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Dnr KS 2018/29

§ 40 Verksamhets- och budgetuppföljning barn- och
bildningsutskott
Barn- och bildningsutskottets verksamhet består av förskola, fritidshem,
förskoleklass, grundskola, grundsärskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola,
kommunal vuxenutbildning, särskild utbildning för vuxna, fritidsgård, skol- och
folkbibliotek, kulturskola samt ett särskilt ansvar för kulturen i kommunen.
Verksamhet
Fler elever än tidigare är behöriga till gymnasiet och resultaten för åk 9 våren
2018 var mycket bra. Från och med denna termin är förskoleklass är obligatorisk.
Under augusti - september har verksamheterna arbetat med svaren till
Skolinspektionen utifrån de åtgärder vi fick i respektive beslut. Under september
fick vi det glädjande beskedet att två av våra yrkesvuxenutbildningar
teknikcollege-certifierats. Uppstart av många åtgärder/utvecklingsarbeten
kopplade till projektet nyanländas lärande (urval 4). Bland annat gällande
elevhälsa, flerspråkighet i förskolan och basutbildningar gällande styrdokumenten
kopplade till nyanländas lärande.
Budget
Barn- och bildningsutskottets utfall för perioden januari-september visar på ett
underskott jämfört med budgeten för samma period och prognosen för helåret
visar ett underskott med 2 379 tkr. Underskottet är till större delen kopplat till
barnomsorgen beroende på fler barn i de fristående förskolorna samt fler barn i
andra kommuner.
En reservation kring prognosen måste fortsatt lämnas med anledning av
svårigheten att beräkna volym, intäkter och kostnader för verksamheter kopplat
till migrationen. I budget har en omreglering gjorts för att verksamheten ska
kunna ta del av de avsatta flyktingmedlen. I nuläget avser detta 5200 tkr för Bob.
Beslut gällande detta görs i samband med bokslutet.
Handlingar i ärendet
Barn- och bildningschef Jenny Dahlin skrivelse 2018-10-29.
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Förslag till beslut
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen för januari-september 2018.
_____
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Dnr KS 2018/409

§ 41 Plan för Hagfors kommuns introduktionsprogram
2018/2019
Hagfors kommuns gymnasieskola skall erbjuda fem introduktionsprogram, för
elever som ännu inte är behöriga till nationellt program i gymnasieskolan. De fem
programmen är:
1. Individuellt alternativ (IM IND)
2. Preparandutbildning, (IM PRE)
3. Programinriktat individuellt val (IM PRO)
4. Språkintroduktion (IM SPR)
5. Yrkesintroduktion (IM YRK)
6. Hagfors kommun erbjuder som ett sjätte alternativ även IMAS, vilket är ett
särskilt program för elever inom NPF (IMAS)
Utöver detta erbjuds programmet IMAS för de elever som uppfyller kriterier för
denna inriktning av Individuellt alternativ.
Programmen har sin grund i en tydlig individualisering, med studierna flexibelt
organiserade utifrån elevens kunskapsutveckling och förutsättningar, så att
elevens mål för utbildningen ska nås. Utbildningen på introduktionsprogram
syftar generellt till förberedelser till nationellt program, annat
introduktionsprogram, annan utbildning eller arbetsmarknaden. Respektive
programs syfte beskrivs i bifogat förslag till plan. Kommunstyrelsen som
huvudman för introduktionsprogrammen i Hagfors, skall anta en plan för
utbildningen i enlighet med skollagen 17 kap 7 §. Planen för utbildningen ska
enligt skollagen innehålla:
- Utbildningens syfte och huvudsakliga innehåll
- Utbildningens längd
Utifrån huvudmannens plan för introduktionsprogrammen upprättas en
programplan för respektive program på skolnivå samt en individuell studieplan
för varje elev. Rektor ansvarar för att såväl programplan som de individuella
studieplanerna upprättas.
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Barn- och Bildning har med stöd av Skolverkets stödmaterial tagit fram ett förslag
till plan för läsåret 2018/19. I planen beskrivs bland annat syfte, innehåll och
uppföljning för respektive program. Rektor för gymnasieskolans individuella
program ansvarar för hur introduktionsprogrammen organiseras mellan de olika
skolenheterna. Planen skapar en tydlighet kring de olika
introduktionsprogrammen som i förlängningen stärker kvaliteten i utbildningen
för eleverna.
Handlingar i ärendet
Barn- och Bildningschef Jenny Dahlins skrivelse, 2018-10-08 .
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen fastställer plan för Hagfors kommuns introduktionsprogram
2018/19.
_____
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Dnr KS 2018/410

§ 42 Kostnadsfritt gårdskort på Hagfors kommuns
fritidsgårdar
Hagfors kommuns fritidsgårdar har sedan lång tid tillbaka en avgift för gårdskort.
Kostnaden är 30 kr/termin. Oro finns för att barn och unga exkluderas från
verksamheten på grund av kostnaden för gårdskortet. Intäkten för sålda kort är ca
2000 kr/termin.
Handlingar i ärendet
Enhetschef fritidsgårdar Helene Engs skrivelse, 2018-10-15
Beslut
Barn och bildningsutskottet beslutar om kostnadsfria gårdskort.
_____
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Dnr KS 2018/25

§ 43 Anmälningsärenden
Dnr KS 2018
Tilläggsbidrag Föräldrakooperativet Storken
Dnr KS 2018/6, handling 9
Delegeringsbeslut Hyreshöjning elevboende, från 2019-01-01
Dnr KS 2018/168
Skolinspektionens beslut att avskriva ärendet - Ansökan om godkännande som
huvudman för en utökning av befintlig fristående gymnasieskola vid Forshaga
Akademin, Forshaga kommun
Dnr KS 2018/11, handling 80
Överenskommelse om sommarjobb/feriejobb 2018
Dnr KS 2018/19, handling 1
Synpunkter på Sunnemo skola 1-3
Dnr KS 2018/110, handling 26
Beslut efter uppföljning för grundsärskola – Kyrkhedens skola F-9 grundsärskola
Dnr KS 2018/332, handling 2
Avslut av anmälan om trakasserier eller kränkande behandling (Kyrkhedens skola
åk 6)
Dnr KS 2018/350, handling 2
Avslut av anmälan om trakasserier eller kränkande behandling (Kyrkhedens
skola, åk 5)
Dnr KS 2018/379, handling 1
Anmälan om trakasserier eller kränkande behandling (Kyrkhedens skola, åk 5)
Dnr KS 2018/380, handling 1
Anmälan om trakasserier eller kränkande behandling (ÄBC 7-9)
Dnr KS 2018/381, handling 1
Anmälan om trakasserier eller kränkande behandling (Kyrkhedens skola, åk 6)
Dnr KS 2018/382, handling 1
Anmälan om trakasserier eller kränkande behandling (Kyrkhedens skola, åk 5)
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Dnr KS 2018/359, handling 3
Avslut av anmälan om trakasserier eller kränkande behandling (ÄBC 7-9)
Dnr KS 2018/389, handling 1
Anmälan om trakasserier eller kränkande behandling (Kyrkhedens skola, åk 8)
Dnr KS 2018/349, handling 2
Avslut av anmälan om trakasserier eller kränkande behandling (Kyrkhedens
skola. fritidshem)
Dnr KS 2018/244, handling 2
Avslut avanmälan om trakasserier eller kränkande behandling (Kyrkhedens skola,
åk 8)
Dnr KS 2018/394, handling 1
Anmälan om trakasserier eller kränkande behandling (ÄBC 7-9)
Dnr KS 2018/402, handling 1
Anmälan om trakasserier eller kränkande behandling (ÄBC 7-9)
Dnr KS 2018/404
Anmälan om utredning av elevs frånvaro
Beslut
Barn- och bildningsutskottet godkänner redovisade anmälningsärenden.
_____
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Dnr KS 2018/2

§ 44 Information
Enhetschef Helene Eng informerar om verksameten som vänder sig till ungdomar
i Hagfors kommun, både under och efter skoltid samt kolloverksamheten under
sommaren.
Projektledare Elias Wesstberg informerar om slutrapporten för projektet
Värmlands framtid.
Barn- och bildningschef Jenny Dahlin informerar från verksamheten.
Beslut
Barn- och bildningsutskottet godkänner rapporterna
_____
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