägre personalkostnader medan
grundskolan har högre. Totalt har förvaltningen högre personalkostader kopplade till ej
planerade riktade statsbidrag samt beslutat flyktingbidrag från KF.
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Lokalhyror, avvikelse + 1 000 tkr
Lokalhyrorna är lägre på grund av att åtgärder för lokalanpassningar betalas direkt istället för
att läggas på hyran.
Köp av tjänst, avvikelse – 3 583 tkr
Fler barn och elever i fristående verksamhet gör att kostnader för köp av tjänst ökar. Ökat
elevantal i kommunal verksamhet leder till ökade måltidskostnader.
Övriga kostnader, avvikelse - 750 tkr
Avvikelsen utgörs av att förvaltningen har lägre kommuninterna telefonkostnader samtidigt
som kostnader för avgifter ökar när riktade statsbidrag som skapande skola ökar.
Lokalanpassningar betalas direkt, vilket gör att denna budgetpost ökar.

Kommentarer per verksamhet
Politisk verksamhet -167 tkr
Högre arvode än budgeterat.
Förskola + 8 926 tkr
Antal barn i förskola är lägre under våren mot planerat vilket gör att personalkostnad är lägre
under våren. Från juni månad är föräldraintäkten höjd i och med enhetstaxa men det är totalt
en lägre intäkt jämfört mot budget på grund av färre barn. Färre antal barn beror både på
lägre inflyttningsgrad och att antalet barn från andra kommuner är färre än planerat. Höstens
barnantal följer planerat. Kostnadsfördelningen för lokalhyra är lägre än planerat för förskola.
Riktade statsbidrag för minskade barngrupper är högre än budget, vilket till viss del möts av
ökad personalkostnad. Kommunbidrag för minskade barngrupper har inte använts fullt ut.
Pedagogisk omsorg + 638 tkr
Antal barn i pedagogisk omsorg är lägre under våren mot planerat vilket gör att både
föräldraintäkt och personalkostnad är lägre under våren.
Förskoleklass - 161 tkr
Under våren är det fler elever mot planerat i förskoleklass. Det är fler elever i denna ålder
som har flyttat in till kommunen. Personalkostnad har ökat något på grund av fler elever.
Grundskola – 10 189 tkr
Personalkostnad för grundskola är högre mot budget. Det är några F-6 skolor som fortsatt
måste arbeta med att få ekonomi i balans och som har lämnat ekonomisk handlingsplan som
både verksamhetschefer och ekonomer följer upp. Både intäkt och personalkostnad har ökat
på grund av att nämnden erhöll flyktingbidrag, 1 600 tkr enligt beslut i KF. Det är fler elever
än planerat i både kommunal och fristående grundskola, vilket gör att både
personalkostnader och köpt tjänst ökar. Kostnadsfördelningen för lokalhyra är högre än
planerat för grundskola.
Grundsärskola - 779 tkr
Under året tillkommer det en elev mot planerat. Personalkostnaderna har ökat på grund av
fler elever under hösten. Kostnadsfördelningen för lokalhyra är högre än planerat för
grundsärskola.
Fritidshem +3 283 tkr
I budget var statsbidrag för fritidshemsatsning inte med på grund av att skolverket
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signalerade ett avslut läsår 2018-2019. Det är färre barn i fritidshem än planerat, vilket
påverkar både lägre föräldraintäkt och lägre personalkostnad.
Kost +/-0 tkr
Ingen förväntad avvikelse.
Kostnader och intäkter per huvudverksamhet
Belopp i tkr

Budget 2019

Prognos 2019

Avvikelse

-908

-1 075

-167

-316 588

-308 613

7 974

Kostnader
Politisk verksamhet
Förskola
Pedagogisk omsorg

-4 835

-4 120

715

-26 376

-26 654

-277

-482 944

-497 243

-14 299

Grundsärskola

-23 623

-24 521

-897

Fritidshem

-80 604

-78 362

2 242

-738

-738

0

-936 615

-941 326

-4 710

0

0

0

35 852

36 805

952

821

745

-77

1 787

1 903

116

53 767

57 877

4 110

1 001

1 119

118

20 003

21 044

1 041

738

738

0

Kommunbidrag

822 646

822 646

Summa

936 616

942 876

6 260

0

1 550

1 550

Förskoleklass
Grundskola

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

Netto

Prognos antal barn och elever
Antalet barn i förskolan är 26 färre än planerat antal. Minskningen beror på att det inte är lika
mycket inflyttning av barn i förskoleåldern som planerat. Antalet barn i fristående förskolor
har ökat med 15% medan antalet barn i kommunens förskolor är i samma nivå. De fristående
förskolornas utökning motsvarar förskolans totala volymökning.
I pedagogisk omsorg minskar antalet barn i kommunal verksamhet medan det är något fler
än planerat i den fristående.
Det är fler elever i förskoleklass jämfört med planerat antal. Detta på grund av inflyttning
under våren i framförallt Noltorp.

Sida 8 av 89

3

Grundskolans elever är fler än planerat. Ökningen är inför läsår 19-20 och både i kommunal
och fristående verksamhet. Det är högre inflyttning i framförallt Ingared och Stadsskogen än
tidigare prognoser.
Grundsärskolan har tagit emot ytterligare en elev mot planerat.
Antalet barn i fritidshem blir inte lika många som planerat i kommunal verksamhet medan
antalet ökar i den fristående.

Planeringsunderlag – barn och
elever
budget
2019

prognos
2019

2 249

2 223

-26

Pedagogisk omsorg

44

40

-4

Förskoleklass

497

503

+6

4 602

4 644

+42

46

47

+1

2 161

2 141

-20

Förskola

Grundskola åk 1-9
Grundsärskola
Fritidshem
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Datum:
Handläggare:
Direktnr:
Diarienr:

2019-10-16
Kristina Jakobsson
0322-616348
2019.352 BUN

Barn- och ungdomsnämnden

Interkommunal ersättning inom förskola, pedagogisk
omsorg, förskoleklass, grundskola, fritidshem samt
grundsärskola kalenderåret 2020
Ärendebeskrivning
Den 27/9 2019 fattade GR:s förbundsstyrelse beslut om interkommunal ersättning
kalenderåret 2020 för förskola, pedagogisk omsorg, förskoleklass, grundskola, fritidshem
och grundsärskola och ISGR. 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 29
november 2019.
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
folkbokföringsadress.
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 2020 för förskola, pedagogisk omsorg, förskoleklass, grundskola, fritidshem och
grundsärskola och ISGR.

Beslutet ska skickas till
Göteborgsregionen senast 29 november 2019

Helena Balte
Förvaltningschef
tjänsteskrivelse, 2019-10-28

Kristina Jakobsson
Administrativ chefHelena Balte, Godkännare
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Förbundsstyrelsen – ärende 4
Tjänsteskrivelse, Göteborgsregionens kommunalförbund
Handläggare: Sofia Reimer
Datum: 2019-09-27, dnr 2019-00340.711

Förslag till interkommunal ersättning inom
förskola, pedagogisk omsorg,
förskoleklass, grundskola, fritidshem,
grundsärskola och ISGR kalenderåret
2020
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 kalenderåret 2020 i enlighet med innehållet i prislista
daterad 2019-06-07.
Förbundsstyrelsen föreslås besluta att kommunernas beslut ska vara GR tillhanda
senast 29 november 2019.

Sammanfattning och bakgrund
Föreliggande förslag till interkommunal ersättning (IKE) inom rubricerade verksamheter
kalenderåret 2020, för de kommuner som ingår i GR-området, har framtagits på uppdrag av
Utbildningsgruppen. Arbetet har utförts av en av Utbildningschefsnätverket tillsatt
arbetsgrupp bestående av skolekonomer, som i samverkan med medlemskommunerna,
arbetat fram ett förslag.
Förslaget innehåller priser för förskola, pedagogisk omsorg, förskoleklass, grundskola,
fritidshem, grundsärskola och ISGR. Förslag till priser redovisas i bifogad Prislista.
Utbildningschefsnätverket enades 2019-06-14 kring förslaget. Utbildningsgruppen
godkände 2019-06-26 förslaget.

Beslutsunderlag
Bilaga 1: Prislista gällande interkommunal ersättning inom förskola, pedagogisk
omsorg, förskoleklass, grundskola, fritidshem och grundsärskola kalenderåret
2020, daterad 2019-06-07

1 (4)
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Förbundsstyrelsen – ärende 3
Tjänsteskrivelse, Göteborgsregionens kommunalförbund
Handläggare: Sofia Reimer
Datum: 2019-09-27, dnr 2019-00340.711

BESKRIVNING AV ÄRENDET

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 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 2020 baseras på genomsnittet av GR-kommunernas
nettokostnader och utgår från 2018 års redovisade kostnader som sedan
schablonmässigt indexeras till 2020 års penningvärde.
Sedan 2013 finns det gemensamma faktorer bakom framtagning av index för
interkommunal ersättning IKE för samtliga verksamheter inklusive gymnasiet,
gymnasiesärskola och vuxenutbildning. Beräkningsförutsättningar för 2020 har
hämtats från SKL:s cirkulär 19:6 samt 19:5. Detta innebär ett sammanvägt index
för 2019 och 2020 med 5,148 % inklusive 0,5 % justering för effektivisering i
enlighet med överenskommelse vid Utbildningschefsnätverkets möte den 17 maj
2019. Underlagsmaterial kan rekvireras vid behov.

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
Inför beräkning av prislista för 2020 har en arbetsgrupp med representanter från
Särskolenätverket och Skolekonomnätverket, i samverkan med
medlemskommunerna, ändrat definitionerna av nivåerna för grundsärskolan och
fritidshem för grundskola. Inför år 2020 bör mottagande skola göra en genomgång
av elevernas ersättningsnivåer för att säkerställa att rätt kostnad debiteras.
Ändringen kan innebära såväl ökade intäkter som kostnader för kommunerna.
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
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Förbundsstyrelsen – ärende 3
Tjänsteskrivelse, Göteborgsregionens kommunalförbund
Handläggare: Sofia Reimer
Datum: 2019-09-27, dnr 2019-00340.711

fritidshem för grundsärskolan då dessa inte särredovisas i
räkenskapssammandraget (RS).
För att förenkla hanteringen mellan kommunerna innehåller prislistan en
schablonersättning för elever inom grundsärskolan samt dess fritidshemsplats. Vid
extraordinära behov finns möjligheter för mottagande skola och avlämnande
kommun att träffa en annan överenskommelse.
För att prislistan ska gälla krävs att eleven är mottagen i grundsärskola.
Mottagande kommun har rätt att vid ny utredning ändra ersättningsnivå för
eleven.
Nivå 1
Elever med svår till måttlig intellektuell funktionsnedsättning (inriktning
ämnesområden) och/eller elever med stora behov av:
 omsorg,
 omvårdnad,
 tillsyn,
 lokalanpassning,
 hjälpmedel.
Nivå 2
Elever med lindrig till måttlig intellektuell funktionsnedsättning (i huvudsak
inriktning ämnen) med mindre behov av:
 omsorg,
 omvårdnad,
 tillsyn,
 lokalanpassning,
 hjälpmedel
Nivå 3
Individintegrerade särskoleelever.

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.

3 (4)
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Förbundsstyrelsen – ärende 3
Tjänsteskrivelse, Göteborgsregionens kommunalförbund
Handläggare: Sofia Reimer
Datum: 2019-09-27, dnr 2019-00340.711

Under våren tillsattes en arbetsgrupp för att titta på ersättningsmodellerna för
ISGR:s båda sektioner enligt ett uppdrag från Utbildningschefsnätverket.
Utredningens arbete fortsätter och ett slutdatum är satt till den 31 december 2019.

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.
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.

Beslutsunderlag
Bilaga 1 - Prislista

Helena Söderbäck
Förbundsdirektör

Fredrik Zeybrandt
Utbildningschef

SKICKAS TILL
Medlemskommunerna
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Förbundsstyrelsen
Bilaga 1, prislista
Handläggare: Sofia Reimer
Datum: 2019-09-27, dnr 2019-00340.711

Interkommunal ersättning inom förskola,
pedagogisk omsorg, förskoleklass,
grundskola, fritidshem samt
grundsärskola kalenderåret 2020 Prislista
Sammanställning avseende pris för 2020 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

67 013 kr/år
167 532 kr/år
45 569 kr/år
113 922 kr/år

Sammanställning avseende pris för 2020 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

57 514 kr/år
143 784 kr/år
39 109 kr/år
97 773 kr/år

Sammanställning avseende pris för 2020 för förskoleklass
Förskoleklass

55 219 kr/år

Sammanställning avseende pris för 2020 för grundskola
Grundskola årskurs 1-6
Grundskola årskurs 7-9

89 247 kr/år
107 097 kr/år

Sammanställning avseende pris för 2020 för fritidshem
Fritidshem årskurs F-3
Fritidshem årskurs 4-6

27 645 kr/år
9 399 kr/år

Sammanställning avseende pris för 2020 för grundsärskola
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3

665 457 kr/år
473 083 kr/år
dubbelt grundbelopp för grundskola enligt GR:s prislista

1 (2)
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Förbundsstyrelsen
Bilaga 1, prislista
Handläggare: Sofia Reimer
Datum: 2019-09-27, dnr 2019-00340.711

Sammanställning avseende pris för 2020 för fritidshem för grundsärskola
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3

206 130 kr/år
146 541 kr/år
dubbelt grundbelopp för fritidshem enligt GR:s prislista

Sammanställning avseende pris för 2020 för ISGR
ISGR, Svenska sektionen
Förskoleklass
Årskurs 1-6
Årskurs 7-9

57 428 kr/år
92 817 kr/år
111 381 kr/år

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

92 817 kr/år
111 381 kr/år

ISGR, Fritidshem
Fritidshem F-3
Fritidshem 4-6

28 751 kr/år
9 775 kr/år

2 (2)
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Interkommunal ersättning
2020- kommuner utanför
GR
4
2019.360 BUN
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Datum:
Handläggare:
Direktnr:
Diarienr:

2019-11-01
Kristina Jakobsson
0322-616348
2019.360 BUN

Barn- och ungdomsnämnden

Interkommunal ersättning 2020 - kommuner utanför GR
Ärendebeskrivning
Prislista för interkommunal ersättning till kommuner utanför GR inför 2020, 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 2018) är
uppräknad med index till 2020 års penningvärde.
Ekonomisk bedömning
Förslaget kräver inte någon ytterligare finansiering.
Förslag till beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar att godkänna prislista för interkommunal ersättning
2020 för kommuner utanför GR.

Helena Balte
Förvaltningschef

Kristina Jakobsson
Administrativ chef

Helena Balte, Godkännare tjänsteskrivelse, 2019-11-01
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Alingsås kommun
Barn och ungdom

Prislista 2020

Interkommunal ersättning till kommuner utanför GR inom förskola, pedagogisk
omsorg, förskoleklass, grundskola och fritidshem kalenderåret 2020 – Prislista

Sammanställning avseende pris för 2020 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

87 339 kr/år
106 054 kr/år
124 769 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

69 871 kr/år
84 843 kr/år
99 816 kr/år

Sammanställning avseende pris för 2020 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

73 047 kr/år
88 700 kr/år
104 353 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

58 438 kr/år
70 960 kr/år
83 482 kr/år

Sammanställning avseende pris för 2020 för förskoleklass
Förskoleklass

51 649 kr/år

Sammanställning avseende pris för 2020 för grundskola
Grundskola årskurs 1-6
Grundskola årskurs 7-9

94 561 kr/år
113 534 kr/år

Sammanställning avseende pris för 2020 för fritidshem
Fritidshem årskurs F-3
Fritidshem årskurs 4-6

23 273 kr/år
16 934 kr/år

I ovan angivna interkommunala priser ingår inte barnomsorgsavgift. Anordnarkommunen fakturererar
själv vårdnadshavare enligt maxtaxans regler.

Sida 21 av 89

Läroplanernas övergripande
mål
5
2019.372 BUN
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Datum:
Handläggare:
Direktnr:
Diarienr:

2019-11-04
Rachel Törnell
0322-616422
2019.372 BUN

Barn- och ungdomsnämnden

Läroplanernas övergripande nationella mål
Ärendebeskrivning
Enligt skollagen ska ett systematiskt kvalitetsarbete bedrivas både på huvudmannanivå och
på förskole- och skolenhetsnivå. Syftet är att säkerställa verksamhetens kvalitet och
likvärdighet med utgångspunkt i skollag, läroplan och andra skolförfattningarna.
Kvalitetsarbetet ska säkerställa ett systematiskt arbete utifrån läroplanernas övergripande
mål och ett systematiskt arbete med elevernas mätbara kunskapsutveckling. Detta ärende
följer upp Läroplanernas övergripande mål.

Beredning
Barn- och ungdomsförvaltningens kvalitetssystem är uppbyggt genom att varje verksamhet
tar fram en arbetsplan, vilken 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.
En av de centrala delarna i skolornas kvalitetssystem utgörs av Rundan –
verksamhetsbesök. Det är rektor som i syfte att utveckla och kvalitetssäkra verksamheten
gör regelbundna besök i verksamheterna med fokus på läroplanernas övergripande mål. Vad
som framkommer av styrkor och utvecklingsområden vid rektors verksamhetsbesök,
synliggörs i verksamhetens Nulägesanalys.
I bilagan ”Läroplanernas övergripande mål utifrån verksamheternas nulägesanalyser”
beskrivs skolornas olika styrkor och utvecklingsområden inom tre huvudområden, Normer
och värden, Kunskaper och Ansvar och inflytande. Utifrån genomgång av verksamheternas
nulägesanalyser dras slutsatser på förvaltningsnivå ur två aspekter. Dels vilka
utvecklingsbehov som finns och därmed vilka gemensamma satsningar som behövs samt
hur kvalitetssystemet efterlevs och bör utvecklas.
Förvaltningen har identifierat behov av att utveckla barn- och ungdomsnämndens
systematiska kvalitetsarbetet för att få säkerställda underlag för analys. Insatser behöver
göras utifrån analyser för att andelen elever med fullständiga betyg ska öka samt för att alla
elever ska ges möjlighet att nå så långt som möjligt i en likvärdig skola.
Kvalitetsarbetet behöver utvecklas med fokus dels på systematiskt arbetet med att motverka
diskriminering och kränkande behandling och att förbättra elevernas studiero. Även
uppföljning av ogiltig frånvaro och sena ankomster som en del i aktivt arbete för ökad
närvaro ska ingå samt uppföljning och analys av elevernas kunskapsresultat. Det
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systematiska kvalitetsarbetet ska utgöra ett stöd för rektor att utveckla ett tydligt ledarskap
med fokus på förbättrad kvalitet och ökad måluppfyllese. Det systematiska kvalitetsarbetet
behöver utvecklas utifrån nationella krav och i linje med Alingsås kommuns styrmodell.
Ekonomisk bedömning
Förslaget innebär inga kostnader.
Förslag till beslut
Barn- och ungdomsnämnden tar del av uppföljningen och lägger den till handlingarna.
Barn- och ungdomsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att utveckla huvudmannens
systematiska kvalitetsarbete utifrån nationella styrdokument samt Alingsås kommuns
styrmodell.

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

Helena Balte
Förvaltningschef

Rachel Törnell
Verksamhetschef
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Datum:
Handläggare:
Direktnr:

20191029
Rachel Törnell
61 70 67

Lä roplanernas ö vergripande må l
utifrå n verksamheternas
nulä gesanalyser lä så ret 2018/2019

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 Läroplanernas övergripande mål för skolan (kapitel 2) upp på
huvudmannanivå.

1. Kort beskrivning av Barn- och
ungdomsnä mndens kvalitetssystem

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

Resultaten sammanställs och analyseras. Slutsatser kring kommande
utvecklingsområden görs för respektive del.

Alingsås kommun, Barn- och ungdomsförvaltningen
Postadress: 441 81 Alingsås • Besöksadress: Kungsgatan 9
Telefon: 0322-61 63 50 • E-post: barn.ungdom@alingsas.se
Webbplats: www.alingsas.se
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2. Fokusområ den vid rundan
De områden rektor belyser vid rundan är
•
•
•

Normer och värden
Kunskaper
Ansvar och inflytande

Rektorerna 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 stommarna i förvaltningens kvalitetssystem. För att arbetet med
Rundan ska få största effekt, är det viktigt att 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 rektors dokumentationer ett av underlagen till verksamhetens
Nulägesanalys.

3. Resultat frå n Rundan - verksamhetsbesö k

Det är en mycket varierad bild av fritidshemmens och skolornas verksamheter som
synliggörs i verksamheternas Nulägesanalyser.
Variationen visar på att 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.

rundskola skolå r F-9

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

•
•
•
•

Konkreta exempel på hur man anordnar tex Trivseldag där äldre elever ges
ansvar att ta hand om och hjälpa yngre och där man upplever att de också
tar det ansvaret på stort allvar, vilket ger goda effekter för
Ett respektfullt i klassrummet bemötande elever emellan och till lärare
En stark vi-känsla och ett lugn på skolan – arbetsro
En tydlig samverkan mellan skola och fritids där all personal är förebilder för
samma värdegrund och regler
En strukturerad rastverksamhet bidrar till ett förebyggande arbete som ger
effekt även i klassrummet
Alingsås kommun, Barn- och ungdomsförvaltningen
Postadress: 441 81 Alingsås • Besöksadress: Kungsgatan 9
Telefon: 0322-61 63 50 • E-post: barn.ungdom@alingsas.se
Webbplats: www.alingsas.se
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•
•
•
•

Strukturerat ”basgruppsarbete” med en mycket medveten planering kring hur
eleverna ska samarbeta och samverka. Detta skapar ett stort lugn och en
påtaglig arbetsro
Ett tydligt ledarskap i klassrummet
Kollegor som uppmuntrar och stöttar
Elevnära arbete med fokus på att lyssna in elevers behov och önskemål

Exempel på utvecklingsområden
•
•
•
•
•
•
•
•

Ordningsregler och gemensamma värderingar behöver förankras tydligare
När vuxna inte är med hårdnar språket. Vi behöver arbeta för att det språk vi
vill ska råda bottnar i elevernas övertygelse om hur man ska vara mot
varandra
Nedskräpning i korridorer behöver upphöra
Skapa ett gemensamt tänk i alla klassrum för att skap en mer tillgänglig
lärmiljö för alla, så som bildstöd, mål för varje lektion mm
Kunskaper kring NPF behöver byggas på
Rastverksamheten behöver utvecklas
Rutiner och strukturer behöver utvecklas för att minska oro och otrygghet vid
förflyttningar och på raster
Ännu tydligare strategier och stödstrukturer kring de elever som har svårt att
knyta an för att säkerställa en god lärandemiljö även vid ordinarie lärares
bortavaro

Exempel på områden där skolan upplever sig lyckas väl inom Kunskaper
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tillgängliga lärmiljöer som möjliggör att eleverna får goda
inlärningssituationer
Digitala lektionsplaneringar som gör undervisningen mer transparant för
elever, föräldrar, kollegor, EHT, skolledning
Lärares omsorg om den enskilda eleven skapar lärmiljöer som blir
hanterbara och meningsfulla för eleven
Ett språkutvecklande arbete i alla ämne, något som drivits på tack vare att
skolan har elever med olika bakgrund
Varierad undervisning både till tempo, innehåll och metoder
Goda lektionsplaneringar med strukturer på tavlan
Höga förväntningar på eleverna
Extra anpassningar synliggörs för dem som behöver veta
Konkreta förändringar i undervisningen efter genomfört läslyftssatsning

Exempel på utvecklingsområden
•
•
•
•
•

Tätare kunskapsuppföljningar
Gemensamma ämnesplaneringar behöver utvecklas. Inte minst för att kunna
bedriva undervisning för elever i SU-grupp, förberedelseklass, mm
Anpassa undervisningen utifrån olika elevers behov
Mer satsning på IKT till både personal och elever för att kunna nyttja
värdefulla stödfunktioner
Säkra undervisning vid personalens sjukdom och annan frånvaro så att
eleverna får en kvalitativ undervisning
Alingsås kommun, Barn- och ungdomsförvaltningen
Postadress: 441 81 Alingsås • Besöksadress: Kungsgatan 9
Telefon: 0322-61 63 50 • E-post: barn.ungdom@alingsas.se
Webbplats: www.alingsas.se
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•
•
•

Lärande besök hos varandra i syfte att utveckla undervisningen – kollegialt
lärande
En tydligare fördelning av resurser till olika ämnen/grupper/elever utefter de
analyser som kontinuerligt görs
Mer kunskaper kring NPF för att stärka lärarna kring hur vi bäst möter alla
barn

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

Elever som tar ett stort ansvar över sin lärsituation, dr IKT skapar goda
förutsättningar för tillgänglighet
Tydliga lektionsplaneringar underlättar för eleverna att ta ansvar för sitt
lärande
Elever bjuds in till inflytande över hur ett arbetsområde ska utvärderas och
hur de ska visa sina kunskaper
Lärare som ger elever stort utrymme att välja plats och form för den
undervisning som bedrivs, tex lästräning på golvet i ett hörn av klassrummet
Goda strukturer för elevråd, klassråd, matråd
Kontinuerlig dialog mellan lärare och gruppen kring lärande, arbetsformer
och redovisningssätt

Exempel på utvecklingsområden
•
•
•
•
•
•
•

Vissa elever behöver mycket stöd för att göra avgränsningar kring
användandet av internet. Skolan behöver finna goda strategier som hjälper
eleverna att göra rätt
Gemensamma strukturer för hur digitala system behöver utvecklas för att
eleverna ska förstå och kunna orientera sig i vad som förväntas av dem
Elevrådsstrukturer behöver utvecklas mer
Vissa elever upplever undervisningen som tråkig. Vi behöver arbeta för att
utforma undervisning som engagerar och bjuder in till ansvarstagande
Läxhjälpen behöver utvecklas så att eleverna känner att de vill komma dit för
att det är ett så bra stöd
En ökad tydlighet till eleverna kring vad och när de ska vara med och
påverka
Arbete för att minska nedskräpningen

Förvaltningens analys grundskola skolår F-9

Arbetet med Normer och värden pågår ständigt på skolorna och blir aldrig klart. Det
som särskilt lyfts fram i skolornas arbete under läsåret 2018/2019 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-alternativa, flexibla
undervisningssituationer 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.
Alingsås kommun, Barn- och ungdomsförvaltningen
Postadress: 441 81 Alingsås • Besöksadress: Kungsgatan 9
Telefon: 0322-61 63 50 • E-post: barn.ungdom@alingsas.se
Webbplats: www.alingsas.se
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Arbetet kring kränkningar behöver utvecklas, tydliggöras och aktivt arbetas med
långsiktigt. Skolorna identifierar att arbetsro, trivsel och trygghet är en
grundförutsättning för en god lärmiljö och för att eleverna ska kunna tillgodogöra sig
undervisning. I och med läsåret 19/20 har samtliga skolor genomfört
utbildningssatsningen kring NPF i specialpedagogiska skolmyndighetens regi.
Elevhälsans personal och de särskilda kunskaper de besitter är avgörande för att en
skola idag ska lyckas. Goda strukturer, rutiner och samarbete på alla plan är en
nödvändighet. Förvaltningens bedömning är att omorganisationen där
specialpedagogerna lagts under rektor i stället för under en central chef, har ökat
förutsättningarna för ett mer elevnära, skolanpassat stöd.
Koplingen 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 förvaltningsledningen haft särskilt fokus på kunskapsmålen, är
bedömningen att även skolorna fått ett ökat fokus på uppdraget. Fortfarande är
dockvariationen mellan skolor och lärare stor. Det stora antalet nya rektorer har
bidragit till att arbetet ständigt behöver aktualiseras på förvaltningsövergripande
nivå. 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 p.g.a. de möjligheter
digitaliseringen skapar kring den administrativa processen. T.ex.
-

Tydliggörande av läxor, arbetsområden och uppgifter
Pedagogiska planeringar i UNIKUM - som blir tydliga för både elever,
kollegor till lärarna, studiehandledare och föräldrar
Arenan 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

Det behövs fortfarande fokus på att utveckla både elevers och lärares digitala
kompetens för att kunna ta tillvara på all den kraft och det stöd som digitaliseringen
innebär.
Även under rubriken Kunskaper lyfts arbetet med SU-grupper fram. Lärare upplever
sig mer och mer utmanade i att möta den stora bredden i sina klassrum. Det krävs
att alla lärare har god kännedom vilka anpassningar de behöver göra för olika
klasser och elever. När det inte räcker till kan ett mindre sammanhang, ofta under
Alingsås kommun, Barn- och ungdomsförvaltningen
Postadress: 441 81 Alingsås • Besöksadress: Kungsgatan 9
Telefon: 0322-61 63 50 • E-post: barn.ungdom@alingsas.se
Webbplats: www.alingsas.se
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delar av dagen, vara det som skapar den bästa lärsituationen. Förvaltningen
behöver stötta skolorna i arbetet. Under läsåret är ett övergripande
utvecklingsområde just Tillgängliga lärmiljöer.
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. Åtgärdsprogrammen ligger numer tillgängliga för
undervisande lärande i UNIKUM, ett led i att skapa tydlighet kring elevernas behov.
UNIKUM och pedagogiska planeringar är även en förutsättning för att alla
studiehandledare ska kunna ta del av undervisande lärares planering.
UNIKUM och tydliga lektionsplaneringar som är synliga i klassrummet är delar i att
skapa en tillgänglig lärmiljö, något som skolorna arbetar aktivt med att utveckla.
När det kommer till elevernas möjlighet att ta ansvar för och ha inflytande på 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
•
•
•
•
•
•
•
•

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
Vissa mindre enheter uttrycker att det ibland är enkelt att få en samsyn kring
värdegrundsfrågor och regler då enheten är överblickbar
Pedagogernas kunskap om elevernas förutsättningar styr aktiviteterna på
fritids
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
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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 en bör uttrycka sig 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 samverksanstiden 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, t.ex. 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
Bättre och tydligare kopplingar mellan aktiviteter och läroplanen
Användandet av Arenan 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

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

Det finns en tydlig rytm och struktur över veckan och dagen som 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
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•
•

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 fortsatt att utveckla de pedagogiska planeringarna
i UNIKUM. 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 verksamet
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.
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. Fritidshemmets personal behöver 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. Det förtydligade uppdraget för Fritidshemmet i läroplanen kan
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bidra till detta. Den STORA utmaningen för fritidshemmet är bristen på utbildad
personal.
För att skapa struktur och utvecklingskraft finns ett behov av att utveckla det
kollegiala lärandet och stort behov av samtalsledare, likanande upplägget på
förskolan, skulle förmodligen vara mycket hjälpsamt. Kompetensutveckling för alla
dem som saknar utbildning inom fritidshemmet är också avgörande.

rundsä rskola och dess fritidshem

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

Miljöer utformade för att skapa trygghet
Stor variation i kompletterande kommunikation för att möta varje elevs behov
Nya elever kommer snabbt in i gruppen
Rastaktiviteter och en begränsad skolgård bidrar till att eleverna
uppmärksammar varandra och rollekarna tydliga
Ständigt fokus finns hos pedagogerna att eleverna ska utveckla sin förmåga
att fungera i grupp
Tydlig planering för läsårets aktiviteter skapar tydlighet som bidrar till en god
samverkan med grundskolan
Vid sjukdom finns ett stort mått av omtanke från både personal och elever

Exempel på utvecklingsområden
•
•

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

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

Stor medvetenhet finns i elevernas utvecklingstrappa och anpassar
undervisningen
Pedagogiska planeringar görs i UNIKUM och lärloggen används för en
formativ bedömningsprocess
Vardagsnära händelser tas tillvara i undervisningen
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

Exempel på utvecklingsområden
•
•

Ett språkutvecklande arbetssätt
Samverkan med grundskolan behöver vidareutvecklas. Både vad gäller
skola och fritidshem
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•
•
•
•
•

Kommunikationen med föräldrarna behöver utvecklas för att kunna ge dem
verktyg att vara delaktiga i sina barns lärande och utveckling
Strukturera kontinuerliga uppföljningar av utvecklingsområden
Betyg och bedömningsarbetet behöver utvecklas, inte minst kring de elever
som inte är kommunikativ
IKT-kompetensen behöver öka hos personalen för att kunna erbjuda
eleverna stöd
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
•
•
•
•

Det finns ett stort fokus hos personalen att ta tillvara och uppmuntra varje
elevs individuella önskemål och intressen och utforma undervisningen efter
detta.
Vilja och åsikter efterfrågas ständigt
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
•

-

Förvaltningens analys grundsärskola och dess fritidshem

Inom grundskolans 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.
Inom grundsärskolan spelar IKT en avgörande roll för att kunna möta och utmana
barnen på bästa sätt. Det finns en digital kompetensbrist hos personalen som
behöver fyllas.
Samverkan med grundskolan är en viktig del av grundsärskolans verksamhet. När
detta fungerar vittnar båda skolformerna om mervärde. Arbetet behöver utvecklas
och särskilt beaktas på Ängaboskolan, där grundsärskolan nu ska hålla till under
pågående byggnation. Det är även angeläget att under uppbyggnaden av
Noltorpsskolan hela tiden ta med grundsärskolans perspektiv.

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

Sida 34 av 89

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.

4. Prioriterade utvecklingsområ den infö r
kommande lä så r

I nulägesanalyserna sammanfattar 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
grundskolan

Antal skolor

Tillgängliga lärmiljöer/ NPF

10

Digitalisering, IKT

6

Värdegrundsarbete, trygghet och
arbetsro

6

Kunskapsuppföljningar

4

Lärarledarskap, tydlighet i
klassrummet

4

Kollegialt lärande

2

Ärendegång, närvarorutiner

1

Flera skolor har fler än ett utvecklingsfokus

Utvecklingsområde inom
fritidshem

Antal skolor

Dokumentation, planeringar,
kommunikation, IKT

6

Tillgängliga lärmiljöer, NPF

6
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Fritidshemmets nya riktlinjer,
målstyrd verksamhet

5

Samverkan, mellan avdelningar och
mellan skola-fritids

3

Trygghet, trivsel, arbetsro

3

Strukturer för dagen, aktiviteter

2

Elevinflytande

1

Några fritidshem har fler än ett utvecklingsfokus

Utvecklingsområde inom
grundsärskola och dess
fritidshem

Antal skolor

Tillgängliga lärmiljöer, NPF

4

Samverkan

3

Kommunikation, IKT

3

Utveckla strukturer

3

Kollegialt lärande

2

5. Kvalitet och inflytande - fö rvaltningens analys

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 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.
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Systematiskt kvalitetsarbete

Även detta läsårs nulägesanalyser visar på utvecklingsområden och styrkor.
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/
verksamhetsbesök, 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 vittnar om svårtigheten i att prioritera
besöken 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. Verksamhetschefen efterfrågar erfarenheter från
Rundan/verksamhetsbesök för att ytterligare förstärka vikten av rektors närvaro i
verksamheten. I och med den nya löneprocessen har Rundan/verksamhetsbesök
ytterligare satts i fokus vid rektorernas uppdragsdialoger. Vid nyanställningar gås
förvaltningens systematiska kvalitetsarbete igenom och särskild vikt läggs vid
Rundan/verksamhetsbesök. Det är verksamhetschefernas övertygelse att det mest
kvalitativa ledarskapet görs av den som är väl förtrogen med sin verksamhets
vardag.
Rundan/verksamhetsbesök är bara en del av det systematiska kvalitetsarbetet. Efter
nya styrdokument och erfarenheter har förvaltningen identifierat flera delar som
behöver utvecklas i detta arbete. Det rör sig bl.a. om:
•
•
•

Kunskapsuppföljning
Kränkande behandling
Närvaro

Utvecklingsarbetet som behövs handlar både om att finna goda strukturer och
mallar som underlättar för verksamheten att bedriva ett systematiskt kvalitetsarbete,
men även om att arbeta långsiktigt, med analyser och slutsatser samt
förhållningssätt och värdegrund, för att långsiktigt öka kvaliteten, måluppfyllelsen.

Förslag till åtgärder på förvaltningsövergripande nivå med
avseende på systematiska kvalitetsarbetet
•
•

Nya skolledare ges utbildning och stöttning i hur förvaltningens
kvalitetssystem fungerar.
Utveckla och tydliggöra det systematiska kvalitetsarbetet. Dels på skolnivå
men även på huvudmannanivå.
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Utvecklingsarbetet

Det avgörande utvecklingsarbetet sker på varje förskola och skola, utifrån dess
förutsättningar och behov. Det är därför Rundan/verksamhetsbesök utgör ett viktigt
underlag för rektorerna att ringa in var de största utvecklingsbehoven finns.
Tillsammans med övriga delar i Nulägesanalysen skapas en gemensam bild av vad
nästa läsårs utvecklingsfokus ska vara.
Det är förvaltningens förväntan att fritidshem och skolor ringar in dessa behov innan
det är dags att gå på sommarledighet, så all personal kan ha detta fokus när den
nya terminen 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, och andra funktioner är kompetenser som är med och
driver utvecklingsarbete tillsammans med rektor. Barn- och elevhälsans arbete
tillsammans med rektor och arbetslag utgör ett nödvändigt nav för att få hela
verksamheten att fungera väl.
Ett förebyggande, hälsofrämjande, inkluderande och systemiskt arbete är
nödvändigt för att 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 orka och 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
med andra professioner än dem vi ser inom förskola, fritidshem och skola idag. Det
är viktigt att Alingsås utvecklar på strategier för att behålla, locka och tillföra
personal.
För att Alingsås nyanlända ska få en kvalitativ skolgång ser Barn- och
ungdomsförvaltningen över 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 utveckling nödvändig.
Under fyra år har skolorna haft i uppdrag att genomföra utvecklingsarbete inom de
tre områdena Läslyftet, NPF och skolans digitalisering. När skolorna i och med
läsåret 19/20 genomfört dessa satsningar ser förvaltningen nu ett stort behov av att
skolorna själva ringar in de utvecklingsområden som varje skola, utifrån sina
förutsättningar, behöver arbete vidare med.
Trots en stor omsättning på skolledare finns en stark övertygelse om att arbeta efter
förvaltningens vision och det systemiska förhållningssätt som förvaltningen beslutat
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ska vara 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 rekryteringarabete och avgörande beslut upplever förvaltningen att vår
organisation verkligen har något att marknadsföra, hålla fast vid, påminna om och
som verkar vägledande. En tydlig, förankrad vision, som Lust att lära, är en stor
tillgång för en organisation och upplevs skapa sammanhang, mening och
arbetsglädje.

Planerade åtgärder på förvaltningsövergripande nivå med
avseende på utvecklingsarbetet
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Utveckla och tydliggöra det systematiska kvalitetsarbetet. Dels på skolnivå
men även på huvudmannanivå.
Stötta skolorna i arbetet med tillgängliga lärmiljöer; strukturer för skolors SUgrupper, utveckling av rutiner kring kommungemensamma SU-grupper,
tydlighet kring extra anpassningar, mm
Stötta skolorna i arbetet med kunskapsuppföljningar; sammanställning,
analys och åtgärder
Översyn av organisationen kring nyanlända
Satsning på kompetenshöjande utbildning för personal inom fritidshemmet
som saknar utbildning
Gemensam föreläsningsdag v 44 för fritidshemmets personal utifrån det
förtydligade uppdraget i fritidshemmet – planering och undervisning
Gemensam fortbildningsdag v 44 kring digitala verktyg som främjar en
tillgänglig lärmiljö
Gemensam bedömningsdag för all skolpersonal med syfte att öka
likvärdigheten i bedömningsarbetet i kommunen och sätta fokus på
måluppfyllelsen
Stöd, inspirationsträffar, nätverkande för förstelärare
Nätverk för elevassistenter, speciallärare, specialpedagoger,
fritidshemspersonal, IKT och praktiskt- estetiska ämnen
Erbjudande av stöd och fortbildning inom IKT, olika system, mm för
personalen

Alingsås kommun, Barn- och ungdomsförvaltningen
Postadress: 441 81 Alingsås • Besöksadress: Kungsgatan 9
Telefon: 0322-61 63 50 • E-post: barn.ungdom@alingsas.se
Webbplats: www.alingsas.se
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Ramprogram grundskola
Ärendebeskrivning
Då Alingsås kommun är en tillväxtkommun innebär det ett fortsatt behov av fler förskole- och
skolplatser. För att möta detta behov och samtidigt förbättra arbetsmiljön och lärmiljöer som
bättre stödjer undervisning och lärande behöver fler förskolor och skolor byggas eller byggas
om inom de kommande åren. Det nuvarande fastighetsbeståndet inom grundskolan är av
blandad karaktär med både nya och äldre byggnader, det skiljer drygt 100 år mellan de
äldsta skolbyggnaderna och de senast byggda.
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 grundskola.
Förvaltningens yttrande
Förvaltningen har tagit fram förslag till ett ramprogram. Ramprogrammet ska användas som
en riktlinje vid större om-, till- och nybyggnationer av grundskolor i Alingsås kommun. Det ska
vara ett stöd för att garantera en jämförbar standard i kommunens skolor. 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
och elever i Alingsås kommun.
Ramprogrammet ska genomsyras av såväl ekonomisk, ekologisk och pedagogisk hållbarhet,
vilket innebär att vara sparsam med både mänskliga och materiella resurser. En skollokal är
en långsiktig investering och en ny skola ska utformas så att den klarar såväl dagens som
morgondagens organisatoriska och pedagogiska utmaningar. Det behöver finnas möjligheter
att inom ramen för skolans inre och yttre miljö påverka lärmiljöerna utifrån pedagogik,
arbetssätt och gruppstorlek.
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Ekonomisk bedömning
En förstudie görs inför varje byggprojekt. Byggnadens utformning får vägas mot
personalekonomiska förutsättningar och arbetsmiljö, samt att samordningsvinster måste
beaktas i förstudie och projektering.

Förslag till beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar att fastställa ramprogram för grundskola som
vägledning för om-, till- och nybyggnation av grundskolor.

Beslutet ska skickas till
Barn- och ungdomsnämnden översänder Ramprogram för grundskola till Kommunstyrelsen,
Kommunfullmäktige, Samhällsbyggnadsnämnden, Miljöskyddsnämnden och Alingsåshem för
kännedom.

Helena Balte
Förvaltningschef

Linda Brodén
Lokalcontroller

Helena Balte, Godkännare tjänsteskrivelse, 2019-11-01
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1 Om ramprogrammet
1.1

Varför ett ramprogram

Inom en 10-årsperiod uppskattas Alingsås kommun växa. Detta innebär ett fortsatt behov av fler
förskole- och skolplatser i kommunen. För att möta behovet av fler skol- och förskoleplatser och
samtidigt förbättra arbetsmiljön och lärmiljöer som bättre stödjer undervisning och lärande behöver
fler förskolor och skolor byggas eller byggas om inom de kommande åren. Det nuvarande
fastighetsbeståndet inom grundskolan är av blandad karaktär med både nya och äldre byggnader.
Det skiljer drygt 100 år mellan våra äldsta skolbyggnader och de senast byggda.
Barn- och ungdomsnämnden har under 2017 beslutat att ramprogram för förskola och grundskola
ska tas fram. Ramprogrammen ska ge stöd och vägledning till kommande byggprojekt inom
förskola/skola i kommunen.
Ramprogrammen 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 upprätthåller de tekniska kraven på en acceptabel
nivå. Lokalerna ska samtidigt vara yteffektiva och hållbara över tid utifrån pedagogik, arbetssätt och
förändringar i barn- och elevunderlag.
Det här ramprogrammet gäller grundskola inklusive förskoleklass och fritidshem. Ramprogrammet
avser hela fastigheten, dvs både byggnad och utomhusmiljö.

1.2 Syfte
Ramprogrammet ska användas som en riktlinje vid större om-, till- och nybyggnationer av
grundskolor i Alingsås kommun. Det ska vara ett hjälpmedel för att garantera en jämförbar standard i
kommunens grundskolor. Ramprogrammet kan även spara tid vid genomförandet av projekt och
förenkla samspelet beställare/utförare och därigenom minska kostnaderna. Ett övergripande
politiskt mål är att arbeta för en god ekonomisk hushållning med kommunens resurser. Ett av Barnoch ungdomsförvaltningen åtagande är att verka för minskade lokalkostnader. Hyrorna finansieras av
skolpengen och kan påverka pengen som istället skulle kunna gå till fler lärare eller till att på annat
sätt öka kvalitén i skolan.

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 projektledare, arkitekter,
andra konsulter och entreprenörer som har i uppdrag att planera eller genomföra projekt för barn
och elever i Alingsås kommun.

1.4 Hur ramprogrammet har tagits fram
Ramprogrammet har tagits fram av barn- och ungdomsförvaltningen i samverkan med det
kommunala fastighetsbolaget, Alingsåshem. Utgångspunkten för programmet är förvärvad kunskap
från tidigare genomförda skolprojekt i Alingsås kommun, erfarenheter från studiebesök samt genom
att ta del av andra kommuners program. Inhämtning av synpunkter och förankring av
ramprogrammet har främst skett genom olika referensgrupper samt genom diskussionsforum med
företrädare för olika specialenheter. De personer som medverkat har varit företrädare eller ansvariga
för bland annat, kost, lokalvård, elevhälsa och andra delar av grundskolverksamheten.
Representation har även funnits från fackförbund.
4
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2 Lagar, riktlinjer och mål
Grundskolan skall lägga grunden för ett livslångt lärande i en verksamhet som genomsyras av
trygghet, tillit, respekt och nyfikenhet. Vi tror på relationens betydelse för lärandet och vet att om
barnen ska utvecklas på bästa sätt, behövs omsorg och trygghet. Vårt uppdrag är att alla barn ska
känna att de kan, då uppstår också lusten att lära.
Verksamhet och utformning av kommunens grundskolor styrs bland annat av:
 Skollagen
 Läroplan för grundskolan
 Barnkonventionen
 Västra Götalandsregionens riktlinjer och standard för fysisk tillgänglighet för publika delar
 Arbetsmiljölagen
 Kommunallagen
 Plan- och bygglagen
 Boverkets byggregler (BBR)
 Livsmedelslagen
 Miljöbalken
 Brandlagstiftning
 Föreskrifter från Socialstyrelsen, Arbetsmiljöverket, Boverket
 Politiska beslut
 Tekniska krav och anvisningar, exempelvis renhållningsordningen
 Översiktsplan
Dessa myndighetskrav och Alingsås kommuns egna krav i form av policys och program redovisas inte
i ramprogrammet. Dessa ska alltid inhämtas från ursprungskällan.

3 Mark och byggnation
När samhällsbyggnadskontoret arbetar med ny detaljplan för nya bostadsområden bör det avsättas
tillräckligt stor yta för allmänt ändamål med generell byggrätt, så att kommunen kan agera flexibelt
och långsiktigt för att kunna svara mot det kommunala servicebehovet.
Trafikmiljön runt skolan ska särskilt studeras för att minimera eventuella risker och konflikter.
Logistiken kring hämtning och lämning är viktigt att beakta. Väl fungerande gång- och cykelvägar till
och från skolan ger valmöjlighet för föräldrar att avstå bilen.

3.1 Nyckeltal och ytbehov
En F-6-skola i Alingsås kommun bör som minst dimensioneras för minst 550 elever. För årskurs 7-9
bör skolan dimensioneras för minst 600 elever. Då Alingsås är en tillväxtkommun behöver prognoser
utifrån nybyggnation och inflyttning säkerställas inför varje nytt projekt.
Enligt Plan och Bygglagen, PBL, ska det finnas tillräckligt stor friyta som är lämplig för lek och
utevistelse. Det är kommunen själv som bedömer hur stor den ytan ska vara. Kommunens olika
kommundelar ger olika förutsättningar, eftersom en förtätning i befintlig stadsmiljö inte kan ge lika
stor utemiljö som vid etablering i nya bostadsområden. För att hushålla med markyta bör skolan
byggas i flera plan. I Alingsås kommun använder vi oss av 30 kvm/elev som utgångspunkt för
utemiljön för elever i årskurs F-6 och 15kvm/elev för elever i årkurs 7-9.
Fastighetens förutsättningar och läge kan påverka, varför nyckeltalen ska ses som riktlinjer.
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Rekommendationer och krav
Mark och byggnation
 En skola F-6 ska rymma minst 550 elever.
 En skola 7-9 ska rymma minst 600 elever.

Nyckeltal grundskola
 Yta per elev inomhus

 Yta per elev utomhus

Grundskola: 10 kvm
Grundsärskola: 20 kvm
Träningsskola: 40 kvm
Årskurs F-6: 30 kvm
Årskurs 7-9: 15 kvm

3.2 Flexibilitet, effektivitet och hållbarhet
Ramprogrammet ska genomsyras av såväl ekonomisk, ekologisk och pedagogisk hållbarhet, vilket
innebär att vara sparsam med både mänskliga och materiella resurser. Det ska även arbeta för att
kombinera förutsättningar för en bra utbildning med en effektiv lokalanvändning så att skolans
resurser i högre grad kan användas till undervisning och därmed minska ”onödiga” lokalkostnader.
För att effektivt kunna nyttja skolans lokaler krävs ett flexibelt förhållningssätt. Effektivitet beskriver
graden av användbarhet och förutsättningar för att lokalerna ska användas optimalt under hela
dagen. Med flexibilitet menas här möjligheter att inom ramen för skolans inre och yttre miljö påverka
lärmiljöerna utifrån pedagogik, arbetssätt och gruppstorlek. Den ska även möjliggöra för förändrade
åldersstrukturer, dvs en skola kan behöva ställas om till förskola om förutsättningarna kräver det.
Möjlighet att ställa om lokalen på såväl kort som lång sikt skapar förutsättningar för ett ekonomiskt
fördelaktigt användande.

3.3 Publika delar
Alla delar i en grundskola anses inte vara publika, dvs en miljö dit allmänheten har tillträde.
Gränsdragningen mellan publika och verksamhetsspecifika utrymmen är viktig då den ligger till grund
för planeringen av exempelvis tillgänglighet och kameraövervakning.
Västra Götalandsregionens riktlinjer och standard för fysisk tillgänglighet gäller för publika delar i en
grundskola. Publika delar definieras i ramprogram för grundskola enligt följande:







Angöringsplats och handikapparkering
Gångväg mellan parkering och huvudentré
Huvudentré
Idrottshall
Matsal
RWC vid huvudentré

Klassrum och grupprum bedöms däremot inte som publikt utrymme.
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4 Tillgänglighet
En byggnad ska vara lämplig för sitt ändamål, ha en god form-, färg- och materialverkan, och
vara tillgänglig och användbar för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga.
Plan- och bygglagen 8 kap 1 §
Alla barn och elever ska kunna lära och utvecklas i en tillgänglig och trygg miljö. Hur den fysiska
lärmiljön är organiserad och utformad påverkar elevernas möjlighet till utveckling, samspel och
lärande. För att underlätta lärandet ska lokalerna ha ändamålsenligt utformad ljudmiljö, luftmiljö,
visuell miljö, innemiljö och utemiljö. Utgångspunkten ska vara att tillgänglighet är bra för alla. Vid nyoch ombyggnation är det lättare att få med tillgänglighetaspekten från början i byggprocessen,
medan man i befintliga miljöer får arbeta utifrån de fysiska parametrar som redan finns.
Tillgängligheten på skolan gäller inte enbart eleverna utan också anhöriga och personal. En
vårdnadshavare med rörelsehinder ska kunna lämna och hämta sitt barn, delta på föräldramöten
eller besöka i rektor i skolans lokaler.

Rekommendationer och krav
 Angöringsplats för bilar ska finnas inom 10 meter gångavstånd från tillgänglig entré.
 Parkeringsplats för rörelsehindrafe ska finnas inom 25 meter gångavstånd från tillgänglig
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 och använda entrén.
 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 manöverdom.
 Ljudmiljön ska vara sådan att personer med nedsatt hörsel så långt som möjligt kan delta i
verksamheten.
 På varje våningsplan där det finns toaletter ska minst en toalett kunna användas av personer
med nedsatt rörelseförmåga.
 Hiss krävs då skolan byggs i två plan.
Regler och riktlinjer
Tillgänglighet skall tillgodoses i enlighet med Boverkets byggregler, Västra Götalandsregionens
riktlinjer och standard för fysisk tillgänglighet för publika delar samt Värderingsverktyget för
tillgänglig utbildning – Specialpedagogiska skolmyndigheten.
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5 Tekniskt utförande
Utvecklingen i samhället innebär ständigt ny teknik för både byggkonstruktioner, energiförsörjning,
uppvärmning med mera. I all byggnation ska fastigheten utformas till den teknik som behövs för
både fastighet och verksamhet och att det görs på ett sätt som är hållbart över lång tid. I varje
projekt ska olika aspekter vägas in såsom kvalitet, ekonomi, ekologi och arbetsmiljö.
Material och installationer ska utformas så det i möjligaste mån förhindrar skadegörelse.

5.1 Material och ytskikt
Materialen i byggnaden ska tåla slitage och solljus, dämpa ljud, vara miljövänliga och giftfria samt
vara lätta att städa och underhålla.

5.2 Färgsättning
Färgsättningen ska ske i harmoni med arkitektonisk utformning och gällande tillgänglighetskrav på
synbarhet. Då eleverna 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.

5.3 Ljud och ljus
En god ljusmiljö är viktig, belysningen bidrar till hela rummets upplevelse. Tillgång till dagsljus
påverkar elevernas vakenhet och koncentrationsförmåga. Tillsammans med dagsljus skapar
allmänbelysning och punktbelysning en bra ljusmiljö. Viktigt är också att belysningen tillåter
flexibilitet i användningen av rummen.
En bra ljudmiljö minskar oro och stress hos både elever och personal. 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, genom
bra val av interiör samt ”tyst” teknisk utrustning. Vid inköp av inventarier ska material väljas så att
ljudnivåerna hålls så låga som möjligt. Det kan handla om t.ex. ljuddämpande yta på bord, tassar på
stolar och bord. Val av material på inventarierna samt hur de är konstruerade är också av betydelse.
Ett separat inventarieprogram håller på att tas fram. Ljudabsorbenter på väggar gör stor skillnad och
även ljudisolerade dörrar in mot exempelvis klassrum.
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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 elever 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.
 Väggmaterialen ska vara lättskötta och tåliga.
 Undvik rostfria hissdörrar då dessa blir kladdiga fort och är tidskrävande att få rena.
 Glaspartier in mot klassrum frostas.
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.
 Välj enfärgat och undvik mönster
Ljus
 Rekommenderad ljusstyrka vid skolarbete ska följas.
 Rum där elever vistas stadigvarande ska ha tillräckligt med dagsljus. Fönsterytan ska vara
minst 10 % av golvytan.
 I alla verksamhetsrum monteras belysning som är dimbar.
Ljud
 Allmänna utrymmen och arbetsplatser ska uppfylla god akustik, minimikrav ljudklass C.
Högre klassning vid elevhälsa, expedition och mötesrum.
 Bakgrundsbuller från ventilation och trafik ska minimeras.
 Ljudisolerade dörrar mellan klassrum och torg/korridor.

5.4 El, tele
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 laddmöjligheter och som är godkända för förvaring av IT-utrustning
behöver finnas i anslutning till klassrum/hemvist.
I förråd och toalettutrymmen används närvarogivare.
På fasad monteras väggarmaturer som lyser under den mörka tiden på dygnet. Där eleverna vistas
mest under höst och vintertid monteras stolpbelysning som också lyser under den mörka tiden.
Skolan utrustas med anslutning för fast telefon och bärbar telefon. Telefonimottagningen ska
utredas så att skolan har god täckning både inom- och utomhus.
Innerdörrar i brandcellsgränser förses med magnetuppställning kopplat till brandlarm.
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5.5 Informations- och kommunikationsteknik (IKT)
Skolan ska bidra till att eleverna utvecklar förståelse för hur digitaliseringen påverkar individen och
samhällets utveckling. Alla elever ska ges möjlighet att utveckla sin förmåga att använda digital
teknik. De ska även ges möjlighet att utveckla ett kritiskt och ansvarsfullt förhållningssätt till digital
teknik, för att kunna se möjligheter och förstå risker samt kunna värdera information. Utbildningen
ska därigenom ge eleverna förutsättningar att utveckla digital kompetens och ett förhållningssätt
som främjar entreprenörskap.
Lgr 11 (rev 2018) – Skolans uppdrag
Nya skolor ska ha god tillgång till trådlös datakommunikation. 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 en bit ute på skolgården.
I klassrum, större gemensamma ytor, stora grupprum och konferensrum ska förberedelser i form av
nödvändiga uttag samt kanalisation göras för att möjliggöra installation av projektor och högtalare.

Rekommendationer och krav
Luft
 Gällande ventilation ska rum för fler än 6-8 personer, dvs klassrum, matsal, konferensrum,
utrustas med variabelflödessystem (VAV). För övriga rum installeras konstantflöde (CAV)
 Temperaturen ska hålla +21 i klassrummen
El, tele
 Skolan ska utrustas med anslutning för fasta och bärbara telefoner.
 Frånvarostyrning av belysning i klassrum, torg, matsal etc
 Styrning av belysning i inomhusstråk; entréer, korridorer, pausrum etc ska ske via
inbrottslarm. Dvs ljuset tänds vid avlarmning.
 Förråd och toalettutrymmen utrustas med närvarogivare.
 Entrédörrar ska förses med elektriska dörröppnare.
 Eluttag ska vara dimensionerade och placerade för teknisk apparatur och olika krav på
belysning.
Informations- och kommunikationsteknik
 Installation av trådlöst datanätverk.
 Förberedelser för att möjliggöra installation av närskjutande projektorer och högtalare.

10
Sida 53 av 89

2019-11-05

6 Trygghet och säkerhet
Eleven ska i skolan möta respekt för sin person och sitt arbete. Skolan ska sträva efter att vara en
levande social gemenskap som ger trygghet och vilja och lust att lära.
Lgr 11 (rev 2018) – God miljö för utveckling och lärande

6.1 Intigritet och utsatthet
Det är viktigt att alla elevers integritet skyddas och i alla våra grundskolor ska miljön vara trygg och fri
från våld och kränkningar. Inomhusmiljön ska vara överblickbar, tydlig och väl belyst. Det ska finnas
ytor för avskildhet men de ska vara synliga för vuxna och placeras med närhet till andra funktioner.
Skolgårdar och gång- och cykelstråk ska vara trygga, överblickbara och väl belysta.
Vanligtvis så anses kameraövervakning vara ett av de sista alternativen i arbetet mot otrygghet
och/eller skadegörelse. I de fall där det bedöms vara kostnadseffektivt ska det ändå förberedas för
kabeldragningar för eventuellt kommande övervakning.

6.2 Utrymning och inrymning
Utrymning innebär att elever och personal lämnar byggnaden för att söka skydd. Det är viktigt med
en logisk placering av utrymningsvägarna, att de är framkomliga och att gångavståndet i och till
utrymningsvägarna beaktas. Hänsyn ska tas till att verksamheten består av elever som är beroende
av vuxnas hjälp vid utrymning. Att använda samma vägar för utrymning som eleverna använder i
daglig verksamhet underlättar. Utrymningsplaner ska finnas och vara uppsatta väl synligt i
korridorerna. Syftet med en utrymningsplan ska vara att den i så stor utsträckning som möjligt är
självinstruerande. För elever/personal med funktionsnedsättning kan det vara svårt att utrymma via
byggnadens utrymningsvägar, särskilt om dessa utgörs av trappor. Genom att i direkt anslutning till
respektive trappa skapa en egen brandcell i form av en foajé eller liknande kan de som har svårt att
gå i trappor vänta tills hjälp med flytt till annan våning kommer. Återsamlingsplatser ska vara tydligt
markerade.
Inrymning innebär att elever 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. 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. 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.
Få entréer innebär att det är svårare för utomstående att ta sig in på skolan.

6.3 Lås och larm
Det är viktigt att all personal på skolan har god kunskap om lokalerna, till exempel nödutgångar,
flyktvägar och eventuella larm. Består skolan av olika byggnader, flera våningsplan och finns olika
ingångar så ska dessa vara tydligt märkta, exempelvis med olika bokstäver eller symboler. Då blir det
enklare att informera elever och personal om var den akuta händelsen äger rum. Det blir också
enklare att ge polis och räddningstjänst information.
Ett elektroniskt passersystem ger en möjlighet att enkelt låsa alla dörrar samtidigt.
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Zoner för inbrottslarm ska indelas utifrån kvällsaktiviteter på skolan, skolans uthyrningsbarhet och
gemensamma funktioner.

Krav och rekommendationer
Intigritet och utsatthet
 På fasad monteras väggarmaturer som lyser under den mörka tiden på dygnet. Där eleverna
vistas mest under höst och vintertid monteras stolpbelysning som också lyser under den
mörka tiden.
Utrymning
 Samtliga dörrar i utrymningsväg skall vara öppningsbara inifrån utan nyckel eller annat
verktyg.
 Skyltningen till utrymningsvägarna ska vara tydlig.
Inrymning
 Dörrar till klassrum förses med låsvred.
Lås och larm
 Skolan förses med ett kombinerat passagesystem, inbrott- och brandvarningslarm enligt Fabs
riktlinjer för ny- och ombyggnad (version 2019-06-25).
 Till brandvarningslarmet ansluts också takfotslarm och visuellt larm.
 Innerdörrar i brandcellsgränser förses med magnetuppställning kopplat till brandlarm.
 En så kallad lock-down funktion ska installeras.
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7 Entréer och kapprum
Skolans utformning ligger till grund för var entréer och kapprum placeras. För elever i förskoleklass
upp till årskurs 6 ska utgångspunkten vara max en entré per hemvist. För elever i årskurs 7-9 kan
andra lösningar göras eftersom hemvister i dessa årskurser ofta har en annan utformning.
Grundskolor bör i största möjliga utsträckning utformas ”skolösa”, dvs att ytterskor lämnas i kapprum
eller vid entréer. Efter en tydlig skogräns sker vidare förflyttning i strumplästen, med inneskor eller
skoskydd. En skofri skola bedöms ge ökad trivsel, minskat behov av städning och det hjälper även till
att skydda de invändiga ytorna på ett bra sätt.

7.1 Huvudentrén
Skolan ska ha en tydlig och välkomnande huvudentré, som är lätt att hitta även för den som inte
tidigare varit här. Som besökare till skolan ska man bli sedd och även få en tydlig överblick över
skolan från entrén. I anknytning till huvudentrén ska det finnas en reception som kan bestå av en
receptionsdisk som ska vara bemannad eller i enklaste fall bestå av en informationstavla för tydlig
vägledning.
Huvudentrén kan fungera som en gemensam entré för hela skolan eller vid behov kompletteras med
entréer vid hemvister. Från huvudentrén kliver man rakt in i byggnadens hjärta med allmänna
funktioner som samutnyttjas av alla såsom bibliotek, slöjd, bild m.m.

7.2 Kapprummet
7.2.1 Förskoleklass – årskurs 6
I anslutning till hemvisten placeras kapprummet där elevernas ytterkläder och skor förvaras. I
kapprummen ska det finnas klädfack och skohylla dimensionerat för 30 elever per klass. Det ska
finnas torkmöjligheter för kläder i form av torkskåp.
7.2.2 Årskurs 7-9
För eleverna ska det finnas låsbara elevskåp för förvaring av ytterkläder, skor samt
undervisningsmaterial. Skåpen bör vara utrustade med eluttag. De ska placeras/utformas så att
damm och skräpsamlande ytor undviks.

Krav och rekommendationer
Huvudentré och övriga entréer
 Alla entréer ska vara tydligt uppskyltade
 Entréer ska vara väderskyddade
 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.
 Toaletter i anslutning till entréer
 Huvudentrén ska utrustas med skohyllor.
 En RWC ska finnas i närheten till huvudentré
Kapprum
 För åk F-6 ska det finnas torkmöjligheter för kläder i direkt anslutning till kapprummet.
 För åk F-6 ska det finnas klädfack med överhylla och skohylla. 30st/klass
 För åk 7-9 ska det finnas låsbara elevskåp.
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8 Lärmiljöns utformning
Lärmiljöns utformning avser alla ytor inomhus där eleverna vistas under dagen, utomhusmiljön är
specificerad under kapitel 9. Det är viktigt att ha i åtanke att lärandet pågår överallt och hela tiden, i
alla lokaler, både inne och ute. Ramprogrammet ska alltid utgöra en utgångspunkt vid planering av
skollokaler men enskilda projekt kan behöva kompletteras med projektspecifika krav gällande
exempelvis grundsärskoleverksamhet, förberedelseklasser etc.
Grundskolans lokaler ska vara en mötesplats för gemenskap, där ingen ska diskrimineras av
lokalernas utformning eller placering, utan möjliggöra tillgänglighet för alla. Lokalerna ska erbjuda
ändamålsenliga lärmiljöer utifrån läroplanens krav och årskurs. Hur rummen placeras i förhållande till
varandra har betydelse för hur de används och hur samverkan mellan grupper kan genomföras. För
att undvika en utformning med alltför mycket traditionella, tomma korridorer bör lokalerna placeras
runt ett eller flera centrala nav. Genom att tidigt i arbetet med en ny grundskola fundera över
samverkan och gemensamma aktiviteter kan en god lokaleffektivitet åstadkommas.
F-klass - åk 3 behöver verksamhetsyta där bestämda elevgrupper har sin tillhörighet samt tillgång till
idrottslokal. Åk 4-6 behöver även speciallokaler såsom slöjdsalar, musiksal, idrottslokal, hem- och
konsumentkunskapssal. För åk 7-9 behövs speciallokaler såsom estetiska verkstäder,
elevuppehållsytor och laborationssalar läggas till.

8.1 Förskoleklass – årskurs 6
8.1.1 Hemvist
En hemvist är den del av skolan där eleven tillbringar huvuddelen av dagen, både under skoltid och
för de yngre eleverna även under fritidsverksamheten. Hemvisten bör ha plats för 3-6 klasser.
Hemvisten innehåller klassrum, grupprum, arbetstorg, kapprum, wc/rwc, förvaringsutrymmen samt
andra funktioner som gynnar elevernas lärande och utveckling. I hemvist där det finns fritidshem
används alla lokaler av både skola och fritidshem. Klassrum, grupprum och arbetstorg anpassas och
inreds därför på ett sätt där alla rum utgör en helhet för både skolverksamhet och
fritidshemsverksamhet.
8.1.2 Klassrum
Det är i klassrummet som skolans kärnverksamhet bedrivs. För elever i åk F-6 ska det finnas ett
hemklassrum per klass. Klassrummet ska kunna användas på olika sätt. Det ska vara flexibelt och
passa för så väl mindre elevgrupper, ca 15 elever, men även för större grupper, ca 25-30 elever. En
varierad möblering ska kunna var möjlig och exempelvis vikväggar kan med fördel användas för att
dela av rummet. Det är önskvärt att två klassrum ligger vägg i vägg med varandra och att dessa kan
öppnas upp emot varandra för att kunna utgöra samling-/undervisningslokal för stora grupper. Det är
av yttersta vikt att väggen dels är välisolerad och samtidigt lättmanövrerad.
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8.1.3 Grupprum
Till varje klassrum ska det finnas ett grupprum med åtkomst från, samt visuell kontakt med
klassrummet. Utöver det så bör det finnas ytterligare grupprum i hemvisten. Dessa grupprum ska
kunna användas av alla klasser och möjliggöra undervisning enskilt eller i liten grupp,
specialundervisning och ateljéverksamhet.
8.1.4 Arbetstorg
Arbetstorget ska fungera som ett nav och vara ett gemensamt rum för alla elever i hemvisten. Det
ska placeras att det utgör en tydlig enhet med de andra rummen och inte åtskiljas av exempelvis en
korridor. Torget ska kunna delas av och förändras efter behov. Det ska finnas plats för eleverna att
arbeta både enskilt och i grupp. De ska också kunna umgås och knyta sociala kontakter med andra
elever. Arbetstorget kan med fördel bryta av mot övriga rum i hemvisten exempelvis vad gäller
takhöjd, material och belysning. Då flera elevgrupper kan befinna sig i rummet samtidigt behövs bra
akustiska åtgärder för att hålla ljudnivån på en acceptabel nivå.
8.1.5 Fritidshem i hemvisten
Enligt Läroplan för grundskola (Lgr 11) ska förskoleklass, grundskola och fritidshem utveckla
samarbetsformer som ska stödja alla elevers varierande utveckling och lärande. Det är viktigt att alla
möjligheter till samverkan tas till vara.
När det gäller lokalerna är det viktigt att det finns en klarhet i hur rummen i hemvisten ska användas
både under skoltid och under fritidshemstid då arbetstorg, klassrum och grupprum i hemvisten ska
fungera som fritidshem både före och efter skoldagen för de yngre eleverna. Det är viktigt att
hemvisten ger möjlighet till olika typer av verksamheter, både livliga samt lugnare och mer stilla
aktiviteter, både i större och mindre grupper. Efter skoldagens slut har dessutom många barn behov
av att dra sig undan för att vila eller läsa läxor.
I eller i närheten av hemvisten ska fritidshemmet ha tillgång till ett eget låsbart förrådsrum för
skapande material, materialvagnar, material för utomhusaktiviteter etc. Överblickbarheten från
arbetstorg till övriga rum ska vara god samt att möblering av rummen behöver anpassas även efter
fritidshemmets behov.
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Krav och rekommendationer
Hemvist
 Hemvisten ska rymma 3-6 klasser.
 Hemvisten ska innehålla klassrum, grupprum, arbetstorg, toaletter, förråd.
 I alla rum i hemvisten ska det finnas gott om eluttag för att enkelt kunna ladda
datorer, plattor etc
 Det ska finnas utrymme för förvaring av material som används frekvent.
 Förvaring av datorvagnar/datorskåp ska möjliggöras i eller i anslutning till
hemvisten.
 Det ska finnas möjlighet till källsortering av det vanligast förekommande
fraktionerna.
 Utställningsytor och projiceringsytor ska finnas på bestämda väggar
Klassrum
 Ett hemklassrum per klass
 Ett klassrum dimensioneras för upp till 30 personer
 Kvadratiska eller rektangulära klass rum rekommenderas
 Förberedelse för installation av utrustning för multimedia med nödvändiga uttag för
att kunna montera projektor, högtalare, interaktiva skrivartavlor
 Fönster bör inte placeras mot röriga miljöer såsom skolgård eller väg. Är det
placerade på det viset ska de sitta på en sådan höjd att eleverna inte ser ut när de
sitter ner, alternativt vara frostade nertill
Grupprum
 Det ska finnas grupprum per klass med access från klassrummet.
 Det bör även finnas gemensamma grupprum i olika storlekar med tillträde från
arbetstorget.
Fritidshem i hemvisten
 Hemvisterna ska kunna fungera som fritids.
 Ska utrustas med pentry bestående av kyl/frys, diskbänk, överskåp, och micro.
 Det ska finnas låsbart utrymme för fritidshemmets material.

8.2 Årskurs 7-9
8.2.1 Hemvist
En hemvist är den centrala vistelseplatsen för eleverna under dagen. För årskurs 7-9 bör hemvisten
ha plats för 5-6 klasser.
Hemvisten innehåller klassrum, grupprum, wc/rwc, förvaringsutrymmen samt andra funktioner som
gynnar elevernas lärande och utveckling. Här kan dock arbetstorg, kapprum och uppehållsytor med
fördel vara gemensamma för flera hemvister.
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8.2.2 Klassrum
Klassrummet ska kunna användas på olika sätt. Det ska vara flexibelt och passa för så väl mindre
elevgrupper, ca 15 elever, som för större grupper , ca 30 elever. En varierad möblering ska kunna var
möjlig och exempelvis vikväggar kan med fördel användas för att dela av rummet.
8.2.3 Grupprum
Till varje klassrum ska det finnas ett grupprum med åtkomst från samt visuell kontakt med
klassrummet. Utöver det så bör det finnas ytterligare grupprum i hemvisten. Dessa grupprum ska
kunna användas av alla klasser och möjliggöra undervisning enskilt eller i liten grupp,
specialundervisning och ateljéverksamhet.
8.2.4 Arbetstorg
Arbetstorget ska fungera som ett nav och vara ett gemensamt rum för alla elever i hemvisten. Det
ska placeras så att det utgör en tydlig enhet med de andra rummen och inte åtskiljas av exempelvis
en korridor. Torget ska kunna delas av och förändras efter behov. Det ska finnas plats för eleverna att
arbeta både enskilt och i grupp men de ska också kunna umgås och knyta sociala kontakter med
andra elever. Arbetstorget kan med fördel bryta av mot övriga rum i hemvisten exempelvis vad gäller
takhöjd, material och belysning. Då flera elevgrupper kan befinna sig i rummet samtidigt behövs bra
akustiska åtgärder för att hålla ljudnivån på en acceptabel nivå.
För elever i årskurs 7-9 kan ett större torg med gemensamma funktioner som bibliotek, café, etc
vara ett bra val. Men det är viktigt att beakta att även äldre elever behöver mindre ytor och
funktioner som ger närhet och trygghet.
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Krav och rekommendationer
Hemvist
 Hemvisten ska rymma 5-6 klasser.
 Hemvisten ska innehålla klassrum, grupprum, toaletter, förråd.
 Arbetstorg, uppehållsytor och kapprum kan delas av flera hemvister.
 alla rum i hemvisten ska det finnas gott om eluttag för att enkelt kunna ladda datorer,
plattor etc.
 Det ska finnas utrymme för förvaring av material som används frekvent.
 Förvaring av datorvagnar/datorskåp ska möjliggöras i eller i anslutning till hemvisten.
 Det ska finnas möjlighet till källsortering av det vanligast förekommande fraktionerna.
 Utställningsytor och projiceringsytor ska finnas på bestämda väggar.
Klassrum
 Ett klassrum dimensioneras för upp till 32 personer
 Förberedelse för installation av utrustning för multimedia med nödvändiga uttag för att
kunna montera projektor, högtalare, interaktiva skrivartavlor
Arbetstorg
 Förberedelse för installation av utrustning för multimedia med nödvändiga uttag för att
kunna montera projektor, högtalare, interaktiva skrivartavlor.
Grupprum
 Det ska finnas ett grupprum per klass med access från klassrummet.
 Det bör även finnas gemensamma grupprum i olika storlekar med tillträde från
arbetstorget.

8.3 Kreativt center/specialsalar
Det kreativa centret innehåller specialsalar i form av ateljéer och verkstäder. Inför varje nytt projekt
ska det definieras hur dessa salar ska utformas och utrustas. Huvudinriktningen är att dessa salar
ska möjliggöra rörelse, skapande, laborationer, matlagning, programmering etc. Den moderna
tekniken förändras snabbt och det gäller att lokalerna anpassas för att vara ändamålsenliga även i
framtiden.
I anslutning till specialsalarna bör det finnas grupprum.
Behovet av ”preprum” i anslutning till specialsalar behöver alltid utredas. Detta för att minimera den
tid salarna behöver användas för förberedelser.
Att placera liknande specialsalar i närheten av varandra underlättar samarbete. Det kreativa centret
bör placeras så att andra aktörer kan nyttja det efter skoltid. En fördel är att det får en egen entré,
dels för externa aktörer men även för att lätt kunna röra sig både inne och ute i undervisningen.
Om ett av rummen ska vara lämplig för ämnet musik, så behöver man tänka till kring akustiken.
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8.4 Särskild undervisningsgrupp
Enligt skollagen ska alla elever få den ledning och stimulans de behöver för att utifrån sina förutsättningar utvecklas så långt som möjligt enligt utbildningens mål. I första hand ska det särskilda
stödet ges genom olika former av anpassningar inom ramen för elevens ordinarie
undervisningsgrupp, men om det finns särskilda skäl kan det ges i en särskild undervisningsgrupp. Det
bör därför planeras in utrymme för särskild undervisningsgrupp.
När det gäller lokaler för denna form av undervisning är det viktigt hur dessa utformas och var de
placeras. De ska kunna erbjuda eleven ett mindre sammanhang med en lugnare miljö och med färre
intryck, än den ordinarie undervisningsgruppen. Lokalerna ska anpassas på ett sådant sätt att vissa
elever har sin hemvist där, men elever ska även kunna komma och gå till dessa lokaler på ett smidigt
sätt. Det är önskvärt med två olika placeringar av särskild undervisningsgrupp. En som placeras
avskilt från den ordinarie verksamheten och en som ligger närmare de ordinarie
undervisningsgrupperna. Lokalerna bör bestå av fler mindre rum så att man kan dela in eleverna i
ålders- eller funktionsrelevanta grupper. I anslutning till dessa lokaler kan det även finnas vissa social
ytor och utrymme för kreativt arbete med eleverna.

8.5 Idrottshall/Gymnastiksal
En fullstor idrottshall är inget krav för en grundskola. Men då en sådan är en tillgång för föreningsliv
och kommunens invånare ska barn‐ och ungdomsförvaltningen tillsammans med kultur- och
utbildningsförvaltningen göra en noggrann analys vid varje ny- eller ombyggnation.
Även innehållet i idrottshall/gymnastiksal behöver ske i samråd med kultur- och
utbildningsförvaltningen.
Riktvärden för en F-3 skola är ca. 12x25 m och för F-9 ca. 18x36m. Riktvärdet för ”fullstora”
idrottshallar är ca 20x40 m. Idrottshallen ska kunna delas av för undervisning i halvklass.
8.5.1 Omklädningsrum och duschutrymmen
Dusch och omklädningsrum ska utformas så att det blir en likvärdig, tillgänglig och trygg plats för
skolans elever. Storleken på omklädningsrummen bör dimensioneras så att fyra elevgrupper kan
nyttja rummen samtidigt, dvs två grupper kan byta om till lektion samtidigt som två byter om efter
lektion.

Krav och rekommendationer
Kreativt center/specialsalar
 Salarna får gärna utrustas med instruktionsöar.
 Specialsalarna ska placeras i anslutning av varandra.
Särskild undervisningsgrupp
 Plats för 8-12 elever
 En sal där alla kan samlas samt några mindre rum där eleverna kan jobba mer avskilt
Idrottshall/gymnastiksal
 Utformning av idrottshall/gymnastiksal sker vid varje projekt i samråd med Kultur- och
utbildningsförvaltningen.
 Förråd för idrottsmaterial/utrustning ska vara nåbart direkt från idrottshall/gymnastiksalen.
Omklädningsrum och dushutrymmen
 Det ska finnas skiljeväggar mellan varje dusch.
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8.6 Gemensamma rum och funktioner
8.6.1 Skolans ”hjärta”
”Hjärtat” är skolans naturliga mötesplats och självklara centralpunkt och kan med fördel användas
som samlingssal och/ eller uppehållsrum. Kommunikationen mellan denna yta och övriga
verksamhetsytor ska vara såväl enkel som tydlig. Här ska det finnas plats för möten,
informationsinhämtning och presentation. Det ska vara en flexibel plats som ska kunna utvecklas och
anpassas efter tiden samt olika verksamheter och olika pedagogiska behov. Det behöver även finnas
plats för både aktiva och mer lugnare aktiviteter. ”Hjärtat” ska planeras så att det finns en god balans
mellan överblick, trygghet, ljudmiljö och samverkan.
Det är här i ”Hjärtat” som de funktioner och ytor som ska kunna hyras ut efter skoltid placeras, det
kan bland annat handla om matsal, bibliotek och kreativt center.
8.6.2 Samlingssal
En plats där hela skolan eller delar av skolan lätt kan samlas. Det är viktigt med god teknisk
utrustning. Lokalen ska möjliggöra flexibel möblering, för både större och mindre sammankomster.
Samlingssalen kan vara idrottshallen eller skolans matsal. Med fördel kan dessa lokaler kompletteras
med någon form av gradänglösning/en bred ”trappa” som möjliggör att den även kan brukas för t.ex.
avslutningar, föräldramöten, föreställningar och olika typer av informationstillfällen.
8.6.3 Bibliotek
Alingsås kommuns biblioteksplan säger att ”…skolbiblioteken i Alingsås ska vara
en pedagogisk resurs i elevernas lärandeprocess. De ska vara en aktiv part i att utveckla elevernas
läslust och intresse för litteratur. Skolbiblioteken skall också stimulera och fördjupa elevernas medieoch informationssökarkompetens för ökad delaktighet i ett demokratiskt samhälle. Det är viktigt att
utveckla digitaliserade skolbibliotek där eleverna kan använda de lärverktyg som finns i skolan.”
Skolbiblioteket ska ha en tydlig och integrerad koppling till skolans övriga verksamhet. Det behöver
placeras centralt för en stark förbindelse till ”hjärtat” och de gemensamma mötesplatserna.
8.6.4 WC och RWC
En utgångspunkt är två toaletter per klass eller en för varje påbörjat 15-tal elever. Det är inte
nödvändigt med skilda toaletter för pojkar och flickor. Toaletterna ska placeras avsides men inte på
en otrygg plats. På toaletten eller i anslutning till den ska det finnas en tvättplats. För ökad trygghet
ska dörrar in till toaletterna vara ljudisolerade.
8.6.5 Matsal
När en matsal planeras ska tanken vara restaurang istället för bespisning. Det gäller såväl lokalens
utformning som inredning och möblering. Matsalen skall dimensioneras så att den möjliggör för
eleverna att äta i lugn och ro utifrån livsmedelsverkets rekommendationer att servering sker från
klockan 11:00.
Det kan byggas flera rum i olika storlekar i anslutning till varandra eller att man möjliggör att flexibelt
skapa mindre rum med skärmar eller liknande. Allt detta för att ge ökad trygghet, bättre matro och
högre social samvaro. Sittplatser bör beräknas kring mindre bord, ej långbord.
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Flödet i matsalen är avgörande. Det ska finnas separat ingång och utgång. Elever som köar för att ta
mat ska vara åtskilda från de elever som sitter och äter. I den mån det är möjligt ska köerna in till
matsalen vara utanför matsalen. Likaså ska de elever som ätit klart och ska lämna sin disk inte krocka
med andra elever.
För att uppnå god ljudmiljö behöver kök och diskrum skärmas av mot matsalen.
Matsalen kan även komma att användas utifrån fler aktivitetet.
Servering
I matsalen används självservering från en serveringsline. Personalen arbetar bakom linen och
eleverna tar mat från andra sidan. I serveringslinen ska samtliga lunchkomponenter få plats med
undantag för bröd, dryck, sallad. Enhet för sallad ska placeras så att man börjar ta av denna först.
Separata enheter för dryck, bröd och specialkost ska planeras in på strategiska platser inom
matsalen.
8.6.6 Förråd
Förutom förråd i varje hemvist bör det finnas ett större förråd för material placerat på varje
våningsplan.

Krav och rekommendationer
Skolans ”hjärta och samlingssal
 Ska förses med god teknisk utrustning.
 Här ska det finnas plats för möten, informationsinhämtning samt presentation.
Bibliotek
 Utrymme för anordnade läsplatser.
 Bokhyllor med belysning.
WC/RWC
 En utgångspunkt ska vara två toaletter/klass eller en för varje påbörjat 15-tal
elever.
 RWC ska finnas i anslutning till varje hemvist.
 Dörren ska vara ljudisolerad.
Matsal
 Separata in- och utgångar.
 Elever som köar ska hållas åtskilda från de som sitter äter.
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9 Elevhälsan
Elevhälsoteamet består av skolsköterska, skolläkare, skolpsykolog, skolkurator och
specialpedagog/speciallärare. Samtliga dessa funktioner och kompetenser är viktiga för elevens
lärande och utveckling. Alla elever ska ges tillgång till olika former av elevhälsa utifrån ett
individbehov. Detta ställer stora krav på miljön och lokalernas utformning. Lokalerna ska vara både
tillgängliga och trygga, samtidigt som det behöver finnas en viss avskildhet exempelvis för elever som
väntar på kurator eller skolsköterska. För god samverkan bör elevhälsans lokaler placeras i anslutning
till varandra. Det finns även ett samband mellan elevhälsans lokaler och skolledningen som bör tas
hänsyn till vid planeringen av en ny grundskola.
I en skola med 500-600 elever behövs normalt två fullt utrustade skolsköterskerum, en arbetsplats
vardera för kurator och psykolog samt utrymme för specialpedagog. Antalet arbetsplatser för
specialpedagog kan variera beroende på skolans förutsättningar och elevhälsans uppdrag.
Av sekretesskäl ska lokaler för elevhälsa vara utformade så att de undersökningar och samtal som
förs i rummet inte kan uppfattas av obehöriga.

9.1 Väntrum
Elevhälsan kan med fördel ha ett gemensamt väntrum. Önskvärt är att kunna dela av väntrummet,
med exempelvis en spaljé, så att besök till kurator, psykolog och skolsköterska kan ske anonymt om
så önskas. Väntrummet ska vara möjligt att skydda från insyn så att man inte kan se in vem/vilka
som sitter i väntrummet. I anslutning till väntrummet ska en RWC med möjlighet till dusch vara
placerad.

9.2 Skolsköterska
Lokalen ska vara så stor att den rymmer den utrustning som behövs, exempelvis undersökningsbrits,
skrivbord och möbler för samtal. Det behöver också finnas tillräckligt med plats så att fastställda krav
på avstånd mellan elev och syntavla tillgodoses. Syntavlan måste kunna placeras med hänsyn till
skilda ljusförhållanden. Golvytan ska vara så pass stor att eleven kan röra sig fritt vid funktions- och
motorikkontroller.
Lokalen ska också vara utrustad med rinnande varmt och kallt vatten. Det är önskvärt att det finns
tillgång till diskbänk. I lokalen ska det finnas fasta låsbara skåp där läkemedel, sprutor, kanyler etc
kan förvaras. Om det används vacciner eller läkemedel som kräver förvaring i kyla ska det även finnas
ett låsbart kylskåp.

9.3 Skolkurator
Lokalen ska vara så stor så att den rymmer den utrustning som behövs, exempelvis arbetsplats samt
möbler för samtal. Utrymme krävs för att kunna ta emot 7-8 personer.

9.4 Skolpsykolog
Lokalen ska vara så stor så att den rymmer den utrustning som behövs, exempelvis journalarkiv,
arbetsplats samt möbler för samtal. Utrymme krävs för att kunna ta emot 2-3 personer.
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9.5 Specialpedagog
Lokalen ska vara så stor så att den rymmer den utrustning som behövs, exempelvis arbetsplats samt
möbler för undervisning. Utrymme krävs för att kunna ta emot 4-5 personer.

9.6 Vilrum
I anslutning till elevhälsans lokaler placeras ett vilrum för elever. Ett vilrum för elever ska inte
kombineras med vilrum för personal. Vilrum för personal får placeras på annan plats i skolan.
Vilrummet bör ha dörr mot både väntrum och skolsköterskerum och placeras nära toalett. Det är
önskvärt med vädringsfönster.

Krav och rekommendationer
Elevhälsa
 Minst ljudklass B
 Undvik insyn från angränsande rum och utomhusmiljö
 Dörrar förses med lås som, med undantag av huvudnyckel, endast elevhälsan har nyckel till.
 Dörrar utrustas med upptagetmarkering.
 Öppningsbara fönster.
Väntrum
 Det ska finnas plats för 6-8 personer.
Skolsköterska
 Tillräckligt avstånd så att synundersökning kan göras, minst 4 m mellan tavla och vägg.
 Det ska finnas låsbara skåp.
 Det ska finnas låsbart medicinskt kylskåp med utvändig termometer.
 Det ska finnas utrymme låsbart journalskåp
Skolkurator, Skolpsykolog, Specialpedagog
 Det ska finnas utrymme för låsbart journalskåp.
Vilrum
 Tänk på att belysning inte ska vara med närvarogivare.
 Utrustas med upptagetmarkering samt larmanordning
 Dörr in mot skolsköterskemottagning ska gå att låsa från mottagningsrum
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10 Utomhusmiljö
Utemiljön ska utformas så att den främjar elevernas nyfikenhet, fantasi och fysiska aktivitet. Om
tomten är försedd med redan befintlig vegetation och terräng på så är det oftast värt att spara den
och säkra dess fortsatta utveckling. En utemiljö som skapar utmaningar bör eftersträvas, enligt
studier är barn som vistas ute i en variationsrik miljö mer fysiskt aktiva. Med en välplanerad utemiljö
så ökar elevernas möjligheter till såväl social, motorisk som fysisk utveckling En välplanerad utemiljö
med god tillgänglighet är en förutsättning för att skolgården ska fungera för alla elever. Alla elever
ska kunna ta sig fram på gården, delta i aktiviteter och känna sig trygga. Både skolgårdarna och
omgivningarna runt skolan är betydelsefulla för elevernas fria lek, men också som plats för
undervisning.
Samverkan mellan utemiljö och lokalerna gör det lättare för elever och pedagoger att nyttja hela
skolmiljön.
För att elevernas behov av olika miljöer ska uppfyllas rekommenderas att dela in gården i olika zoner.
Utformningen av zonerna anpassas efter elevernas ålder, intressen, utveckling och förmågor.
Zonerna är ett teoretiskt verktyg som är till hjälp och vägledning i planering av utemiljön. Det
grundläggande är de olika funktionerna som planeras för respektive zon. I detta ramprogram kallar
vi skolgårdens olika delar för småskalig inre zon, storskalig mellanzon och yttre samutnyttjad zon. De
olika zonerna interagerar med varandra och samma funktioner kan finnas i flera zoner.
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.

Yttre samutnyttjad zon
Storskalig mellanzon

10.1 Årskurs F-6

Småskalig inre zon
Gga zogga zonen
Skolan

skolan

Småskalig inre zon
Den inre zonen förläggs närmast skolbyggnaden och hemvisterna. Den domineras av lugn och ro då
skolbyggnaden avskärmar den zonen från omgivande störningar och buller.
I denna zon ska det finnas bänkar och bord för olika aktiviteter, undervisning och vila. Här prioriteras
aktiviteter i halvklass eller mindre grupper, upp till 15 elever. Med skärmtak över valda delar av
området kan utomhussäsongen förlängas. Goda förrådsmöjligheter ska finnas.

24
Sida 67 av 89

2019-11-05
Storskalig mellanzon
Mellanzonen passar för mer utrymmeskrävande aktiviteter och rörelse. Här ska eleverna kunna röra
sig i olika riktningar mellan många olika aktiviteter. Exempel på aktiviteter i mellanzonen är bollsport,
exempelvis landbandy och basket, klättring, gymnastik, kompisgungor, sandlådelek etc. Det ska även
finnas ytor för att kunna rita upp mönster för pedagogik och lek m.m.
I denna zon bör det finnas samlingsytor, med bänkar, stockar etc, för att kunna samla en hel klass på
samma ställe. Förråd för de mer utrymmeskrävande aktiviteterna ska finnas i denna zon.
Yttre samutnyttjad zon
Denna del av skolgården ska kunna användas av både skola och allmänhet. Således finns det i denna
zon goda förutsättningar för rekreation och pedagogik samt för fritidsaktiviteter. Här finns det
möjligheter för både spontanidrott och för ordnade föreningsaktiviteter. Här planeras det för
aktiviteter som kräver större ytor. Det kan handla om konstgräsplan, pulkabacke, skateboardramp,
friidrottsytor i form av löparbanor och längdhoppsgrop etc.
Det är önskvärt om det i den yttre zonen finns möjlighet att samla hela skolan. Eventuellt runt en
plats som möjliggör olika framträdanden.
10.1.1 Trygghet och säkerhet
Grundskolans utemiljö ska vara säker. Risken för att eleverna 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.
Utemiljön ska skapa en balans mellan utmaning och säkerhet. Både utmaningar och risker är en viktig
del i barns lek och det är lika viktigt att gården är utmanande som att den är säker. Barn som tar
hanterbara risker och därmed utmanar sig själva ges möjlighet att utvecklas både fysiskt och
psykosocialt.
Utemiljön ska utifrån verksamhetens behov och utemiljöns läge och innehåll ha en genomtänkt
belysning för att skapa en säker miljö.
10.1.2 Solskydd
Under en dag på skola och fritids vistas barnen mycket ute och utsätts för sol. Utemiljön ska därför
planeras så att eleverna får tillräckligt med skugga antingen genom naturliga solskydd eller andra
solskydd såsom pergola eller skärmtak.
10.1.3 Komplementsbyggnader
För det material och utrustning som används på raster och under fritidsverksamhet behövs ett eller
flera förråd utomhus.

10.2 Årskurs 7-9
För de äldre elevernas behöver det finnas attraktiva mötesplatser i utemiljön som de kan skapa
anknytning till. Det behöver finnas informella hängplatser, såsom trappor, trädäck och andra
extensiva platser, att vara på men även mer traditionella bord och bänkar. Det är viktigt med platser
där det går att se andra men även själv synas. Dessa platser kan kombineras med platser som lockar
till rörelse och socialt samspel exempelvis streetbasketkorgar, allaktivitetsplan och utegym.
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Småskalig inre zon
Den inre zonen förläggs närmast skolbyggnaden och hemvisterna. Den domineras av lugn och ro då
skolbyggnaden avskärmar den zonen från omgivande störningar och buller. I denna zon ska det
finnas bänkar och bord för olika aktiviteter, undervisning och vila.
Storskalig mellanzon
Mellanzonen passar för mer utrymmeskrävande aktiviteter och rörelse. Här ska eleverna kunna röra
sig i olika riktningar mellan många olika aktiviteter. Exempel på aktiviteter i mellanzonen är bollsport,
exempelvis landbandy och basket. I denna zon bör det finnas samlingsytor, med bänkar, stockar etc,
för att kunna samla en hel klass på samma ställe.
Yttre samutnyttjad zon
Denna del av skolgården ska kunna användas av både skola och allmänhet. Således finns det i denna
zon goda förutsättningar för rekreation och pedagogik samt för fritidsaktiviteter. Här finns det
möjligheter för både spontanidrott och för ordnade föreningsaktiviteter. Här planeras det för
aktiviteter som kräver större ytor. Det kan handla om konstgräsplan, skateboardramp, utegym etc
Det är önskvärt om det i den yttre zonen finns möjlighet att samla hela skolan. Eventuellt runt en
plats som möjliggör olika framträdanden.
10.2.1 Trygghet och säkerhet
Grundskolans utemiljö ska vara säker. Risken för att eleverna skadas eller råkar ut för en olycka så att
de får bestående men ska minimeras.
Utemiljön ska utifrån verksamhetens behov och utemiljöns läge och innehåll ha en genomtänkt
belysning för att skapa en säker miljö.

Krav och rekommendationer
Skolgårdens utformning
Skolgården ska utformas för att användas till både lek och undervisning.
Material och utformning som ställer höga krav på underhåll och skötsel ska undvikas.
Gården ska delas in i olika zoner där varje zon ska planeras utifrån olika funktioner.
God belysning så att eleverna kan vara ute och även under den mörka årstiden.
Möjlighet till skugga ska finnas.
En överblickbar skolgård där undanskymda ytor ska undvikas.
Utrymme för spontana och sociala mötesplatser.
Någon form av läktare/amfiteater som möjliggör samlingar, omfattning utreds inför varje
byggnation.
 Sittytor får gärna vara i lekfull design.









Lekutrustning
 Lekredskap ska inbjuda till både fysisk aktivitet och pedagogisk verksamhet.
 Utrustning för lek och lärande ska uppfylla kraven i Svensk standard.
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Krav och rekommendationer
Växtlighet
 Där naturmark finns, sparas den. Där ingen naturmark finns bör man beakta möjligheten att
skapa en naturlik miljö.
 Buskar, träd och planteringar ska vara lättskötta och robusta för att tåla tramp och spring.
 Giftiga växter/bär får inte förekomma likaså ska starkt allergiframkallande växter undvikas.
 Gräsytor som är extra utsatta kan ersättas av konstgräs
Trygghet och säkerhet
 Delar av skolan/skolgården där risk för skadegörelse och inbrott föreligger ska belysas extra.
Komplementsbyggnader
 För årskurs F-6 ska det finnas minst två oisolerade förråd. Storlek på förråd avgörs av skolans
storlek. Lekförråden ska vara försedda med fast hyllinredning i tre nivåer längs med
väggarna. Minst ett av förråden ska ha tillgång till eluttag.
Cykel- och mopedparkering
 Väl tilltagna cykelparkeringar/mopedparkeringar. Antal parkeringar ska diskuteras inför varje
nytt projekt.
 Parkeringarna ska förläggas till plats med god uppsikt
 Det bör även finnas tillgång till tak för att skydda parkerade cyklar för väder och vind
Hämtning och lämning
 Säkra hämta- och lämnazoner
 Varuleveranser ska skiljas från skolgård/lekytor samt från zoner för hämtning och lämning.
 Närhet till kollektiva transportmedel bör eftersträvas
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11 Administration
Expedition och administration bör placeras nära huvudentrén. Dels för att vara tillgänglig för
vårdnadshavare, elever eller andra externa besökare men även för att snabbt kunna bemanna
receptionen. Utanför arbetsrummen bör det finnas plats där besökare kan vänta, exempelvis försedd
med stolar/fåtöljer.
11.1.1 Skolledare
Skolledarnas arbetsrum ska vara försedda med arbetsplats och en liten plats för samtal. I direkt
anslutning till arbetsrum ska det placeras ett mindre samtalsrum för ca 4 personer.
Nära skolledarnas arbetsrum placeras också ett större konferensrum. Rummet bör rymma minst 1015 personer och ska användas för elevvårdskonferenser, sekretessärenden etc och behöver därför
god ljudisolering.
11.1.2 Administratör
Administratörernas arbetsrum ska vara försedda med arbetsplats. Vid varje enskilt projekt får hänsyn
tas till om arbetsrummet ska förses med en eller två arbetsplatser.
11.1.3 Vaktmästare
Vaktmästare behöver ett eget rum med tillräcklig arbetsyta för administrativt arbete, enklare
verkstad samt förråd. Det är önskvärt med ett rum, i närheten av entré för varuleveranser, där
leverantörer kan lämna material. Rummet ska fungera för kortare förvaring och uppackning av
material.

Krav och rekommendationer
Skolledare
 Det ska finnas utrymme för en arbetsplats.
 Det ska finnas plats för två fåtöljer/stolar och ett litet bord.
 I anslutning till skolledarnas kontor ska det finnas ett samtalsrum som ska ha utrymmer för
ett mindre bord och fyra stolar
Administratör
 Det ska finnas plats för en arbetsplats/administratör.
Vaktmästare
 Arbetsrum för administrativt arbete och enklare verkstad.
 Låsbara förvaringsskåp.
 Förråd för möbler och lite större utrustning.
 Uteförråd, eventuellt i anslutning till miljöhus.
 Omklädningsrum med duschmöjlighet.
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12 Personalutrymme
De gemensamma personalutrymmena såsom pausrum, vilrum och konferensrum bör förläggas
samlat i de centrala delarna av skolan, gärna med närhet till både administration och elevhälsa.

12.1 Personalarbetsplatser
I eller i närheten av hemvisten placeras pedagogernas arbetsplatser. Antal arbetsplatser och dess
exakta placering ses över inför varje nytt projekt. Det behöver även finnas arbetsmöjlighet så att
man kan sitta på alternativ plats till sitt skrivbord, exempelvis ett större bord i mitten av rummet.
Här ska finnas utrymme för att förvara värdesaker och ytterkläder.
Ytor för kopiering och ett centralförråd ska finnas på varje plan.
Personaltoaletter placeras i närheten av personalarbetsplatserna.

12.2 Samtalsrum
I anknytning till personalarbetsrummet ska det finnas ett mindre samtalsrum där pedagogerna kan
tala i telefon, arbeta ostört, och föra samtal med elever, föräldrar eller kollegor.

12.3 Pausrum
Skolan förses med ett pausrum, ett rum där personalen kan vistas i under sin rast. Rummet ska
erbjuda plats för varierad sittning. Det ska finnas plats för paus men även för att äta medhavd mat. I
anslutning till pausrummet bör det finnas en uteplats som är lätt åtkomlig via altandörr eller
balkongdörr.

12.4 Konferensrum/mötesrum
Konferensrum för att kunna samla personalen behövs. Gärna att det finns i olika storlekar.
Rummen kan samordnas med andra bokningsbara lokaler.

12.5 Vilrum
Vilrum bör placeras i en tyst omgivning. Det är en fördel om det finns wc/rwc i nära anslutning
alternativt att det finns tvättmöjligheter i vilrummet.

12.6 Omklädning, dusch och wc
Utrymmen för dusch och omklädning för personal ska finnas. Detta utrymme kan ligga i anknytning
till idrottshallen.
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Krav och rekommendationer
Personalarbetsplatser
 För förvaring av material ska det finnas väggfast inredning, i form av skåp med luckor. Dessa
placeras över arbetsplatserna.
 En yta för placering av golvstående kopieringsmaskin/skrivare ska finnas.
 Plats för värdeskåpsfack och förvaring av privata ytterkläder.
 Plats för postfack, ett för varje arbetslag.
Samtalsrum
 Plats för tv fåtöljer/stolar och ett litet bord.
 Behöver god ljudisolering.
Pausrum
 Här ska det finnas ett pentry med kyl och frys, diskbänk, diskmaskin och mikrovågsugn .
 Rummet ska erbjuda plats för varierad sittning.
Konferensrum/mötesrum
 Rum i olika storlekar för plats med upp till 20 personer.
Vilrum
 Utrymme för säng, litet bord, stol, golvlampa samt klädkrok.
 Tänk på att belysning inte ska vara med närvarogivare.
 Utrustas med upptagetmarkering samt larmanordning.
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13 Kök
Vid nybyggnation ska alla kök som minst utrustas som tillagningskök för den egna skolan.
I ett tidigt skede behöver det tas beslut om det ska vara ett mottagningskök för skolan, tillagningskök
för skolan eller tillagningskök med möjlighet till utskick till andra skolor och förskolor.
I de fall man beslutar att det ska startas upp som mottagningskök ska det vara förberett med
brunnar, el, avlopp, vatten m.m. så att det kan ställas om till tillagningskök.
Köket ska planeras med linjära, effektiva och hygieniska flöden. Utrustning och inredning ska
anpassas till kökets omfattning och beredningsnivå samt placeras och monteras för enkel rengöring
och god överblick.
Köket bör vara centralt placerat med varumottagning, så att varorna inte behöver passera skolgården
där eleverna vistas. Lokalerna ska erbjuda lämpliga arbetsutrymmen för att alla stegen som ingår i
verksamheten ska kunna genomföras på ett hygieniskt och säkert sätt.

13.1 Materialval för köksutrymmen
Material skall vara anpassat för verksamheten. Det är viktigt med material som är ljuddämpande och
utrustning som har låga bullernivåer. Utrustningen skall så långt det är möjligt vara rostfritt och vara
lätt att göra rent. All utrustning ska vara möjlig att rengöra under.

13.2 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
kontaminering av livsmedel och beredningslokalen. I varumottagningen ska det finnas yta för
uppställning av värmevagnar samt för varuvagnar som ankommer med livsmedel. Det behöver även
finnas utrymme för en uppackningsbänk.

13.3 Livsmedelsförvaring
Plats för livsmedelsförvaring bör ligga i anslutning till varumottagningen.

13.4 Förvaring av utrustning
Det behöver finnas ett separat rum för utrustning. Utrustning ska anpassas efter hur många
portioner som ska tillagas.
I de fall där det bestäms att leverans ska ske inom skolan med matvagn ska det beredas yta för
rullvagnar.

13.5 Beredning
Utrustning för beredning anpassas efter antal portioner som lagas.

13.6 Diskutrymme
Diskutrymmet ska ligga avskilt i köksdelen i nära anslutning till varumottagningen. Diskmaskiner,
disk-och torkzoner anpassas till elevantalet.
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Diskinlämning
Diskinlämning placeras mot matsal eller i neutralt utrymme i anslutning till matsal. Det är viktigt att
placeringen av diskinlämningen planeras på sådant sätt att köbildning undviks och att en bra
ljudmiljö erhålls. Höjden på diskinlämning bör anpassas så att elever och personer med nedsatt
rörelseförmåga når att lämna disk.
Grovdisk
Inplaneras i separat rum eller i separat del av diskrum.

13.7 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.

Krav och rekommendationer
Material och utrustning
 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 täta, släta och lätta att rengöra.
 Utrustningen ska vara i rostfritt material.
 Utrustningen ska vara så att det finns möjlighet att rengöra under.
 Utsatta väggar och skyddas med avvisarlister och/eller hörnskydd i icke organiska material.
 Utrymmen med golvbrunn ska utföras fuktsäkra och vara rostfria.
 Anordningar för handtvätt ska finnas i tillräcklig mängd och med strategiska placeringar. I kök
krävs ofta flera handtvättställ.
 Eluttag ska planeras in för god flexibilitet.
 Materialet runt diskinlämningen ska vara tåligt och lätt att rengöra.
Varumottagning
 Utrymme för att livsmedel kan mottas, kontrolleras och packas upp på ett säkert sätt.
 Förberett med eluttag för att ta emot värmevagnar.
Livsmedelsförvaring
 Plats för livsmedelsförvaring bör ligga i anslutning till varumottagning.
 Det ska finnas kylrum, frysrum och torrförråd.
Diskutrymme
 Diskutrymme ska ligga avskilt i köksdelen.
 Diskbänk med förspolningsbänk djup diskho.
 Diskmaskin med automatisk lucköppning.
 Låsbart skåp för förvaring av kemtekniskt material.

Beredning
 Bänkar ska var höj och sänkbara, vissa av dem utrustas med hoar.
 Separat beredning för frukt och grönsaker. 

Specialkost
 Det ska finnas separat beredningsbänk med ho och spis i nära anslutning
 Förvaring av livsmedel på egen hylla, skåp och i frys och kyl.
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13.8 Städutrymme kök
Rengöring av köket ska i första hand göras via spolning samt med borstar och skrapor. I eller i direkt
anslutning till köket ska det finnas ett städförråd med utslagsvask

13.9 Personalutrymme kök
Storleken på personalutrymmen anpassas efter antalet personer som kommer arbeta i
köksverksamheten. Wc ska finnas i anslutning till kökslokalerna. Är wc:t placerat i direkt anslutning
där mat hanteras behövs ett förrum.
Omklädningsrum
I kök med fler än fem anställda behövs i regel skilda omklädningsrum. Låsbara klädskåp med en inre
skiljevägg ska finnas, så att det går att separera privata kläder från arbetskläder. Omklädningsrum ska
ligga i anslutning till dusch och wc.
Arbetsplats/kontor
Kontor bör ha dagsljus.

Krav och rekommendationer
Personalutrymmen kök
 Toalett och dusch.
 Avdelat låsbart klädskåp.
 Kontorsdel/skrivplats ska ha utrymme för en arbetsplats.
Städutrymme kök
 Ett litet städrum för förvaring av städmaterial
 Utrustning för golvrengöring skall hängas på vägg.
 För kemprodukter ska det finnas väggfasta hyllor
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14 Städ
14.1 Städcentral
I städcentralen ska det var tillräckligt med utrymme för 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.

14.2 Förråd
Förråd för förbrukningsmaterial placeras i anslutning till städcentralen. Det bör inte placeras inne i
städcentralen, då annan personal på skolan kan behöva komma åt förrådet.

14.3 Avfallshantering och källsortering
Miljöhus uppförs som en fristående byggnad och placeras i närheten av storkök. Huset ska utformas
så att källsortering av avfall/matavfall är möjlig. 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 eleverna aktivt ska kunna delta i
källsorteringen. Vid varje projekt ska alternativet med underjordsbehållare för avfallshantering ses
över.

Krav och rekommendationer












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.

34
Sida 77 av 89

Uppdrag: Scenarier framtida
organisation
7
2012.335 BUN
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Datum:
Handläggare:
Direktnr:
Diarienr:

2019-11-01
Helena Balte
0322-616422
2012.335 BUN

Barn- och ungdomsnämnden

Vision framtida skolorganisation
Ärendebeskrivning
Barn- och ungdomsnämnden beslutade 2019-02-05 § 14 i flerårsstrategi 2019-2021 om ett
åtagande att ta fram en vision för framtida skolorganisation, som ska ge förutsättningar för en
samlad och likvärdig skolgång.
Barn och ungdomsnämnden har sedan 2012 gett Barn- och ungdomsförvaltningen ett flertal
uppdrag att beräkna och utreda scenarier för en framtida organisation för förskola,
grundskola och grundsärskola i Alingsås kommun på kort och lång sikt. Uppdragen har syftat
till att forma en pedagogisk, organisatorisk och ekonomisk hållbar organsation för förskola
samt grundskolans och grundsärskolans samtliga årskurser i såväl centralorten som
kommunens ytterområden. Det senaste uppdraget 2017-12-19 § 121 Barn- och
ungdomsnämnden gett förvaltningen i ärendet var att tillsammans med Fabs AB arbeta
vidare att göra fördjupade utredningar kring kapacitet på Stadsskogenskolan, Ängaboskolan
och Östlyckeskolan.
Parallellt med de olika uppdragen har ett antal förskolor och skolor byggts för att nå mer
ändamålsenliga lokaler samt en utökad kapacitet. Åtagandet att ta fram en vision för framtida
skolorganisation utifrån flerårsstrategi 2019-2021 behöver därmed utgå ifrån aktuell kapacitet
av antalet platser och aktuella prognoser.

Förvaltningens yttrande
Utgångspunkten i arbetet med att ta fram en vision för framtida skolorganisation är en
samlad och likvärdig förskola och skola för barn och elever i Alingsås kommun. Arbete med
att utveckla organisation för förskola och skola ska göras för att förbättra kvaliteten i
verksamheten ur ett barn och elevperspektiv och för att möta de framtida utmaningar som
förskola och skola står inför.
Förvaltningsledningen har påbörjat arbetet med att ta fram en vision för framtida
organisation, som ska ge förutsättningar för en samlad och likvärdig skolgång. Förskolans
och skolans inre arbete och organisation är centrala liksom arbetet med yttre organisation
och lokalkapacitet.
Förvaltningens bedömning är att åtagandet att ta fram en vision för framtida skolorganisation
utifrån flerårsstrategi 2019-2021 behöver beredas vidare, genom ytterligare beräkningar av
befintlig kapacitet och aktuella prognoser för förskola och skola, inom respektive kommundel.
Arbetet behöver göras med ett resurseffektivt förhållningssätt, utifrån Alingsåshems uppdrag
och aktuella möjligheter kring om- och nybyggnation av verksamhetslokaler.
Alingsåshem har i uppdrag att undersöka möjligheten till byggnation av nya förskolor i såväl
centrum som Alingsås Södra och Norra kommundel. Arbete för en ny förskola i Nolhaga är
påbörjat och en förstudie till ny förskola i Noltorp är initierad som en del i plan för
utvecklingen av Noltorps centrum. Behovet av förskoleplatser i Nolhaga och Noltorp behöver
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beräknas i relation till prognos för inflyttning samt total kapacitet av förskoleplatser i
centralorten.
Fortsatt utredning av Ängaboskolan behöver göras i relation till genomförda
verksamhetsförändringar då de två förskoleavdelningar som varit lokaliserade i
Ängaboskolans lokaler har flyttat till Herrgårdens förskola och att grundsärskolan för F-6
bedrivs på Ängaboskolan under tiden för ombyggnation av Noltorpskolan.
För fortsatt planering av fler förskoleplatser och ny skola i Stadsskogen behöver prognoser
utifrån nybyggnation och inflyttning säkerställas. Fördjupad utredning av
Stadsskogenskolans kapacitet visar att vare sig idrottshall, matsal eller utemiljö möjliggör ett
ökat elevantal. Vidare utredning av kapacitet för F-6 skolor i centrum behöver göras i relation
till genomförda verksamhetsförändringar och ytterligare möjlig utflytt av de
förskoleavdelningar som idag är placerade i skollokaler.
Tidigare uppdrag om utredning av kapacitet för Östlyckeskolan är påbörjad och behöver
fördjupas som en del i fortsatt arbete med skolorganisation för skolår 7-9 i centrum.
Ekonomisk bedömning
Förslaget innebär inte några ekonomiska förändringar i nuläget.
Förslag till beslut
Barn- och ungdomsnämnden tar del av delrapporteringen av det påbörjade arbetet med
vision för framtida skolorganisation, se bilaga.
Som en fortsättning av arbetet med vision för framtida skolorganisation ges förvaltningen i
uppdrag att ta fram förslag till framtida skolorganisation i respektive delområde;






Kommundel Bjärke
Alingsås Södra kommundel
Förskolor i centralorten
F-6 skolor i centralorten
7-9 skolor i centralorten.

Barn- och ungdomsnämnden avslutar därmed ärende 2012.335 BUN och upprättar separata
ärenden för respektive delområde.
Beslutet ska skickas till
Klicka här för att fylla i vilka beslutet ska skickas till.

Helena Balte
Förvaltningschef
Helena Balte, Godkännare tjänsteskrivelse, 2019-11-01
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Vision framtida förskole- och skolorganisation
Utgångspunkten i arbetet med att ta fram en vision för framtida skolorganisation är
att forma en samlad och likvärdig förskola och skola för barn och elever i Alingsås
kommun. Organisationen behöver utvecklas för att förbättra kvaliteten i
verksamheten ur ett barn och elevperspektiv och för att möta de framtida
utmaningar som förskola och skola står inför.
Förskola, förskoleklass och fritidshem har genom förtydliganden i läroplanerna de
senaste åren fått ett alltmer förtydligat utbildningsuppdrag. Förskolans och skolans
kompensatoriska uppdrag har också tydliggjorts och ställer ytterligare krav på
förskola och skola. Det är en utmaning att forma en likvärdig utbildning i samtliga
förskolor och skolor både vad gäller tillgång till behöriga pedagoger, barn- och
elevhälsa samt rektorer. Komptensförsörjning kommer att vara en av Barn- och
ungdomsnämndens största utmaningar, precis som för riket i övrigt. Det kommer att
råda fortsatt och ökad brist på behöriga förskollärare, lärare i fritidshem och lärare i
grund- och grundsärskola, vilket kräver förändring. Framtidens förskola och skola
kommer att behöva bedrivas annorlunda jämfört med traditionell förskole- och
skolverksamhet vilket ställer krav på förvaltningen att utveckla nya arbetssätt. För en
god personalförsörjning behöver nya och andra yrkeskategorier införas som
komplement till de befattningar som finns idag. Ett förvaltningsgemensamt arbete
med möjlighet till nya befattningar krävs samtidigt som förändringar måste göras
utifrån lokala behov och förutsättningar.

Inre arbete och organisation
Det inre arbetetet på respektive förskola och skola behöver utvecklas för att vara än
mer förebyggande och främjande. Genom att forma tillgängliga lärmiljöer för alla
barn och elever kan undervisningen utvecklas vidare. Det systematiska
kvalitetsarbetet behöver utvecklas för att utgöra ett stöd för rektor till ett tydligt
ledarskap med fokus på förbättrad kvalitet och ökad måluppfyllelse. Områden som
ska följas upp i det systematiska kvalitetsarbetet är bl.a. arbetet med att motverka
diskriminering och kränkande behandling och att förbättra elevernas studiero,
arbetet med att minska ogiltig frånvaro samt elevernas måluppfyllelse och betyg.
Det systematiska kvalitetsarbetet behöver utvecklas på huvudmannanivå samt på
respektive förskola och skola utifrån lokala behov och uppdrag samt krav på
respektive verksamhetsform. Arbetet ska ses som en del i att utveckla organisation
för att stärka styrning och ledning och att ge rektorer en större möjlighet att styra och
organisera förskolans och skolans arbete.
I arbetet med att förändra arbetsätt inom förskola och skola och att komplettera med
andra befattningar än idag behöver ansvar och innehåll för aktuella befattningar ses
över. Till arbetet med att införa nya befattningar kommer också frågorna om effektiv
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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tidsanvändning och schemaläggning för att nå en optimerad bemanning.
Digitaliseringens möjligheter som en del i att utveckla undervisningen och behöver
också tas tillvara i arbetet. I förskolan har ett arbete med att organisera förskolan
annorlunda och skapa förutsättningar för minskade barngrupper påbörjats.
Befattningar, roller och bemanningsoptimering är centrala frågor i arbetet. I
grundskolan pågår arbete med att anpassa klassorganisation utifrån elevtal samt
elevers och gruppers olika behov. Varierande elevantal ställer krav på organisation
och respektive skolas inre organisation behöver utvecklas utifrån lokala behov och
förutsättningar. Det innebär att klasserna varierar i sammansättning och antal elever
såväl inom en skolenhet som mellan skolenheter. Ett viktigt perspektiv för
verksamheten på F-6 skolorna är att organisationen skapar goda
samverkansmöjligheter för förskoleklass, fritidshem och grundskola då det bl.a. är
en förutsättning för främjande och förebyggande arbete.
För att möta framtidens utmaningar och samtidigt bibehålla och utveckla god kvalitet
behöver en förskola ha kapacitet för att ta emot 120-160 barn med möjlighet att
organisera i tre-enheter och mindre grupper. En skola för elever F-6 behöver ha
kapacitet att ta emot 550 elever för att då skapa en hållbar klassorganisation med
personalplanering utifrån behörighetsregler för undervisning. En skola för elever 7-9
behöver ha kapacitet för minst 600 elever för att på ett resurseffektivt sätt kunna
leva upp till författningarnas krav på bemanning, undervisning och betygssättning.
Möjlighet att forma en hållbar organisation utifrån lärarbehörigheter men också
gällande uppdrag för elevhälsa och rektorer bedöms avgörande för att möta
framtidens kompetensförsörjningsutmaning.

Lokalkapacitet
Förvaltningen ser behov av långsiktig planering av både ny- och ombyggnation för
att nå verksamhetens behov av större enheter, målsättning kapacitet och mer
ändamålsenliga lokaler. Flertalet förskolor och skolor har kapacitet för färre barn än
det behov som bedöms för att framtidens förskola och skola och ett arbete för att
möta behovet stegvis behövs.
Byggnation och lokalförutsättningar ska utgå från ramprogramen för förskola och
skola. Lokaler ska likväl som organisation och förhållningssätt främja tillgängliga
lärmiljöer för alla barn och elever. Ramprogramen för förskola och skola utgår ifrån
behovet att skapa större enheter, både för förskola och skola. Förvaltningen arbetar
vidare med planering på delområdesnivå utifrån aktuell kapacitet, prognoser och
framtagen lokalförsörjningsplan.
I planering av vidare byggnation och utveckling av skolorganisation behöver utöver
skolans inre organisation och lokalkapacitet faktorer som barn och elevers
geografiska spridning, det fria skolvalet samt elevers resor såväl avseende
skolskjuts som resor under skoldagen beaktas.
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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Sammanfattning
Förvaltningens bedömning är att fortsatt arbete med framtida förskole- och
skolorganisation utifrån åtagande i flerårsstrategi 2019-2021 behöver beredas
vidare genom ytterligare beräkningar av befintlig kapacitet och aktuella prognoser
för förskola och skola inom respektive kommundel. Arbetet behöver göras med ett
resurseffektivt förhållningssätt, utifrån Alingsåshems uppdrag och aktuella
möjligheter kring om- och nybyggnation av verksamhetslokaler. Arbetet behöver
därmed utgå från aktuella lokalförutsättningar med en inriktning mot verksamheten
behov av färre och större enheter, för att nå ökad kvalitet och högre måluppfyllese
samt nå en likvärdig förskola och skola och en ökad allsidig social sammansättning.
Gemensamt arbete på kommunnivå har initierats för att nå en sammanhållen
strategisk lokalplanering, vilket behövs för att skapa en likvärdig förskola och skola
för framtiden.

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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Kartläggning av obehörig
personal inom Barn- och
ungdomsförvaltningen
8
2019.371 BUN
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Datum:
Handläggare:
Direktnr:
Diarienr:

2019-11-04
Linda Skoglund

Barn- och ungdomsnämnden

2019.371 BUN

Kartläggning obehörig personal inom BoU
Ärendebeskrivning
Kompetensförsörjning och kompetensbrist är en av Barn- och ungdomsnämndens största
utmaningar, precis som för riket i övrigt.
Barn- och ungdomsförvaltningen har tagit fram ett nuläge och inventerat hur det ser ut
gällande obehöriga förskollärare och lärare i förskola och skola. Dessa medarbetare
vikarierar på legitimerade tjänster med stöd av skollagen (2010:800) 2 kap 17§.

Beredning
Barn- och ungdomsförvaltningen kan konstatera att antalet obehöriga förskollärare och lärare
har ökat i verksamheten jämfört med tidigare. I kartläggningen ingår vakanta tjänster, det
tjänsteunderlag som uppstår när tillsvidareanställd personal arbetar deltid samt allmän
visstidsanställning. Kartläggningen avser september månad och uppgifterna är hämtade ur
Hypergene.
Grundskolan har en högre andel medarbetare utan rätt behörighet i jämförelse med
förskolan. Utav 723 anställda i grundskolan är det 57 stycken som saknar rätt behörighet
enligt skollagen, vilket motsvarar 7,9 %. I förskolan är förhållandet något bättre då det av 259
anställda är 13 medarbetare som inte har förskollärarlegitimation, vilket mosvarar 5 %. För
förvaltningen totalt innebär det att 7,1% av medarbetarna saknar legitimation och rätt
behörighet.
Team Bjärke är det område med totalt högst andel obehöriga förskollärare och lärare med
17,95%, för både grundskola, förskola och fritidshem sammantaget. En anledning till
svårigheterna att rekrytera behörig personal kan vara att Bjärke ligger utanför Alingsås tätort
och att det finns begränsade pendlingsmöjligheter med kollektivtrafik.
Flera utav de idag anställda obehöriga medarbetarna utbildar sig parallellt med arbetet, vilket
ger en möjlighet till tillsvidareanställning då legitimationen är erhållen. Rekrytering av dessa
personer pågår kontinuerligt. Förvaltningen har ett fördjupat samarbete med högskolan Väst
och är med i pilotutbildningen AIL, arbetsintegrerat lärande där Långareds skola har ett aktivt
samarbete kring två medarbetare som studerar på deltid.
Komptensförsörjning kommer framåt att vara en av Barn- och ungdomsnämndens största
utmaningar, precis som för riket i övrigt. Det kommer att råda fortsatt och ökad brist på
behöriga förskollärare, lärare i fritidshem och lärare i grund- och grundsärskola, vilket kräver
förändring. Framtidens förskola och skola kommer att behöva bedrivas annorlunda jämfört
med traditionell förskole- och skolverksamhet vilket ställer krav på förvaltningen att utveckla
nya arbetssätt. För en god personalförsörjning behöver nya och andra yrkeskategorier
införas som komplement till de befattningar som finns idag. En av de nya befattningarna som
är aktuell är lärarassistenter, vars syfte är att underlätta och avlasta lärare genom att göra
sådana arbetsuppgifter som inte nödvändigtvis behöver göras av legitimerad lärare. Ett
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förvaltningsgemensamt arbete med möjlighet till nya befattningar krävs samtidigt som
förändringar måste göras utifrån lokala behov och förutsättningar.
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.

Helena Balte
Förvaltningschef

Linda Skoglund
HR-partner
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Anmälningar om kränkande
behandlingar läsåret
2019/2020
9
2019.331 BUN
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Datum:
Handläggare:
Direktnr:
Diarienr:

2019-11-04
Karin Berg

Barn- och ungdomsnämnden

2019.331 BUN

Tjänsteskrivelse anmälan om kränkande behandling läsåret
2019/2020 - BUN november
Ärendebeskrivning
Enligt skollagen 2010:800, 6 kap 10 §, ska varje enskilt fall av kränkande behandling av barn
eller elev anmälas av rektor respektive förskolechef till huvudmannen (Barn- och
ungdomsnämnden).

Beredning
21 anmälningar har inkommit till förvaltningen, samtliga ärenden rör händelser mellan elever
om inget annat anges.

Löpnummer
Typ av kränkning
psykisk kränkning
fysisk kränkning
Fysisk kränkning
Fysisk kränkning
psykiskt kränkt och
diskriminerad av lärare
Trakasserier avseende ursprung
genom verbal kränkning samt
upprepad psykisk kränkning

Vem uppmärksamma
de?
lärare
pedagog
pedagog
pedagog
kurator

Är vårdnadshavare
informerade
ja
ja
ja
ja
ja

lärare och
vårdnadshav
are

ja

Är det första
gången en
anmälan görs?
ja
ja
ja
ja
andra gången an
anmälan görs
ja

lärare

ja

ja

Vårdnadshavare

ja

ja

10,191023
9,191022
9,1910221
8,191022
8,191015

ÅK
åk 6
åk 8
åk 8
åk 3
åk 6

8,191014

åk 2

8,191011

åk 2

10,191008

åk 6

Trakasserier avseende ursprung
genom verbal kränkning
upprepad psykisk kränkning

10,191008

åk 4

upprepad psykisk kränkning

Vårdnadshavare

ja

ja

9,191007
9,191004

åk 8
åk 8

psykisk kränkning
Trakasserier avseende ursprung
genom verbal kränkning

pedagog
lärare

ja
?

ja
ja

10,191004

ÅK 6

Upprepad psykisk kränkning

ja

ja

9,191001

Åk 8

Kränkning på nätet

ja

ja

1,191001

åk 8

Fysisk kränkning

Vårdnadshavare
Vårdnadshavare
lärare

ja

ja
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1,1910011

åk 8

Fysisk kränkning och verbal

lärare

ja

ja

8,190926
8,190926
1,190925
10,190918

åk 2
åk 2
åk 7
åk 5

Fysisk kränkning
verbal kränkning
Fysisk kränkning
Upprepad fysisk och psykisk
kränkning

kurator
lärare
lärare
Vårdnadshavare

ja
ja
ja
ja

ja
ja
ja
Ja

12, 191025

Åk 8

Upprepade psykiska
kränkningar

Elev &
Vårdnadshavare

ja

Tredje gången en
anmälan görs

14,191001

Åk 1

Fysisk och psykisk kränkning

ja

ja

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

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

Helena Balte
Förvaltningschef

Karin Berg
Förvaltningssekreterare
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