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Barn- och utbildning
Skolråd - Minnesanteckningar
Föräldrarepresentanter: Anna-Lena Göransson – Svenstaviks skola, Åsa Jonsson –
Svenstaviks skola, Åsa Morlind – Rätans skola, Christina Andersson – Åsarna skola
Barn- och utbildningsutskottet: Mikael Abramsson, Torsten Medalen, Elise Ryder-Wikén,
Maj-Lis Saur
Barn- och utbildningschef Anneli Olofsson samt Verksamhetsutvecklare för barn och
utbildning Charlotte Helgesson. Fackliga representanter: Therese Martebo – Lärarnas
Riksförbund

• Skolinspektionens tillsynsrapporter
Breddad tillsyn på alla skolor förutom Myrvikens skola och Fjällgymnasiet
Genomgång av resultatet från huvudmannens inspektion. Övergripande
brister i kommunen: Likvärdig utbildning, rektors anmälningsplikt,
Organisering av vuxenutbildningen, Elevhälsans förebyggande arbete,
Mottagande i grundsärskolan och gymnasiesärskolan, Kvalitetsarbete.
Uppföljning av beslut 8 maj Gymnasiet, 1 september Grundskolorna, 15
oktober Kommunbeslutet, vux, förskola och fritidshem.
Nya regler för åtgärdsprogram väntas komma i sommar.
Kvalitetsarbete, ska bygga på de uppgifter som framkommer i
verksamheternas kvalitetsarbete. Kravet på kvalitetsredovisning är borttaget,
men kvalitetsarbetet ska dokumenteras. Ska utvärderas kontinuerligt.
Kvalitetsarbetet startar i klassrummet.
Vill ni läsa mer? Se www.skolinspektionen.se och klicka er fram till
kommun och/eller enskilda skolor.
• Budget
På grund av sjunkande befolkningsantal ska besparingsförslag tas fram.
Olika förslag har presenterats av tjänstemän för politiker. Arbetet fortsätter
under sommar/höst. Presentation har också gjorts för utökning av budget
utifrån behov.
• Organisation kring utbildning för nyanlända
Utbildning för nyanlända ska samordnas. En mottagningsstation ska inrättas
i Regnbågen där kartläggning görs för att därefter slussas ut till olika
klasser. Viktigt att nyanlända får förutsättningar att klara av alla ämnen.
• Rekryteringsläget
Stora behov finns. Diskussion kring olika sätt att rekrytera. Hur får vi
läraryrket mer attraktivt? Vi behöver prata positivt om skolan. Ambition att
skriva något positivt om skolan så att vi syns i media.
• Elevtabell
Anneli visar diagram över framtiden. Se nästa sida.
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• Övriga frågor:
Ansökan om ledighet. Diskussion kring olika skolors hantering av ledighet.
Nytt möte måndag 29/9 18:30
Anteckningar förda av Charlotte Helgesson

