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Ändringar i dagordningen 

Förslag till beslut 
Ingemar Kihlström (KD) föreslår att följande ärende läggs till dagordningen: 

• Information om vuxenutbildningen. 

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om förslaget antas och finner att så sker. 

Bildningsnämndens beslut 
Följande ärende läggs till dagordningen: 

1. Information om vuxenutbildningen. 
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Information om vuxenutbildningen 

Sammanfattning 
Åsa Nätterlund, rektor för den gemensamma vuxenutbildningen i Vårgårda och 
Herrljunga kommuner, informerar nämnden om vuxenutbildningens nuvarande 
och framtida verksamhet. En nyhet i kursutbudet är SFI-matematik (SFI står för 
svenska för invandrare) som är en kurs för studerande som har matematiska för
kunskaper, men inte tillräckliga svenskkunskaper för ordinarie kurser i matema
tik. I januari 2019 startar en barnskötarutbildning som består av två terminers 
studier. 

Vuxenutbildningen försöker anpassa sitt utbildningsutbud efter de kompetenser 
som arbetsgivare i Herrljunga och Vårgårda kommuner efterfrågar. 

Den 1 9 november håller den gemensamma vuxenutbildningen öppet hus i Herr
ljunga. 

Informationen läggs till handlingarna. 

Uldragsbeslyrkande 
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BN § 122 DNR UN 187/2018 

Riktlinjer för ansökan om skolpeng för gymnasiestudier vid 
svenska utlandsskolor 

Sammanfattning 
Inom Sjuhärads Gymnasiesamverkan erbjuder ett antal kommuner möjlighet att 
studera på en svensk skola utomlands. Studierna omfattar ett läsår i årskurs 2 el
ler 3. Elev och vårdnadshavare tar själva kontakt med den svenska utlandsskolan 
för information om utbildningsplats, ansökan, boende, elevavgifter, mat etc. De 
utlandsskolor som är aktuella finns i Bryssel, ruengirola, London, Madrid, Nai
robi och Paris. Samtliga skolor ska följa svensk skollag, gymnasieförordning, lä
roplan och kursplaner samt ha Skolverket som tillsynsmyndighet. Erbjudandet 
avser inte elever som flyttar med sin familj, någon av vårdnadshavarna eller an
nan närstående till berörd ort. 

Ekonomisk bedömning 
Interkommunal kostnad: Utgår på samma grunder som ersättningen för motsva
rande utbildning för elevs programkostnad på friskola eller interkommunal er
sättning till annan kommun. 
Inackorderingstillägg: Beräknat på bidrags beloppet för innevarande läsår, 20 4 75 
kr. Reseersättning: Ersättning för den billigaste flygresan till och från studieorten. 

Beslutsunderlag 
Ordförandeskrivelse i ärendet daterad 2018-10-19 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2018-10-16 
Riktlinjer för ansökan om skolpeng för gymnasiestudier vid svenska utlandssko
lor 

Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till beslut: 

• Riktlinjer för ansökan om skolpeng för gymnasiestudier vid svenska ut
landsskolor antas. 

Ordförandeberedningens förslag till beslut: 

• I enlighet med förvaltningens förslag till beslut. 

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om ordförandeberedningens förslag till beslut antas och fin
ner att så sker. 

Bildningsnämndens beslut 
I. Riktlinjer för ansökan om skolpeng för gymnasiestudier vid svenska ut

landsskolor antas (bilaga 1, BN § 122/2018-11-05). 

Expcclicnis till: Skoladminis11alö1 och 1cklor vid KunsbpskHllan 

Juslerandes "f'~ 

1fk 
Uldragsbeslyrkande 
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Bildningsnämndens sammanträdesplan 2019 

Sammanfattning 
För en effektiv ärendeprocess har förslag på sammanträdesplan för 2019 tagits 
fram. Kommunfullmäktige har föreslagit nämnderna att fastställa sammanträdes
tiderna/styrplanen (KF § 115/2018-09-04). En gemensam sammanträdesplan för 
kommunfullmäktige, kommunstyrelse och nämnder gör att förvaltning och poli
tik på ett överskådligt sätt kan planera verksamheten och de kommunala besluts
processerna och därmed optimera ärendeflödet i organisationen. Bildningsnämn
dens sammanträdesdagar har tagits fram med beaktande av bland annat budget
processen och internkontrollprocessen. 

Sammanträdestid föreslås fastställas till kl. 15.00. Bildningsnämnden för nästa 
mandatperiod kan vid behov fatta beslut om annan sammanträdestid. 
Sammanträdesdatum för bildningsnämnden föreslås vara: 
28 januari 
25 februari 
25 mars 
6 maj 
10 juni 
26 augusti 
30 september 
4 november 
9 december. 

Bes I utsunderlag 
Ordförandeskrivelse i ärendet daterad 2018-10-19 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2018-10-17 
Kommunfullmäktige § 115/2018-09-04 
Sammanträdesplan 2019, årshjul 

Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till beslut: 

• Sammanträdesplan/styrplan 2019 för bildningsnämnden fastställs 

Ordförandeberedningens förslag till beslut: 
• I enlighet med förvaltningens förslag till beslut. 

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om ordförandeberedningens förslag till beslut antas och fin
ner att så sker. 

Uldragsbeslyrkande 
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Bildningsnämndens beslut 
1. Sammanträdesplan/styrplan 2019 för bildningsnämnden fastställs. 
2. Sarnrnanträdestid fastställs till kl. 15.00. 
3. Sarnrnanträdesdatum för bildningsnämnden för 2019 fastställs till: 

28 januari 
25 februari 
25 mars 
6 maj 
10 juni 
26 augusti 
30 september 
4 november 
9 december. 
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BN § 124 DNR UN 293/2017 622 

Svar på motion om fria pedagogiska måltider 

Sammanfattning 
Elin Hegg (MP) inkom 2017-11-27 med en motion med förslaget att " Herrljunga 
kommun inför fria pedagogiska måltider för personal inom skola och förskola" . 
Kommunfullmäktige remitterade motionen till bildningsnämnden för beredning 
(KF § 144, 20 I 7-12-12). Motionen återremitterades till bildningsnämnden i 
kommunfullmäktige 2018-09-04 (KF § 90) för att utreda kostnader för den per
sonal som bedöms behöva äta pedagogiska måltider. 

Utifrån att främja Herrljunga kommun som arbetsgivare och att vara en attrakti v 
arbetsgivare så ligger motionen i linje med att stärka det arbetet. Förvaltningen 
anser att det skulle vara positivt för förvaltningens medarbetare att få möjlighet 
att äta gratis pedagogiska måltider. Utifrån den ekonomiska beräkningen och de 
budgetförutsättningar som ligger för 2019 (BN § 110/2018-10-01 § 110) bedö
mer dock förvaltningen att motionen bör avslås. Förvaltningens bedömning är att 
införande skulle kosta 370 tkr/år att genomföra. Ämnar kommunfullmäktige ge
nomföra motionen ser förvaltningen att detta görs med full kostnadstäckning. 

Bes I utsunderlag 
Ordförandeskrivelse i ärendet daterad 2018-10-1 9 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2018-10-11 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2018-05-18 
Kommunfullmäktige § 90/2018-09-04 
Motion om införande av fria pedagogiska måltider, 2017-11-27 

Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till beslut: 

• Bildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige avsl å motionen. 

Ordförandeberedningens förslag till beslut: 
• I enlighet med förvaltningens förslag till beslut. 

Robert Andersson (S) föreslår att bildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige 
bifalla motionen och äskar medel för genomförande. 

Ingemar Kihlström (KO) föreslår att Robert Anderssons (S) förslag avslås och att 
bildningsnämnden beslutar i enlighet med ordCörandcberedningcns förslag till be
slut. 

Beslutsgång 
Ajournering begärs . 

Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att bildningsnämnden be
slutar i enighet med Ingemar Kihlströms (KD) förslag. 

Uldragsbes\yrkande 

ifl 
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Fortsättning BN § 124 

Omröstning begärs . 

Ordförande ställer följande propositionsordning: 
Ja= i enlighet med Ingemar Kihlströms (KD) förslag . 
Nej =i enlighet med Robert Anderssons (S) förslag 

Sid 9 

Med 4 ja-röster och 5 nej-röster finner ordföranden att bildningsnämnden beslu
tar i enlighet med Robert Anderssons (S) förslag (omröstnings bilaga 1, BN § 
124/2018-11-05). 

Bildningsnämndens beslut 
1. Bildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige bifalla motionen och äs

kar medel för genomförande. 

Reservation 
Ingemar Kihlström (KD), Carin Martinsson (M), Brita Hårsmar (C) och Christina 
Glad (KV) reserverar sig mot beslutet till förmån för Ingemar Kihlströms (KD) 
förslag. 

Expedieras till Kn1111111111l'ull111äkligc 
Ffir k.iinncdorn 
till: 

Jus!erandes r i~ 

111 



~ ~ HERRLJUNGA KOMMUN 

BILDNINGSNAMNDEN 

Juslerandes 'J'1/ 

/t( 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sid 10 
2018-11-05 

BN ~ 125 DNR UN 189/2018 

Sponsring av IK Friscopojkarna 

Sammanfattning 
Ett nytt ärende kring sponsring har aktualiserats för bildningsnämndens del. IK 
Friscopojkarna önskar använda Altorpskolans lokaler med anledning av Luciacu
pen den 8-9 december 2018. Kommunstyrelsen beslutade 2017-10-23 om att in
föra en riktlinje avseende sponsring för Herrljunga kommun (KS § 183). Likt av
talet som beslutades om för GK Frivoltens del, BN § 44/2018-03-26, föreslår 
förvaltningen att IK Friscopojkarna sponsras med hyran för lokalerna för Altorp
skolan men att föreningen får bekosta utökningen av städ, förbrukningsmaterial, 
vaktmästeri, taggar och övrigt slitage och skadegörelse som härleds till cupen. 

Som motprestation får bildningsnämnden kostnadsfritt tillgång till IK Friscopoj
karnas plan en gång per termin (två gånger per år). Förvaltningens avvägning ba
seras på det faktum att elevpengen inte ska bekosta kommersiellt drivna idrottse
venemang, utan gå till undervisning. 

Beslutsunderlag 
Ordförandeskrivelse i ärendet daterad 2018-10-1 9 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2018-10-17 

Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till beslut: 

• Bildningsnämnden sponsrar IK Friscopojkarna genom avgiftsfritt nytt
jande av lokaler i samband med Luciacupen 2018. 

• Kostnader för städ, förbrukningsmaterial, vaktmästeri, taggar, övrigt sli
tage och skadegörelse debiteras IK Friscopojkarna i efterhand. 

• Sponsringsavtal med IK Friscopojkarna tecknas i enlighet med kommu
nens riktlinjer. 

Ordförandeberedningens förslag till beslut: 
• I enlighet med förvaltningens förslag till beslut. 

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om ordförandeberedningens förslag till beslut antas och fin
ner att så sker. 

Bildningsnämndens beslut 
1. Bildningsnämnden sponsrar IK Friscopojkarna genom avgiftsfritt nytt

jande av lokaler i samband med Luciacupen 2018. 
2. Kostnader för städ, förbrukningsmaterial, vaktmästeri, taggar, övrigt sli

tage och skadegörelse debiteras IK Friscopojkarna i efterhand. 
3. Sponsringsavtal med IK Friscopojkarna tecknas i en! ighet med kommu

nens riktlinjer. 

Utdragsbestyrkande 
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Expc1licras till: 
Fiir l;.ihrncdom 
till: 

I K F1 iscopojkm1rn , KHtebo 52491 Het rl ju11g• 
Tekniska l'ö1val111i11ge11, J-le111jung<1 kommun 

Sid 11 
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BN § 126 DNR UN 186/2018 

Kvalitetsrapport Måluppfyllelse i gymnasieskolan vårterminen 
2018 

Sammanfattning 
Att följa upp och analysera måluppfyllelsen inom gymnasieskolan är en del i det 
systematiska kvalitetsarbetet för bildningsnämndens verksamhet ( 4 kap. 3 § skol
lagen 2010:800). Enligt 5 § ska inriktningen på det systematiska kvalitetsarbetet 
enligt 3 och 4 §§ vara att de mål som finns för utbildningen i denna lag och i 
andra föreskrifter (nationella mål) uppfylls. Utifrån genomförd analys ska hu
vudmannen identifiera utvecklingsområden och därefter besluta vilka insatser 
som ska prioriteras för att de nationella målen ska uppfyllas. 

Herrljunga kommun har en gymnasieskola, Kunskapskällan, som är belägen i 
Herrljunga centralort. Skolan har sammanställt och analyserat elevernas resultat 
för vårterminen 2018. Gymnasieskolan i Herrljunga kommun har en relativt god 
måluppfyllelse. Framförallt gäller detta genomströmning av elever generellt, men 
kanske främst de yrkesförberedande programmen, samt måluppfyllelse inom de 
högskoleförberedande programmen. Vid föregående uppföljning slog huvud
mannen fast att Kunskapskällan borde stärka genomströmningen vid IM
programmet. Under föregående år har fler elever tagit steget över till de nation
ella programmen, vilket bör ses som positivt. Detta utvecklingsbehov kvarstår 
dock även för kommande år. Utöver detta bör Kunskapskällan arbeta vidare med 
att utveckla extra anpassningar och särskilt stöd för att fler elever ska nå ett god
känt betyg redan vid första försöket, samt att undervisningen behöver utvecklas 
så att fler elever når de högre betygen A och B. 

Beslutsunderlag 
Ordförandeskrivelse i ärendet daterad 2018-10-19 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2018-10-17 
K valitetsrapport Måluppfyllelse i gymnasieskolan vårterminen 2018, 2018-10-17 

Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till beslut: 

• K valitetsrapporten och utpekade utvecklingsområden godkänns. 

Ordförandeberedningens förslag till beslut: 
• I enlighet med förvaltningens förslag till beslut. 

Beslutsgäng 
Ordföranden frågar om ordförandeberedningens förslag till beslut antas och fin
ner att så sker. 

Bildningsnämndens beslut 
1. K valitetsrapporten och utpekade utvecklingsområden godkänns . 
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Information om upprättade likabehandlingsplaner 2018 

Sammanfattning 
Erik Thaning, utvecklingsledare, och Bodil Jivegård, bildningschef, informerar 
nämnden om kommunens skolor och förskolors upprättade likabehandlingsplaner 
för läsåret 2018/2019. 

Huvudmannen ska årligen se till att det upprättas en plan med översikt över de 
åtgärder som behövs för att förebygga och förhindra kränkande behandling av 
barn och elever. Huvudmannen ska vidare säkerställa att det inom ramen för 
vaije särskild verksamhet bedrivs ett målinriktat arbete för att motverka krän
kande behandling av barn och elever. 

Rektor och förskolechef har på delegation, 1.12 bildningsnämndens delegations
ordning, uppdraget att under året upprätta en likabehandlingsplan. Likahand
lingsplanerna redovisas till bildningsnämnden för att informera nämnden om en
heternas arbete med likabehandling, samt förebygga och förhindra kränkningar. 

Samtliga likabehandlingsplaner är upprättade. Förvaltningen har under senaste 
året verkat för att stärka arbetet med att motverka diskriminering, liksom att 
skapa en enhetlig struktur för likabehandlingsplanerna. Det innebär bland annat 
att alla likabehandlingsplanerna nu är upprättade enhetsvis och inte avdelnings
v1s. 

Följande likabehandlingsplaner har upprättats : 

Likabehandlingsplan för Hors by förskola, upprättad 2018-08-23 
Likabehandlingsplan för Ugglans förskola, upprättad 2018-08-23 
Likabehandlingsplan för Mo Ila förskola, upprättad 2018-09-17 
Likabehandlingsplan för Mörlanda förskola, upprättad 2018-09-17 
Likabehancllingsplan för Eggvena förskola, upprättad 2018-03-05 
Likabehandlingsplan för Eriksbergs förskola, upprättad 2018-03-05 
Likabehandlingsplan för Hudene förskola, upprättad 2018-03-05 
Likabehandlingsplan för Od förskola, upprättad 2018-03-05 
Likabehandlingsplan för Eggvena skolbarnomsorg, förskoleklass och grundskola, 
upprättad 2018-10-23 
Likabehandlingsplan för Eriksberg fri tidshem och skola, upprättad 2018-10-23 
Likabehandlingsplan för Hudene skola, upprättad 2018-10-23 
Likabehandlingsplan för Ods skola, upprättad 2018-10-23 
Likabehandlingsplan Hors byskolan F-3 inklusive fri tidshem läsåret 2017/2018, 
upprättad 2018-09-05 
Likabehandlingsplan Horsbyskolan åk 4-6, upprättad 2018-10-12 
Likabehandlingsplan 2017-2018 för Mo Ila förskoleklass, grundskola och fri tids
hem, upprättad 2018-08-21 
Likabehandlingsplan 2017-2018 för Mörlancla förskoleklass , grundskola och fri
tidshem, upprättad, 2018-08-21 
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Fortsättning BN § 127 

Likabehandlingsplan för Grundsärskolan 5-9, upprättad 2018-10-29 
Likabehandlingsplan Altorpskolan, upprättad 2018-10-31 
Likabehandlingsplan Kunskapskällan, upprättad 2018-10-03 

Informationen läggs till handlingarna. 

Sid 14 
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Förvaltningschefen informerar 

Sammanfattning 
Bodil Jivegård, bildningschef, informerar nämnden om: 

• Att lärplattformen IST börjar införas i förskolorna under höstterminen 
2018 till följd av att utbildningsuppdraget i förskolan har stärkts. Den 23 
januari 2019 är förskolorna stängda på grund av utbildning av berörd per
sonal i verktyget. 

• Skolinspektionens beslut med anledning av en anmälan gällande Hudene 
skola. Det är inte visat att Herrljunga kommun och rektorn brutit mot 
skollagens bestämmelser om stöd till eleven och därför avslutas ärendet. 

• De elever vid Kunskapskällan som beviljats tillfälliga uppehållstillstånd 
enligt den så kallade gymnasielagen. Rektorn bedömer att detta kan ha en 
positiv effekt på elevernas närvaro. Många av eleverna har fått sin ålder 
uppskriven, men detta har inte meddelats skolan vilket medfört svårighet
er. Skolan måste aktivt be om att få se varje elevs LMA-kort (bevis på att 
personerna sökt asyl och får vistas i landet i väntan på beslut). 

• Den nästan färdigställda parkourbanan vid Altorpskolan. 
• Lokalsituationen på Ods skola. Den 6:6 a-anmälan enligt arbetsmiljölagen 

som gjordes av skyddsombud har resulterat i att den efterfrågade spor
mätningen genomförts. Resultatet kommer i mitten av november. Källa
ren är urstädad och ventilation är skapad i källare och grund. Bildnings
nämnden har redovisat vilka lokaler som behövs i Od. En arkitektfirma 
har av tekniska nämnden fått uppdraget att genomföra en förstudie rö
rande Ods skola. 

• 2019 års hyra för förskolan Lyckan. Modul hyran är väsentligt lägre än 
vad tekniska nämnden tidigare uppgivit. 

• Tekniska nämndens beslut att avveckla tillagning av måltider i Lyckans 
förskola. Från och med 2019-01-01 kommer maten tillagas i Altorpsko
lans kök och transporteras till förskolan. 

• Revisionsgranskning av samverkan mellan bildningsnämnden och social
nämnden gällande barn och unga i behov av stöd. Frågor som revisionen 
vill ha svar på är till exempel om det finns fungerande arbetsformer för 
samverkan mellan nämnderna och förvaltningarna på organisationsnivå. 

• Förändringar i bildningsförvaltningens ledning. Bildningschefen avslutar 
sin tjänst i slutet av april 2019. Rektorerna vid Kunskapskällan och 
Horsby F-3 avslutar sina respektive tjänster i januari 2019. Det finns ett 
behov av förstärkt ledning vid Horsbyskolan. Bildningschefen har kallat 
till förhandling enligt 11 § medbestämmandelagen med anledning av 
detta. 

• Att biblioteket har tilldelats ett bidrag om 450 tkr från Kulturrådet. En 
bibliotekariestudent har anställts och ska bland annat arbeta med "Internet 
drop-in" där besökare kan få hjälp med att hantera datorer, mobiltelel(rner 
och surfplattor. Vidare planeras en läs- och skrivstation för funktionshind
rade. 
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• Statsbidrag för åtgärder som syftar till att uppnå en likvärdig skola. Under 
2019 väntas bidragen uppgå till 3,6 miljoner kronor. Medlen har fördelats 
enligt den av bildningsnämnden antagna Plan för likvärdig skola. 

• Årets höstlovsaktiviteter. Bland annat har barn och unga i åldrarna 6- 15 
avgiftsfritt kunnat spela bordtennis och bowling samt ägna sig åt Fångar
na på fortet i simhallen och titta på Pettsson och Findus på bio. 

• Nyheter från personalavdelningen. Riktlinjer för utbildningskontrakt samt 
fritidsstudier (studier som anställda bedriver utanför arbetstid som kan ge 
ersättningar av varierande omfattning) har antagits. Vidare har en riktlinje 
för att kvarstå i tjänst efter 65 år blivit antagen. 

• Skolinspektionens besök i Herrljunga den 9 november 2018. På dagord
ningen står huvudmannadialog om utredningsskyldighet vid å ena sidan 
kränkande behandling och å andra sidan särskilt stöd samt huvudmannens 
klagomålshantering. 

• Ett dialogmöte mellan Södra hälso- och sjukvårdsnämnden (Västra Göta
landsregionen) och Herrljunga kommun den 15 november 2018. 

• Öppet hus och samrådsmöte mellan Herrljunga och Vårgårda kommuner 
angående den gemensamma vuxenutbildningen den 19 november. 

• En anmälan gällande elev vid Molla skola har inkommit till Skolinspekt
ionen den 23 oktober. Skolinspektionen har överlämnat anmälan till Herr
ljunga kommun för utredning enligt kommunens klagomålshantering. 
Svar ska redovisas till Skolinspektionen den 26 november 2018. 

Informationen läggs till handlingarna. 
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Meddelanden 

Följande meddelanden redovisades vid sammanträdet 

NR Meddelandeförteckning 

Ansökan om godkännande som 
huvudman för gymnasieskola 
vid Yrkesgymnasiet Borås i Borås 
kommun 

DNR 

UN postlista 
18/2018 

2 Skolinspektionens beslut med an- UN 22/2018 
ledning av anmälan gällande Hu-
dene skola i Herrljunga kommun 

3 KS § 163/2018-10-22 Fastställande KS 194/2018 
av internkontrollplaner 2019 för 
Herrljunga kommun 

4 KS § 165/2018-10-22 Riktlinjer för KS 196/2018 
informationssäkerhet i Herrljunga 
kommun 

5 Protokoll och anteckningar från 
FSG 2018-10-25 

6 KF § 132/2018-10-23 Svar på med- UN 75/2018 
borgarförslag om utbyggnad av 
Hudene skola 

7 KF § 133/2018-10-23 Delårsrap- UN 134/2018 
port/delårsbokslut för Herrljunga 
kommun 2018 

Bildningsnämndens beslut 
1. Meddelandena läggs till handlingarna. 

Sid 17 
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Anmälan av delegeringsbeslut under tidsperioden 2018-10-01 -
2018-11-05 

Följande delegeringsbeslut anmäldes vid sammanträdet. 

Nr Delegeringsbeslut DNR 

2 

3 

Delegeringsbeslut - Anmälnings- Lista på delegerings beslut förvaras 
ärenden fattade under tidsperioden hos bildningsförvaltningen, kom-
2018-10-01 - 2018-11-05 munhuset, Torget 1, Herrljunga. 

Delegerings beslut - Anmälan, 
fattade under tidsperioden 
2018-10-01 - 2018-11-05 

Delegeringsbeslut - Anställning, 
fattade under tidsperioden 
2018-10-01 - 2018-11-05 

Lista på delegeringsbeslut förvaras 
hos bildningsförvaltningen, kom
munhuset, Torget I, Herrljunga. 

Lista på delegeringsbeslut förvaras 
hos bildningsförvaltningen, kom
munhuset, Torget 1, Herrljunga. 

Bildningsnämndens beslut 
1. Redovisningen av delegeringsbeslut godkänns . 
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Herrljungaelever har möjlighet att studera utomlands 

Elever folkbokförda i Herrljunga, som studerar vid kommunal eller fristående gymnasieskola 
belägen i Sverige, har möjlighet att gå i svensk utlandsskola under ett år. Studierna omfattar ett 
läsår i årskurs 2 eller 3. Elev och vårdnadshavare tar själva kontakt med den svenska 
utlandsskolan för att få upplysningar om utbildningsplats, ansökan till skolan, boende, 
elevavgifter, mat etc. De utlandsskolor som är aktuella finns i Bryssel, Fuengirola, London, 
Madrid, Nairobi och Paris. 

På Skolverket www.skolverket.se (sök på: utlandsskolor) finns mer information om 
utlandsstudier samt adresser till skolorna. 

Följer svensk läroplan 
Skolorna ska följa svensk skollag, gymnasieförordning, läroplan och kursplaner samt ha 
Skolverket som tillsynsmyndighet. 

Krav för ansökan 
Erbjudandet avser elever folkbokförda i Herrljunga som studerar vid kommunal eller fristående 
gymnasieskola. Studierna omfattar ett läsår i årskurs 2 eller 3. Studierna avser utbildningar på 

något av programmen Ekonomiprogrammet, Humanistiska programmet, Naturvetenskaps
programmet eller Samhällsvetenskapsprogrammet. Erbjudandet avser inte elever som flyttar 
med sin familj, någon av vårdnadshavarna e I ler annan närstående ti 11 berörd ort. 

Möjliga studier 
Elev, vårdnadshavare och rektor för nuvarande skola bör tillsammans föra en dialog om elevens 
möjligheter att klara både undervisningen i önskad utlandsskola och att leva i den nya miljön 
under ett år. Elev och vårdnadshavare tar själva kontakt med den svenska utlandsskolan för att 
efterhöra möjligheten att få en utbildningsplats och begär, om så är fallet, att utlandsskolan 
bekräftar ti 11 nuvarande skola att plats finns. Godkännande av mottagande ska ske av rektor för 
svensk utlandsskola. Eleven kan därefter ansöka om att interkommunal ersättning för sina 
utlandsstud ier. 

Ansökan om interkommunal ersättning för utlandsstudier 
Sista ansökningsdag om skolpeng för studier på svenska skolan utomlands är den l februari. 
Ansökan lämnas till rektor på elevens nuvarande skola. 

Rektors bedömning 
Rektor gör en bedömning av elevens förutsättningar att klara utbildning utomlands . Rektor ska 
även ge sitt medgivande till att eleven som läser årskurs 2 i utlandsskola kommer att tas emot i 
årskurs 3 efter utlandsstudierna. 

2 
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U rva I och bes I ut 
Senast den 1 mars vidarebefordrar rektor ansökan om skolpeng för utlandsstudier vid svenska 
skolan till bildningsförvaltningen som sköter den slutliga handläggningen. Urvalet kommer att 
ske genom lottning om antalet sökande är tler än förvaltningens ekonomi medger. Beslut om 
beviljad skolpeng för studier på svenska skolan utomlands meddelas samtliga sökande i mitten 
av mars. Beslutet kan inte överklagas. Senast den 15 april ska eleven lämna skriftligt svar om 
den interkommunala ersättningen ska utnyttjas eller ej. Har inget svar inkommit den 15 april 
diskvalificeras eleven från möjligheten till skolpeng för utlandsstudier. 

Ersättning till utlandsskolan 
Ersättning till utlandsskolan utgår på samma grunder som den interkommunala ersättningen för 
motsvarande utbildning i Sverige. Den interkommunala ersättningen varierar beroende på 
program. Kostnader utöver den interkommunala ersättningen faktureras från utlandsskolan till 
familjen. 

Studiebidrag 
Eleven får själv ansöka om möjligheter till studiebidrag hos CSN. 

Inackorderi ngsti Il ägg 
Inackorderingsbidrag utgår månadsvis, september till maj, enligt gällande ersättningsnivåer. Vid 
frågor angående inackorderingsbidrag kontakta handläggare på bildningskontoret. 

Bidrag till resor 
Bidrag utgår för en resa till studieorten och en resa från studieorten med belopp som fastställs av 
handläggare på bildningsförvaltningen. Vid resa med tlyg ersätts den billigaste flygresan. 

Utbetalning av inackorderingstillägg och resebidrag 
Ansökan om utbetalning av inackorderingstillägg och resebidrag görs till 
bildningsförvaltningen. Blankett för detta skickas ut tillsammans med beslutet om beviljad 
ansökan om interkommunal ersättning för utlandsstudier. 

Försäkring 
Elev som blir uttagen till studier i svenska utlandsskolor omfattas av kommunens 
olycksfallsförsäkring som gäller dygnet runt. Däremot täcker inte denna försäkring sjukdom. 
Elev och vårdnadshavare bör därför se över elevens försäkringsskydd och kontrollera om 
skolans försäkring behöver kompletteras med privat försäkring. 
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Omröstningsbilaqa 1 BN § 124/2018-11-05 Tiä nstqöra nde Anderssons (S) förslag (NEJ) 

JA NEJ Avstår 
Ingemar Kihlström (KD) 1 ordf. X X 
Robert Andersson (S), vice ordf. X X 
Christer Amnehammar (C) 
Niclas Emanuelsson (C) 
Anders Lennartsson (L) 
Christina Glad (KV) X X 
Carin Martinsson (M) X X 
Kurt Hallberq (S) 
Robert Bengtsson (S) X X 
Katarina Andersson (S) X X 
Maria Hjalmarsson (-) 

Brita Hårsmar (C) X X 
Thorbjörn Holgersson (C) 
Charlotta Abrahamsson (L) 
Kristina Jyllingmo (KV) 
Victor Kling (M) 
Mathilda Ohlsson (M) 
Daniel Rupertsson (MP) X X 
Ulla Wendel (S) 
Anders Wall (SD) 
Marie Frost (S) X X 
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