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Justerares sign 

Utdragsbestyrkande 

Bu§ 34 dnr KS2021-517 

Information om Järntorgsskolans verksamhet 

Rektor och biträdande rektor presenterar Järntorgsskolans verksamhet. 
Skolan har 303 elever därav 34 i förskoleklass, 5 i grundsärskolan och 
264 i grundskolans årskurs 1-6. 

Järntorgsskolans gemensamma vision är "Våra elever känner sig trygga 
och stimuleras till bästa möjliga resultat. " Strategier för att lyckas 
förverkliga vision är bland annat skickliga, kompetenta och behöriga 
lärare och pedagoger, personaltäthet, en tydlig struktur för all 
undervisning , speciallärare på låg och mellanstadiet, ett välfungerande 
elevhälsoteam samt "Växthuset"- en liten undervisningsgrupp där alla 
elever kan lyckas med sitt skolarbete. 

Barn- och ungdomsutskottet visas runt i skolans lokaler. 

Ordförande tackar för informationen. 

Protokollsutdrag till 
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Justerares sign 

Utdragsbestyrkande 

Bu§ 35 dnr KS2021-516 

Information fritidsgårdarnas verksamhet 

Det finns två fritidsgårdar i Nora kommun; en ligger i Karlsängskolan 
som är öppen för ungdomar 13-17 år och en ligger i Gyttorpskolan som 
är öppen för ungdomar 10-17 år. Det är upplagt så att någon av 
fritidsgårdarna är öppen varje vardagskväll. Fritidsgårdarna håller under 
vårterminen öppet hus för 6:orna för att informera om verksamheten. 

Coronapandemin har inneburit att fritidsgårdarna under perioder varit 
stängda för att inte öka smittspridningen i samhället. När fritidsgårdarna 
varit stängda har personalen hjälpt till i skolans verksamhet istället. Från 
mars år 2021 började återöppnandet av fritidsgårdarnas verksamhet. 
Under sommaren har många äventyrsresor, nöjesresor och dagläger 
genomförts och sommarcafeet har varit öppet. Sommarens verksamhet 
har varit välbesökta av ungdomarna. Fritidsgårdarna nyttjat statsbidraget 
för sommaraktiviteter väl. 

Fritidsgårdarna har nära samarbete med polisen som kontinuerligt 
hälsar på i verksamheten och socialtjänsten. Enhetschefens uppfattning 
är att sommarens verksamhet varit utan större bekymmer. Däremot har 
det under hästterminen varit stökigare där man behövt göra 
avstängningar av ett antal ungdomar och göra orosanmälningar. 
Fritidsgårdarna har haft samtal med föräldrar och ungdomar. Det är 
viktigt att tillsammans fånga upp och stötta ungdomarna för att få till en 
förändring. Inom ramen för NoraFör kommer ett möte om 
drog situationen i Nora att hållas för vårdnadshavare på högstadiet för att 
tillsammans kunna stötta ungdomarna. 

Ordförande tackar för informationen. 

Protokollsutdrag till 
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Justerares sign 

J1b 
Utdragsbestyrkande 

Bu§ 36 dnr KS2021-296 

Förslag direktiv för utredning av struktur för förskola och 
skola 

Kommunstyrelsen beslutade 2021-06-16, KS § 97, dnr KS2021-296 att 
ge kommundirektör och skolchef i uppdrag att ta fram förslag till direktiv 
för utredning av struktur för förskola och skola i Nora kommun. 

Nora kommun har stort behov av att göra en grundlig genomlysning av 
förskole- och skolstrukturen för att ta fram kortsiktig och långsiktig 
strategisk plan för utvecklings- och lokalförändringsbehov. Utredningen 
ska omfatta analys och utvecklingsbehov samt ekonomiska 
konsekvenser och barnkonsekvensanalys. 

Under behandling av ärendet enas utskottet om tillägg i punkt 4 i 
direktivet som ändras från "i samverkan med SBB och Norabostäder 
analysera och se över utvecklingsbehov utifrån nuvarande och 
planerade områden för utbyggnation i kommunen." till "i samverkan 
med SBB och Norabostäder/Norafastigheter samt i samverkansforum 
fastighetsägarrådet med privata bostadsbolag analysera och se över 
utvecklingsbehov utifrån nuvarande och planerade områden för 
utbyggnation i kommunen." 

Barn- och ungdomsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 

att ge kommundirektör och skolchef i uppdrag att genast påbörja 
utredning av struktur för förskola och skola i Nora kommun. I 
uppdragsdirektivet ingår att 

1. ta fram ett både kort- och långsiktigt strategiskt underlag med 
tidsplan. 

2. bibehålla tidigare politiskt beslutad organisation där Järnboås och 
Dalkarlsberg verksamheter inte får läggas ner. 

3. i analys se över utvecklingsbehov utifrån demografi och integration. 
4. i samverkan med SBB och Norabostäder/Norafastigheter samt i 

samverkansforum fastighetsägarrådet med privata bostadsbolag 
analysera och se över utvecklingsbehov utifrån nuvarande och 
planerade områden för utbyggnation i kommunen. 

5. se över nuvarande förskole- och skollokaler avseende 
förändringsbehov och beläggning. 

6. se över möjlighet att återinföra upptagningsområden och 
skolskjutsområden i Nora kommun. 

7. spegla de ekonomiska konsekvenser som olika alternativ innebär. 
8. ta fram risk- och konsekvensanalys kopplat till föreslagna 

förändringar. 
9. ta fram barnkonsekvensanalys kopplat till förslag. 
10. till Kommunstyrelsen presentera utredningsunderlag och förslag till 

beslut 16 juni 2022. 

Protokollsutdrag till 
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Justerares sign 

Utdrag sbestyrkande 

Bu§ 37 dnr KS2020-37 4 

Förslag att hyra modul vid Järnboås förskola i 5 år 

Kommunstyrelsen beslutade 2021-11-03 § 144 att gå vidare med 
modulbygge vid Järnboås förskola. Modulerna ska vara klara till juni år 
2022. Skolchef lyfter ärendet utifrån att beslutet behöver kompletteras 
med antal år som modulerna ska förhyras. Skolchefen presenterar 
kostnadsalternativ för 1, 3 respektive 5 års förhyrning. 

Barn- och ungdomsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 

att teckna avtal för hyra av modul vid Järnboås förskola i 5 år. 

Protokollsutdrag t ill 
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Justerares sign 

lf,o 
Utdragsbestyrkande 

Bu§ 38 dnr KS2021-449 

Information från kontaktpolitiker 

Inget att rapportera. 

Ordförande tackar för informationen. 

Protokollsutdrag till 

Sida 
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Bu§ 39 dnr KS2019-224 

Information nuläget i processen kring nya Karlsängskolan 

Det har genomförts en bra workshop. Arkitektgruppen har stöttat med att 
strukturera upp arbetet. 

Den närmaste planeringen är att genomföra möte med elevrådet. 
Rekryteringen av projektledare på deltid är igång. 

Ordförande tackar för informationen. 

Justerares sign Protokollsutdrag till 

.fD ;J/IJ; 
Utdragsbestyrkande 



NORA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Barn- och ungdomsutskottet 2021-11-09 49 

Justerares sign 

~D il!) 
Utdragsbestyrkande 

Bu§ 40 dnr KS2021-046 

Information från skolchefen 

-vaccination av 12-15-åringar mot covid-19 
Planeringen av vaccination håller på att ta form med att erbjuda 
vaccination på Karlsängskolan efter skoltid via vaccinationsteam från 
Region Örebro Län någon gång under vecka 49. 

Ordförande tackar för informationen. 

Protokollsutdrag till 
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