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UN 17/0046
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Er beteckning

Utbildningsnämnden

Pedagogiskt pris läsåret 2017/2018
Förslag till beslut
Utbildningsnämnden beslutar om vinnare av pedagogiskt pris läsåret
2017/2018 enligt beredningens förslag.

Sammanfattning
Utbildningsnämnden beslutade den 21 oktober 2014 UN § 68 om att införa ett
årligt pedagogiskt pris. Information om priset finns på kommunens webbplats.
Valt fokusområde detta läsår är samarbete mellan förskola/skola och hem.
Antalet inkomna nomineringar är 21 och Utbildningskontoret har valt ut fem
av dessa som får presentera sig inför juryn. Beredningen och juryn
sammanträder den 15 maj 2018 och tar fram ett förslag till vinnare av
pedagogiskt pris som beslutas vid Utbildningsnämndens sammanträde den 22
maj 2018.

Beslutsunderlag


Utvalda nomineringar för läsåret 2017/2018



Utbildningskontorets tjänsteskrivelse den 18 april 2018



Beredningens förslag till vinnare av pedagogiskt pris informeras på
Utbildningsnämndens sammanträde den 22 maj 2018

UBK1005, v2.0, 2014-11-03

Ärendet
Utbildningskontoret har fått in 21 nomineringar som bedöms utifrån fastställda
kriterier. Utbildningskontoret har valt ut fem som får presentera sig inför juryn.
Juryn består av Utbildningsnämndens beredning, Utbildningschefen,
representanter från Utbildningsstaben samt utbildningssamordnare vid
Stockholms universitet. Juryn sammanträder vid beredningen den 15 maj 2018
och vid sammanträdet får de utvalda nominerade presentera sig och sin
verksamhet och juryn får möjlighet att ställa frågor. Beredningen informerar
om sitt förslag till vinnare vid Utbildningsnämndens sammanträde den 22 maj
2018.

Barnperspektiv
Utbildningskontorets förslag till beslut är utarbetat med hänsyn till barnens
bästa. Skickliga pedagoger spelar en avgörande roll för barns och elevers
Postadress: Upplands-Bro kommun, 196 81 Kungsängen Besöksadress: Furuhällsplan 1, Kungsängen
Telefon: 08-581 690 00 Fax: 08-581 692 40 E-post: kommun@upplands-bro.se Webb: upplands-bro.se

Datum

Vår beteckning

2018-04-18

UN 17/0046

utveckling och lärande. Priset är en uppmuntran till och bekräftelse på vikten
av god pedagogik.

Utbildningskontoret

Kaj Söder
Utbildningschef

Jesper Sjögren
Stabschef

Bilagor
1. Förteckning över utvalda nomineringar för läsåret 2017/2018
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INFORMATION
Utbildningskontoret
SaraLauri
Kvalificerad utredare
Utbildningsstaben
08-581 695 02
sara.lauri@upplands
-bro.se

Datum

Er beteckning

2018-04-20

UN 17/0046

Förteckning över utvalda nomineringar
Pedagogiskt pris läsåret 2017/2018
1. ÖstraKungsängensförskolor förskolechefMaria Cramer
2. FörskolanEkbackenförskolechefMaria Vikmång
3. Lotta Hofverberg,BrunnaSkogstroll- Bomullstrollenfristående
pedagogiskomsorg
4. Maria Ohlin, klasslärare5A Bergaskolan
5. SabrinaSarri- Arrighetti, förstelärareRåbyskolan
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Postadress: Upplands-Bro kommun, 196 81 Kungsängen Besöksadress: Furuhällsplan 1, Kungsängen
Telefon: 08-581 690 00 Fax: 08-581 692 40 E-post: kommun@upplands-bro.se Webb: upplands-bro.se

TJÄNSTESKRIVELSE

Sara Lauri
Utredare
Utbildningskontoret
+46 8-581 695 02
sara.lauri@upplands-bro.se

Datum

Vår beteckning

2018-04-18

UN 18/0060
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Er beteckning

Utbildningsnämnden

Pedagogiskt pris läsåret 2018/2019
Förslag till beslut
Utbildningskontorets förslag för fokusområde för pedagogiskt pris läsåret
2018/2019 godkänns.

Sammanfattning
Utbildningsnämndens pedagogiska pris är en uppmuntran till och en
bekräftelse på vikten av god pedagogik. Tanken är att priset ska ge inspiration
och ökat fokus på pedagogens betydelse, samt bidra till en ökad måluppfyllelse
för våra barn och elever. Varje läsår utgår det pedagogiska priset från ett
förutbestämt fokusområde.
Förslag på fokusområde för läsåret 2018/2019 är:
Språkutvecklande arbetssätt
Språk och lärande hänger oupplösligt samman liksom språk och
identitetsutveckling. Läroplanerna betonar det språkutvecklande perspektivet.
Förskolan ska lägga stor vikt vid att stimulera varje barns språkutveckling och
uppmuntra och ta till vara barnets nyfikenhet och intresse för den
skriftspråkliga världen. I skolan är ämnesspråk nyckeln till att utveckla
kunskaper i alla skolans ämnen och därför en viktig fråga för alla lärare.
Genom att välja språkutvecklande arbetssätt som fokusområde för pedagogiskt
pris 2018/2019 bidrar Utbildningsnämnden till att skapa en utvecklingsinriktad
lärandemiljö för barn och elever i Upplands-Bro kommun.

Beslutsunderlag


Utbildningskontorets tjänsteskrivelse den 18 april 2018

Ärendet

UBK1005, v2.0, 2014-11-03

Utbildningsnämnden beslutade den 21 oktober 2104 UN § 68 om att införa ett
årligt pedagogiskt pris. Information om priset finns på kommunens webbplats.
Den 12 april 2016 UN § 26, samt den 23 augusti 2016 UN §46 beslutade
Utbildningsnämnden om Upplands-Bro kommuns skolutvecklingsprogram,
samt förskoleprogram. Skolutvecklingsprogrammet, samt förskoleprogrammet
är uppbyggt kring ett antal utvecklingsområden och innehåller mål och verktyg
för att Upplands-Bro ska bli en av Sveriges bästa skolkommuner.
Postadress: Upplands-Bro kommun, 196 81 Kungsängen Besöksadress: Furuhällsplan 1, Kungsängen
Telefon: 08-581 690 00 Fax: 08-581 692 40 E-post: kommun@upplands-bro.se Webb: upplands-bro.se
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Som fokusområde pedagogiskt pris läsåret 2018/2019 föreslår
Utbildningskontoret ett område som finns återfinns i respektive program och
som betonas i samtliga läroplaner.
Språkutvecklande arbetssätt
Språk och lärande hänger oupplösligt samman liksom språk och
identitetsutveckling. Läroplanerna betonar det språkutvecklande perspektivet.
Förskolan ska lägga stor vikt vid att stimulera varje barns språkutveckling och
uppmuntra och ta till vara barnets nyfikenhet och intresse för den
skriftspråkliga världen. I skolan är ämnesspråk nyckeln till att utveckla
kunskaper i alla skolans ämnen och därför en viktig fråga för alla lärare.
Genom att välja språkutvecklande arbetssätt som fokusområde för pedagogiskt
pris 2018/2019 bidrar Utbildningsnämnden till att skapa en utvecklingsinriktad
lärandemiljö för barn och elever i Upplands-Bro kommun.
Priset kan sökas av kommunala och fristående verksamheter inom UpplandsBro kommun.

Barnperspektiv
Utbildningskontorets förslag till beslut är utarbetat med hänsyn till barnens
bästa. Skickliga pedagoger spelar en avgörande roll för barns och elevers
utveckling och lärande. Pedagogiska priset är en uppmuntran till och
bekräftelse på god pedagogik.

Utbildningskontoret

Kaj Söder
Utbildningschef

Jesper Sjögren
Stabschef
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TJÄNSTESKRIVELSE

Sara Lauri
Utredare
Utbildningskontoret
+46 8-581 695 02
sara.lauri@upplands-bro.se

Datum

Vår beteckning

2018-04-24

UN 18/0075

1 (2)

Er beteckning

Utbildningsnämnden

Politikerbesök läsåret 2018/2019
Förslag till beslut
Utbildningskontorets förslag till besöksperioder för politikerbesök i
verksamheterna läsåret 2018/2019 godkänns.

Sammanfattning
Tema för politikerbesök i verksamheterna följer läsårsvis och är även samma
tema som läsårets fokusområde för pedagogiskt pris.
Höstterminen 2018 sker besöken mellan veckorna 38–43.
Vårterminen 2019 sker besöken mellan veckorna 10–15.

Beslutsunderlag


Utbildningskontorets tjänsteskrivelse den 24 april 2018

Ärendet
Enligt kommunens riktlinjer för politikerbesök i verksamheterna ska
besöksperioderna för nästkommande läsår fastställas vid nämndens sista
sammanträde före sommaruppehållet. Tema för besöken följer läsårsvis och är
även samma tema som pedagogiskt pris.

Barnperspektiv

UBK1005, v2.0, 2014-11-03

Utbildningskontorets förslag till beslut är utarbetat med hänsyn till barnens
bästa. Att Utbildningsnämndens ledamöter får en god inblick i verksamheterna
är en förutsättning för välgrundade beslut.
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Datum

Vår beteckning

2018-04-24

UN 18/0075

Utbildningskontoret

Kaj Söder
Utbildningschef

Jesper Sjögren
Stabschef
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TJÄNSTESKRIVELSE

Sara Lauri
Utredare
Utbildningskontoret
+46 8-581 695 02
sara.lauri@upplands-bro.se

Datum

Vår beteckning

2018-04-23

UN 18/0070

1 (3)

Er beteckning

Utbildningsnämnden

Revidering av Utbildningsnämndens
delegationsförteckning
Förslag till beslut
1. Utbildningsnämnden beslutar om ändringar i Utbildningsnämndens
delegationsförteckning enligt Utbildningskontorets förslag.
2. Paragrafen justeras omedelbart.

Sammanfattning
Utbildningsnämnden antog den nuvarande delegationsförteckningen den 20
januari 2015 UN § 7. Delegationsförteckningen har därefter reviderats vid tre
tillfällen, den 2015-12-01 UN § 112, den 2016-01-26 UN § 1 och den 2016-0412 UN § 31. För att delegationsförteckningen ska hållas aktuell bör den ses
över och revideras, förslagsvis årligen.
I Utbildningskontorets förslag till reviderad delegationsförteckning finns
hänvisningar till ny kommunallag, uppdaterad förteckning över lagrum och
delegater, revidering enligt kommunledningskontorets förslag kring resor, ett
nytt kapitel om dataskyddsförordningen, samt tillägg och ändringar inom olika
ärendegrupper där behov uppstått.

Beslutsunderlag


Utbildningskontorets tjänsteskrivelse den 23 april 2018



Förslag till revidering av delegationsförteckning den 23 april 2018

Ärendet

UBK1005, v2.0, 2014-11-03

I förslaget revidering av delegationsförteckning finns föreslagna tillägg och
ändringar markerade med gul överstrykning. Innehåll som tas bort är markerat
med röd genomstrykning. Nedan följer en beskrivning av föreslagna tillägg och
ändringar.
Den första 1 januari 2018 trädde en ny kommunallag i kraft (2017:725). I
nuvarande delegationsförteckning finns hänvisningar till den gamla lagen, en
revidering är nödvändig för att anpassa förteckningen till den nya
kommunallagen.
Förteckningen över lagrum och delegater har uppdaterats med en ny delegat
Kommundirektör, samt ändrade titlar till Kontaktcenterchef och
Postadress: Upplands-Bro kommun, 196 81 Kungsängen Besöksadress: Furuhällsplan 1, Kungsängen
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Verksamhetschef skola. Lagrum Förordning om vuxenutbildning tas bort och
GDPR, Dataskyddsförordningen, läggs till.
Kommunledningskontoret har tagit fram ett förlag till revidering av
nämndernas delegationsförteckningar avseende resor, detta för att harmoniera
nämndernas delegationer utefter Kommunstyrelsen delegation och för att skapa
mer enhetlighet. Kommunstyrelsen uppdrar åt nämnderna att revidera sina
delegationsförteckningar enligt Kommunledningskontorets förslag.
Utbildningskontoret har anpassat Utbildningsnämndens delegationsförteckning
utifrån Kommunstyrelsens beslut den 31 januari § 24.
Den 25 maj 2018 kommer den nu gällande personuppgiftslagen (PuL) att
ersättas av EU:s dataskyddsförordning, General Data Protection Regulation
(GDPR), här benämnd dataskyddsförordningen. Med anledning av den nya
förordningen införs ett eget kapitel, kapitel 5 Dataskyddsförordningen i
delegationsförteckningen.
Utbildningskontoret föreslår två tillägg i kapitlet om allmänna ärenden,
yttranden till Skolinspektionen avseende regelbunden tillsyn och
kvalitetsgranskning samt föra talan och svara i ärenden eller mål vid allmän
domstol eller förvaltningsdomstol. För ärendegrupp ekonomiska ärenden punkt
3.8 stryks Programkontoret, då den myndigheten upphört.
Utbildningskontoret föreslår även tillägg och ändringar i det
verksamhetsspecifika kapitlet enligt skollag och förordningar utifrån behov
som uppkommit. I ärendegruppen om skolplikt och rätt till utbildning föreslås
en ny punkt om upphörande av skolplikt på grund av varaktig vistelse
utomlands. Inom förskoleklass, grundskola och grundsärskola förenklas
skrivningarna om skolskjuts. Den delegation som tidigare verksamhetschef
grundskola haft ersätts med ny verksamhetschef skola. För grundsärskolan får
chef för Resursteamet delegation gällande mottagande av elev från annan
kommun på grund av vårdnadshavares önskemål. En ny ärendegrupp om
särskilda utbildningsformer införs, där särskild undervisning och medgivande
om att fullgöra skolplikten på annat sätt ingår.

Barnperspektiv
Utbildningskontorets förslag till revidering av Utbildningsnämndens
delegationsföreteckning är utarbetat med hänsyn till barnens bästa.
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Datum

Vår beteckning

2018-04-23

UN 18/0070

Utbildningskontoret

Kaj Söder
Utbildningschef

Jesper Sjögren
Stabschef

Bilagor
1. Förslag till revidering av delegationsförteckning den 23 april 2018
Beslut sänds till
 Kommunstyrelsen
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Inledning
För varje nämnd ska det finnas ett reglemente, som ska fastställas av Kommunfullmäktige.
Varje nämnd beslutar sedan om sin egen delegationsordning.
Föreskrifter om delegering av ärenden inom en nämnds verksamhetsområde finns i
kommunallagens 6 kap 33-38 § 6-7 kap. En nämnd kan får uppdra åt presidiet, ett utskott, åt
en ledamot eller ersättare eller åt en anställd hos kommunen att besluta på nämndens vägnar i
ett visst ärende eller viss grupp av ärenden (§ 33) 6 kap. 37 §. Med de förbehåll som anges i
(§ 34) 6 kap. 38 § delegerar nämnden inom ramen för nämndens förvaltningsområde
beslutanderätten i denna delegationsordning angivna ärenden.
Varje medlem av en kommun, d.v.s. den som är folkbokförd i kommunen, äger fastighet i
kommunen eller är taxerad för kommunalskatt, har rätt att få lagligheten av kommunens
beslut prövad genom att överklaga dem hos förvaltningsrätten.

Allmänt om delegationsrätten
Beslutanderätt kan delegeras av nämnden till utskott, ledamot, ersättare eller tjänsteman.
Delegation får inte ske till förtroendevalda tillsammans med tjänsteman, inte heller till
tjänstemän gemensamt.
Endast förvaltningschef har rätt att vidaredelegera ( § 37) 7 kap. 6 §. Förvaltningschefen
benämns i Upplands-Bro kommun som utbildningschef.
En delegat är juridiskt ansvarig för sina beslut. Delegationsrätten gäller till dess nya beslut
fattas om delegation. Nämnd kan när som helst återkalla delegationsrätt helt eller delvis. Ett
beslut, som redan fattats med stöd av delegation, kan inte återtas. Nämnden har ingen
omprövningsrätt. En nämnd kan ta över ett ärende och fatta beslut, om delegaten ännu inte har
fattat beslut. Delegaten kan också överlämna ärenden till nämnden för avgörande.
Delegation kan villkoras d.v.s. förknippas med vissa direktiv exempelvis samråd med viss
befattningshavare eller att beslutanderätten endast gäller viss förmån.
Jäv

När jäv eller annat förfall föreligger för delegaten ska beslut fattas av utbildningschefen. När
jäv eller annat förfall föreligger för utbildningschefen ska beslut fattas av
utbildningsnämnden.
Övergripande delegationsrätt

Utbildningschefen har delegationsrätt i alla ärenden i denna delegationsordning om inget
annat anges vid respektive ärendegrupp.
Vidaredelegation

Utbildningschefen har rätt att vidaredelegera sin beslutanderätt till anställd hos
Utbildningskontoret. För de ärenden där vidaredelegering är medgiven finns detta angivet vid
respektive ärendegrupp.
Ersättare för delegat

Vid förfall för en delegat övertas delegatens beslutanderätt i första hand av den som förordnats
som vikarie på delegatens tjänst alternativt av den som delegationsordningen anges som
ersättare.
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Anmälan av delegationsbeslut

Föreskrifter om anmälan av delegationsbeslut finns i kommunallagen 6 kap. § 35 6 kap. 40 §
och 7 kap. 8 §. Beslut i ärende ska vara skriftligt och ska anmälas till Utbildningsnämnden i
den ordning som de beslutar. Beslut enligt punkt i brådskande ärenden ska anmälas på
nästkommande sammanträde. Varje delegat ansvarar för att beslut lämnas för anmälan till
nämnden.
Arbetsutskott

Beslut som fattas av arbetsutskottet som är delegat, protokollförs och anmäls vid
utbildningsnämndens nästa sammanträde. Protokollet anslås och delges berörda parter
omedelbart efter justering.
Ordförandebeslut

Brådskande ärende där nämndens avgörande inte kan avvaktas får fattas av ordförande.
Sådana beslut ska anmälas och föredras vid utbildningsnämndens nästa sammanträde. Denna
speciella delegation framgår av punkt 1.1 Allmänna ärenden i Utbildningsnämndens
delegationsordning.
Övriga delegationsbeslut

Alla beslut som fattas av en delegat ska anmälas till nästkommande sammanträde med
utbildningsnämnden. Om antalet delegationsbeslut är mycket stort kommer listor att finnas
tillgängliga för nämndens ledamöter vid varje sammanträde.
Förkortningar
Lagrum
FL
Förvaltningslag (1986:223)
GyF
Gymnasieförordning (2010:2039)
KL
Kommunallag (1991:900) (2017:725)
SkolF
Skolförordning (2011:185)
SL
Skollag (2010:800)
VuxF
Förordning om vuxenutbildning (2011:1108)
GDPR
Dataskyddsförordningen 2016/679
Politiska organ
Un
Utbildningsnämnden
Unau
Utbildningsnämndens arbetsutskott
Delegater
Echef
Enhetschef
Fskchef
Förskolechef
Kcchef
Kundcenterchef Kontaktcenterchef
Kd
Kommundirektör
Ordf
Utbildningsnämndens ordförande
Rektor
Rektor
Chef Rt
Chef för resursteamet
Stchef
Stabschef
Handl
Handläggare
Utbchef
Utbildningschef
Utr
Kvalificerad utredare
Vcg
Verksamhetschef grundskola Vcs Verksamhetschef skola
Vcf
Verksamhetschef förskola
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Delegationsförteckning
Ärendegrupp
1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
1.8.
1.9.
1.10.
1.11.
2.
2.1.
2.2.
2.3.

2.4.
2.5.
2.6.
2.7.
2.8.
2.9.

2.10.

Ärendetyp
1 Allmänna ärenden
Brådskande ärenden där nämndens beslut inte kan
avvaktas
Vägran att lämna ut allmän handling eller utlämnande
av sekretessbelagd handling samt utlämnande av
handling med visst förbehåll
Förtroendevaldas deltagande i kurser/konferenser
Ordförandens deltagande i kurser/konferenser
Avvisa sent inkommet överklagande
Personuppgiftsombud
Arkivansvarig med rätt att fastställa
dokumenthanteringsplaner för nämndens
verksamhetsområden
Första yttrande i fråga om anmälningar till
Skolinspektionen/Barn-och elevombudet eller till
andra myndigheter
Vidare yttrande, kommuniceringar, kompletteringar,
begäran om handlingar till Skolinspektionen/Barnoch elevombudet eller till andra myndigheter
Yttranden till Skolinspektionen
avseende regelbunden tillsyn och kvalitetsgranskning
Föra talan och svara i ärenden eller mål vid allmän
domstol eller förvaltningsdomstol
2 Personal ärenden
Organisatorisk förvaltningsstruktur
Organisation inom respektive enhet*
För rektor och förskolechef gäller att rätten att fatta
beslut om den inre organisationen följer av skollagen
Anställning av personal
- Vid respektive enhet*
- Enhetschefer
* med beaktande av skollagens regler om lärare och
förskollärare i 2 kap.
Uppsägning p.g.a. arbetsbrist
Uppsägning eller omplacering p.g.a. särskilda skäl
Ansvara för arbetsmiljö och internkontroll
- Övergripande kontorsnivå
- Inom en enhet
Avstängning p.g.a. smittorisk
Skriftlig varning, avstängning och löneavdrag
Resa utanför Sverige, men inom EU samt till Norge
eller Island för all personal
(Vidaredelegat till utbchef enligt kommunstyrelsens
delegationsförteckning; resor utanför Norden och EU
beslutas av kommunstyrelsens arbetsutskott)
Besluta om resor utanför Sverige men inom EU och

Beslutande/
Delegat

Vidaredelegat

Lagrum

Ordf
Utbchef
Ordf
Unau
Utbchef
Utbchef
Utbchef
Unau
Utbchef
Utbchef
Utbchef

Utbchef
Echef

Echef
Utbchef
Utbchef
Utbchef
Utbchef
Echef
Utbchef
Utbchef
Utbchef

Stchef

Stchef

FL 24
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Ärendegrupp

Ärendetyp
Norden för:
- Nämndens ordförande
- Övriga förtroendevalda
- Kontorschef
- All personal

2.11.

3.
3.1.
3.2.

3.3.
3.4.
3.5.
3.6.

3.7.

3.8.
3.9.
4.

Resor utanför EU och Norden för:
- Nämndens ordförande
- Övriga förtroendevalda
- Kontorschef
- All personal
3 Ekonomiska ärenden
Fastställande av förteckning över beslutsattestanter
och ersättare inom utbildningskontoret
Upphandling av materiel, inventarier och tjänster
utan särskild beloppsbegräsning för varje tillfälle,
men inom ramen för verksamhetens fördelade anslag
och i enlighet med kommunens upphandlingspolicy.
Ansökan om intern leasing upp till 500 000 kronor
per objekt.
Ansöka om försäljning av materiel och inventarier i
enlighet med kommunens investeringspolicy.
Försäkringsfrågor, ersättning vid stöld eller skada
Representation
- Extern representation
- Intern representation: avser förtäring vid
konferenser, möten, studiebesök m.m. vilket
ingår i ordinarie budgetansvar
Enligt kommunens policy för representation
Teckna avtal och överenskommelser inom ramen för
tilldelade medel
- Kontorsövergripande
- Enhetsspecifika
Statsbidragsansökningar och ansökningar om bidrag
till EU-projekt via Programkontoret
Upprättande av skuldförbindelse med fristående
verksamheter.
4 Verksamhetsspecifika ärenden enligt
skollag och förordningar

Beslutande/
Delegat

Vidaredelegat

Lagrum

Unau
Ordf
Kd
Närmsta chef
med personaloch
budgetansvar
Unau
Ordf
Kd
Utbchef
Utbchef
Echef

Echef
Echef
Echef
Ordf el. Utbchef
Resp.
budgetansvarig

Utbchef
Echef
Utbchef
Utbchef

Huvudmän och ansvarsfördelningar

4.1.

Använda lärare/förskollärare som saknar föreskriven Rektor/Fskchef
utbildning i mer än sex månader

SL 2:19

Trygghet och studiero

4.2.
4.3.

Avstängning av elev i de frivilliga skolformerna
Avstängning av elev från viss utbildning med
praktiska inslag

Unau
Rektor

SL 5:17-18
SL 5:19-20
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Ärendegrupp

Ärendetyp

Beslutande/
Delegat

Vidaredelegat

Utbchef

Vcf/Vcg
Vcs

Lagrum

Åtgärder mot kränkande behandling

4.4.

Utreda uppgivna kränkningar, trakasserier eller
sexuella trakasserier

SL 6:10

Skolplikt och rätt till utbildning

4.5.
4.6.
4.7.
4.8.
4.9.
4.10.
4.11.
4.12.
4.13.
4.14.
4.15.

Upphörande av skolplikt på grund av varaktig
vistelse utomlands
Mottagande i grundsärskola
Inte längre tillhöra målgrupp för grundsärskola
Mottagande på försök i annan skolform
Mottagande i annan skolform, integrerade elever
Uppskjuten skolplikt
Tidigare skolstart
Förlängning av skolplikt
Upphörande av skolplikt i förtid
Rätt att slutföra skolgång
Förläggande om vite om en skolpliktig elev inte
fullgör sin skolgång

Utbchef

SL 7:2 2 st

Chef Rt
Chef Rt
Chef Rt
Chef Rt
Chef Rt
Rektor
Rektor
Rektor
Chef Rt
Unau

SL 7:5
SL 7:5 b
SL 7:8
SL 7:9
SL 7:10
SL 7:11
SL 7:13
SL 7:14
SL 7:15-16
SL 7:23

Chef Rt

SL 8:7

Chef Rt

SL 8:13, 1 st

Förskolan

4.16.
4.17.
4.18.
4.19.
4.20.
4.21.
4.22.

Erbjudande om förskola för barn som av fysiska,
psykiska eller andra skäl behöver särskilt stöd i sin
utveckling
Mottagande av barn från annan kommun p.g.a.
särskilda skäl
Mottagande av barn från annan kommun p.g.a.
vårdnadshavares önskemål
Plats på språkförskoleavdelning
Tilläggsbelopp för barn i annan kommuns förskola
Tilläggsbelopp för barn i fristående förskola
Tilläggsbelopp för barn i kommunens förskolor

Utbchef

Utr

SL 8:13, 2 st

Chef Rt
Chef Rt
Chef Rt
Chef Rt

SL 8:17, 2 st
SL 8:21, 23

Utbchef

SL 25: 2

Mottagande av elev från annan kommun p.g.a.
särskilda skäl
Mottagande av elev från annan kommun p.g.a.
vårdnadshavares önskemål
Placering vid skolenhet i kommunens skolor
Plats på språkspår i förskoleklass
Skolskjuts

Chef Rt

SL 9:13, 1 st

Skolskjuts vid tillfälliga behov
Tilläggsbelopp för elev i annan kommuns
förskoleklass
Tilläggsbelopp för elev i fristående förskoleklass
Tilläggsbelopp för elev i kommunens förskoleklasser

Utbchef
Chef Rt

Pedagogisk omsorg

4.23.

Antal barn i enskild pedagogisk omsorg
Förskoleklassen

4.24.
4.25.
4.26.
4.27.
4.28.
4.29.
4.30.
4.31.
4.32.

Utbchef
Rektor
Chef Rt
Utbchef

Utr

SL 9:13, 2 st
SL 9:15, 1 st

Handl

SL 9:15 b, c,
21 a

Kcchef
SL 9:16, 2 st

Chef Rt
Chef Rt

SL 9:19, 21

Vcg Vcs
Chef Rt

SkolF 9:4
SL 10:25

Grundskolan

4.33.
4.34.

Fördelning av undervisningstiden mellan årskurser
Mottagande av elev från annan kommun p.g.a.

8(11)

Ärendegrupp
4.35.
4.36.
4.37.
4.38.

Ärendetyp
särskilda skäl
Mottagande av elev från annan kommun p.g.a.
vårdnadshavares önskemål
Placering vid skolenhet i kommunens skolor

Beslutande/
Delegat

Vidaredelegat

Utbchef

Utr

Rektor
Chef Rt
Utbchef

Handl

Utbchef

Handl

Utbchef

Handl

4.41.
4.42.

Utbchef
Chef Rt

Kcchef

4.43.
4.44.

Tilläggsbelopp för elev i fristående grundskola
Tilläggsbelopp för elev i kommunens grundskolor

Chef Rt
Chef Rt

4.40.

SL 10:27
SL 10:30, 1
st

Plats på språkspår i grundskola
Skolskjuts som behövs med hänsyn till färdvägens
längd, trafikförhållanden, elevens
funktionsnedsättning eller någon annan särskild
omständighet
Skolskjuts för elev som valt annan kommunal skola
än den kommunen annars skulle placerat eleven i
Skolskjuts för elev som går i grundskola i kommunen
p.g.a. särskilda skäl, men är hemmahörande i annan
kommun
Beslut om Skolskjuts vid tillfälliga behov
Tilläggsbelopp för elev i annan kommuns grundskola

4.39.

Lagrum

SL 10:32, 1
st
SL
10:32,33,40
SL 10:32, 2
st
SL 10:33, 1
st

SL 10:34, 2
st
SL 10:37, 39

Grundsärskolan

4.45.
4.46.
4.47.
4.48.
4.49.
4.50.

4.51.
4.52.
4.53.
4.54.
4.55.
4.56.

Fördelning av undervisningstiden mellan årskurser
Beslut om en elev huvudsakligen ska läsa ämnen
eller ämnesområden
Mottagande av elev från annan kommun p.g.a.
särskilda skäl
Mottagande av elev från annan kommun p.g.a.
vårdnadshavares önskemål
Placering vid skolenhet i kommunen skolor
Skolskjuts som behövs med hänsyn till färdvägens
längd, trafikförhållanden, elevens
funktionsnedsättning eller någon annan särskild
omständighet
Skolskjuts för elev som valt annan kommunal
grundsärskola än den kommunen annars skulle
placerat eleven i
Skolskjuts för elev som går i särskola i kommunen
p.g.a. särskilda skäl, men är hemmahörande i annan
kommun
Beslut om Skolskjuts vid tillfälliga behov
Tilläggsbelopp för elev i annan kommuns
grundsärskola
Tilläggsbelopp för elev i fristående grundsärskola
Tilläggsbelopp för elev i kommunens grundsärskola

Vcg Vcs
Rektor

SkolF 10:3
SL 11:8

Chef Rt

SL 11:25

Utbchef Chef Rt Utr

SL 11:26

Rektor
Utbchef

Handl

SL 11:29, 1st
SL 11:31,1 st
SL 11:31, 32

Utbchef

Handl

SL 11:31, 2
st

Utbchef

Handl

SL 11:32, 1
st

Utbchef
Chef Rt

Kcchef

Chef Rt
Chef Rt

SL 11:33, 2
st
SL 11:36, 38

Fritidshemmet

4.57.

Erbjudande om fritidshem för barn som av fysiska,
psykiska eller andra skäl behöver särskilt stöd i sin
utveckling

Chef Rt

SL 14:6
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Ärendegrupp
4.58.

Ärendetyp

Beslutande/
Delegat
Chef Rt

4.59.

Erbjudande om fritidshem istället för öppen
verksamhet fr.o.m. höstterminen det år barnet fyller
10 år för barn som på grund av fysiska, psykiska eller
andra skäl är i behov av sådant särskilt stöd i sin
utveckling, som endast kan erbjudas i fritidshem
Tilläggsbelopp för elev i annan kommuns fritidshem Chef Rt

4.60.
4.61.

Tilläggsbelopp för elev i fristående fritidshem
Tilläggsbelopp för elev i kommunens fritidshem

Vidaredelegat

Lagrum
SL 14:7

SL 14:14, 1
st
SL 14:15, 17

Chef Rt
Chef Rt

Gymnasieskolan, gemensamma bestämmelser

4.62.
4.63.

Beslut att eleverna ska hålla sig med enstaka egna
hjälpmedel
Ekonomiskt stöd till inackordering

Rektor

SL 15:17

Chef Rt

SL 15:32

Rektor

SL 16:14

Gymnasieskolan, utbildning på nationella program

4.64.
4.65.
4.66.
4.67.
4.68.
4.69.
4.70.
4.71.

Avvikelse från nationellt program p.g.a. särskilda
skäl för en elev
Behörighet och mottagande till ett nationellt program
Mottagande till nationella program i första hand
Mottagande till nationella program i andra hand
Yttrande till annan kommun med anledning av
mottagande av elev till nationellt program
Prövning av behörighet till ett nationellt program då
sökanden saknar godkänt betyg i engelska
Tilläggsbelopp för elev på nationellt program i
fristående gymnasieskola
Tilläggsbelopp för elev på nationellt program i
kommunens gymnasieskola eller inom
samverkansområde

Utbchef
Utbchef
Utbchef
Utbchef

Rektor
Rektor
Rektor
Rektor

SL 16:36
SL 16:43-44
SL 16:47
SL 16:48

Utbchef

Rektor

SL 16:32

Chef Rt

SL 16:52, 54

Chef Rt

Gymnasieskolan, utbildning på introduktionsprogram

4.72.
4.73.
4.74.
4.75.

4.76.

4.77.

Minskad omfattning av utbildning på
introduktionsprogram
Plan för utbildningen på introduktionsprogram
Beslut om behörighet och mottagande till
programinriktat individuellt val eller
yrkesintroduktion som utformats för en grupp elever
Mottagande av andra behöriga sökande än ungdomar
från Upplands-Bro/samverkansområdet till
programinriktat individuellt val eller
yrkesintroduktion som utformats för en grupp elever
Mottagande ungdomar som uppfyller
behörighetsvillkoren för respektive utbildning, men
som inte kommer från Upplands-Bro till
- Preparandutbildning
- Yrkesintroduktion som inte utformats för en
grupp elever
- Individuellt alternativ
- Språkintroduktion
Bidrag till fristående gymnasieskola för

Rektor

SL 17:6

Rektor
Rektor

SL 17:7
SL 17:14

Rektor

SL 17:19, 2
st

Rektor

SL 17:21

Chef Rt

SL 17:29
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Ärendegrupp
4.78.
4.79.
4.80.

Ärendetyp
yrkesintroduktion, individuellt alternativ och
språkintroduktion
Tilläggsbelopp för elev på preparandutbildning i
fristående gymnasieskola
Tilläggsbelopp för elev på introduktionsprogram i
kommunens gymnasieskola
Tilläggsbelopp för elev på programinriktat
individuellt val eller yrkesintroduktion inom
samverkansområde

Beslutande/
Delegat

Vidaredelegat

Chef Rt

Lagrum

SL 17:34

Chef Rt
Chef Rt

Gymnasieskolan, beslut enligt gymnasieförordningen

4.81.
4.82.
4.83.
4.84.
4.85.
4.86.
4.87.
4.88.
4.89.
4.90.
4.91.
4.92.

Läsårstider
Vilka kurser som ska erbjudas som
programfördjupning
Vilka kurser som ska erbjudas som individuellt val
Antalet undervisningstimmar för varje kurs och för
gymnasiearbetet, samt fördelning av
undervisningstiden över läsåren
Skolförläggning av yrkesintroduktion för elev
Bedömning av elevs språkkunskaper inför
mottagande till språkintroduktion, samt fortlöpande
bedömning av elevens kunskapsutveckling
Antal platser i fri kvot
Preliminärt och slutgiltigt beslut om antagning
Antagning efter utbildningens början
Byte av studieväg
Återantagning av elev
Förlängd undervisning

Utbchef
Rektor

GyF 3:2
GyF 4:6

Rektor
Rektor

GyF 4:7
GyF 4:22

Rektor
Rektor

GyF 6:5
GyF 6:7

Rektor
Utbchef
Rektor
Rektor
Rektor
Rektor

Rektor

GyF 7:3
GyF 7:7
GyF 7:8
GyF 7:9
GyF 7:10
GyF 9:7

Gymnasiesärskolan

4.93.
4.94.
4.95.

4.96.
4.97.
4.98.
4.99.

Beslut om att en elev tillhör målgruppen för
gymnasiesärskolan
Beslut om att en elev inte längre tillhör målgruppen
för gymnasiesärskolan
Skolskjuts som behövs med hänsyn till färdvägens
längd, trafikförhållanden, elevens
funktionsnedsättning eller någon annan särskild
omständighet
Beslut om Skolskjuts vid tillfälliga beslut
Tilläggsbelopp för elev i fristående gymnasiesärskola
Tilläggsbelopp för elev i gymnasiesärskola inom
samverkansområde
Beslut om stöd till inackordering

Chef Rt

SL 18:5

Chef Rt

SL 18:6

Chef Rt

SL 18:30

Utbchef
Chef Rt
Chef Rt

Kcchef
SL 19:47

Chef Rt

SL 18:32

4.100. Särskild undervisning

Rektor

4.101. 4Medgivande om att fullgöra skolplikt på annat sätt

Utbchef

SL 24:
20,21,22
SL 24:
23, 24,25

5 Dataskyddsförordningen
Utse dataskyddsombud samt ersättare till

Utbchef

Särskilda utbildningsformer

5.1
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Ärendegrupp
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7
5.8
5.9
5.10

Ärendetyp
dataskyddsombudet
Ingå personuppgiftsbiträdesavtal
Rätt att ta ut avgift för information
Rätt till tillgång
Rätt till rättelse
Rätt till radering
Rätt till begränsning av behandling
Om anmälningsskyldighet avseende rättelse, radering
och begränsning
Rätt till dataportabilitet
Rätt att göra invändningar

Beslutande/
Delegat

Vidaredelegat

Lagrum

Utbchef
Utbchef
Utbchef
Utbchef
Utbchef
Utbchef
Utbchef

Artikel 12.5
Artikel 15
Artikel 16
Artikel 17
Artikel 18
Artikel 19

Utbchef
Utbchef

Artikel 20
Artikel 21

TJÄNSTESKRIVELSE

Sara Lauri
Utredare
Utbildningskontoret
+46 8-581 695 02
sara.lauri@upplands-bro.se

Datum

Vår beteckning

2018-04-25

UN 18/0034

1 (2)

Er beteckning

Utbildningsnämnden

Rätt till bidrag för pedagogisk omsorg, Maria
Farhat, Marias Solstrålar
Förslag till beslut
Utbildningsnämnden ger Maria Farhat rätt till bidrag för att driva den
pedagogiska omsorgen Marias Solstrålar. Beslutet om rätt till bidrag gäller från
den 1 augusti 2018 och avser upp till sex barn.

Sammanfattning
Maria Farhat ansöker om rätt till bidrag för att driva den pedagogiska
omsorgen Marias Solstrålar på adress Kristallstigen 1 i Kungsängen.
Ansökan är handlagd av Utbildningskontorets utredare Emilia Kihlstrand och
Sara Lauri samt controller Peter Ottosson.
Utbildningskontoret bedömer att Maria Farhat uppfyller de krav som
kommunen ställer för att få rätt till bidrag för pedagogisk omsorg.

Beslutsunderlag


Ansökan om rätt till bidrag den 30 januari 2018



Begäran om komplettering den 16 mars 2018



Samtal med förskolechef Gunilla Karlsson den 16 mars 2018



Utbildningskontorets tjänsteskrivelse den 25 april 2018

Ärendet
Maria Farhat ansöker om rätt till bidrag för att driva den pedagogiska
omsorgen Marias Solstrålar i hennes lägenhet om 110 kvadratmeter, adress
Kristallstigen 1 i Kungsängen.

UBK1005, v2.0, 2014-11-03

Maria är utbildad barnskötare sedan 2003 och är för närvarande föräldraledig
från sin tjänst vid Brunna förskola. Maria har begärt och fått beviljad
tjänstledighet för att starta upp sin verksamhet Marias Solstrålar från augusti
2018.
Utbildningskontorets utredare besökte Maria Farhat i hennes hem den 15 mars
2018. Vid besöket uppvisade Maria utdrag ur belastningsregistret och utredarna
informerade Maria om att hon behöver komplettera sin ansökan med
registerutdrag för F-skatt, se även begäran om komplettering den 16 mars
Postadress: Upplands-Bro kommun, 196 81 Kungsängen Besöksadress: Furuhällsplan 1, Kungsängen
Telefon: 08-581 690 00 Fax: 08-581 692 40 E-post: kommun@upplands-bro.se Webb: upplands-bro.se

Datum

Vår beteckning

2018-04-25

UN 18/0034

2018. Vid besöket diskuterades en ekonomisk kalkyl och utredarna
informerade om att bidrag ges för det egna barnet endast om fler barn till andra
vårdnadshavare tagits emot i verksamheten.
Den 25 april 2018 har Utbildningskontoret kontrollerat med
Skatteupplysningen att Maria Farhat är godkänd för F-skatt, och alla
efterfrågade handlingar är därmed uppvisade.
Lokalerna bedöms ändamålsenliga och Maria har förutsättningar att bedriva
pedagogisk omsorg i enskild regi. Utbildningskontoret grundar sin bedömning
på hennes erfarenhet att arbeta med barn, hennes utbildning som barnskötare
och hennes engagemang samt positiva och varma inställning till barn.
Utbildningskontoret har även samtalat med hennes chef, förskolechef Gunilla
Karlsson, som ger goda referenser för hennes arbete inom förskolan.

Barnperspektiv
Förslag till beslut är utarbetat med hänsyn till barnens bästa. En välfungerande
pedagogisk omsorg är en verksamhet som främjar barns utveckling och
lärande.

Utbildningskontoret

Kaj Söder
Utbildningschef

Jesper Sjögren
Stabschef

Bilagor
1. Ansökan om rätt till bidrag med följebrev den 30 januari 2018
2. Begäran om komplettering den 16 mars 2018
Beslut sänds till
 Maria Farhat, Kristallstigen 1, 196 33 Kungsängen

2 (2)

Från:
Skickat:
Till:
Kopia:
Ämne:

Sara Lauri
den 16 mars 2018 11:19
'Dianas kanal Farhat'
Emilia Kihlstrand
Information kring ansökan om pedagogisk omsorg

Hej Maria!
Tack för ett trevligt och informativt möte hos dig igår. Vi fick en bra bild av dig och hur du ser på den
verksamhet som du vill starta upp.
Du behöver komplettera ansökan med ett registerutdrag som visar att du är godkänd för F-skatt. När du
ansökt om detta, meddela oss så kan vi därefter se informationen digitalt.
Det finns även möjlighet att gå med i vår gemensamma kö om du är intresserad av det.
Hör gärna av dig om du har några frågor!
Med vänliga hälsningar
Sara Lauri
Kvalificerad utredare
Utbildningsstaben, Utbildningskontoret
Upplands-Bro kommun, 196 81 Kungsängen
Besöksadress: Furuhällsplan 1, Kungsängen
08-581 695 02
sara.lauri@upplands-bro.se
www.upplands-bro.se

TJÄNSTESKRIVELSE

Sara Lauri
Utredare
Utbildningskontoret
+46 8-581 695 02
sara.lauri@upplands-bro.se

Datum

Vår beteckning

2018-04-19

UN 18/0062

1 (2)

Er beteckning

Utbildningsnämnden

Upphörande av rätt till bidrag, pedagogisk
omsorg Brunna Skogstroll – Sammetstrollen
Förslag till beslut
Rätt till bidrag för den pedagogiska omsorgen Brunna Skogstroll –
Sammetstrollen, som drivs av Malin Eklund, upphör den 31 juli 2018.

Sammanfattning
Malin Eklund, som driver den pedagogiska omsorgen Brunna Skogstroll –
Sammetstrollen har informerat Utbildningskontoret om att hon lägger ner sin
verksamhet den 31 juli 2018. Hennes rätt till bidrag upphör när verksamheten
avslutas.

Beslutsunderlag


Information från Malin Eklund den 26 mars 2018



Utbildningskontorets tjänsteskrivelse den 19 april 2018

Ärendet
Malin Eklund driver den pedagogiska omsorgen Brunna Skogstroll –
Sammetstrollen i enskild regi sedan augusti 2013. Beslut i Utbildningsnämnden
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Syfte och bakgrund

Utbildningsnämnden antog Handlingsplan för särbegåvade elever den 25 april
2017 UN § 23. Syftet med handlingsplanen är att synliggöra och
uppmärksamma särskilt begåvade elevers situation, samt aktivt arbeta för ökad
kompetens inom området hos pedagoger och därmed höja undervisningens
kvalitet för särbegåvade elever.
Utbildningskontoret har fått i uppdrag att för Utbildningsnämnden redovisa
måluppfyllnad enligt punkt 3.1 och implementering av åtgärder punkt 3.2 i
handlingsplanens tredje kapitel. Beslut i Utbildningsnämnden den 20 februari
2018 UN § 15.
Utbildningskontoret har samlat in underlag från rektorer, Resursteam, samt
lärare till denna uppföljning. Handlingsplan för särbegåvade elever biläggs
denna uppföljning.

2

Måluppfyllnad

I handlingsplanen finns följande mål under punkt 3.1
Särbegåvade elever ska nå maximal utveckling genom:
•

Ökad kunskap hos skolledare, lärare och övrig skolpersonal.

•

Upprättade metoder och rutiner som tillvaratar särbegåvade elevers
intressen och behov.

Efter att handlingsplanen antogs distribuerades den till alla skolledare.
Handlingsplanens framtagande har lett till ökad medvetenhet och kunskap då
fler elever har lyfts till pedagogisk kartläggning för att kunna identifiera om de
eventuellt tillhör målgruppen. Resursteamet har tryckt på vikten av att alltid
lyfta frågan om det rör sig om särskilt begåvade barn när pedagogiska
kartläggningar görs. Resursteamet erbjuder kompetensutveckling inom
området för skolledare, lärare och övrig personal för att öka kunskapen om
dessa elever.
Skolorna i kommunen har upprättat metoder och rutiner som tillvaratar
särbegåvade elevers intressen och behov på olika sätt samt utifrån elevunderlag
och identifiering av särbegåvade elever. Särbegåvade elever på någon skola får
hoppa över repetitiva uppgifter och har bredvidläsningslitteratur. De får mer
komplicerat arbete initierat av speciallärare. De får egen tid med speciallärare
och möjlighet att läsa något ämne med en årskurs över. Ytterligare
beskrivningar redogörs för i uppföljningens nästkommande kapitel.
Av rektorernas svar framkommer en bild som spretar, då några skolor har
kommit längre i implementeringsarbetet, medan andra bara börjat sitt arbete.
Utbildningskontoret bedömer att fortsatt implementering är nödvändig.
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Implementering av åtgärder

I handlingsplanens tredje kapitel finns följande åtgärder med i 3.2
Utbildningskontoret ansvarar för att:

• Implementera och följa upp handlingsplan gällande särbegåvade elever.
• Ge skolledare kompetensutveckling gällande särbegåvade elever.
• Skapa forum för erfarenhetsutbyte mellan skolledare, lärare och övrig
skolpersonal.
Elevhälsan ansvarar för att:

• Stödja lärare i deras arbete med särbegåvade elever.
• Erbjuda utbildning till skolledare, lärare och övrig skolpersonal.
• Uppmärksamma eleven genom att ta del av pedagogiska utredningar.
• Samordna insatser och mötesplatser för särbegåvade elever inom/mellan
skolor.
Skolledare ansvarar för att:

• Skolan uppmärksammar, synliggör och identifierar särbegåvade elever.
• En pedagogisk kartläggning genomförs samt att handlingsplan
/åtgärdsprogram upprättas när en särbegåvad elev identifierats.
• Följa upp skolans arbete och resultat gällande särbegåvade elever.
• Ge lärare möjlighet till kompetensutveckling gällande särbegåvade elever.
• Göra lärarna uppmärksamma på hur de ska arbeta med särbegåvade elever för
att dessa elever ska nå maximal utveckling.
Lärare ansvarar för att:

• Ta hänsyn till varje enskild individs behov och förutsättningar.
• Organisera och genomföra arbetet så att eleven utvecklas efter sina
förutsättningar och samtidigt stimuleras att använda och utveckla hela sin
förmåga.
• Intervjua eleven och elevens föräldrar. Fokus ska ligga på vad skolan kan
göra för att utmana och utveckla eleven.
• Anpassa undervisningen genom bl.a. acceleration, berikning och aktiviteter
utanför skolan.
• Uppmärksamma eleven på olika sorters studieteknik.
Utbildningskontoret har samlat in uppgifter från rektorerna om arbetet på
skolorna från punkt 3.2 i handlingsplanen. Även under detta område spretar
svaren och visar på olika sätt att arbeta med särbegåvade elever.
Resursteamet erbjuder kompetensutveckling i alla led på skolorna och har
planerat in ett temaärende kring handlingsplanen för särbegåvade elever på
Broskolan under vårterminen 2018. På Lillsjöskolan, Härneviskolan och
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Finnstaskolan har frågor kring implementering av handlingsplanen lyfts och
några elever har identifierats att eventuellt tillhöra målgruppen. Resursteamet
tar del av de pedagogiska utredningar som gjorts och stöder skolledare och
lärare vid behov och efterfrågan.
Skolledarna svarar att fler elever uppmärksammas, synliggörs och identifieras
som högpresterande och särbegåvade. Detta sker vid utvecklingssamtal med
elev och vårdnadshavare, genom klasslärares observationer, uppföljningar vid
EHT och vid klasskonferenser. Handlingsplan/Åtgärdsprogram upprättas på
några skolor i samband med detta, medan någon skolledare fortfarande menar
att det inte finns tillräcklig kunskap för att kunna upprätta ett hållbart
åtgärdsprogram och att fortsatt kompetensutveckling behövs.
I klassrummen används acceleration och berikning för de elever som behöver
utmaning. Pedagogerna erbjuder arbetsuppgifter utan tak, anpassning av
läromedel, matematik- och engelskundervisning i högre årskurs än den eleven
tillhör, problemlösande uppgifter, hoppa över repetitiva uppgifter och ha
bredvidläsningslitteratur. De får mer komplicerat arbete initierat av
speciallärare och de får egen tid med speciallärare.
En av förstelärarna i kommunen har i sitt försteläraruppdrag att arbeta med
betygskriterier på C och A nivå. Läraren arbetar på Upplands-Brogymnasiet
och går runt till olika grupper på samhällsvetenskapsprogrammet,
ekonomiprogrammet samt estetiska programmet och arbetar med de elever som
vill utmana sig lite extra i matematik. De brukar jobba med mini-whiteboards
och lösa olika typer av matematiska problem. Läraren har tidigare år haft ett
samarbete med Ekhammarskolan och Broskolan, cirka en gång per månad och
då arbetat med matematiklaborationer och IKT med deras
högpresterande/särbegåvade elever.
Rektorerna uppger dock att lärarna inte i tillräcklig utsträckning getts möjlighet
till kompetensutveckling gällande särbegåvade elever.
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Slutsats och framtid

Handlingsplanen har varit antagen och tillgänglig under ett års tid och denna
uppföljning visar ett nuläge i arbetet med särbegåvade elever. För både område
3.1 och 3.2 framkommer en bild där vissa skolor kommit längre i arbetet.
Utbildningskontoret ser att mycket arbete kring särbegåvade elever pågår, men
att det återstår kompetensutvecklande åtgärder för både skolledare och
pedagoger för att dessa elever ska stimuleras, motiveras och få utnyttja sin fulla
potential.
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1

Bakgrund

1.1

Bakgrund till handlingsplanen
I grundskolans läroplan står det uttryckt att lärarna har i uppdrag att
anpassa undervisningen till varje elevs förutsättningar och behov.
En elevgrupp som skolan har haft svårt att anpassa undervisningen till
är elever med så kallad särbegåvning. Erfarenheten visar att elever med
särbegåvning tenderar att känna sig missförstådda och tappa lusten till
lärande och därför ska denna handlingsplan även ses som ett led i ett
förebyggande arbete.
Behovet av en plan som ledstång för skolors arbete med särbegåvade
elever är stort. Idag finns inget stödmaterial för Upplands-Bros skolor
för arbetet med just denna elevgrupp.

1.2

Syfte
Utgångspunkt för handlingsplanen är följande två frågeställningar:


Hur kan man identifiera särbegåvade elever?



Hur kan man anpassa undervisningen för dessa elever?

Syftet med denna handlingsplan är även att skapa en djupare förståelse
och en bredare medvetenhet kring särbegåvade elever samt ge exempel
på hur en undervisning kan utveckla och maximera dessa elevers
potential. I handlingsplanen har medvetet begreppet “identifiera” ersatts
av ordet “uppmärksamma”.
Att vara särbegåvad är ingen diagnos och behöver inte fastställas av en
psykolog. I mötet med eleven är det i regel läraren eller någon annan
vuxen som kan uppmärksamma signalerna för särbegåvning. Under det
avsnitt som behandlar undervisningens utformning är ämnet matematik
utgångspunkt. Dock ska handlingsplanen ses som ett generellt förslag
som kan användas i olika skolämnen.
Handlingsplanen är uppdelad i tre delar, där de två första ska ses som en
kortare bakgrundsbeskrivning av ämnet och syftet samt skolans
förhållningssätt gentemot särbegåvade elever. Den tredje delen är
utformad som en aktivitetsplan med mål och ansvarsfördelning.
Handlingsplanen ska vara ett känt dokument i verksamheten och ska
revideras kontinuerligt.

1.3

Vad är särbegåvning?
I denna handlingsplan används Roland S Perssons, professor i
pedagogisk psykologi, definition av särbegåvning:
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“Den är särbegåvad som kontinuerligt förvånar både kunskapsmässigt
och tillämpningsmässigt genom sin osedvanliga förmåga i ett eller flera
områden, både i skolan och i vardagslivet.”
Definition av särbegåvning varierar mellan olika forskare och
sakkunniga, vilket försvårar formuleringen till en entydig och precis
definition. Vuxna i elevens omgivning, t.ex. föräldrar, pedagoger och
personal från elevhälsan, kan uppmärksamma elever vars förmågor
uppfattas som över det normala. Det är därmed ingen medicinsk
bedömning som behöver ligga till grund för om ett barn är särbegåvat
eller ej. Det är däremot möjligt att ett barn både kan ha en diagnos av
något slag och samtidigt vara särbegåvat.
Det har förekommit att barn som beter sig stökigt eller rastlöst i
klassrum, har tillskrivits felaktiga diagnoser, och som i själva verket
skulle kunna vara en särbegåvad elev som saknar utmaning i
undervisningen.
I sammanhanget kan det även vara intressant att titta på en annan
förklaringsmodell som definierar särbegåvning Denna modell vill visa
på att särbegåvning handlar om fler faktorer än att endast ha en hög
intelligenskvot. Varje ring representerar en förmåga som i sin kontext,
beskrivs över det normala. Den särbegåvade eleven hamnar i det
område, där cirklarna överlappar varandra (gifted behaviour). En
särbegåvad elev, utifrån denna definition, har alltså både matematisk
förmåga, inre motor och kreativitet utöver det vanliga.
En elev med hög intelligens och exceptionell matematisk förmåga är i
denna definition ingen särbegåvning så länge barnet inte också bedöms
som kreativ och har en stark inre motor. Likaså är den mycket kreativa
eleven inte heller särbegåvad så länge den inte har matematiska
kunskaper och motivation.
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Det är av vikt att särskilja särbegåvade elever från högpresterande
elever. Denna handlingsplans definition gällande särbegåvade talar om
elever som kontinuerligt förvånar. Deras handlingsmönster upplevs
dock inte alltid positivt i skolan. Medan högpresterande elever följer
läraren och undervisningens ritualer väl, ifrågasätter den särbegåvade
eleven ofta undervisningen och läraren. Skolans uppfattning om vad
begåvning innebär rimmar inte alltid med den särbegåvades beteende.
Anita Kullander, leg skolpsykolog, menar att skolan även behöver
beakta de skillnader som kan förekomma hos särbegåvade flickor och
pojkar. Många gånger kan det vara svårt att upptäcka flickor med
särbegåvning, då de trots understimulans accepterar skolans ramar och
anpassar sig till att bli högpresterande elever. Bland pojkar märks i
större ett beteende som kan uppfattas som provokativt mot lärare.
Listan nedan visar på vanliga styrkor hos särbegåvade elever och
exempel på möjliga problembeteenden som kan förekomma i klassrum.
Möjliga problembeteenden
Otålig med andras låga tempo. Vill
inte öva på grundfärdigheter. Vill
bara läsa (avancerade) böcker man
valt själv.
Dominerar diskussioner och lyssnar
inte på andras bidrag. Kan prata sig
ur situationer de vill slippa.
Uttråkad och frustrerad när andra
inte fattar och om de inte får gå
vidare. Irriterad i grupparbeten om
inte andra är lika snabba.
Starkt motstånd att repetera.
Hoppar direkt till svaret och har svårt
att se mellanliggande steg. Antar
felaktigt att allt är lika enkelt. Löser
problem på okonventionella
sätt.
Har svårt att acceptera sådant som
inte verkar logiskt, såsom traditioner
eller sådant som måste läras in utan
att man förstår varför.
Ställer obekväma frågor. Godtrogen,
naiv.
Blir så involverad att det är svårt att
byta ämne. Kan tyckas envis,
motsträvig.
Behöver stimuleras hela tiden, blir
frustrerad annars. Kan tyckas vara
hyperaktiv.

5

Styrkor
Tidig att läsa/lär sig snabbt.

Har stort ordförråd eller
omfattande kunskaper.
Förstår nytt material snabbt och
lätt.

Förstår matte snabbt och intuitivt.
Gillar logik och ”klurigheter”.

Ser orsak och verkan.

Nyfiken, frågvis. Söker mening.
Stark koncentrationsförmåga.
Ihärdig.
Energisk, alert, ivrig.
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Dominant. Kan inte ta andras idéer
eller åsikter.
Har svårt att vara praktisk eller
flexibel.
Blir otålig på andra, blir nedslagen
eller deprimerad. Har svårt att lämna
ifrån sig något som inte är perfekt.
Verkar udda. Dagdrömmer mycket.
Ställer frågor som inte verkar höra
till ämnet.
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Har ledaregenskaper. Vill
organisera.
Söker sanning, ärlighet och
rättvisa.
Tänker kritiskt, har höga
förväntningar på sig själv och på
andra.
Tänker kreativt. Gillar nya sätt att
göra saker.
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Hur skolan möter särbegåvade elever
Alla elever har rätt till en undervisning som ska leda till att deras
utveckling maximeras. I skollagen går det att läsa följande:
“3 § Alla barn och elever ska ges den ledning och stimulans som de
behöver i sitt lärande och sin personliga utveckling för att de utifrån
sina egna förutsättningar ska kunna utvecklas så långt som möjligt
enligt utbildningens mål. Elever som lätt når de kunskapskrav som
minst ska uppnås ska ges ledning och stimulans för att kunna nå längre
i sin kunskapsutveckling.”
Skolan har till uppgift att möta elever där de befinner sig
kunskapsmässigt. Anita Kullander, leg. psykolog, menar att om en elev
med särbegåvning får för lätta uppgifter kan det liknas vid en mental
blockering som kan leda till att en del elever sitter av lektioner medan
andra vägrar att gå till skolan och blir “hemmasittare”.

2.1

Tre strategier för att höja motivationen hos
särbegåvade elever
Viktiga förutsättningar för att kunna höja motivationen och ge är
begåvade elever meningsfullt lärande är acceptans, tolerans och
kunskap hos skolans personal. Om de motivationshöjande åtgärderna
ska kunna förverkligas krävs också att undervisningen är flexibel, att
skolan har ett brett utbud av material men framförallt att lärarna är
motiverade.
För att höja motivationen och möta särbegåvade elever finns det tre
vedertagna strategier; acceleration, berikning och aktiviteter utanför
skoldagen. Dessa strategier används både nationellt som internationellt
och är även tillämpbara på högpresterande elever.
Acceleration innebär att eleven arbetar i en snabbare takt än sina
jämnåriga kamrater i undervisningsgruppen. Acceleration kan även vara
att elevens skolstart tidigareläggs, att eleven flyttas upp en till två
årskurser eller läser vissa ämnen tillsammans med äldre elever.
Berikning innebär att eleven får möjlighet till att fördjupa sig när det
obligatoriska momentet redan behärskas. Det extra lärostoffet bör dock
ha anknytning till elevens färdigheter och behov. Berikning kan bland
annat innebära att eleven får arbeta med mer avancerade
undervisningsmoment eller får göra ett fördjupningsarbete inom ett
intresseområde. Förslagsvis kan en mentor med specifika kunskaper
utses för att stimulera eleven.
Aktiviteter utanför skoldagen innebär att eleven får möjlighet att göra
något ytterligare som inte ingår i läroplanen som t.ex. att träffa andra
särbegåvade elever i olika sammanhang. Det kan även innebära att delta
i spetsundervisning i ett specifikt ämne.
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Ett utmanande och meningsfullt lärande
Särbegåvade elever har ett större behov av att förstå varför de ska göra
eller lära sig saker och lärare behöver därför tänka på att formulera
uppgifter som känns meningsfulla för eleven. Det behöver även vara
tydligt för eleven med syfte och mål i den långsiktiga planeringen av
undervisningens innehåll. Det är inte helt ovanligt att dessa elever har
en ojämn kunskapsprofil, där de har omfattande kunskaper inom ett
eller flera ämnesområden men visar på förhållandevis mindre kunskaper
inom andra områden. Det är därför lämpligt att utifrån diagnostiska
prov eller liknande identifiera kunskapsnivån så att undervisningen
hamnar på en nivå som motsvarar elevens förmåga.
Många gånger vittnar särbegåvade elever om att de tidiga skolårens
bristfälliga anpassning av undervisningen gjort dem passiviserade, så att
de längre fram i livet, saknar studievanor och studieteknik för att kunna
tillgodogöra sig utbildning på högre nivå. Skolan behöver se över sin
egen flexibilitet för att öka särbegåvade elevers möjlighet att kunna ta
del av de tre strategiska åtgärder som skolan kan använda sig av. Det
kan göras genom att den egna skolan samt skolor emellan organiserar
projekt/undervisning så att särbegåvade elever får möjlighet till
maximal utveckling.
Särbegåvade elever behöver bli uppmärksammade och få beröm. Det är
då viktigt att fokusera på själva ansträngningen som eleven utför och
inte bara på resultatet.

2.3

Individualisering
I grundskolans läroplan står det uttryckt att lärarna har i uppdrag att
anpassa undervisningen till varje elevs förutsättningar och behov. I en
individuellt anpassad undervisning förutsätts det en nära relation mellan
lärare och elev och en undervisning som ska behandla det som är på
gränsen mellan elevens tidigare kunskaper och det som ligger strax
utanför. I “Forskning om framgångsrika skolor som grund för
skolutveckling”, Grosin. L, 2003, belyses just lärarnas betydelse för
vilka resultat eleverna uppnår och tar därmed död på myten att
begåvade elever klarar sig själva. De behöver individuellt stöd, ledning
och stimulans. Utan lämpliga insatser riskerar särbegåvade elever att
inte nå sin fulla potential.

2.4

Social delaktighet
Det finns särbegåvade elever som kan behöva stöttning i sociala
situationer. De behöver i vissa situationer hjälp med att tolka
kroppsspråk och sociala koder. Skolan kan då stödja eleven genom att
närvara i de situationer då omgivningen kan vara svårtolkad.
Det är inte ovanligt att särbegåvade elever blir missförstådda av
omgivningen, såväl av barn som av vuxna. Detta går bland annat att
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läsa i “Se mig som jag är” (Wallström, 2012) där vuxna särbegåvade
reflekterar över sin skolgång. Flera uppmärksammar betydelsen av
enskilda lärare och vuxna som stöttat, drivit på och visat förståelse.
Omgivningen, och i detta fall skolan, behöver i större utsträckning lära
sig att acceptera att barn är olika och att en del tänker och visar känslor
på annat sätt än vad normen säger. Anita Kullander säger att det inte är
lekar eller regler som särbegåvade elever har svårt med utan att det är
när andra barn fuskar, inte följer regler eller fäller elaka kommentarer.
Den särbegåvade eleven kan ha svårt att härbärgera sina känslor då ett
misslyckande sker så som att förlora i en tävling. Dessa känslor kan
uttryckas på ett omoget sätt och ofta bemöts barnet på ett fördömande
sätt som kan medföra att reaktionen förstärks ytterligare. Att få sin
känsla ogiltigförklarad upplevs som kränkande.

2.5

Samarbete med föräldrar
Föräldrar är en viktig samarbetspartner kring elever med särbegåvning.
Föräldrarna har ofta hög potential och god kännedom och kan därför
bidra med förslag till knep och rutiner som skolan kan användas sig av
för att möta elevens behov och intressen. En bra start i arbetet med
eleven är att ha ett inledande samtal med föräldrarna. Vanligtvis har
föräldrarna redan tidigt funderat och sökt kunskap om sitt barns
beteende.
Särbegåvade barn förekommer i alla slags familjer och kulturer. Oavsett
bakgrund så har det betydelse för elevens utveckling att föräldrar
uppmärksammar sitt barns särbegåvning och är positivt inställda till
utbildning.
Som pedagog är det viktigt att föra en kontinuerlig dialog med
föräldrarna kring elevens utveckling och sociala situation.
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Implementering av handlingsplan
Skollagen är tydlig med sina förväntningar på att skolan ska möta varje
individ och skapa förutsättningar så att eleven stimuleras till att
utvecklas så långt som det är möjligt. Höga förväntningar på både
skolan som helhet, dess undervisning och på eleverna medverkar till att
nå den maximala utveckling som varje elev har rätt till. Detta förutsätter
att berörd personal har god kunskap om särbegåvade elever.
Det är viktigt att synliggöra och uppmärksamma särbegåvade elever,
samt att aktivt arbeta för att öka kompetensen hos lärare och därmed
öka undervisningens kvalitet. Lärarens bemötande är viktigt för elevens
välbefinnande, men det gäller också övrig personal.
Stöd som ges till elever är oftast riktat till de som inte når
kunskapskraven men det kan finnas anledning till att även ge stöd till
särbegåvade elever. Detta stöd kan vara av en helt annan art än vad
skolan är van att ge. Därför är det viktigt att öka medvetenheten och just
kunskapen om särbegåvade elever hos alla som arbetar inom skolan.

3.1

Mål
Särbegåvade elever ska nå maximal utveckling genom:

3.2

•

Ökad kunskapen hos skolledare, lärare och övrig skolpersonal.

•

Upprättade metoder och rutiner som tillvaratar särbegåvade elevers
intressen och behov.

Åtgärder
Utbildningskontoret
Utbildningskontoret ansvarar för att:
•

Implementera och följa upp handlingsplan gällande särbegåvade
elever.

•

Ge skolledare kompetensutveckling gällande särbegåvade elever.

•

Skapa forum för erfarenhetsutbyte mellan skolledare, lärare och
övrig skolpersonal.

Elevhälsan
Elevhälsan ansvarar för att:
•

Stödja lärare i deras arbete med särbegåvade elever.

•

Erbjuda utbildning till skolledare, lärare och övrig skolpersonal.
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•

Uppmärksamma eleven genom att ta del av pedagogiska
utredningar.

•

Samordna insatser och mötesplatser för särbegåvade elever
inom/mellan skolor.

Skolledare
Skolledare ansvarar för att:
•

Skolan uppmärksammar, synliggör och identifierar särbegåvade
elever.

•

En pedagogisk kartläggning genomförs samt att handlingsplan
/åtgärdsprogram upprättas när en särbegåvad elev identifierats.

•

Följa upp skolans arbete och resultat gällande särbegåvade elever.

•

Ge lärare möjlighet till kompetensutveckling gällande särbegåvade
elever.

•

Göra lärarna uppmärksamma på hur de ska arbeta med särbegåvade
elever för att de särbegåvade eleverna ska nå maximal utveckling.

Lärare
Lärare ansvarar för att:
•

Ta hänsyn till varje enskild individs behov och förutsättningar.

•

Organisera och genomföra arbetet så att eleven utvecklas efter sina
förutsättningar och samtidigt stimuleras att använda och utveckla
hela sin förmåga.

•

Intervjua eleven och dess föräldrar. Fokus ska ligga på vad skolan
kan göra för att utmana och utveckla eleven.

•

Anpassa undervisningen genom bl.a. acceleration, berikning och
aktiviteter utanför skolan.

•

Uppmärksamma eleven på olika sorters studieteknik.
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TJÄNSTESKRIVELSE
Utbildningskontoret
SaraLauri
Utredare
Utbildningskontoret
+46 08-581 695 02
Sara.lauri@upplands
-bro.se

Datum

Vår beteckning

Er beteckning

2018-05-02

UN 18/0040

KS 18/0063

Utbildningsnämnden

Medborgarförslag angående att utbilda elever
från årskurs 6 i hjärt-lungräddning
Förslag till beslut
1. Utbildningskontoretsyttrandeöver medborgarförslagangåendeatt
utbilda eleverfrån årskurs6 i hjärt-lungräddninggodkänns.
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2. Utbildningsnämndenbedömeratt skolornai Upplands-Bro kommunhar
ett pågåendearbetesom svararför medborgarförslaget
då förstahjälpen
och hjärt- och lungräddningingår som centraltinnehåll i ämnetidrott
och hälsaför årskurs7–9.

Sammanfattning
Kjell Borg har den11 februari2018skickatin ett medborgarförslagom att
utbilda samtligaeleveri årskurs6 i hjärt-lungräddningi Upplands-Bro
kommun.Kommunfullmäktigeöverlämnarmedborgarförslaget
till
Utbildningsnämndenför beslut,i sitt beslutden 14 februari2018 § 7.
Utbildningskontoretbesvararmedborgarförslaget
i sitt yttrande.

Beslutsunderlag
Medborgarförslagden11 februari 2018
Kommunfullmäktigesbeslutden 14 februari 2018
Utbildningskontorets yttrandeden2 maj 2018
Utbildningskontoretstjänsteskrivelseden2 maj 2018

Ärendet
Kjell Borg inkom den11 februari 2018med ett medborgarförslagom att
utbilda samtligaeleveri årskurs6 i hjärt-lungräddning.Bakgrundentill
medborgarförslaget
är att SKL redovisatatt vid ett hjärtstopptar det 16,2
minuterför ambulansenatt nå en drabbadkommuninvånarei Upplands-Bro,
rikssnittetär 13 minuteroch snittet för Stockholmslän är 12,4 minuter.
Utbildningskontoretbedömeratt skolornai Upplands-Bro kommunhar ett
pågåendearbetesomsvararför medborgarförslaget
då förstahjälpenoch hjärt-

Postadress: Upplands-Bro kommun, 196 81 Kungsängen Besöksadress: Furuhällsplan 1, Kungsängen
Telefon: 08-581 690 00 Fax: 08-581 692 40 E-post: kommun@upplands-bro.se Webb: upplands-bro.se

Upplands-Bro kommun

Datum

Vår beteckning

2018-05-02

UN 18/0040

och lungräddning ingår som centralt innehåll i ämnet idrott och hälsa för
årskurs 7–9.

Barnperspektiv
Förslag till beslut är utarbetat med hänsyn till barnens bästa. Att elever i
årskurs 7–9 utbildas i första hjälpen och hjärt- och lungräddning är en viktig
livskunskap för eleverna, och som ger förutsättningar att agera vid olycksfall
och i nödsituationer för att kunna påkalla hjälp.

Utbildningskontoret

Kaj Söder
Utbildningschef

Jesper Sjögren
Stabschef

Bilagor
1. Medborgarförslag den 11 februari 2018
2. Kommunfullmäktiges beslut den 14 februari 2018
3. Utbildningskontorets yttrande den 2 maj 2018
Beslut sänds till
 Kjell Borg
 Kommunfullmäktige

2 (2)

Kommunfullmäktige
Upplands-Bro Kommun
196 81 Kungsängen

Kungsängen 2018-02-11

Meborgarförslag, Utbilda samtliga elever från årskurs 6 i hjärt-lungräddning
(HLR) i Upplands-Bro Kommun
Bakgrund: SKL har redovisat att vid ett hjärtstopp tar det ambulansen 16,2
minuter att nå en drabbad medborgare i Upplands-Bro, medans rikssnittet
ligger på 13 minuter och snittet för Stockholms län är 12,4 minuter.
En tredjedel av de 10 000 i Sverige som drabbas av plötsligt hjärtstopp varje
år är i yrkesför ålder. Det handlar om unga personer och småbarnsföräldrar.
Jag föreslår att;
Kommunen mot bakgrund av ovanstående och att kommunen växer i rask
takt, inför en HLR utbildning för alla elever från årskurs 6.
Med vänlig hälsning
Kjell Borg
Box 2054
196 02 Kungsängen
Tel 0708 – 55 68 37

PROTOKOLLSUTDRAG
Sammanträdesdatum:

Kommunfullmäktige

§7

2018-02-14

Medborgarförslag angående att utbilda
elever från årskurs 6 i hjärtlungräddning
Dnr KS 18/0063

Beslut
Medborgarförslaget överlämnas till Utbildningsnämnden för beslut.
__________

Sammanfattning
Kjell Borg har den 11 februari 2018 inkommit med ett medborgarförslag
angående att utbilda elever från årskurs 6 i hjärt-lungräddning.

Beslutsunderlag


Medborgarförslag inkommen den 11 februari 2018

Beslutet skickas till:



Frågeställaren
Utbildningsnämnden

12 (57)
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YTTRANDE
Utbildningskontoret
SaraLauri
Kvalificerad utredare
Utbildningsstaben
08-581 695 02
sara.lauri@upplands
-bro.se

Datum

Vår beteckning

Er beteckning

2018-05-02

UN 18/0040

KS 18/0063

Utbildningskontorets yttrande
Bakgrund
Kjell Borg har den11 februari2018skickatin ett medborgarförslagtill
Kommunfullmäktigeom att utbilda samtligaeleverfrån årskurs6 i hjärtlungräddning.Bakgrundentill medborgarförslaget
är att SKL redovisatatt vid
ett hjärtstopptar det 16,2 minuter för ambulansenatt nå en drabbad
kommuninvånarei Upplands-Bro, rikssnittetär 13 minuteroch snittet för
Stockholmslän är 12,4 minuter.

Utbildningskontorets yttrande
Frånoch medläsåret2011/12har alla obligatoriskaskolformer,det vill säga
grundskolan, grundsärskolan,sameskolanoch specialskolan,var sin samlad
läroplan.Läroplanernabestårav tre delar.Den första delenbeskriverskolans
värdegrundoch uppdrag,medanden andradeleninnehållerövergripandemål
och riktlinjer för utbildningen.Dessadelar är i princip likadanaför alla
obligatoriskaskolformer.Läroplanenstredjedel innehållerkursplanerför alla
ämnen.Kursplanernaär indeladei avsnittensyfte och centraltinnehåll och
kompletterasmed kunskapskravför de olika ämnena.
Undervisningeni ämnetidrott och hälsaskabland annatbidra till att eleverna
utvecklarkunskaperom risker och säkerhetsfaktorer
i sambandmedfysiska
aktiviteteroch hur man agerari nödsituationer.I det centralainnehålletanges
vilket obligatorisktinnehåll som skabehandlasi undervisningen.I ämnetidrott
och hälsaårskurs 7–9 finns f örstahjälpenoch hjärt- och lungräddningmed som
centraltinnehåll.
Hjärt-lungräddningoch förstahjälpenär en del i att hanteranödsituationeroch
en viktig livskunskapf ör eleverna.Det innebäratt samtligaeleverfrån årskurs
7 i Upplands-Bro kommunf år undervisningi dettaminst en gångunder
elevernas högstadietid.Påsåvis får elevernaförutsättningaratt ageravid
olycksfall och i nödsituationerför att kunnakalla på hjälp, läggaförsta förband
och göradirekt livräddandeinsatsersom hjärt-lungräddning,HLR.
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Utbildningskontoretbedömeratt skolornai Upplands-Bro kommunhar ett
pågåendearbetesomsvararför medborgarförslaget
då förstahjälpenoch hjärtoch lungräddningingår som centraltinnehålli ämnetidrott och hälsaför
årskurs 7–9.

Postadress: Upplands-Bro kommun, 196 81 Kungsängen Besöksadress: Furuhällsplan 1, Kungsängen
Telefon: 08-581 690 00 Fax: 08-581 692 40 E-post: kommun@upplands-bro.se Webb: upplands-bro.se

TJÄNSTESKRIVELSE

Jesper Sjögren
Stabschef
Utbildningskontoret
+46 08-581 692 76
jesper.sjogren@upplands-bro.se

Datum

Vår beteckning

2018-05-04

UN 18/0079

1 (2)

Er beteckning

Utbildningsnämnden

Ny förskola (Lillsjö badväg)
Förslag till beslut
Utbildningskontoret får i uppdrag att förhandla och teckna hyreskontrakt med
Odalen fastigheter AB.

Sammanfattning
Odalen Fastigheter erhöll under hösten 2017 en markanvisning avseende den
del av Kungsängens-Tibble 1:3 som är planlagd som förskola. Ambitionen var
att låta en privat förskoleaktör bedriva verksamhet i den tänkta förskolan. De
tilltänkta aktörerna har dragit tillbaka sitt intresse för att hyra förskolan. Odalen
fastigheter AB har istället ställt frågan till Upplands-Bro kommun om att driva
förskolan i kommunal regi.

Beslutsunderlag


Utbildningskontorets tjänsteskrivelse den 3 maj 2018



Förfrågning från Odalen Fastigheter AB med bilagor



Gestaltningsprogram för en förskola vid Lillsjö badväg

Ärendet
Odalen Fastigheter har arbetat tillsammans med Marge Arkitekter för att ta
fram en modern och kvalitativ förskola med hög ambitionsnivå avseende
arkitektur, funktion och estetik. De har haft kontakt med ett flertal privata
förskoleaktörer, bl.a. Academedia – vilka tidigt visade intresse. Under hösten
2017 och våren 2018 har en förskola om 6 avdelningar arbetats fram, med plats
för 120 barn. Odalen har därvid tagit fram en bygglovshandling som är
inlämnad till kommunen och för närvarande pågår arbete med att ta fram en
kompletterande brandskyddsbeskrivning.

UBK1005, v2.0, 2014-11-03

Dessvärre tackade Academedia nej till att förhyra förskolan med hänvisning till
att de har svårt att få ihop ekonomin med nuvarande kommunala skolpeng.
Förskolan är enligt vårt förmenande väl planerad såväl inomhus som utomhus.
Den uppfyller samtliga kommunala föreskrifter inklusive den rambeskrivning
som finns angiven på kommunens hemsida.
Utbildningskontoret ser det som nödvändigt att fler förskoleplatser skapas i
Kungsängenområdet och ser positivt på att tillsammans med Odalen
Postadress: Upplands-Bro kommun, 196 81 Kungsängen Besöksadress: Furuhällsplan 1, Kungsängen
Telefon: 08-581 690 00 Fax: 08-581 692 40 E-post: kommun@upplands-bro.se Webb: upplands-bro.se

Datum

Vår beteckning

2018-05-03

UN 18/0079

Fastigheter AB skapa förutsättningar för en kommunalt driven förskola där
verksamheten hyr lokalen.

Barnperspektiv
Förslag till beslut är framtagen med hänsyn till barnens bästa.

Kaj Söder
Utbildningschef

Jesper Sjögren
Stabschef

Bilagor
1. Förfrågningsunderlag med bilagor
2. Gestaltningsprogram för en förskola vid Lillsjö badväg
Beslut sänds till
 Akt

2 (2)

2018-04-26
Till
Upplands Bro kommun
196 81 Kungsängen

Ang. förskola Lillsjö Badväg, Kungsängen
Med anledning av rubricerat ärende inkommer Odalen Fastigheter AB med en skriftlig
förfrågan om Upplands Bro kommun önskar hyra den planerade förskolan.

Odalen Fastigheter erhöll under hösten 2017 en markanvisning avseende den del av
Kungsängens-Tibble 1:3 som är planlagd som förskola, se bifogad detaljplan (bilaga 1).

Odalen Fastigheter har arbetat tillsammans med Marge Arkitekter för att ta fram en modern
och kvalitativ förskola med hög ambitionsnivå avseende arkitektur, funktion och estetik. Vi har
haft kontakt med ett flertal privata förskoleaktörer, bl.a. Academedia – vilka tidigt visade
intresse. Under hösten 2017 och våren 2018 har vi arbetat fram en förskola om 6 avdelningar,
med plats för 120 barn. Odalen har därvid tagit fram en bygglovshandling (bilaga 2) som är
inlämnad till kommunen och där vi för närvarande arbetar fram en kompletterande
brandskyddsbeskriving.

Dessvärre tackade Academedia nej till att förhyra förskolan med hänvisning till att de har svårt
att få ihop ekonomin med nuvarande kommunala skolpeng (se bifogat mejl, bilaga 3).

Förskolan är enligt vårt förmenande väl planerad såväl inomhus som utomhus. Den uppfyller
samtliga kommunala föreskrifter inklusive den rambeskrivning som finns angiven på
kommunens hemsida.

Entreprenaden för projektet är upphandlad och den är låst avseende tekniska beskrivningar,
rumsbeskrivningar m.m.

Odalen Fastigheter AB
Telefon 08 – 333 709 Sibyllegatan 30
114 43 Stockholm

www.odalenfastigheter.se
info@odalenfastigheter.se

För det fall kommunen önskar hyra, så sker det på grundval av föreliggande handlingar såsom
bygglov, totalentreprenad med tillhörande bilagor där utformning, layout, inredning, materialval
m.m. är fastställt.

Vi skickar vi gärna över ett förslag på hyresavtal med tillhörande bilagor från entreprenadavtal
med rumsbeskrivning, teknisk beskrivning osv. Vi är övertygade om att kommunen kommer att
finna detta intressant och vi skulle gärna få ett tillfälle där vi kan träffa er för att närmare
redogöra för våra tankar och allt annat som rör projektet.

Som utgångspunkt vill vi informera om att vi förväntar oss en hyra om ca 3 300 000 kr per år
jämte förekommande tillägg (index m.m.) under en tjugoårig hyresperiod.

Hyresgästen förutsätts ha egna abonnemang avseende uppvärmning, el, tele/fiber etc.

Under en fortsatt diskussion kommer en gränsdragningslista tas fram som redogör i detalj
hyresvärden och hyresgästens ansvar.
Vi ser fram emot er återkoppling och hoppas på ett gott samarbete.
Vänlig hälsning,
Alex Mabäcker Johansson
070-888 18 17

Odalen Fastigheter AB
Telefon 08 – 333 709 Sibyllegatan 30
114 43 Stockholm

www.odalenfastigheter.se
info@odalenfastigheter.se
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Bakgrund
Detaljplanens syfte
Syftet med detaljplanen är att skapa förutsättningar för
uppförande av en förskola i Tibble, Kungsängen.
Planförslaget säkerställer gång- och cykelbanor, naturmark
och en allmän parkeringsplats men möjliggör även för
breddning av befintliga lokalgatan Lillsjö badväg.
Planförslaget är idag oexploaterad mark som tidigare nyttjats som tillfällig parkeringsplats sommartid.
Gestaltningsprogrammets syfte
Gestaltningsprogrammet är ett komplement till detaljplanen och upprättas för att vara vägledande avseende gestaltning och utformning av den planerade bebyggelsen av förskola vid Lillsjö badväg. Programmet utgör ett underlag till
kommande bygglovskede och visar de arkitektoniska intentionerna och kvalitén för byggnader och utemiljö i projektet.

PLEX-KARTA

o

22 september

Parkering

Förskola

Äldreboende

2
50

Kartan får ej användas för bygglovsansökan.

0
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Omgivning

LILLSJÖN

VILLAOMRÅDE

SKOG , NYBYGGNATION

PUNKTHUS , ÖPPNA YTOR

LAMELLHUS - STRIKT PLANERAT

Planområdet saknar idag bebyggelse. Ett skogsområde avskiljer planområdet från den kringliggande bebyggelsen på
Tibblehöjden. Längs Månstensvägen, väster om planområdet, finns småhus. I söder, längs Geologvägen/
Mineralvägen, finns ett område med flerbostadshus och
radhus. I öster byggs ett äldreboende i fyra våningar med
en femte indragen våning. På andra sidan
Granhammarsvägen finns flerbostadshus i form av punkthus om 8 våningar. Norrut ligger ett blivande kommunalt
naturreservat.

3

Koncept

Byggnaden är låg och knyter an i skala och uttryck till
den närbelägna villabebyggelsen. Förskolan ger intrycket
av att vara en gruppering hus: en by. Med skogsbrynet som
fond öppnar byggnaden upp sig mot förskolegården och det
äldreboende som är under uppförande öster om förskolan.

Avdelningarna är grupperade två och två kring en gemensam, mindre entré med kapprum och tillhörande funktioner. Flyglarna avslutas med en väderskyddad nisch som
ger möjlighet till uteverksamhet även när vädret tryter.

En tydligt artikulerad huvudentré i direkt anslutning
till administrationen bildar början på den ”ryggrad”, som
avdelningsflyglarna ansluter till. Här är verksamhetens
gemensamma kärna med delade funktioner och hög grad
av rumslig flexibilitet.

4

Utemiljö

Genom byggnadens form skapas möjligheter att dela in
gården i olika zoner beroende på användningsområde. Det
mindre barnet stannar nära ”hem”, de större kan ge sig hän
åt sin upptäckarlust långt bort från den ”egna” avdelningen. Den trygga zonen avgränsas med genom t ex ett
trädäck som löper mellan avdelningarna.
Markbeläggningen är därutöver omväxlande gräs, grus,
barkflis och asfalt. En cykelslinga löper längs gården.

Mot äldreboendet i öster och det förbipasserande nordsydliga stråket planeras så att möjligheter till möten mellan
förskola och de boende på äldreboendet skapas. Stråket
förstärks här genom anläggande av sittplatser och grönska.
Här kan äldre, barn och förbipasserande ta en paus och
njuta av t ex fruktträd eller bärbuskar längs staketet på
båda sidor.

Förskolegården får i hög utsträckning naturlig skugga
genom husvolymerna, inplanterade träd och skogsbrynet.
Planområdet ligger i nära anslutning till Lillsjön och det
planerade naturreservatet, vilket gör att förskolan har god
tillgänglighet till naturområden med hög kvalitét. Även
utemiljöerna inom planområdet kommer ha goda förutsättningar att utgöra en kvalité för verksamheten.
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Angöring och parkering
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Inspiration

detaljer

Bild 1 Pensthorpe Playbarn / Adam Khan Architects
2 Cino Zucchi
3 Cowan Court / 6a architects
4 Haus am Metz / Bernardo Bader
5 Marge arkitekter
identitet

Materialvalen förstärker det rekreativa temat.
Byggnaden ges en lekfull identitet genom att fönster och
entréer markeras med nischer i avvikande kulör. Fasaderna
får i huvudsak förslagsvis stående träpanel eller annat
material med hög taktilitet som lämpar sig för platsen. Tak
i sedum och / eller plåt.
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Bärande punkter i gestaltningen

Gestaltning
•
•
•
•
•

Envåningsbyggnad, fläktrum på vind
Sadeltak
Uppbruten form med sidoentréer till avdelningar
Gård med definierade zoner för lek och utveckling i eget tempo
Angöring och parkering i anslutning till tydligt artikulerad huvudentré.

Materialval
• Stående träpanel eller annat material som passar på platsen
• Tak i sedum och/eller plåt
• Fönster och entréer markerade med nischer i avvikande kulör: Trä eller fibercement
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Medverkande
Samtliga bilder och illustrationer i gestaltningsprogrammet
har tagits fram av Marge arkitekter. Illustrationen av äldreboendet har tagits fram av Sweco architects. Underlaget till
gestaltningsprogrammet har tagits fram genom samarbete
mellan Marge arkitekter, Land Arkitektur, Odalen fastigheter
och Upplands-Bro kommun.
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Utbildningsnämnden

Verksamhetsrapport april 2018
Förslag till beslut
Utbildningsnämnden godkänner Utbildningskontorets verksamhetsrapport april
2018 och överlämnar den till Kommunstyrelsen.

Sammanfattning
Utbildningskontoret har skrivit en verksamhetsrapport per 30 april med
helårsprognos för 2018.

Beslutsunderlag


Utbildningskontorets tjänsteskrivelse den 4 maj 2018



Verksamhetsrapport april 2018

Ärendet
Verksamhetsrapporten innehåller en redogörelse för Utbildningsnämndens
verksamhet och resultat under årets fyra första månader. Dessutom innehåller
rapporten en helårsprognos för nämndens ekonomiska resultat.

Barnperspektiv

UBK1005, v2.0, 2014-11-03

Ur ett barnperspektiv är det viktigt att höja kvaliteten i verksamheterna. En
viktig förutsättning för detta är att tilldelade budgetmedel används effektivt och
till relevanta insatser.

Kaj Söder

Jesper Sjögren

Utbildningschef

Stabschef

Bilagor
1. Verksamhetsrapport april 2018
Beslut sänds till
 Kommunstyrelsen
Postadress: Upplands-Bro kommun, 196 81 Kungsängen Besöksadress: Furuhällsplan 1, Kungsängen
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1

Inledning

1.1 Vinjett
Barnomsorg på obekväm arbetstid (s.k. nattis), startade på försök 1 mars 2017 på
Förskolan Ekhammar. Utbildningsnämnden beslutade i april att permanenta
verksamheten.
Skolutvecklingsprogrammet som togs fram 2016 och kommer under året att följas upp,
då det gått halva tiden för programmet. Programmet gäller 2016-2020.
En viktig händelse är utbyggnad av förskolan Blomman i Bro, som kommer ske under
året. Blomman byggs ut med två avdelningar.
Lovskola kommer att genomföras för elever i åk 8 och 9.

1.2 Ansvarsområde och organisation
Under 2018 ansvarar Utbildningsnämnden för kommunens verksamheter öppen
förskola, förskola, barnomsorg på obekväm arbetstid, förskoleklass, grundskola,
grundsärskola, gymnasieskola samt kostverksamhet.
Verksamheterna är till övervägande delen obligatoriska och för dessa gäller nationella
styrdokument som läroplaner och kursplaner, samt bestämmelser i skollag,
skolförordningar och allmänna råd. Ej obligatoriska verksamheter är omsorg på
obekväm arbetstid och öppen förskola.
Utbildningskontoret leds av en utbildningschef. Det finns två verksamhetschefer som
ansvarar för förskola respektive skola. Förskolan är organiserad i 6 områden och varje
område leds av en förskolechef. Grundskolan omfattar 10 skolenheter som leds av 9
rektorer. Upplands-Brogymnasiet leds av en rektor.
Inom utbildningskontoret finns en stab som på olika sätt utgör stöd åt verksamheterna.
Inom organisationen finns också ett centralt Resursteam, enheten för modersmål och
kommunens kostenhet.
Totalt antal anställda, inklusive tidsbegränsade anställningar, inom nämndens
verksamheter är cirka 1000 personer.

1.3 Viktiga händelser under året
Förbättra elevresultaten
Resultaten i grundskolan är bra. I åk 9 har resultaten förbättrats, både när det gäller det
genomsnittliga meritvärdet och andelen elever med godkända betyg i samtliga ämnen.
Samtliga skolor med åk 9 har positiva SALSA-värden. I SKL:s Öppna jämförelser för
grundskolan 2017 hamnar Upplands-Bro kommun på plats 21 i riket när resultaten i åk
9 vägts samman, vilket får anses som mycket bra. Högsta prioritet i grundskolan är att
öka andelen elever med behörighet till gymnasieskolans nationella program.
Arbetet med att förbättra resultaten i gymnasieskolan fortsätter.
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Förskoleklassen blir obligatorisk
Nytt från hösten 2018 är att förskoleklassen blir obligatorisk. Det innebär att vi kommer
ha något fler elever i förskoleklass då alla 6-åringar tidigare inte gått i förskoleklass. Till
exempel; 2016 gick 94 % av alla 6-åringar i kommunen i förskoleklass.
Obligatorisk lovskola
Från och med 2018 är kommuner skyldiga att anordna och erbjuda lovskola för elever i
åk 8 och 9. Detta medför extra kostnader. Vi har tidigare erbjudit lovskola, men i och
med att det nu blir obligatoriskt och en rättighet för elever att delta, kommer lovskola
bedrivas i betydligt större omfattning. Kommunerna får ett generellt bidrag för detta,
som baserar sig på antalet kommuninvånare. Totalt får Upplands-Bro ca 160 tkr för
2018, vilket inte kommer täcka de förväntade kostnaderna.
Obligatoriskt med PRAO i grundskolans åk 8 och 9
Från läsåret 2018/2019 blir det obligatoriskt med PRAO i grundskolan.
Larm och säkerhet
Med en allt mer otrygg omvärld fortsätter arbetet med säkerhetsåtgärder och utrusta
våra förskolor och skolor med bra larm. Till exempel så påbörjas våren 2018 ett försök
med trygghetslarm på några förskolor och skolor.
Modernisering av lokaler
Arbetet med att modernisera och anpassa skolors och förskolors lokaler efter de behov
som finns fortsätter. Under året kommer ytterligare några enheter att renoveras.
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2

Ekonomi

2.1 Årets resultat
Driftredovisning
Budget 201804
(tkr)
Pedagogisk oms/
Nattomsorg

Redovisat 201804

Avvikelse
201704

Avvikelse 201804

Kostnad

Intäkt

Kostnad

Intäkt

Kostnad

Intäkt

Netto

Netto

3 294

1 091

3 647

1 072

-353

-18

-371

-179

Förskola/Öppen
förskola

146 498

73 840

145 859

72 555

640

-1 287

-647

-3 146

Grundskola/
Fritidshem

245 940

106 678

250 023

107 139

-4 083

461

-3 622

-7 207

Grundsärskola

10 539

3 393

9 740

3 577

800

184

984

-270

Gymnasieskola

92 105

52 659

93 223

52 323

-1 118

-336

-1 454

676

3 591

84

3 001

65

590

-19

572

529

22 823

19 592

22 178

20 929

836

1 337

2 173

1 946

524 790

257 337

527 671

257 660

-2 688

322

-2 365

-7 651

Gymnasiesärskola
Gemensam
verksamhet
Summa

2.2 Helårsprognos
Budget 2018
(tkr)
Pedagogisk oms/Nattomsorg

Kostnad

Intäkt

Prognos 2018
Kostnad

Budgetavvikelse 2018

Intäkt

Kostnad

Intäkt

Netto

6 878

1 869

8 078

1 869

-1 200

0

-1 200

Förskola/Öppen förskola

429 850

221 521

432 450

221 521

-2 600

0

-2 600

Grundskola/Fritidshem

703 808

321 195

709 808

322 195

-6 000

1 000

-5 000

Grundsärskola

30 742

10 172

30 742

10 172

0

0

0

Gymnasieskola

280 310

158 231

282 210

158 231

-1 900

0

-1 900

Gymnasiesärskola

10 772

252

10 772

252

0

0

0

Gemensam Verksamhet

63 848

58 776

62 848

58 776

1 000

0

1 000

1 526 208

772 016

1 536 908

773 016

-10 700

1 000

-9 700

Summa

2.3 Ekonomisk analys
Utbildningsnämnden redovisar ett underskott med -9 700tkr. Underskottet motsvarar
1,3 % av nämndens totala budget.
Pedagogisk verksamhet
Verksamheten består av barnomsorg på OB-tid och ersättning för barn hos
dagbarnvårdare. Resultatet för OB-verksamheten beräknas bli underskott med -1 200 tkr.
Översyn av verksamheten pågår och en utvärdering har gjorts efter det första
verksamhetsåret.
Förskola och Öppen förskola
Antalet Upplands-Brobarn i förskolorna beräknas bli i stort sett enligt budget.
Underskottet beror i huvudsak på att kostnaden för barn med extra behov av särskilt
stöd (tilläggsbelopp) är högre än budget.
Utbildningsnämnden, Verksamhetsrapport april 2018
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Grundskola/Grundsärskola
Antalet elever beräknas bli i stort sett som budgeterat. Underskottet beror på att
kostnader för elever med extra behov av särskilt stöd (tilläggsbelopp) är högre än
budget.
Gymnasieskola/Gymnasiesärskola
Kostnaden för Upplands-Broelever i gymnasieutbildningar beräknas bli som budgeterat.
Upplands-Brogymnasiet beräknas dock gå med underskott beroende på att fler
Upplands-Broelever än budgeterat preliminärt valt andra huvudmän i åk 1 inför läsåret
18/19. UBG kommer inte att kunna parera intäktstappet fullt ut utifrån den preliminära
antagningen. Lönekostnader är svåra att parera kortsiktigt pga uppsägningstider etc.
Gemensam Verksamhet
Kommunens egna förskolor och skolor finansierar gemensamma funktioner via barnoch elevpengen; Resursteamet, Kostenheten, Modersmålsenheten, verksamhetsledning,
administration och avskrivningar. Sammantaget beräknas dessa stödverksamheter
genererar ett överskott pga vakanser under delar av året.

2.4 Driftsprojekt och engångssatsningar
Inga projekt eller engångssatsningar hittills under året.

2.5 Sociala investeringsfonden
Redovisat
tom 2017

Prognos
för
projektet

Prognos
avvikels
e

Projektstart

Projekt slut

Budget hela
projektet

År-mån

År-mån

Netto

Netto

Netto

Netto

Preventionsprojektet

2 016

2 018

991

439

991

0

Summa

2 016

2 018

991

439

991

0

Projekt
(tkr)

2.6 Kommentarer sociala investeringsfonden
Budgeten är avsedd för lön till projektledaren för preventionsprojektet, som
Utbildningsnämnden ansvarar för tillsammans med Kultur- och fritidsnämnden och
Socialnämnden. Projektledaren började sin anställning 1 juni 2016. Sedan 1 december
2016 arbetar projektledaren 50 %.
På grund av viss personalomsättning och föräldraledighet finns medel kvar från
beslutade medel för preventionsprojektet. Därför har Utbildningsnämnden förlängt
projekttiden till oktober 2018. Tidigare beslutade medel kommer att täcka den förlängda
projekttiden och nya medel behöver inte äskas.
Syftet med projektet är att skapa förutsättningar för samordning av kommunens arbete
för att begränsa skadeverkningar till följd av alkohol, narkotika, dopning och tobak samt
att arbeta för att minska den psykiska ohälsan bland barn och unga i Upplands-Bro
kommun. Projektet möjliggör även att kommunen kan arbeta mer strategiskt med dessa
frågor i framtiden.
Preventionsprojektet delredovisades för Utbildningsnämnden i februari 2018 och
kommer att slutredovisas i oktober 2018.
Utbildningsnämnden, Verksamhetsrapport april 2018
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2.7 Investeringsredovisning
Total kalkyl

Förbrukat
tom 2017

Prognos
2018

Budget
2018

Kvar av
budget
2018

Netto

Netto

Netto

Netto

Netto

905

905

0

IKT-satsningar förskolor, skolor

3 950

3 950

0

Larm och säkerhet

2 893

2 893

0

Modernisering av kök

1 720

1 720

0

Inventarier och utrustning förskolor,
skolor

5 560

5 560

0

15 028

15 028

0

Projekt
(tkr)
Utomhusmiljö förskolor, skolor

Summa

2.8 Kommentarer investeringsredovisning
Utomhusmiljö förskolor och skolor
Utomhusmiljön hos några av kommunens förskolor och skolor har och kommer att
rustats upp.
IKT-satsningar förskolor och skolor
Implementering av mer modern teknik och IKT-verktyg i verksamheterna. 1-1-satsning
för kommunens högstadieskolor.
Larm och säkerhet
Investeringar av nya larm och andra trygghetsförebyggande åtgärder i förskolor och
skolor.
Modernisering av kök
Kostnader för utrustning vid omställning till tillagningskök och byten av utrustning i
övriga kök.
Inventarier och utrustning i förskolor och skolor
Modernisering av lärmiljöer.

Utbildningsnämnden, Verksamhetsrapport april 2018
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UN

Balanslista

Dnr UN 18/005

Diarienr
UN 15/ 0299
Datum:
2015-12-01
§ 109

Uppdrag
Förstudie av ny grundsärskola

Beslut/Kommentar
Utbildningskontoret får i uppdrag att
starta en förstudie av en ny
grundsärskola.

UN 16/0150
Datum:
2016-12-20
§ 89

Förstudie Ekhammar

Utbildningsnämnden ger i uppdrag till
Utbildningskontoret att anpassa
Ekhammarskolans matsal till ett ökat
antal elever och utreda möjligheter att
samordna det med nybyggnation av
den nya grundsärskolan.
Utbildningskontoret får i uppdrag att
utreda en eventuell utbyggnad av
Upplands-Brogymnasiet.

UN 16/0212
Datum:
2016-12-20
§ 90

Förstudie ny förskola i Östra Bro

Utbildningsnämnden godkänner
behovsanalysen och ger i uppdrag till
Utbildningskontoret att teckna ett
förstudieavtal med Upplands-Bro
kommunfastigheter AB.

UN 17/0131
Datum:
2017-09-19
§ 54

Förstudie ny förskola i
Trädgårdsstaden

Utbildningsnämnden godkänner
behovsanalysen och Utbildningskontoret
får i uppdrag att teckna ett förstudieavtal
med Upplands-Bro kommunfastigheter
AB.

UN 17/0130
Datum:
2017-09-19
§ 53

Utredningsuppdrag - ny förskola i
Tjusta

Utbildningskontoret får i uppdrag att
utreda förutsättningarna för att bygga en
ny förskola i Tjusta.

1

UN 18/0064
Datum:
2018-04-17
§ 25

Behovsanalys – utbyggnad av
Norrboda förskola

Utbildningsnämnden ger
Utbildningskontoret i uppdrag att
tillsammans med Upplands-Bro
kommunfastigheter AB hitta en bättre
anpassad yta att uppföra skola i
Norrboda på.
Utbildningsnämnden godkänner
behovsanalysen om utbyggnad av
Norrboda förskola och ger ett uppdrag
till Utbildningskontoret att teckna ett
förstudieavtal med Upplands-Bro
kommunfastigheter AB.

Balanslista per den 9 maj 2018.
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Utbildningsnämnden

Ekonomisk rapport per 30 april 2018
I denna rapport redovisas det ekonomiska utfallet jämfört mot budget tom 30/4
samt prognos på utfallet för helåret 2018.
Utbildningsnämnden

Budget Resultat, tkr Vårprognos
2018
20180430
+/- helår,

Pedagogisk omsorg/Nattomsorg
Förskola/Öppen förskola
Grundskola/Fritidshem
Grundsärskola
Gymnasieskola
Gymnasiesärskola
Gemensam verksamhet

6 441
206 037
379 723
21 204
108 229
10 520
22 038

-371
-647
-3 622
984
-1 454
572
2 173

-1 200
-2 600
-5 000
0
-1 900
0
1 000

UTBILDNINGSNÄMNDEN TOTALT

754 192

-2 365

-9 700

Prestationer- antal barn/elever

Budget
2018

Pedagogisk omsorg/Nattomsorg

51

-5

-2

Förskola

1 899

-8

-8

Grundskola

3 830

11

20

Grundsärskola

41

0

0

Gymnasieskola

997

0

0

18

0

0

6 836

-2

10

Gymnasiesärskola
UTBILDNINGSNÄMNDEN TOTALT

Avvikelse
våren 2018

Vårprognos
+/- helår

Skolpeng/tilläggsbelopp
För första halvåret 2018 blir det endast mindre avvikelser för utbetalda
förskole-/skolpengar. Om ökningen av invånarantalet fortsätter i nuvarande
takt finns dock en risk för att antalet barn och elever blir fler än budgeterat till
årets slut.
Beslutade tilläggsbelopp (TB) för barn- och elever med särskilt stöd visar ett
underskott. Antalet beviljade tilläggsbelopp har ökat under 2018. En jämförelse
med samma period 2017 visar att det då beviljades 145 tilläggsbelopp. I april
2018 beviljades det 187 tilläggsbelopp.
Kostnaden för nattomsorgen är högre än budgeterat. Med nuvarande
organisation blir det ett underskott med 1 200 tkr för hela 2018.
Modersmålsenhetens prognostiserar underskott med – 500 tkr och det beror
bl.a. på att den garanterade undervisningstiden ökade 2017. Åtgärdar för att
schemalägga större grupper och därmed minska kostnaderna planeras inför
ht- 2018.
Upplands-Brogymnasiet får enligt prel. antagningen färre elever än budgeterat
lå 18/19. UBG kommer troligen inte att kunna anpassa kostnaderna för att nå
budget i balans 2018. I prognosen görs ett antagande, av tidigare erfarenheter,
om att det blir fler elever än vad den preliminära antagningen anger.
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Specifikation av enheter i egen kommunal regi
Specifikation av kommunens
enheter

Resultat,tkr
20180430

Förskolor
Västra Bro fsk
Östra Bro fskr
Norra Kungsängens fsk, inkl Öppna
fsk
Brunnaomr./Håbo-tibble fsk
Västra Kungsängens fsk
Östra Kungsängens fsk
Summa förskolor

Vårprognos +/utfall, tkr

814
149

0
0

231
-792
-453
184
133

0
-300
-300
0
-600

Grundskolor
Broskolan/Tjustaskolan
Finnstaskolan
Råbyskolan
Härneviskolan
Ekhammarskolan
Lillsjöskolan
Bergaskolan
Hagnässkolan
Brunnaskolan
Summa grundskolor

-1 903
-315
326
87
257
70
-60
-806
-27
-2 371

-400
0
0
0
0
0
0
0
0
-400

Övriga enheter, centrala kostnader
Resursteamet, inkl tilläggsbelopp
Modersmåls-/Mottagningsenheten
Kostenheten
Nattomsorg/OB-verksamhet

-2 098
-452
4
-301

-6 100
-500
0
-1 200

Upplands-Bro gymnasiet

-1 775

-1 900

4 495
-127

1 000
-8 700

-2 365

-9 700

Centrala kostnader, Skolpeng etc
Summa övriga enheter
TOTALT ALLA ENHETER

Förskoleenheterna håller nästan budget. Det blir dock en utmaning till hösten
då 6-åringarna börjar i förskoleklass. Organisationerna måste anpassas till
något färre barn och därmed lägre intäkter.
Ett par av grundskolorna redovisar större underskott efter 4 månader. Dessa
skolor har utmaningar att anpassa organisationen bättre till elevintäkterna, då
elevantalet inte förändras nämnvärt till hösten för dessa skolor.
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Efter preliminära antagningar under våren har Upplands-Brogymnasiet ca 90
elever färre än budgeterat till hösten 2018. För språkintroduktionen ser
elevantalet ut att minska med ca 40 elever. UBG redovisar underskott under
våren och det blir en utmaning att ytterligare anpassa kostnaderna.
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