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Sammantradesdatum
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Plats och tid

Hagby Ängar, 2021-03-23 kl 8.30-10.45

Beslutande

en ligt bifogad närvarolista.

Övriga deltagande

Sofie Nyh§n, rektor, § 9
Stina Myren , rektor, § 9
Anki Andersson , rektor, § 9
Madeleine Bertilsson, barnomsorgshandläggare, § 9
Kjell Alfredsson , skolskju1shandläggare, § 10
Kari n Björkman, tf skolchef
Isabell Landström , kommundirektör
Eva Stensson , sekreterare

Utses att justera

Hans Knutsson (S)

Justeringens

plats och tid
Under·

skrifter

Sekreterare
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Paragrafer

Eva s.tensson

Ordförande
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Solveig' Oscari>Son (S)

Justerande
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Hans Knutsson

ANSLAG/BEVIS
Protokollet ar justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag
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Kommunstyrelsens kansli, Tingshuset
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Solveig Oscars on , ordförande
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Information om coronaläget inom bildningsområdet
Tf skolchefen informerar om coronaläget inom bildningsområdet. Det är ett
bra läge just nu. Risk- och konsekvensanalyserna uppdateras hela tiden.
För närvarande finns inga pandemifall i organisationen.
På Järntorgsskolan var det under en period stor frånvaro på grund av
pandemin och annan frånvaro i anslutning till pandemin.
I samband med sportlovet vädjades till vårdnadshavarna att inte ha barnen
på fritids vilket fungerade bra. Fritids stänger aldrig men det är bra med så få
barn som möjligt på plats.
På Karlsängskolan är lokalerna trånga och det är svårt att hålla avstånd.
Efter jullovet har man haft distansundervisning med hälften av eleverna på
plats. De elever som går i årskurs 9 prioriteras att få vara på plats eftersom
de slutar till våren .
Ordföranden tackar för informationen.
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Information om förskolans uppdrag och statistik över tid
Förskolornas rektorer berättar om förskolans uppdrag. Förskolans styr
dokument är bland annat skollagen som reglerar de rättigheter och skyldig
heter barn och deras vårdnadshavare har. Läroplanen Lpfö 18 beskriver
förskolans värdegrund, vad barnen ska få möta under sin tid i förskolan samt
vilket ansvar rektor och förskollärarna har.
Allmänna råd är ett annat styrdokument. Det handlar om förskolans styrning
och ledning, planering och genomförande av utbildningen, samarbete med
hemmen och tillsyn över förskolor. Barnkonventionen är också ett viktigt
styrdokument.
Förskoleverksamhetens ledningsstruktur ska ses över i samband med att en
av rektorerna går i pension till hösten. Motiveringen för en förändrad
ledningsstruktur är att hitta samordningsvinster.
Huvudsyftet är att slå ihop två närliggande förskolor och samla resurser för
barn med multihandikapp under rektor med specialpedagogkompetens. De
två förskolor som har flest flerspråkiga barn hamnar under en gemensam
rektor, vilket gynnar barnens utveckling. Dessutom kommer stödfunktioner
att arbeta under gemensam rektor och får därmed tillhörighet i ett gemen
samt arbetslag.
Barnomsorgshandläggaren informerar om statistiken för mars månad.
I kommunens tio förskolor finns det 492 barn inskrivna. Inom pedagogisk
omsorg finns 13 barn inskrivna och på Solberga AB finns 51 barn inskrivna.
Dessutom är fem barn placerade i andra kommuner.
Under pandemin har närvaron bland barnen varit bättre än annars. De barn
som varit på plats har varit friskare och det har varit färre barn sjuka i andra
sjukdomar, t ex maginfluensa.
Köerna för nyintagning och omplacering till förskolan är delad i olika köer. På
så sätt säkerställs att kommunen kan erbjuda förskoleplats senast inom fyra
månader efter att ansökan kommit in. Kön för nyintagning prioriteras. Men
kön för omplacering hanteras också aktivt.
Ordföranden tackar för informationen.
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Aterkoppling på ekonomiska och juridiska frågor angående
skolskjutsområden
Barn- och ungdomsutskottet behandlade ärendet om förslag att inrätta
skolskjutsområden den 26 januari 2021, § 4. Nora kommun har förändrat
skolans upptagningsområden från fem områden till ett. Det har gett effekter
på möjligheten att tillhandahålla skolskjutsar och med anledning av detta har
en översyn gjorts som har till mål att inrätta skolskjutsområden.
De tre utgångspunkterna har varit att skapa rimliga resvägar och restider för
eleverna. Skapa en lämplig fördelning av potentiellt elevunderlag och att
förenkla organisationen av skolskjutsarnas turer både strukturellt och
kostnadseffektivt.
Ärendet skulle behandlas på kommunstyrelsen den 20 februari 2021 men
utgick för att beredas ytterligare.
Skolskjutshandläggaren informerar om de ekonomiska och juridiska
aspekterna. Om kommunen inte inför skolskjutsområden kan kommunen bli
tvungen att ordna med skolskjuts till elever som inte går i "sitt" skolområde.
Det kan innebära att eleverna måste byta buss och att det blir långa turer
och många kilometer för bussarna. Det blir ekonomiskt ohållbart. Om skol
skjutsområden införs kan kommunen sparat ca 1,5 miljoner kronor per läsår.
Kommunen har fortsatt skyldighet att tillhandahålla skolskjuts till elever med
växelvis boende.
Ordföranden tackar för informationen.
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Skolchefen informerar
En av förskolans rektorer går i pension i höst efter 43 år i Nora kommun.
Sista arbetsdag är den 11 juni. Rekrytering pågår och den nya skolchefen
deltar i arbetet.

Inom förskolorna förekommerfrånvaro på grund av covid-19 men inte så
mycket på grund av andra sjukdomar.

Arbete mot kränkningar inom skolan är ständigt pågående. Kränkningar ska
alltid anmälas till huvudmannen, dvs till individnämnden. Skolinspektionen
anser att Nora kommun har gjort som man ska.
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Närvaro-och omröstningslista
Barn- och ungdomsutskottets sammanträde 2021-03-23
Närv,

Närv,

beslut

ej be

Ledamöter

slut

Solveig Oscarsson (S)

X

Margareta Eriksson (S)

X

Hans Knutsson (S)

X

Bengt Svensson (M)

X

Birgitta Borg (l)

X

Jan Rylander (NP)

X

Maria Blomqvist (LPo)

Ersättare
Ulla Bergström (S)
Jörgen Säteraas (C)
John SundelI (KD)
Conny Alfredsson (SD)

X

Närvarorätt
Tom Rymoen (M)
Pia- Maria Johansson(lPo)

Antal

7

Omröstningar

I§
Ja

I§
Nei

Avs Ja

Nej

Avs

