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Justerares sign 

cfn 
Utdragsbestyrkande 

Bu§ 12 dnr KS2021-046 

Presentation av nya skolchefen 

Christian Kokvik som blivit anställd som ny skolchef presenterar sig 
själv. Christian kommer ursprungligen från Norge. Han lämnade Norge 
vid 18 årsålder och bosatte sig utomlands för att studera till psykolog. 
Han har under sitt liv bott fler år utanför Norge än i Norge. I dagsläget 
bor han i Lindesberg med sin familj där han senast arbetat som chef för 
elevhälsan. 

Kokvik tycker det ska bli spännande och utmanande att ha uppdraget 
som skolchef. Skolchefens uppdrag är att ge barn möjlighet att lära sig 
för livet. Kokvik anser att samarbete behövs för att lyckas med 
skoluppdraget tillsammans med flera aktörer exempelvis socialtjänsten, 
civilsamhället och andra kommuner. Tillsammans kan vi hitta lösningar 
för barnens framtid. 

Ordföranden tackar för informationen. 

Protokollsutdrag till 
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Justerares sign 

Utdragsbestyrkande 

Bu§ 13 dnr KS2021-046 

Skolchefen informerar 

I och med att den pedagogiska omsorgen ska stänga i sommar pågår 
arbetet med att underlätta för barnen med övergång till andra enheter 
inom förskolan. 

Skolverket har tidigare haft projektet SKUA med tillhörande statsbidrag 
till kommunerna. SKUA är insatser för att stärka utbildningens kvalitet för 
nyanlända elever och vid behov för elever med annat modersmål än 
svenska. Nu är fortsätter det på frivillig basis i Nora kommun. 

Det var först i början av året som Karlsängskolan införde 
distansundervisningen med anledning av stor ökad smittspridning av 
corona. Distansundervisningen har fungerat bra för en del elever och 
mindre bra för andra elever. De tekniska hjälpmedlen fanns redan på 
plats men ett problem som uppstått är den ökade belastningen av 
kommunens nät. 

I nuläget arbetar verksamheten vidare med bygglov för paviljong vid 
Järnboås förskola. Det är 5 barn i kö till Järnboås förskola till hösten. Om 
man ser till trycket på platser i förskolan som helhet i Nora kommun 
kommer höstens platser bli fyllda . Under coronapandemin har dock färre 
barn fötts än normalt under andra år i Nora och det blir en utmaning för 
förskolan år 2022. 

Regeringen har beslutat att förstärka skolväsendet under 
coronapandemin med 1 miljard kronor (den så kallade skolmiljarden). 
För Nora kommun handlar det om 1 023 555 kronor som betalas ut i två 
omgångar under år 2021. Beloppet 511 777 kronor som erhållits i 
februari kommer att fördelas med resursfördelningsmodellen som grund 
vilket innebär att 350 000 kronor till kommunala- och fristående F-9 
skolor, 100 000 kronor till kommunala- och fristående förskolor samt att 
61 777 kronor behålls på centralt konto för senare ställningstagande. 

Ordförande tackar för informationen. 

Protokollsutdrag till 
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Justerares sign 

Utdragsbestyrkande 

Bu§ 14 dnr KS2021-048 

Information om coronaläget inom bildningsområdet 

Det stora samhällsspridningen av coronaviruset har synt tydligt inom 
hela bildningsområdet under detta år. Det har varit ett par veckor under 
april med stora utmaningar inom förskolan. Det har varit många covidfall 
på flera förskolor. Nu har läget stabiliserats och det har blivit betydligt 
lugnare. 

Skolan har också märkt av samhällsspridningen och haft en hel del fall. 
Arbetet med smittspårning har fungerat bra och nu har läget stabiliserats 
även inom skolan. 

Ordförande tackar för informationen. 

Protokollsutdrag till 
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Justerares sign it 
c(:o 

Utdragsbestyrkande 

Bu§ 15 dnr KS2021-233 

Information angående verksamheten på Hjernet 

Vuxenlärandeenheten består av kommunal utbildning på gymnasial och 
grundnivå, Svenska för invandrare (SFI), särvux, yrkesvux, IM -
lntroduktionsprogrammet. 

Hjernet har ingen smittspridning som beror på verksamheten. 
Verksamheten har anpassats och påverkats av corona ändå. En del av 
undervisningen sker digitalt och det har exempelvis varit svårt för många 
nyanlända med det tekniken. Dessutom har det varit svårt att få till 
språkträning i andra verksamheter för nyanlända på grund av att många 
verksamheter har restriktioner. 

Det kommunala aktivitetsansvaret (KAA) ligger på enheten. KAA är till 
för ungdomar som inte har annan sysselsättning och syftar till att på in 
ungdomarna i undervisning. Det är ca 20 ungdomar som är aktuella men 
gruppen är uppdelad på de som varit hemmasittare och de som slutat 
skolan för att istället arbeta i familjeföretaget. 

I SFI brukar ca 80 elever vara aktuella över tid, men under större 
flyktingkriser som under kriget i forna Jugoslavien eller Syrienkriget har 
det kunnat vara uppemot 250 elever. Utöver språkundervisningen 
arbetar man med stöttning för individen och en samverkan med 
exempelvis arbetsförmedlingen för att hitta lösningar i sysselsättning 
eller praktik. 

Vid yrkesvux finns barnskötarutbildning och vård- och 
omsorgsutbildningar. Omsorgsutbildningen har en lång tradition i Nora 
och många som gått i den utbildningen arbetar inom omsorgen i Nora 
idag. Barnskötarutbildningen har inte funnits lika länge och har intagning 
av elever från hela länet. Det har gått ut två kullar barnskötare. Flertalet 
har fått anställning inom förskolan dock inte alltid i Nora kommun. 

Ordförande tackar för informationen. 

Protokollsutdrag till 
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