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Kyrkhedens skola kl 08:30–12:15

Beslutande

Boo Westlund (OR)
Birgitta Söderlund (OR)
Göran Eriksson (S)
Stellan Andersson (C)
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Eva Pettersson, sekreterare
Jenny Dahlin, barn- och bildningschef
Helén Källvik, ekonom
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61 - 69

Sekreterare

Eva Pettersson
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Göran Eriksson
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Eva Pettersson
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Dnr KS 2019/25

§ 61 Verksamhets- och budgetuppföljning barn- och
bildningsutskott
Barn- och bildningschef Jenny Dahlin informerar om verksamhets- och
budgetuppföljning t o m oktober 2019.
Beslut
Barn- och bildningsutskottet godkänner informationen.
_____
Beslutet skickas till
Barn- och bildningsutskottet godkänner informationen.
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Dnr KS 2019/636

§ 62 Förslag läsårstider 2020/2021
Läsåret för alla elever inom förskoleklass, grundskola, särskola och gymnasium
skall omfatta 178 dagar. Höstlov infaller under v.44, sportlov under vecka 9, samt
påsklov veckan efter påsk, vecka 14.
Handlingar i ärendet
Barn- och bildningschef Jenny Dahlins tjänsteskrivelse, 2019-10-25
Bilaga läsårstider 2020/2021
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att:
Höstterminen omfattar tiden 2020-08-17 – 2020-12-18
Vårterminen omfattar tiden 2021-01-11 – 2021-06-11
_____
Beslutet skickas till
Jenny Dahlin, Barn- och bildningschef
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Dnr KS 2019/637

§ 63 Organisation gymnasiesärskola 2020/2021
För att gymnasieantagning skall kunna starta processen för ansökan till
kommande läsår krävs att respektive kommun fattar ett preliminärt beslut om
programutbudet kommande läsår, 2020/2021. De program som erbjuds i förslaget
till preliminär organisation för gymnasiesärskolan är Individuellt program samt
Fastighet, anläggning och byggnation.
Handlingar i ärendet
Barn- och bildningschef Jenny Dahlins tjänsteskrivelse 2019-10-31
Organisation gymnasiesärskola läsåret 2020/2021.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen fastställer den preliminära organisation gymnasiesärskola för
läsåret 2020/2021 enligt förslaget.
_____
Beslutet skickas till
Jenny Dahlin, barn- och bildningschef
Carina Ek-Stenmark, rektor
Agnetha Carlsson, TF rektor
Gymnasieantagningen, 671 81 Arvika
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Dnr KS 2019/638

§ 64 Inriktning industrinod
Inom ramen för den regionala testbädden avseende kompetensförsörjning till
industrin startade Hagfors 2019-03-01, som en av fem utbildningsorter i
Värmland, vuxenutbildning med inriktning mot industri. Detta är ett projekt som
sträcker sig över två år och som finansieras av bidrag från Tillväxtverket.
Utifrån de två förstudier som genomförts ser verksamheten att det behövs ett
beslut om att de inriktningar Hagfors erbjuder inom Vuxenutbildning Industri är
additativ tillverkning och robotisering.
Handlingar i ärendet
Barn- och bildningschefs Jenny Dahlins tjänsteskrivelse 2019-10-31.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna att industrinod Hagfors har inriktning
additativ tillverkning samt robotisering och att teknik- och industriutbildningar får
tilläggspaket respektive infärgning av dessa inriktningar i befintliga kurser.
_____
Beslutet skickas till
Jenny Dahlin, Barn- och bildningschef
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Dnr KS 2019/639

§ 65 Resursfördelningsmodell
I skollagens andra kapitel 8 b § står att: Kommuner ska fördela resurser till
utbildning inom skolväsendet efter barnens och elevernas olika förutsättningar
och behov. Lag (2018:608).
Kommunernas resursfördelning till skolan är ett medel för att nå målet att alla
elever ska få tillgång till en likvärdig utbildning av god kvalitet. Det betyder att
resursfördelningen ska vara anpassad till elevers olika behov och förutsättningar.
Kommunen har ett uppdrag att kompensera för skolornas olika förutsättningar och
syftet med en resursfördelningsmodell är att ge bättre förutsättningar för eleverna
att nå de nationella målen. I Hagfors kommun har hittills ingen
resursfördelningsmodell använts som viktar medel utifrån faktorer som
socioekonomisk faktor samt andel nyanlända elever. I nuvarande
budgetfördelning har budget till 100% fördelats utifrån antalet elever, vilket ger
en snedfördelning både vad gäller elevernas förutsättningar samt att resurser inte
räcker till på de mindre enheterna.
Förslag till ny resursfördelningsmodell
90% av budgeten fördelas som elevpeng och de återstående 10% viktas utifrån
följande faktorer:
Viktningsfaktorer
•

Socioekonomisk faktor

•

50% föräldrars utbildningsbakgrund bakgrund/socioekonomisk faktor,
fördelas i förhållande till index. Detta index tas från skolverket och
baseras på föregående läsårs siffror.

•

Andel nyanlända/andel utrikesfödda
30% andel nyanlända (6år), fördelas per nyanlänt barn. En nyanländ elev
är någon som har bott utomlands och som nu är bosatt i Sverige. Hen ska
ha börjat på sin utbildning efter ordinarie terminsstart i årskurs 1 eller
senare.

•

Mindre enhet
20% liten enhet, färre än 13 elever/årskurs fördelas per skolenhet/årskurs.
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Budgeten beräknas på de siffror som lämnas till SCB 15 oktober varje år.
Handlingar i ärendet
Barn- och bildningschefs Jenny Dahlins tjänsteskrivelse 2019-11-05.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen fastställer den föreslagna resursfördelningsmodellen som från
1/1 2020 gäller för grundskolan. Därefter arbetas motsvarande modell fram för
förskola, fritidshem samt gymnasieskola och vuxenutbildning.
_____
Beslutet skickas till
Jenny Dahlin, barn- och bildningschef
Helén Källvik, ekonom BoB
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Dnr KS 2019/640

§ 66 Kolloverksamhet Åsanland
OR ger barn- och bildningschef Jenny Dahlin i uppdrag att se över om man kan
erbjuda alla elever i Hagfors kommuns grundskolor möjlighet att delta i
sommarkollot med busstransport från elevens skola, att veckorna fördelas
likvärdigt mellan anmälda elever så att alla barn får möjlighet att delta, att
verksamheten kan utökas om behovet ökar samt undersöka möjligheten att
installera en ny toalett eller få en tillfällig lösning under sommaren.
_____
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Dnr KS 2019/632

§ 67 Fråga om möjlighet att utnyttja del av skolområde
till isbana för allmänheten
Kommunledningsutskottet har, 2019-10-29, § 98 ställt en fråga till barn- och
bildningsutskottet, om det är möjligt att utnyttja del av skolgårdsområdet för en
isbana för allmänheten.
Handlingar i ärendet
Kommunledningsutskottet 2019-10-29, § 98.
Beslut
Barn- och bildningsutskottet ställer sig positiv till en isbana, men vill att man
under skoltid säkerställer säkerheten för barnen, t ex genom att använda sig av det
inhägnade området där man tidigare haft skateboardpark.
_____
Beslutet skickas till
Samhällsbyggnadschef Louise Sjöholm
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Dnr KS 2019/2

§ 68 Information från verksamheten
Rektorerna Patrik Svensson och Daniel Sohl informerar om verksamheterna på
Kyrkhedens skola
Jenny Dahlin informerar om
- Årshjul och planering av sammanträden 2020
- Sammanställning från Dialogmötet mellan rektorer och politiker redovisades
- Uppföljning av elever från andra kommuner som går i grundskola och
gymnasieskola i Hagfors kommun
- Redovisning av antagning till gymnasieskola
- Redovisning av elever som når kunskapskraven i alla ämnen
- Information om att man antagits som övnings- och partnerskola till Universitetet
- Information om Hypergene, datorstöd i verksamheten
- Information om projektet Råda skola f-6, teknikhus och anpassningar av ÄBC
- Information om avslut och rekrytering av rektor
- Växelvis boende av gymnasieelever för skolskjuts
- Ansökan om pengar har sökts till tillväxtverket
- Hök 18, nya läraravtalet, jobbar för att få högre behörigheter
- Aktiva åtgärder mot diskriminering klart för barn- och bildnings område
- Utredning har startats för en Niu utbildning inom bowling idag finn Liu
utbildning
Beslut
Barn- och bildningsutskottet godkänner informationen.
_____
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Dnr KS 2019/21

§ 69 Anmälningsärenden
Dnr KS 2018/110 , handling 47
Redovisning till Skolinspektionen av vidtagna åtgärder med efter påtalade brister.
Dnr KS 2019/355, handling 2
Beslut om avstängning från skola och bibliotek
Dnr KS 2019/635
Yttrande från Munkfors kommun inför beslut om mottagande av elev i Hagfors
kommuns grundskola
Anmälan om trakasserier eller kränkande behandling
Dnr KS 2019/464, handling 2
Återkoppling och avslut av trakasserier eller kränkande behandling, ÄBC 7-9
Dnr KS 2019/486, handling 2
Avslut av trakasserier eller kränkande behandling, ÄBC 7-9
Dnr KS 2019/489, handling 2
Uppföljning och avslut av trakasserier eller kränkande behandling, ÄBC 4-6
Dnr KS 2019/489, handling 2
Uppföljning och avslut av trakasserier eller kränkande behandling, ÄBC 4-6
Dnr KS 2019/628, handling 1
Anmälan om trakasserier eller kränkande behandling, ÄBC 7-9
Dnr KS 2019/629
Anmälan om trakasserier eller kränkande behandling, ÄBC 7-9
Skolskjuts vid växelvis boende
Dnr KS 2019/627, handling 1
Beslut
Barn- och bildningsutskottet godkänner redovisade anmälningsärenden.
_____
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