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Justerares sign 

Utdragsbestyrkande 

Bu§ 1 dnr KS2021-047 

Information om VFU inom skolan 

Örebro Universitet ställer olika krav på kommunernas skolor för att 
skolorna ska få vara övningsskola och därmed kunna ta emot 
lärarstudenter på VFU. Kraven handlar om att ha plan och tillräckligt 
med handledare bland lärarna. 

Lärkeskolan har försökt att bli övningsskola men har inte tillräckligt med 
handledare bland lärarna. Skolorna tar gärna emot studenter men i 
nuläget är inte Lärkeskolan godkänd av Örebro universitetet. 

Ordförande tackar för informationen. 

Protokollsutdrag till 
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Justerares sign 

Utdragsbestyrkande 

Bu§ 2 dnr KS2021-050 

Information mitterminsbedömning och betygsbedömning 
hösten 2020 

Rektorerna presenterar betygsresultat för hösten 2020 på de olika 
skolenheterna och hur de arbetar för att de elever som riskerar att inte 
nå upp till målen. 

Vid Lärkeskolan har årskurs 6 uppnått de bästa betygsresultaten som 
rektorn sett under sin tid som rektor. På skolan har man bland annat 
arbetat med resursperson knuten till klassen och stöd till elever i behov 
av stöd. Det har varit god lärarskicklighet och lärarkontinuitet också. 

Gyttorpsskolan arbetar bland annat med god studiero, god studiekultur 
och förstelärare. 

Vid As skola har klasslärare och specialpedagog arbetat med 
anpassningar både individuellt och på gruppnivå. 

På Järnboås skola går eleverna i 4-6 klass. Det finns en bra studiekultur. 

Järntorgsskolan arbetar bland annat med lågstadiesatsningen med tidigt 
stöd och har liten inlärningsgrupp på mellanstadiet. 

På Karlsängskolan arbetar för att alla elever ska kunna uppnå 
fullständiga betyg. För årskurs 9 har meritvärdena förbättrats i 
jämförelse mellan vårterminen och hästterminen 2020. 

Ordförande tackar för informationen. 

Protokollsutdrag till 
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Utdragsbestyrkande/ 

Bu§ 3 Dnr KS2021-048 

Information om coronaläget inom skolverksamheten -
distansundervisning på Karlsängskolan 

Utifrän trängsel i korridorerna och oro för smittspridning bland personal 
har Nora kommun beslutat att Karlsängskolans högstadium ska ha sin 
undervisning pä distans frän och med starten av vårterminen 2021 fram 
till 31 januari och sedan är planen att ha växelvis undervisning med 
halvklasser på plats och distansundervisning. Eleverna får matlädor sä 
att alla har möjlighet att äta lunch. De elever som har stora 
koncentrationssvårigheter har undantagits detta och får sin undervisning 
pä plats på Karlsängskolan. 

Rektor och biträdande rektor informerar att distansundervisningen har 
fungerat över förväntan. Trots att lärarna snabbt fick ställa om till 
distansundervisning och har fått lära sig det tekniska i skarpt läge. 

Det är en tråkigare arbetsplats utan eleverna pä plats och det ställer 
högre krav pä lärarnas planering av undervisningen. 

Ordförande tackar för informationen. 

Protokollsutdrag till 
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Justerares sign 

Utäragsbestyrkande 

Bu §4 dnr KS2020-584 

Förslag inrättande av skolskjutsområden 

Med anledning av Nora kommuns förändring av skolornas 
upptagningsomräden frän fem omräden till ett omräde, och de effekter 
det fått för möjligheterna att tillhandahälla skolskjutsar, har en översyn 
gjorts med mäl att inrätta skolskjutsomräden. 

översynen har initierats av skolskjutshandläggaren som efter samräd 
med tf skolchef tagit fram förslag till omrädesindelning för att tydliggöra 
under vilka geografiska förutsättningar elever kan beviljas skolskjuts 
inom Nora kommun. 

De tre grundläggande utgängspunkterna har, utan inbördes rangordning, 
varit: 

• Rimliga resvägar och restider för eleverna. 
• Lämplig fördelning av potentiellt elevunderlag. 
• Förenklad organisation av skolskjutsarnas turer avseende säväl 

struktur som kostnadseffektivitet 

Genom att tydliggöra frän vilka omräden kommunen, inom rimliga 
geografiska och ekonomiska gränser, kan organisera och erbjuda 
skolskjuts till respektive skola kommer sannolikt kostnaden för 
skolskjutsar pä sikt att kunna minskas. 

Exempel pä uppskattade kostnadsförändringar till följd av förändringar i 
elevers skol placeringar: Antalet busskort bör minska med ca 100 
grundskolekort, och antalet körda km med upphandlade skolbussar bör 
till exempel minska med minst 200 km per vecka enbart för 
morgonturerna 

Förslag till beslut 

Barn- och ungdomsutskottet föreslär kommunstyrelsen besluta 

att inrätta geografiskt avgränsade skolskjutsomräden knutna till, för 
respektive skolskjutsomräde, angiven skola, alternativt angivna skolor. 

att inrätta skolskjutsomräden enligt "Förslag till Skolskjutsomräden", sida 
4 i dokumentet "Inrättande av Skolskjutsomräden", med tillhörande 
specificerade kartor. 

att elev erbjuds skolskjuts frän sin folkbokföringsadress, alternativt enligt 
skollagen jämställd fast bostadsadress, till den skola/de skolor, som 
angivits för det omräde inom vilket elev är folkbokförd. 

Protokollsutdrag till 
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Justerares sign 

~D 
Utdragsbestyrkande I 

att vårdnadshavare vid val av annan skola än den för skolskjutsområdet 
angivna skolan själva ansvarar för elevens transport till/från den valda 
skolan. 

att EJ erbjuda skolskjuts för elever som bor inom Nora tätort, 
postnummerområden 713 30 - 713 33, och går på någon av de skolor 
som är belägna inom samma områden. 

att elev som av kommunen placeras på annan skola än den av 
elev/vårdnadshavare valda skolan, och där skolan är belägen utanför 
det gällande skolskjutsområdet, erbjuds skolskjuts. 

Under behandling av ärendet enas utskottet om att föra ärendet till 
kommunstyrelsen för beslut. 

Barn- och ungdomsutskottet beslutar 

att överlämna ärendet till kommunstyrelsen för beslut. 

..,,,,-J 
Protokollsutdrag till 
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Utdragsbestyrkande I 

Bu § 5 dnr KS2020-571 

Förslag reduceringar inom förskolan 

Utifrån Nora kommuns budget för 2021 och planeringsåren 2022-2023 
har kommunen behov av att genomföra reduceringar för att få en budget 
i balans. Området förskola/skola har i uppdrag att bidra till denna 
måluppfyllelse. En färdplan finns sedan tidigare framtagen för området, 
med förslag på reduceringsåtgärder. Det nu aktuella förslaget är en 
nedläggning av en förskoleavdelning. I samband med val av vilken 
förskoleavdelning som skall föreslås att avvecklas har det varit viktigt 
med ett antal hänsynstaganden, vilka varit följande: Lokalernas 
beskaffenhet, minimera störningar för en eventuell framtida förändring 
av hela förskolestrukturen samt att förslaget skall ligga i linje med den 
politiska viljeinriktningen vad gäller satsning på landsbygd och stad. 
Utifrån dessa parametrar har valet landat på nedläggning av Soltunets 
förskola. 

Förslaget innebär att Soltunets förskola med sina två avdelningar läggs 
ned från den 1 juli 2021 . En avdelning flyttas till Sparvugglans förskola 
där en nyrustad avdelning idag står tom. Den andra avdelningen läggs 
ned och de barn som har plats där sprids ut till kommunens övriga 
förskolor. Reduceringen innebär en kostnadsminskning med ca 1,6 mnkr 
samt ytterligare 500 tkr när lokalhyran är sagd vid halvårsskiftet 2022. 

Förslag till beslut 

Barn- och ungdomsutskottet förslag till kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att Soltunets förskola läggs ned den 1 juli 2021 

att Soltunets ena avdelning flyttas till Sparvugglans tomma lokaler och 
barnen i Soltunets andra avdelning erbjuds plats i annan förskola i 
kommunen. 

Under behandling av ärendet yrkar Jan Rylander (NP) och Maria 
Blomqvist (LPo) på avslag. 

Ordförande finner att det finns två förslag till beslut liggande förslag och 
Rylander, Blomqvists förslag om avslag. Ordförande ställer proposition 
på förslagen och finner att utskottet beslutat enligt liggande förslag. 

Protokollsutdrag till 
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Utdragsbestyrkandty' 

Barn- och ungdomsutskottet förslag till kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att Soltunets förskola läggs ned den 1 juli 2021 

att Soltunets ena avdelning flyttas till Sparvugglans tomma lokaler och 
barnen i Soltunets andra avdelning erbjuds plats i annan förskola i 
kommunen. 

Jan Rylander (NP) och Maria Blomqvist (LPo) reserverar till förmän för 
eget avslagsyrkande. 

Protokollsutdrag till 
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Justerares sign 

Utdragsbestyrkande l 

Bu§ 6 dnr KS2020-37 4 

Förslag utifrån utredning av beläggning vid Järnboås förskola 

Ledamöter och ersättare i barn-och ungdomsutskottet har fått skrivelser 
om förskole situationen i Järnboås. Med bakgrund av dessa beslutade 
kommunstyrelsen 2020-11-18 att ge skolchefen i uppdrag att utreda 
beläggning och eventuella behov av flexibla lösningar för utbyggnad av 
Järnboås skola. 

Utredningen blev klar i december 2020. Utredningsgruppens 
sammanfattande slutsats är att det inte finns behov av fler platser på 
Järnboås förskola under 2021 än det som i dagsläget kommer att kunna 
tillgodoses inom befintlig verksamhet. 

Förslaget innebär en besparing av de idag under en treårsperiod 
budgeterade 500,000 kr/år. 

Förslag till beslut 

Barn- och ungdomsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 

att i nuläget inte gå vidare med åtgärder för utbygg nation av Järnboås 
förskola, eftersom behov i dagsläget inte föreligger. 

Under behandling av ärendet enas utskottet om att föra ärendet till 
kommunstyrelsen för beslut om uppdrag att gå vidare med åtgärder för 
utbyggnad av förskolan i Järnboås i första hand med modul. 

Barn- och ungdomsutskottet beslutar 

att överlämna ärendet till kommunstyrelsen för beslut om uppdrag att gå 
vidare med åtgärder för utbyggnad av förskolan i Järnboås i första hand 
med modul. 

Protokollsutdrag till 
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Bu§ 7 dnr KS2021-046 

Skolchefen informerar 

Skolchefen informerar att det inrättats ett samverkansråd mellan 
universitetet och kommunerna för att ta upp gemensamma frågor. 
Skolchefen kommer ta upp frågan om de krav som ställs på 
kommunernas skolor för att kunna ta emot lärarstudenter för VFU. 

Skolchefen informerar att det är hög sjukfrånvaro på Järntorgsskolan i 
nuläget vilket gör att det är svårt att tillgodose undervisning. Rektorn har 
frågat om man kan lösa detta genom att ge distansundervisning till 
årskurs 6 på distans. Skolchefen har bestämt att alla andra möjligheter 
måste ha prövats innan man kan besluta om distansundervisning i 
årskurs 6. 

Ordförande tackar för informationen. 
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Protokollsutdrag till 
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