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Information av rektorerna om betygsresultat och enheternas nuläge 

Monica Aspemyr, rektor Karlsängsskolan, informerar om meritvärden för 
2020. Värdena har ökat från föregående år. Flickornas meritvärde är 
högre äinln pojkarnas, vilket återspeglar andra resultat i andra skolor, 
inte bara i Sverige utan i västvärlden. Gymnasiebehörigheten har ökat 
jämfört med 2019, men fortfarande lite lägre jämfört med till exempel 
2017 och 2018. 

Det har varit en speciell vår, och är fortfarande, och det kan eventuellt 
vara en förklaring till högre betyg. En tes är att i och med att eleverna 
har varit hemma mer än vanligt och därmed också studerat mer än van
ligt. 

Vad det gäller minst betyg E i engelska, matematik och svenska så har 
det varit en markant ökning jämfört med tidigare år, vilket är väldigt vik
tigt med tanke på behörigheter. Har bland annat jobbat med "matte
stuga", sommarskola och andra olika typer av insatser som nu har börjat 
ge effekt. För 2020 har 73,3 procent av eleverna betyg i alla ämnen jäm
fört med 2019 då det var 68, 1 procent. 

De flesta eleverna söker till samhällprogrammet på gymnasiet, därefter 
ekonomi och natur. Av de praktiska programmen är det fordon som är 
mest populärt. Den vanligaste skolan är Lindeskolan i Lindesberg och 
därefter Virginska gymnasiet och Rudbecksgymnasiet i Örebro. 

Jimmy Jansson, biträdande rektor As och Järnboås skola, informerar om 
meritvärdena. För As skola finns det en god studiekultur, men som i 
andra skolor så är det flickorna generellt som har ett högre meritvärde 
jämfört med pojkarna. 

Både Järnboås och As är väldigt små enheter och statistiken kan därför 
skilja sig ganska mycket år från år. 

Peter Nilsson, rektor Lärkeskolan, Gyttorpsskolan, Järnboås och As 
skola, informerar vidare och särskilt kring betygssystemet och de förslag 
på ändringar som diskuteras nu i en utredning som har överlämnats till 
utbildningsministern. 
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Anders Forsberg, rektor Järntorgsskolan, redovisar en markant ökning 
av meritvärdet för 2020. Anledningarna till detta är flera, men en faktor 
är troligen att klassföreståndarna har fått vara med sina klasser under en 
längre period vilket har medfört att de har kunnat arbeta med eleverna 
mer systematiskt och har en god personkännedom. Under läsåret har 
det varit en hög frånvaro i personalgruppen p g a sjukdom och vård av 
barn. Det är fortfarande en del frånvaro som påverkar enheten. 

Ca 40 procent av elevgruppen har ett annat modersmål än svenska och 
det finns ett stort behov av undervisning i svenska som andraspråk. 
Budget för 2020 i obalans och det befaras ett underskott vid årsskiftet. 

Ordföranden tackar för informationen. 
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Bu§ 18 dnr KS2020-37 4 

Uppdrag angående utredning om Järnboås förskola 

Ledamöter och ersättare i barn- och ungdomsutskottet har fått skrivelser 
om förskolesituationen i Järnboås. I dessa beskrivs bland annat en pro
blematik med stora barngrupper, barn som står i kö till förskolan i 
Järboås och som i dagsläget inte får önskad plats samt att de hänvisas 
till andra förskolor i kommunen. Mot bakgrund av inkomna synpunkter 
beslutade Kommunstyrelsen vid sammanträdet 2020-09-09 att kommun
direktören får i uppdrag att utreda beläggningen på förskolan i Järnboås 
nu och i framtiden och ta fram förslag på flexibla åtgärder samt att ären
det ska redovisas på sammanträdet med barn- och ungdomsutskottet 
den 13 oktober 2020. 

Det finns ingen kö till våra förskolor i dagsläget, alla som sökt plats har 
fått erbjudande om plats eller kommer att få, vilket innebär att Nora kom
mun uppfyller lagkrav om erbjudande om plats inom fyra månader. Nora 
kommun kan inte, likt många andra kommuner, erbjuda förstahandsal
ternativet av specifik förskola i första läget. Om vårdnadshavaren tackar 
nej till erbjuden plats, för att ställa sig i byteskö och avvakta till ledig 
plats uppstår i specifik förskola, gäller inte fyramånadersregeln då det 
inte är möjligt att garantera när plats blir ledig. För att säkerställa att 
kommunen kan erbjuda förskoleplats inom fyra månader efter att ansö
kan inkommit är köerna för nyintagning och omplacering till förskola upp
delad i olika köer. Kön för nyintagning prioriteras men kön för omplace
ring hanteras också aktivt. Totalt i kommunen står i nuläget 14 barn i by
teskö till sitt förstahandsalternativ. Inför janunari-mars 2021 finns totalt 28 
som söker plats till kommunens förskolor. Hantering av dessa ansök
ningar är nu under planering. 

När det gäller Jä¾ oås förskola nu i höst 2020, är det två barn som står i 
kö och som endast vill ha Jär'e>oås och där vårdnadshavare har tackat 
nej till annan erbjuden plats. Två barn har börjat i annan förskola i Nora, 
men står i byteskö till Järnboås. 4 barn står nu i kö till Järnboås förskola 
inför 2021 samt 2 stycken som står i byteskö. Totalt har vi 6 barn i kö.Ti-_ 
digare år har kommunen kunnat erbjuda alla som vill, en plats vid 
Jäfboås förskola. 

Nora kommun har beslutat en budget för åren 2020-2022 med reduce
ringskrav för en budget i balans. Området förskola/skola ·har ett reduce
ringskrav på totalt nio miljoner kronor under perioden. För att skapa de 
bästa förutsättningarna för att vidta kloka, hållbara åtgärder över tid och 
med förändringar som blir minst sårbara för våra medborgare i kommu
nen, krävs ett helhetsgrepp i arbetet. Därav blir det svårt att föregå bud
getarbetet med specifika delområden som till exempel i Järnboås, där vi 
i dagsläget inte kan bedöma hur det påverkar helhetsutbudet. 

/) 
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En tillfällig satsning skulle dessutom späda på ett redan stort reduce
ringsbehov och risken finns att verksamheten också utsätts för flera för
ändringar under kort tid. 
Det har också funnits och finns ett behov av att se över hela förskole
strukturen för ett optimalt resursanvändande inbegripet politiska ställ
ningstaganden vad gäller satsning på landsbygd och stad. 

För att kunna hantera frågan om Järnboås förskola på ett bra sätt i för
hållande till hela förskolestrukturen och till reduceringsarbetet föreslås 
att utredningen hänskjuts till budgetarbetet inför 2021-2023. 

Solveig Oscarssson (S), Bengt Svensson (M) och t f skolchef Karin 
Björkmadträffade representanter för vårdnadshavare i Järnboås den 12 
oktober 1020 öch diskuterade bland annat både tillfälliga och perma
nenta lösningar. 

Tillförordnad skolchef Karin Björkman presenterar ett förslag till beslut 
för barn- och ungdomsutskottet som innebär att kommundirektören får i 
uppdrag att utreda beläggningen på förskolan i Järnboås och övriga för
skolor nu och i framtiden och ta fram förslag på hållbara åtgärder i för
hållande till hela förskolestrukturen samt att utredningen hanteras i bud
getarbetet inför 2021-2023 och redovisas i samband med handlingar in
för budgetbeslut. 

Under ärendets hantering konstaterar utskottet att aktuellt förslag till be
slut inte ska tas upp för behandling idag, då utskottet önskar en redovis
ning utifrån det beslut som kommunstyrelsen fattade den 9 september 
2020, § 101, det vill säga att kommundirektören får i uppdrag att utreda 
beläggningen på förskolan i Järnboås nu och i framtiden och ta fram för
slag på flexibla åtgärder. 

Ordföranden tackar för informationen. 
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