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§43
Ändring i föredragningslistan
Bildningsutskottets beslut
Föredragningslistan godkärms med till lägg av följande
informationsärenden:
Upprustning av skolgårdar, ombudgetering Programråd fordon/transport 28 oktober -

Justerare
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§44
Presentation av arbetsplaner för läsåret 2021/2022 Förskolan
Dnr KS/2021:540
Bildnjngsutskottets beslut
Bildningsutskottet tackar för presentationen

Sammanfattning av ärendet
Enligt bildningsutskottets årshjul ska förskolans rektorer redovisa
verksamheten och arbetsplaner med mål på utskottets möte.
Rektorerna för förskolan Pernilla Larsson, Susanna Magnusson och Helena
Sundqvist presenterar sin organisation som är uppdelad på Östra, Västra
och Centrala förskoleområdet. Man ser en tendens att barnantalen ökar i
kommunens ytterområden, vilket leder till överinskrivningar och att en del
barn inte får plats på önskad förskola. En utökning av en ytterligare en
avdelning i Gräsmark är på gång. En av de viktigaste frågorna de arbetar
med är att rätt insatser och stöd för barn med särskilda behov sätts in och

att det görs i ett tidigt stadie. Detta för att förebygga och främja att alla
barn ska ha möjlighet att nå hög måluppfyllelse i årskurs nio och
långsiktigt få ett meningsfullt och rikt liv. Det är även viktigt med bra
samarbete med andra aktörer så som IFO, familj ecentralen och SPSM.
Sunne kommun har en stor andel utbildade förskolelärare i sina förskolor.

Beslutsunderlag
Presentation

Beslutet skickas till:
Rektorer förskolan

Utdragsbestyrkare
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§45
Diskussion - Intern kontrollplan för 2022
DnrKS/2021:551
Bildningsutskottets förslag till beslut
Bildningsutskottet tackar för informationen.

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade 2010 om ett internt kontrollreglemente.

Varje nämnd/styrelse ska anta en särskild kontrollplan för uppföljning av
den interna kontrollen för respektive år. Intern kontrollplan syftar till att
säkerställa att de rutiner och riktlinjer som finns följs.

Ekonom Karina Wahlkrantz går igenom kontrollpunktema för 2021 års
internkontroll och planeringen för 2022. Förslag till 2022 års
kontrollpunkter bereds på utskottsmötet i november för beslut i
kommunstyrelsen 30 november.

För att säkerställa kvalitén på kontrollerna bör verksamheten ej åläggas
mer än l -3 kontroller/år. Kontroller som flera gånger varit utan åtgärd bör
bytas ut och eventuellt kontrolleras igen om något/några år.

Beslutsunderlag
Presentation

Beslutet skickas till:
Ekonom

Justerare
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§46
Budgetuppföljning per 30 september för lärande och

utbildning
Dnr KS/2021:72
Bildningsutskottets förslag till beslut
Budgetuppföljning per 30 september för lärande och utbildning godkänns.
Sammanfattning av ärendet
Enligt bildningsutskottets årshjul ska en budgetuppföljning presenteras på
varje utskottsmöte. Ekonom Karina Wahlkrantz presenterar

budgetuppföljning för lärande och utbildning per 30 september. Prognosen
för verksamheten är fortsatt ett plusresultat på 2 500tkr.

Beslutsunderlag
Ekonomens sammanställning

Beslutet skickas till:
Ekonom

Justerare
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§47
Återrapportering av förstelärarens uppdrag 2021
DnrKS/2021:541
Förslag till beslut
Återrapporteringen godkänns.

Sammanfattning av ärendet
I bildningsutskottets årshjul anges att försteläramas uppdrag
återrapporteras till bildningsutskottet årligen i april och oktober. Under
läsåret 2021/22 har samtliga förstelärare uppdrag att sprida forskning, leda
kompetensutveckling och ämnesgrupper. De har även olika typer av

specifika uppdrag i syfte att driva och leda skolutveckling genom att bland
annat driva och sprida didaktik- och metodirtvecklmg. Uppdragen omfattar
även implementering av förändringar i gymnasieskolan och kommande
förändringar inom grundskolan.

Beslutsunderlag
Biträdande skolchefs tjänsteskrivelse 2021-10-11
Beslutet skickas till:
Skolchef
Biträdande skolchef
Rektorer skola

Justerare

c^-

,-)

Utdragsbestyrkare

SUNNE KOMMUN

PROTOKOLL

Sida

Sammanträdesdatum

Bildningsutskottet

8(10)

2021-11-01

§48
Informationsärenden - Bildningsutskottet 2021
Dm-KS/2021:6,KS/2021:190,KS/2021:543,KS/2021:16
KS/2021:543 Kvalitetsrapport 2020/2021 för Lärande och utbildning Skolchefen informerar om arbetet med rapporten. Efter skolinspektionens
granskning görs en omarbetning. Rapporten kommer upp för beslut i
december.

KS/2021:16 Covid-19-Vaccinermg av 12-15 åringar börjar vecka 45.
Fryxellska och Östra skolan har haft smitta i några klasser, dialog med
smittskydd förs hur det ska hanteras.
KS/2021:190 Prognos Barn- och elevutveckling per 30 september - Ylva
Winther presenterar prognos över antal barn och elever till och med 2026.

Årets transportskola 2021 SG/Södra Viken - Skolan har blivit utsedda till
årets transportskola av TYA som är transportfackens yrkes- och
arbetsmiljönämnd. Linda Johansson (S) var på plats för att gratulera. med
Motiveringen:
"Södra Viken är en skola där vi ser en stark utveckling både i samverkan
med branschen, söktryck och i antal platser till Transportprogrammet.
Skolan har ett gott rykte hos åkerier i Värmland och skolan har en bra
upparbetad branschsamverkan. Skolan bidrar väl i den gemensamma
nätverksdialog som förs mellan skolorna i Värmland. Södra Viken arbetar

med vikten av att utmana sig själv samt lägger kraft på värdegnindsfrågor
med tydliga rutiner för detta. Skolan är ett föredöme.'"

Programråd Industri 16 september - Freddy Kjellström (C) deltog. Genom
samverkan i en maskingrupp kan en ny svarv/fräs köpas in. Efter nyår
kommer en mingelkväll för tjejer anordnas. Rådet ska se över möjligheten
för en utökning av utbudet med en svetsinriktning
Programråd fordon/transport 20 september - Linda Johansson (S) deltog.

Fortsatt högt tryck gällande efterfrågan på personal. Ser mycket positivt på
den genomförda utökningen av platser.
Programråd naturbruk 23 september - Linda Johansson (S) deltog. 5 l
förstahandssökande till 32 platser. 13 november kommer det att vara öppet
hus på SG/Södra Viken. Eleverna får nu själva serva leasade fordon.
Programråd fordon/transport 28 oktober - Linda Johansson (S) deltog.
TYA vill att ambassadörer ska tas fram på skolan som genom sociala
medier ska berätta om sin vardag på skolan och på fritiden.
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forts

§48

Upprustning av skolgårdar, ombudgetering - Efter fråga från Jelena
Krönström (HS) informerar skolchefen kring den ombudgetering som
gjorts av investeringsmedel som nu gett skolan 2 miljoner extra för
upprustning av skolgårdar. Information kring den gjorda inventeringen av
förskole- och skolgård kommer på nästa bildningsutskott.
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§49
Ärenden för kännedom - Bildningsutskottet 2021
DnrKS/2021:8, KS/202L473, KS/2020:237, KS/2021:104
KS/2021:104 - Kränkande behandling förskola, grundskola, gymnasiet per
30 september.

KS/2020:237 Skolinspektionens beslut 2021-10-08 uppföljning, ärendet
avslutas
KS/2021:473 Barn- och elevombudets beslut 2021-09-29, ärendet avslutas
utan ingripande.
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