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NORA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Barn- och ungdomsutskottet 2021-09-28 22 

Justerares sign 

Utdragsbestyrkande 

Bu§ 16 dnr KS2020-37 4 

Utredning uppförandet av förskolemodul och förutsättningar 
mobil förskoleavdelning 

Ärendet utgär frän dagens sammanträde. 

Protokollsutdrag till 
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Sammanträdesdatum Sida 

Barn- och ungdomsutskottet 2021-09-28 23 

Justerares sign 

Utdragsbestyrkande 

Bu§ 17 dnr KS2021-450 

Information kostfrågor 

Servicechef redogör för kostverksamheten i Nora kommun. 

Under coronapandemin har man arbetat mycket med anpassningar i 
skolmatsalarna för att minska smittspridning. Det har varit utmanande för 
köken att få till det logistiskt med de reg ler som finns för varm mat. Man 
har arbetat utifrån hygienrutinerna. Kostverksamheten har en matbil som 
kör ut maten till vissa skolor och förskolor. 

Periodvis har högstadiet och gymnasieskolor haft distansundervisning 
och då har köken gjort lunchlådor till eleverna. 

Kostverksamheten har ett antal mål som man arbetar för att uppnå 
exempelvis om ekologiska livsmedel, tallrikssvinn/matsvinn och 
närproducerat. Målen följs upp genom exempelvis att det sker vägningar 
av maten vid två tillfällen per år för att mäta matsvinnet. 

Fokus framåt är att revidera det kostpolitiska programmet och riktlinjer 
för specialkost inom barnomsorg/skola. Det har kommit nationella 
rekommendationer år 2020 som är ett stöd i revideringen. 

Ordförande tackar för informationen. 

Protokollsutdrag t ill 



NORA KOMMUN SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Barn- och ungdomsutskottet 2021-09-28 24 

Justerares sign 

Utdragsbestyrkande 

Bu§ 18 dnr KS2021-048 

Information om coronaläget inom skola och förskola 

I dagsläget är smittspridningen i Sverige främst bland barn och 
ungdomar så är också fallet i Nora. 

Rekommendationen är att om ett barn i klassen är konstaterad med 
covid19 ska klassen informeras om detta. Om ytterligare ett barn 
konstateras smittat i samma klass inom en 14-dagarsperiod ska hela 
klassen provtas. Kommunens stab har beställt en uppsättning av 
coronatester som förvaras i kommunen. I de fall där en hel klass ska 
provtas så tas coronatester frän uppsättningen. 

Vaccination av 12-15-äringar kommer att erbjudas i oktober. Det sker i 
samarbete med Region Örebro län. 

Ordförande tackar för informationen. 

Protokollsutdrag till 



NORA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 
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Justerares sign 

Utdragsbestyrkande 

Bu§ 19 dnr KS2021-440 

Information om den sociala situationen på Karlsängskolan 

Den sociala situationen går över tid upp och ned på skolan. Det har 
varit ett lugnt och stabilt läge under en länge period men nu har det 
blivit stökigare på Karlsängskolan. Vid tidigare perioder som det varit 
stökigare har det handlat om att elever i årskurs 8 och 9, men nu är det 
elever i årskurs 7 som är stökiga. Det förekommer normbrytande 
beteenden såsom exempelvis narkotika och kränkande behandlingar 
av andra. I de fall det behövs så görs orosanmälningar från skolan till 
socialtjänsten. Socialtjänsten arbetar med orosanmälningar som 
inkommer enligt fastlagda rutiner. 

Inför terminsstart genomfördes fler överlämningssamtal från årskurs 6 
till årskurs 7 och det fanns indikationer på att det skulle bli ett 
utmanande läsår. Skolledningen har vidtagit åtgärder för att möta detta 
exempelvis att sätta in extra resurspersoner och anställt 
specialpedagog. Det finns ytterligare planer på åtgärder både på 
gruppnivå och individuell nivå. Detta kommer att ta tid men 
skolledningen är övertygad om att det ska bli ordning. Fältarna har 
också under förra läsåret haft kännedom om att det förekommer 
problem i årskurs 6. Fältarna har arbetat med årskurs 6 på skolorna 
bland annat genom att starta samtalsgrupper uppdelat i tjejgrupper och 
killgrupper. 

I ett längre perspektiv har ett antal projekt startat för att i ett tidigt skede 
komma in i barnens liv och förebygga att normbrytande beteenden 
uppkommer. Ett av projekten utgår från Skottlandsmodellen och ett 
projekt kallas en väg in. Det är också viktigt att alla grundskolor i 
kommunen arbetar på ett likartat sätt kring exempelvis sex och 
samlevnadsutbildning till eleverna och tydlighet i strukturen hur en 
skoldag fungerar. 

Ordförande tackar för informationen. 

Protokollsutdrag till 



NORA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 
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Justerares sign 

.f?o 
Utdragsbestyrkande 

Bu§ 20 dnr KS2021-451 

Information nytt arbetssätt utbildning inom sex och 
samlevnad för elever 

Under våren 2021 påbörjades arbetet med att ta fram 
utbildningsmaterial som ska kunna användas som en röd tråd genom 
hela skolverksamheten i Nora kommun från förskoleklass till högstadiet. 
Planen är att dra igång detta vid terminsstart hösten 2022 då även en ny 
kursplan införs där sex och samlevnad ingår som en naturlig del. 

Det handlar om att tidigt prata om den personliga integriteten och bygga 
på mer och mer om sex och samlevnad. Det är viktigt att skapa en 
beteendeförändring i hur vi behandlar varandra i relationer och en 
kunskapspåfyllnad i vad man får och inte får göra. Varje elev som går ut 
årskurs 9 ska veta vad som är en kränkning och sexuellt utnyttjande. 
Föräldrar/vårdnadshavare ska få allt material som kommer att användas 
i skolan. Det ska också tas upp på föräldramöten för att nå ut med 
informationen. 

Ordförande tackar för informationen. 

Protokollsutdrag till 



NORA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Barn- och ungdomsutskottet 2021-09-28 27 

Justerares sign 

Utdragsbestyrkande 

Bu§ 21 dnr KS2018-302 

Information om SKUA - riktade insatser för att stärka 
utbildningens kvalitet för nyanlända barn och elever och vid 
behov för barn och elever med annat modersmål än svenska 

Skolverket och kommunen har sedan 2018 en samverkan inom ramen 
för riktade insatser för att stärka utbildningens kvalitet för nyanlända 
barn och elever och vid behov för barn och elever med annat modersmål 
än svenska. Kommunen har tilldelats ekonomiskt stöd från skolverket 
under samverkansperioden för att genomföra kompetenshöjande 
insatser. 

Kommunen har ett antal utsedda personer så kallade SKUA-utvecklare 
som på 10 % av sin tjänstetid ska arbeta med att utbilda andra lärare i 
förhå llningssättet som samverkansprojektet syftar t ill att stärka. 
Samverkansperioden tar nu slut men kommunen kommer ta med sig det 
man lärt sig inom projektet även i framtiden. 

Ordförande tackar för informationen. 

Protokollsutdrag till 



NORA KOMMUN SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Barn- och ungdomsutskottet 2021-09-28 28 

Justerares sign 

Utdragsbestyrkande 

Bu§ 22 dnr KS2021-047 

Information återkoppling VFU inom skolan 

Nora kommun har avtal med universitetet för att ta emot studenter i 
förskola och högstadieskola men inte i grundskola. Anledningen till att 
avtal inte finns inom grundskola är att kommunen inte har tillräckligt 
många utbildade handledare som universitetet kräver. Verksamheten 
arbetar på att få fram fler som kan vara handledare för att kunna teckna 
avtal med universitetet. 

Ordförande tackar för informationen. 

Protokollsutdrag till 
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Sammanträdesdatum Sida 
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Justerares sign 

Utdragsbestyrkande 

Bu§ 23 dnr KS2019-224 

Information nuläget i processen kring nya Karlsängskolan 

Kommunstyrelsen beslutade§ 99/2021 att tilldela White arkitekter AB 
uppdraget att genomföra en förstudie för hela Karlsängsområdet där ny 
högstadieskola ingår. White arkitekter har tagit fram en processplan med 
tidsangivelser som presenteras på dagens sammanträde. Planen är att 
arbetet med förstudie har sin gång för att kunna ha en programhandling 
framtagen hösten 2022, att bygglovshandlingar är framtagna samt 
upphandling genomförs under 2023 för att kunna påbörja byggnation 
under år 2024. 

Skolchefen kommer kontinuerligt att återkoppla till barn- och 
ungdomsutskottet under processens gång. 

Ordförande tackar för informationen. 

Protokollsutdrag till 
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Sammanträdesdatum Sida 
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Justerares sign 

.Co 
Utdragsbestyrkande 

Bu§ 24 dnr KS2021-046 

Information från skolchefen 

-Tillsättning av förstelärartjänster och förutsättning för förstelärares 
arbete 
I nuläget pågår processen med att tillsätta förstelärare. Lärare har sökt 
till detta och urvalsprocessen pågår. 

Det ska skapas en central förstelärargrupp med regelbundna träffar som 
en pedagogisk Think-tank som sedan ska jobba upp ett förhållningssätt 
som stöd och hjälp för alla lärare. Det ska vara ett gemensamt arbetssätt 
för alla skolorna i kommunen. 

Det är ett utökat uppdrag för den enskilde läraren och denne ska ha ett 
tydligt mandat. Förstelärare är mentorer för nya lärare. 

-Projekten Skottlandsmodellen och en väg in 
Projekten syftar till att tidigt upptäcka barn och familjer i utsatta 
situationer för att kunna förebygga senare problematik. Det är ett 
samarbete mellan skola och socialtjänst. Kommunen har blivit utvald att 
ingå i ett projekt kring detta med projektledare. 

-Skolans kvalitetsarbete (SKA) 
Kvalitetsledningssystemet Stratsys kommer användas för skolans 
kvalitetsarbete. Ett årshjul ska finnas i systemet som ett stöd för 
ledningen med vad som ska göras när under året. I nuläget utbildas 
rektorsgruppen i Stratsys. 

-Förskolan Soltunet läggs ned 
Kommunfullmäktige beslutade §69/2021 att lägga ned Soltunets förskola 
den 7 oktober 2021 , att ena avdelningen flyttas till förskolan 
Sparvugglan och andra avdelningen erbjuds plats i annan förskola i 
kommunen. lnformationsmöte ska genomföras med vårdnadshavare för 
övergång till Sparvugglan och andra förskolor för barnen. 

Ordförande tackar för informationen. 

Protokollsutdrag till 
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Utdragsbestyrkande 

Bu§ 25 dnr KS2021-449 

Information angående kontaktpolitiker 

Under coronapandemin har det varit svårt för politikerna att genomföra 
studiebesök inom verksamheterna på grund av restriktioner. Därmed 
har den stående punkten om information från kontaktpolitiker pausats 
på Barn- och ungdomsutskottets dagordning. Men nu när 
restriktionerna hävs kan punkten tas upp igen på dagordningen och 
politikerna har större möjlighet att genomföra studiebesök i 
verksamheterna. 

Det har dock skett ett par förändringar både i form av nya enhetschefer 
och nya politiker i utskottet sedan restriktionerna infördes. 
Nämndsekreteraren kommer uppdatera listan för kontaktpolitiker och 
skicka ut den till kontaktpolitiker och tjänstemän. 

Ordförande tackar för informationen. 

Protokollsutdrag till 
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