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Bu§ 19 dnr KS2020-517 

Information om SFI i Nora kommun 

Claes Dyst, rektor vuxandelärande, informerar om grunderna och orga
nisation för svenska för invandrare (SFI}. Eleverna studerar tre timmar 
per dag, oavsett vilken grupp. Det finns fyra olika nivåer av SFI: A, B, C 
och D. För att möta deltagarnas olika behov och förutsättningar finns tre 
olika studievägar för de fyra olika nivåerna. När deltagarna har klarat SFI 
D kan man välja att läsa kursen svenska som andraspråk på grundsko
lenivå. 

Idag finns det ca 100 elever som deltar på SFI i Nora kommun. 

Den 17 mars i är ställdes all undervisning om till deltagande på distans 
p g a Corona-viruset. Detta fick stora konsekvenser, framför allt för del
tagarna på A-nivå. Det är fortfarande ett ansträngt läge för verksam
heten. 

Ordföranden tackar för informationen. 
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Bu§ 20 dnr KS2020-518 

Information om kommunernas aktivitetsansvar 

Kommunernas aktivitetsansvaret (KM) är en insats av kommunerna 
som syftar till att erbjuda insatser för ungdomar under 20 år som inte 
studerar i gymnasiet eller genomför annan utbildning. Insatserna kan 
vara att påbörja en utbildning eller annan sysselsättning som t ex arbete 
eller praktik. Det är ca 21-25 ungdomar som är inskrivna månadsvis, 
men graden av kontakter med deltagarna varierar. 

Ordföranden tackar för informationen. 
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Bu§ 21 dnr KS2020-374 

Utredning framtida beläggning för förskolan i Järnboås 

Nulägesbilden ger att det idag är tre stycken barn i kö till 2021, i septem
ber var det fyra stycken. 

T ill förordnad skolchef har lagt ett uppdrag om att samordna mellan för
skola och skola vad det gäller lokaler i Järnboås, eftersom det finns en 
risk att det får konsekvenser sinsemellan om man ändrar i lokalerna för 
antingen förskolan eller skolan. 

Det har tillsatts en särskild arbetsgrupp som har i uppdrag att jobba vi
dare med frågan och då med följande premisser: 

Kortsiktigt med möjlighet att tänka in ett helhetsgrepp för hela förskole
strukturen. 

Minimera påspädning av reduceringsbeloppet som är lagt inom 
skolområdet. 

Återställa vid förändrat behov. 

Lösningar baserat på befolkningsprognosen för specifikt Järn
boås. 

Redovisa nuläge avseende antal barn kopplat till geografiskt om
råde. 

Prognos av platsbehov inom förskolan och skola inom tre år och 
om möjligt tio år. 

Föreslå flexibla lösningar där förskolans och skolans lokaler samt 
eventuella andra lokallösningar setts över. 

Redovisa kostnader. 

En avgränsning i uppdraget är att nybyggnation inte är ett alternativ just 
nu. 

Alternativet med att använda sig av en buss skulle innebära en investe
ring om ca två miljoner kr (exempel frän Örebro kommun). Bussen är 
speciellt anpassad för ändamålet. Det tillkommer kostnader för reparat
ioner och underhåll. Driftkostnaden för bussen i Örebro har varit ca 242 
tkr 2018 och 361 tkr för 2019. 

En modul anpassad för förskola med vattenburen golvvärme innebär en 
kostnad på ca 41 tkr i månaden med 36 månaders avtal, det vill säga ca 
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492 tkr per år under en period av tre år. Etableringskostnader för vatten 
och el tillkommer, uppskattningsvis ca 100-300 tkr. 

Ordföranden tackar för informationen. 
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Bu§ 23 dnr KS2020-047 

Skolchefen informerar 

Tillförordnad skolchef Karin Björkman informerar om förslag om en tillfäl
lig lösning för att uppgifter om skolor och huvudmän ska bli offentliga, till 
exempel uppgifter som betygssnitt och lärartäthet. Lagändringen före
slås gälla från och med juli 2021 och gälla till juli 2023 då en långsiktig 
lösning beräknas finnas på plats. 

Det har tidigare förts fram frågor kring samordning mellan socialtjänst 
och skolan. En revisionsrapport i ärendet genomfördes och presentera
des i december 2018. Kommunstyrelsen ska tillse att personal agerar i 
enlighet med gällande lagstiftning och genast anmäler till socialnämnden 
om de får kännedom eller misstänker att barn far illa. Kommunstyrelsen 
bör följa upp samverkan och samsyn mellan förskola, skola och social
tjänst i arbetet med barn och unga och vid behov vidta åtgärder. 

Det har tidigare funnits ett fungerande samarbete, men som nu har tapp
pat fart och i nuläget är inga dialogmöten inplanerade och det har inte 
varit det på över ett år. Både socialtjänst och IFO uttrycker att det finns 
en stor utvecklingspotential i denna fråga. 

Årskurs 8 är en kull där vi har fått jobba och fortsätter att jobba med 
skolmotivation och skolbeteende. Svaga resultat i ämnet engelska. Års
kurs 9 har relativt bra resultat och behörigheten till gymnasiet bör bli nå
got bättre. Undervisningen kommer intensifieras efter julhelgen i ämnena 
matte, svenska och engelska där behov fortfarande finns. 

Betänkande av Utredning om en mer likvärdig skola (SOU 2020:28). 
Förslag är att alla ska aktivt välja skola. Det ska finnas en garanti för ele
ver att bli placerad vid en skolenhet i närheten till hemmet om vårdnads
havare inte väljer en annan skola. Ansökan och beslut om placering till 
kommunala och fristående skolor ska ske genom ett nationellt skolvals
system som ska hanteras av Skolverkets regionala organisation. 

Ordföranden tackar för informationen. 
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