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Protokoll för Bildningsförvaltningen Samverkansgrupp FSG 

 

Torsdagen den 16 augusti 2018 

 

För LR   Anders Ekstrand 

Lärarförbundet  Lars-Ove Larsson 

   Carina Wilsson 

För DIK   Håkan Nilsson 

För Vårdförbundet  Anita Hjalmarsson 

För Vision   Anette Wigertsson 

För Kommunal  Eva Nilsson 

För Bildningsförvaltningen Bodil Jivegård 

Övriga närvarande: Erik Thaning (Utvecklingsledare), Jonathan Arnljung (controller) och  

Birgitta Fredriksson (handläggare) 

 

§1. Mötet öppnas 

Bildningschefen hälsade välkommen och öppnade mötet.  

Mötet började med information och dialog (se anteckningar i bilaga). 

§2. Justering av föregående protokoll 

En representant från respektive fackförbund justerar protokollet digitalt och undertecknar vid 

nästa möte i FSG. 

§3. BN 2018-08-27, genomgång av handlingarna 

Handlingar till Bildningsnämnden, BN 2018-08-27 är genomgångna och informerade. 

§4. Beslut om vilka som går vidare till fördjupat urval för försteläraruppdrag. 

Bildningschefen redovisade vilka sökande och/eller nominerade lärare som går vidare till 

fördjupat urval. 

§5. Plan för likvärdig skola för beslut i BN 27 augusti 

Planen för statsbidraget gällande Likvärdig skola presenterades och godkändes av 

samverkansgruppen. 

§6. MBL §11 den 23 augusti gällande förvaltningens förslag till resursfördelning 2019 

Förvaltningen informerade om förslaget till resursfördelning 2019 avseende barn-, elev- och 

programpeng. Dialog fördes och frågor besvarades. Förvaltningens förslag till 

resursfördelning fastställs vid MBL § 11 den 24 augusti 2018 kl. 14:00. 

§7. Yrkesspecifika lönekriterier för fritidsledare  

Förslaget till lönekriterier för fritidsledare fastställdes.  

Nästa möte i FSG 

20 september 2018 13.00 – 15.30 B-salen 

 

§8. Mötet avslutas 

Ordföranden tackar för visat intresse och förklarade mötet avslutat.  
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Herrljunga 2018-08-16  

Vid datorn 

Birgitta Fredriksson 

 

Justeras 

För arbetsgivaren 

 

____________________________________ 

Bodil Jivegård 2018-08-20 

 

 

LR  Lärarförbundet  Vårdförbundet

  

 

Anders Ekstrand Lars-Ove Larsson  Anita Hjalmarsson 

2018-08-     2018-08-22   2018-08-21 

      

   

          

Kommunal  Vision   DIK 

 

 

Eva Nilsson  Anette Wigertson  Håkan Nilsson 

2018-08-21     2018-08-22   2018-08-20 
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   2018-08-16 

 

Minnesanteckningar Förvaltningssamverkan, FSG 

Dag: Torsdagen den 16 augusti  2018 kl. 13.00-15.30 

Plats: B-salen 

 

Närvarande: Bodil Jivegård, , Lars-Ove Larsson, Anita Hjalmarsson, Carina Wilsson, Håkan 

Nilsson, Eva Nilsson, Carina Wilsson, Anders Ekstrand, Erik Thaning, Jonathan Arnljung, 

Birgitta Fredriksson. 

Information/Dialog 

 Bildningschefen informerade om Bildningsnämndens handlingar till den 27 augusti 

2018. 

-    Månadsuppföljning juli 

- Resursfördelningsprinciper 2019 

- Ombudgetering av investeringsmedel för att färdigställa Molla skolgård 

- Information om oroande frånvaro Horsbyskolan F-3 2018:1 

- Begäran om planändring för ny förskola i Herrljunga tätort 

- Timplan för grundsärskolan 

- Information om oroande frånvaro 4-skolorna 2018:1 

- Presentation av ny förskolechef för Molla/Mörlanda 

- Lägesuppdatering om byggprojektet vid Horsbyskolan 

- Svar på medborgarförslag om utbyggnad av Hudene skola 

- Revidering av Kvalitetsplan 

- Plan för likvärdig skola 2018-2020 

- Information om utredning av eventuell personuppgiftsincident 

- Förvaltningschefen informerar 

 

 

Personal 

 Avstämning inför uppstarten av läsåret 2018/2019 

Stabilt läge på personalsidan inom skolan. Inom förskolan är behovet att rekrytera 

ytterligare några förskollärare.  

 Påminner om beslutad rutin gällande ”undervisningsansvar och betygsättning 

obehöriga lärare och medbedömning”. Rektors ansvarar för att obehöriga lärare får 

information om hur kunskapsutvecklingen ska följas och dokumenteras. 

 Krav på legitimation för undervisning i fritidshem fr o m 2019-07-01. 
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Dialog 

 Förvaltningen har utlyst 4 försteläraruppdrag för intern tillsättning. Information om 

antalet ansökningar/nomineringar och samråd gällande sökande som går vidare till 

fördjupat urval. Vid nästa FSG den 20 september presenteras vilka som erbjuds tjänst 

som förstelärare.  

Se tidigare beslutad tidplan. 

 

 Plan för likvärdig skola 

Planen är avstämd och fastställs för beslut i Bildningsnämnden.  

Arbetsmiljö 

 Årshjul SAM Kommunens handlingsplan för kränkande särbehandling 

                                     Jämställdhetsplan  

                                     Medarbetarsamtal är pågående i perioden maj-sep 

                                      

Ekonomi 

 Resursfördelning 2019 

Controller redogjorde för förvaltningens förslag till resursfördelning. Resursfördelningen 

fastställs i MBL § 11 den 23 augusti kl. 14:00, B-salen kommunhuset. Därefter kommer 

Bildningsnämnden att fatta beslut den 27 aug.  

 

Beslut: 

 Beslut om vilka lärare som går vidare till fördjupat urval för försteläraruppdrag. 

 Plan för likvärdig skola för beslut i BN 27 augusti fastställs 

 MBL § 11 den 23 augusti gällande förvaltningens förslag till resursfördelning 2019 

Övriga frågor 

 

Nästa FSG 

20 september 2018 13.00 – 15.30 i B-salen 

 Verksamhetsplan/budget 2019 

 Delårsbokslut 

 Uppföljning och analys av kunskapsresultaten 

 

    Vid anteckningarna 

    Birgitta Fredriksson 
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