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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sid 3 
2019-08-26 

BN § 95 

Förändring av dagordningen 

Förslag till beslut 
Ove Severin (KO) föreslår att följande ärende läggs till dagordningen: 

• Fråga om användning av bekämpningsmedel mot ogräs vid Ods skola. 

Carin Martinsson (M) föreslår att följande ärende läggs till dagordningen: 
• Fråga om samverkansavtal med andra gymnasieskolor avseende Nationell 

idrottsutbildning (NJU). 

Christina Glad (KV) föreslår att följande ärende läggs till dagordningen : 
• Information om inbjudan från studieförbunden i Vårgårda. 

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

Bildningsnämndens beslut 
Följande ärenden läggs till dagordningen: 

1. Fråga om användning av bekämpningsmedel mot ogräs vid Ods skola. 
2. Fråga om samverkansavtal med andra gymnasieskolor avseende Nationel I 

idrottsutbildning (NIU). 
3. Information om inbjudan från studieförbunden i Vårgårda. 

Uldragsbeslyrkande 
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SAM MANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sid 4 
2019-08-26 

BN § 96 

Information om bildningsnämndens nya organisation 

Sammanfattning 
Annica Steneld, förvaltningschef, informerar nämnden om bildningsförvaltning
ens nya organisation samt ti I !satta rektorstjänster. 

Thereze Gunnarsson är ny rektor för Kunskapskällan, Frans Stjerna är ny rektor 
för grundsärskolan tillika verksamhetschef för elevhälsan och Sara Hulten är ny 
rektor för Hudene, Eriksberg, Eggvena och Ods skolor. Vidare är Victoria An
dersson ny rektor för skolenheten Altorp A och C. Mattias Norberg är ny rektor 
för skolenheten Altorp B och D. 

Tjänsten som rektor för Horsbyskolan 4-6 är för närvarande vakant. Christer 
Wetterbrandt kliver in som tillförordnad rektor för Horsby 4-6 parallellt med sitt 
uppdrag som rektor för Molla och Mörlanda skolor tills en ersättare är på plats. 

Informationen läggs till handlingarna. 

l'"CL dS 
Uldragsbeslyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sid 5 
2019-08-26 

BN § 97 DNR UN 15/2019 

Månadsuppföljning per 2019-07-31 

Sammanfattning 
Bi ldningsnämnden prognostiserar ett överskott jämfört med budget p8 240 tkr l'ör 
helåret. Förskolan prognostiserar ett överskott på 2 225 tkr på grund av ökade in
täkter i form av statliga bidrag samtidigt som barnvolymen minskat med lägre lö
nekostnad som effekt. Enligt förvaltningens volymuppföljning beräknas antalet 
barn i förskolan för 2019 vara 494. Ti I !delad budgetram för 2019 bygger på ett 
antagande om 534 förskolebarn i verksamheten. Förvaltningen fortsätter följa ut
vecklingen av antalet barn. 

Grundskolan prognostiserar ett överskott på 300 tkr, bland annat på grund av 
ökade intäkter från statsbidrag för en likvärdig skola. Gymnasieskolan prognosti
serar ett underskott på 600 tkr på grund av högre kostnader för löner, lärlingsplat
ser, skolskjuts och interkommunal ersättning (IKE). Övriga verksamheters resul
tatprognoser i nivå med eller strax över eller under budget. 

Ko mm unfu Il mäktige bes I utade 2019-05-14 (KF § 85) att kommun bidraget för 
bildningsnämnden ska minska med 1 660 tkr för 2019 på grund av lägre skattein
täkter och statsbidrag, vilket medför att nämndens prognostiserade överskott på I 
900 tkr istället endast beräknas bl i 240 tkr. 

Beslutsunderlag 
Presidieskrivelse i ärendet daterad 2019-08-13 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 20 I 9-07-31 

Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till beslut: 

• Månadsrapport per 2019-07-31 godkänns. 

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

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om presidiets förslag till beslut antas och finner att så sker. 

Bildningsnämndens beslut 
I. Månadsrapport per 2019-07-31 godkänns. 

Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sid 6 
2019-08-26 

BN § 98 DNR UN 17/2019 

Information om ordförande beslut avseende attesträtter 

Sammanfattning 
Christina Glad (KV), bildningsnärnndens ordförande, informerar nämnden om att 
hon den 7 juli 2019 fattade ett ordförandebeslut att revidera bildningsförvaltning
ens attesträtter. Syftet var att säkerställa en adekvat fakturahantering under som
maren. 

Informationen läggs till handlingarna. 

Utdragsbeslyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sid 7 
2019-08-26 

BN § 99 DNR UN 17/2019 

Revidering av attesträtter 2019 

Sammanfattning 
Till följd av personalförändringar behöver bildningsförvaltningens attesträtter för 
2019 revideras. Av den föreslagna revideringen framgår att Thereze Gunnarsson 
ersätter Richard Edström som attestant för gymnasieskolans kostnadsställen. 
Frans Stjerna ersätter Erik Bjurström som attestant för kostnadsställena moders
mål, elevhälsa, Familjecentralen, grundsärskolan, gymnasiesärskolan samt fri
tidsgård. 

Christer Wetterbrandt ersätter Malin Norlander attestant för kostnadsställena fri
tidshem Horsby 4-6, grundskola Horsby 4-6, fritidshem Horsby samt grundskola 
Horsby F-3. Sara Hulten ersätter Victoria Andersson som attestant för kostnads
ställena fritidshem 4skolan, grundskola 4skolan, fritidshem Mol la, fritidshem 
Mörlanda. grundskola Molla samt grundskola Mörlanda. 

Victoria Andersson ersätter Jaana Ben Maaouia som allestanl fö1· grundskola/\!
torp. lor Berglund ersätter Niels Bredberg som ko111111undircklör och har rföt all 

beslutsattestera på bildningsförvaltningens samtliga kostnadsställen. 

Beslutsunderlag 
Presidieskrivelse i ärendet daterad 2019-08-13 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2019-06-24 

Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till beslut: 

• Revidering av attesträtter 2019 godkänns. 

Presidiets förslag till beslut: 
• I en I ighet med förvaltningens förslag ti 11 bes I ut. 

Christina Glad (KV) föreslår att Christer Wetterbrandt ersätter Malin Norlander 
som attestant för kostnadsställena fritidshem Horsby 4-6, grundskola Horsby 4-6, 
fritidshem Horsby samt grund-skola Horsby F-3. 

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om presidiets förslag till beslut med Christina Glads (KV) 
ändringsförslag antas och finner att så sker. 

Bildningsnämndens beslut 
I. Revidering av attesträtter 2019 godkänns. 

l~xpctliC'r:-ts till: L:konomikonloret 
Fiir ldinncdorn 
till: 

Juslerandes s1gn Uldragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sid 8 
2019-08-26 

I BN § 100 

Justerandes sign 

Information om tillgång på förskoleplatser 

Sammanfattning 
Eva Olsson, handläggare barno111sorg, infor111erar nä111nden 0111 tillgången på för
skoleplatser i kommunen. För närvarande finns 21 lediga platser i 
Molla/Mörlanda förskoleområde. J Innerby och Ytterby förskoleo111råden saknas 
7 respektive 15 platser. 

Informationen läggs till handlingarna. 

Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sid 9 
2019-08-26 

BN § 101 DNR UN 118/2019 

Revidering av samverkansavtal för gymnasieutbildning inom 
Sju härad 

Sammanfattning 
Herrljunga kommun ingick 2009 ett samverkansavtal för gymnasieutbildning 
inom Sjuhärad 111ed Bollebygd, Borås, Mark, Svenljunga, Tranemo, Ulricehamn 
och Vårgårda kommuner. Syftet med avtalet är bland annat att ha en ge111ensam 
organisation för antagningsarbetet till gymnasieskolan, att elever fritt ska kunna 
söka utbildningar på nationellt program ino111 hela samverkansområdet och bli 
antagna på samma villkor oavsett i vilken av samverkanskommunerna de bor 
samt samordning av programutbudet. 

I oktober 2018 identifierades ett behov att se över och förtyd I iga det nu gäl !ande 
avtalet. I det förslag till nytt samverkansavtal som arbetats fram finns ett antal 
förändringar: 

• Avtalets struktur förändras så att det blir kortare och istället innehåller ett 
antal bilagor. Tanken är att avtalet därmed ska kunna gälla under en 
längre tid (minst en mandatperiod) medan de olika bilagorna ska kunna 
ändras årligen . 

• Ett förtydligande kring att innan tecknande av nya samverkansavtal med 
kommuner utanför samverkansområdet ska kommunerna som ingår i av
talet informera övriga kommuner i samverkansavtalet. 

• Begreppet samordnat programutbud byts ut mot samverkan kring pro
gramutbud, för att tydliggöra att varje kommun har rätt att självständigt 
fatta beslut om sin gymnasieskola. 

• Förtydligande att kommunerna ersätter varandras kostnader för nationella 
idrottsutbildningar enligt Riksidrottsförbundets rekommendationer. 
Denna praxis finns redan idag. 

• Avskaffande av avtalets ledningsgrupp bestående av politiker samt byte 
av namn på referensgruppen, bestående av tjänstepersoner, till förvalt
ningschefsgruppen. Tanken bakom detta är att om förändringar ska göras 
i avtalet så är det en politisk fråga, medan genomförandet av avtalet bör 
läggas på ansvariga tjänstepersoner. 

Beslutsunderlag 
Presidieskrivelse i ärendet daterad 2019-08-13 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2019-05-17 
Förslag till sanwerkansavtal för gymnasieutbildning inom Sjuhärad 

Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till beslut: 

• Revidering av samverkansavtal för gymnasieutbildning inom Sjuhärad 
godkänns. 

Justerandes s1gn Utdragsbestyrkande 
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I Cl-_ 

Fortsättning BN § 101 

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

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om presidiets förslag till beslut antas och finner att så sker. 

Bildningsnämndens förslag till kommunfullmäktige 
I. Revidering av samverkansavtal för gymnasieutbildning inom Sjuhärad 

godkänns. 

ExtlC'tlirrn.r,; lill: 1(01111rn111Jlillmiiktigc , :\ 11lrig11ingsc11 he1cn. l301Hs S1ad 
Fiir ldinru.•clnrn 
lill: 

Uldragsbeslyrkande 
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2019-08-26 
Sid 11 
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BN § 102 DNR UN 76/2018 

Slutredovisning av Puls för lärande 

Sammanfattning 
2018 beviljades bildningsnä111nden i Herrljunga ko111111un utvecklings111edel !'rån 
södra hälso- och sjukvårdsnä111nden för projektet Puls för lärande. Syftet med 
projektet var att införa pulshöjande aktiviteter i ko111111unens F-6-skolor för att 
förbättra elevers lärande i skolan, sa111t frä111ja elevers fysiska och psykiska hälsa . 

Projektet är nu avslutat och förvaltningen har utvärderat projektets effekt på ele
vernas måluppfyllelse i skolan, resultatet i skolklimatsundersökningen, skolnär
varon, antalet an111älningar 0111 kränkande behandling sa111t elevernas hälsa. 

Förvaltningens samlade bedö111ning är att Puls för lärande över lag haft en positiv 
effekt för verksa111heten. Detta baseras frä111st på lärarnas egna upplevelser av ak
tiviteten. Förvaltningens bedö111ning är att det i dagsläget inte direkt går att dra 
några slutsatser 0111 orsakssa111band mellan insatsen och de förutbestä111da upp
följningsområdena. Dessa områden följs årligen upp varför förvaltningen hoppas 
att kunna se effekter på lite längre sikt framöver. 

Beslutsunderlag 
Presidieskrivelse i ärendet daterad 2019-08-13 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2019-08-09 
Slutredovisning puls för lärande daterad 2019-08-09 

Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till beslut: 

• Rapporten godkänns. 

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

Beslutsgång 
Ordföranden frågar 0111 presidiets förslag till beslut antas och finner att så ske 

Bildningsnämndens beslut 
I. Rapporten godkänns (bilaga I, BN § I 02/2019-08-26) . 

Ex11cdicrHs till : Söclia hälso- och sjukvårdsnämnden 
För kiinnctlnm 
till: 

r)5 
Uldragsbeslyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sid 12 
2019-08-26 

BN § 103 DNR UN 180/201 8 

Information om sociala investeringar 

Sammanfattning 
Erik Thaning, utvecklingsledare, informerar nämnden om projektet '"En sam
manhållen insats för att stärka barns förutsättningar i livet". Projektet innebär 
bland annat att Familjecentralen får ökade resurser för att kunna ge mera stöd i 
föräldrarollen. Tanken är att arbeta förebyggande i barns tidiga ålder för att mot
verka problem i senare skeden. 

Under våren har sex individer deltagit i den så kallade Lilla gruppen, som är ett 
forum där vårdnadshavare till barn i förskoleåldern kan få extra stöd i sin föräld
raroll. Antalet deltagare är något under målet varför Familjecentralen ska ägna 
sig mer åt uppsökande verksamhet framöver. 

Informationen läggs till handlingarna. 
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SAM MANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sid 13 
2019-08-26 

BN § 104 

Information om skapande skola 2019/2020 

Sammanfattning 
Erik Thaning, utvecklingsledare, informerar nämnden om statsbidraget Skapande 
skola som myndigheten Kulturrådet administrerar. Bidraget kan till exempel an
vändas för konst- och kulturinsatser som främjar barns och elevers eget skapande 
som en del i undervisningen samt inköp av professionell kulturverksamhet inom 
Kulturrådets konstområden samt film. 

Under läsåret 2018/2019 har alla F-6-elever deltagit i dansaktiviteter med artisten 
och dansaren Carl dansare. Till höstens planerade aktiviteter hör bland annat be
sök av författaren och mångsysslaren Jakkin Wiss och Kulturbyrån Gira samt ny
cirkus. 

Informationen läggs till handlingarna. 

Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sid 14 
2019-08-26 

BN § 105 

Information om årets sommarlovsaktiviteter 

Sammanfattning 
Erik Thaning, utvecklingsledare, informerar nämnden om årets somrnarlovsakti
viteter. Herrljunga kommun har erhållit statsbidrag från Socialstyrelsen 0111 190 
tkr. Medlen har bland annat använts till "Våga va dig själv''-läger för I 0 barn 
som behöver stärka sitt självförtroende och sin självkänsla, sommarsimskola för 
130 barn, vi I ket är rekord, samt avgiftsfria bad i simhallen för barn ti Il och med 
15 år. 

Informationen läggs till handlingarna. 

Uldragsbeslyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sid 15 
2019-08-26 

BN § 106 DNR UN 130/2019 

Uppföljning av skolklimatundersökning 

Sammanfattning 
Under vårterminen 2019 har eleverna i årskurs 5, 9 och årskurs 2 på gymnasiet 
besvarat en skolklimatsenkät. Samtliga elever i årskurs 4-6 vid Eriksberg, 
Eggvena, Molla, Hudene och Ods skolor har också deltagit i undersökningen. 
Undersökningen ingår i kommunens systematiska kvalitetsarbete och utgör en 
del av det underlag som verksamheterna använder sig av i sina analyser för att 
utveckla enheternas kvalitet på ett systematiskt sätt. Enkäten genomfördes mellan 
11 mars och 5 april 2019. 

Sammanfattningsvis upplever den största majoriteten av eleverna att de kan nå 
kunskapsresultaten om de försöker. Däremot uppger eleverna inte i samma höga 
utsträckning att de vet vad som krävs för att nå kunskapsresultaten i alla ämnen. 
90 procent av eleverna som genomfört enkäten anger att de är trygga i skolan. 
Det är en marginell ökning jämfört med ett par år tillbaka och trenden går åt rätt 
håll. Däremot kan förvaltningen aldrig vara nöjd med mindre än 100 procent 
trygga elever. 

Utifrån årets undersökning och tidigare uppföljningar bedömer förvaltningen att 
det finns två utvecklingsbehov för året: 

• Förvaltningen bör fortsatt främja och följa upp att eleverna känner till och 
följer de ordningsregler som rektor beslutat om. 

• Förvaltningen ska säkerställa att skolorna arbetar med att förtydliga elev
hälsans profession och roll. 

Beslutsunderlag 
Presidieskrivelse i ärendet daterad 2019-08-13 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2019-08-07 
Kval itetsrapport skol kl i mat 2019 daterad 2019-08-07 

Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till beslut: 

• Rapporten inklusive utpekade utvecklingsområden godkänns. 

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

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om presidiets förslag till beslut antas och finner att så sker. 

Bildningsnämndens beslut 
1. Rapporten inklusive utpekade utvecklingsområden godkänns. 

Uldragsbeslyrkande 
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Sammanträdesdatum Sid 18 
2019-08-26 

BN § 108 

Förvaltningschefen informerar 

Sammanfattning 
Annica Steneld, förvaltningschef, informerar nämnden om följande: 

• Det pågår en utredning av en långsiktig finansiering av Ung Företagsam
het i Älvsborgs verksamhet. 

• Kunskapskällan firar 20-årsjubileum i år, vilket ska uppmärksammas un
der hösten. 

• 55 elever har antagits till höstterminen på Kunskapskällan, vilket är fler 
än vid första urvalet i vintras. Kunskapskällan fortsätter arbeta för att 
söktrycket till skolan ska öka i framtiden. 

• Bildningsnämndens aktuella byggnationer. Bygget vid Horsbyskolan lö
per på enligt plan. Byggprojektet vid Ods skola planeras dra igång under 
vårterminen 2020. Avtal har tecknats med Herrljungabostäder för hyra av 
vaktmästarbostaden. l dagsläget är det inte klart vilka verksamheter som 
flyttar in i byggnaden under byggprojektet. 

• Alla elever i årskurs 5 och 6 ska få var sin dator att använda i undervis
ningen. 

• Bildningsnämnden har tecknat ett nytt skolläkaravtal som träder i kraft i 
januari 2020. 

• Bildningsförvaltningens kick-off inför det nya läsåret. 
• Utmaningar som att möta behovet av barnomsorg, öka antagningen till 

Kunskapskällan samt personalförsörjning. 

Informationen läggs till handlingarna. 

Utdragsbestyrkande 



~ ~ HERRLJUNGA .. KOM/v\UN 

BILDNINGSNAMNDEN 

SAM MANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sid 19 
2019-08-26 

BN ~ 109 

Anmälan av delegeringsbeslut under tidsperioden 2019-06-10 -
2019-08-26 

Följande delegeringsbeslut anmäldes vid sammanträdet. 

Nr Delegeringsheslut 

2 

3 

4 

Delegeringsbeslut - Anmälnings
ärenden fattade under tidsperioden 
2019-06-10 - 2019-08-26 

Delegeringsbeslut - Anmälan, 
fattade under tidsperioden 
2019-06-10 - 2019-08-26 

Delegeringsbeslut -Anställning, 
fattade under tidsperioden 
2019-06-10 - 2019-08-26 

Ordförandebeslut avseende revi
dering av attesträtter 

Bildningsnämndens beslut 

DNR 

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

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

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

UN 17/2019 

1. Redovisningen av delegeringsbeslut godkänns. 

Justerandes sign 

I cl_ J5 
Uldragsbestyrkande 



~ ~ HERRLJUNGA .. KOMMUN 

BILDNINGSNAMNDEN 

SAM MANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2019-08-26 

BN § 110 

Meddelanden 

Följande meddelanden redovisades vid sammanträdet 

NR Meddelande.förteckning DNR 

KS § I 04/2019-05-27 Ekonomiskt UN 200/2018 

2 

3 

4 

5 

6 

stöd till Ung Företagsamhet i Älvs-
borg 

Protokoll från förvaltningssamver
kan (FSG) 2019-05-29 

Borås stads förskolenämnds beslut 
0111 interkommunal ersättning för 
barn skriven i annan S,iuhärads
ko111111un 

Skolinspektionens beslut efter rik
tad tillsyn vid Altorpskolan 

KF § I 0712019-06-18 Svar på mot
ion om en kornmunal strategi och 
beredskapsplan för mottagande av 
flyktingfamiljer och ensamkom
mande barn 

Protokoll från förvaltningssamver
kan (FSG) 2019-08-16 

Bildningsnämndens beslut 
1. Meddelandena läggs till handlingarna. 

UN postlista 
2012019 

UN postlista 
21 /2019 

UN 78/2019 

UN post I ista 
22/2019 

UN postlista 
23/2019 

Juslerandes sign 

rJ5 
Utdragsbestyrkande 

Sid 20 



~ ~ HERRLJUNGA. KOMMUN 

BILDNINGSNAMNDEN 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sid 21 
2019-08-26 

BN § 111 

Övrigt 

Ove Severi n (KD) har uppmärksammat att vaktmästare an vänt bekäm pn i ngsme
del mot ogräs vid Ods skola under sommaren och undrar vilken typ av bekämp
ningsmedel det rör sig om och om det kan medföra någon risk för barnen. 

Annica Steneld, förvaltningschef, har varit i kontakt med Eva Norden, fastighets
chef vid tekniska förvaltningen, och fått besked om att bekämpningsmedlet är 
ogräsättika och att det används på fredagseftermiddagar vid skolor och förskolor 
så att det får verka under helgen. Användningen utgör ingen risk för barnen. 

Carin Martinsson (M) frågar om hur det går med utredningen av konsekvenserna 
för Kunskapskällan och Herrljunga kommun att finansiera specialidrottskostna
der för Nationell idrottsutbildning (NIU) i Alingsås kommun, som bildnings
nämnden begärde av förvaltningen den 25 mars 2019 (BN § 54). Carin Martins
son (M) önskar också en kartläggning av de samverkansavtal som bildnings
nämnden har idag och hur de är utformade. 

Erik Thaning, utvecklingsledare, svarar att ambitionen är att presentera utred
ningen vid bildningsnämndens sammanträde under hösten 2019. 

Christina Glad (KV) informerar nämnden om en förfrågan från studieförbunden i 
Vårgårda att besöka dem den 16 september kl. 13.30-15.00. På agendan slår in
rormalion 0111 studieförbundens verksamhet. 

Informationen läggs till handlingarna. 

Utdragsbestyrkande 



Rapport 

DIARIENUMMER: UN 76/2018 

FASTSTÄLLD: BN ~ 102/2019-
08-26 

DOKUMENT ANSVAR: Utvecklings ledare 

Slutrapport -- Utvecklingsmedel.för införande 

av puls for lärande i Herrljunga kommuns 

skolor 

Bildningsnämndens uppföljning gällande projekt puls för lärande. 

~ ~ HERRLJUNGA KOMMUN 

Cb- ej_) 
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Inledning 
Bildningsnämnden i Herrljunga ko111111un ansökte 0111 utvecklingsmedel från södra hälso och 
sjukvårdsnämnden och fick detta beviljat 2018-04-05 § 60. Ansökningsperioden för regionens del var 
under 20 I 8, varför projektet redovisades til I regionen efter 2018-12-31. I samband med ansökan 
framgick det dock att projektet och pulsarbetet kommer fortgå under hela läsåret 2018/2019 och 

slututvärderas efter läsårets slut. 

Syfte 
Syftet är att följa upp och utvärdera projektet puls för lärande 

Bakgrund 
För att införa rörelseaktivitet i skolan va1je dag valde Herrljunga kommun att implementera pulshöjande 
aktiviteter under skoldagen till elever i grundskolan . Syftet med Puls för lärande (PFL) är att, genom 
fysisk aktivitet, förbättra förutsättningarna för elevers lärande i skolan. Forskning visar att pulshöjande 
aktiviteter (i intervallet 65-75 procent av en individs maxpuls) i 20 minuter bidrar till förbättrat 
arbetsminne, ökad koncentration och kognitiv förmåga. Det övergripande målet llled PFL är att förbättra 
elevers lärande, men också det generella hälsotillståndet, då pu lshöjande aktiviteter främjar både den 

fysiska och psykiska hälsan. Insatsen avser att genomföras på fyra av kolllmunens f-6 skolor, för 
samtliga elever. Övriga tre f-6 skolor tas inte med för att kunnajämföra llled. De skolor som ingick i 

projektet var, Eggvena, Eriksberg, Hudene och Od skolor. 

Elevantal 

EGG V ENA ERIKSBERGS HUDENE ODS 
SKOLA SKOLA SKOLA SKOLA 

F 12 F 4 F 9 F 14 

1 I I 1 13 I 5 1 4 

2 8 2 9 2 16 2 I I 
3 6 3 9 3 10 3 4 

4 6 4 3 4 8 4 5 

5 7 5 10 5 10 5 5 

6 14 6 9 6 I 1 6 1 I 
64 57 69 54 

Totalt har 244 elever ingått i projektet från förskoleklass till årskurs 6. 

Uppföljning 
Efter att medel beviljats så kontaktades representanter för Lerums kolllmun och Rydbergsskolan (kontakt 
togs innan ansökan beviljades, för att stämllla av förutsättningar för samverkan). Styrgruppen har bestått 

av rektor för skolorna, samt representanter för bildningsförvaltningens ledningsgrupp. Då konceptet är 
väl inarbetat i andra kommuner och att rektor för samtliga skolor varit involverad i projektet så har 
styrgruppen inte behövt sammankallas så ofta, utan information har givits styrgruppen för att hålla den 
uppdaterad. 
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Representanten från Lerum har använts för uppstart och kompetensutveckling för lärare och information 
till vårdnadshavare vid skolstart. Representanten har också varit behjälplig med införskaffandet av den 
tekn i ska utrustningen, pu Is mätare etc. 

En projektledare rekryterades. Den externa projektledaren har använts som motivator fö r personalen, 
men även tagit fram "pulspaket". Pulspaketen är filmade instruktionsfilmer som används för att instruera 
eleverna hur de ska genomföra ett pu Is pass. Denna organisering har medfö1t att det ställts mindre krav 
på lärarnas kunnande för att genomföra ett pulspass, samtidigt som skolan kunnat organisera detta i 
k lassrumsm i ljö. 

Det har även köpts in material efter skolornas egna önskemål i samråd med den externa projektledaren. 
Exempel på dessa är 3D mattor som använts till pulspaketen. 

1. Måluppfyllelse 

Som tabellen nedan visar så har fyrskolorna en något högre måluppfyllelse än övriga f-6 skolor i 

Henljunga under vårterminen 2019. Fyrskolorna har dock historiskt legat relativt bra till i sin 

måluppfyllelse, så förvaltningen vill inte härleda måluppfyllelsen till puls för lärande. Om vi 

dessutom jämför med måluppfyllelsen vårterminen 2018, så har måluppfyllelsen gått ned för 

fyrskolorna. Detta är dock mätt på en annan elevgrupp. Sammantaget är förvaltningens samlade 

bedömning att projektet pågått för kort tid för att kunna se något genomslag i måluppfyllelsen. 

Bild 27 26 96% Bild 63 62 98% 

Biologi 4 4 100% Biologi 41 39 95% 

Engelska 27 25 93% Engelska 66 54 82% 

Franska 7 6 86% Franska 16 13 81% 

Fysik 4 4 100% Fysik 40 37 93% 

Geografi 4 4 100% Geografi 65 61 94% 

Hem- och Hem- och 
Konsument- 4 4 100% Konsument- 45 45 100% 

kunskap kunskap 

Historia 4 4 100% Historia 65 61 94% 

Idrott och hälsa 27 26 96% Idrott och hälsa 63 60 95% 

Kemi 4 4 100% Kemi 40 36 90% 

Matematik 27 25 93% Matematik 66 56 85% 

Musik 27 27 100% Musik 63 63 100 % 

NO-ämnen 23 20 87% NO-ämnen 24 22 92% 

Religionskunskap 4 4 100% Religionskunskap 42 39 93% 

Slöjd 27 27 100% Slöjd 65 61 94% 

SO-ämnen 23 20 87% Samhällskunskap 24 23 96% 
,., 
J 

ctz~} 



Spanska 9 8 89% Spanska 17 15 88% 

Svenska 27 25 93% Svenska 66 60 91% 

Teknik 27 24 89% Teknik 62 59 95% 

Tyska 7 7 100% Tyska 14 13 93% 

!Vlåluppfyllelse för fyrskolorna vt 2018 

Ämne Antal Antal A_E Andel% 

Bild 24 24 100% 

Engelska 20 16 80% 

Hemkunskap 24 24 100% 

Idrott/hälsa 24 24 100% 

Matematik 22 20 91% 

Musik 24 24 100% 

NO 18 18 100% 

Biologi 6 6 100% 

Fysik 6 6 100% 

Kemi 6 6 100% 

so 18 18 100% 

Geografi 6 6 100% 

Historia 6 6 100% 

Religion 6 6 100% 

Samhällskunskap 6 6 100% 

Slöjd 24 24 100% 

Svenska/SvA 21 18 86% 

Teknik 24 24 100% 

2. Skolklimatsenkät 

Skolklimatsenkäten genomförs årligen i början av vårterminen och rapporteras in i den andra 

redovisningen. I årets enkät avviker inte nämnvärt för jämfört med föregående år, förvaltningen 

kan därför inte dra några större slutsatser baserat på ett år. 

3. Skolnärvaro 

Förvaltningen bedömer att fyra elever har en nivå på frånvaron att den bör betraktas som 

oroande. I övrigt så har skolorna som helhet 11 elever med en frånvaro omkring 15 %, de fyra 

tidigare omnämnda eleverna inkluderat. Det är på ungefär samma nivå, eller något lägre än 

tidigare läsår. De fyra eleverna kanske inte främst är den målgrupp som främjas av 

pulsaktiviteten. Generellt så ser det ut som att den samlade närvaron ökat under läsåret, jämfört 

med tidigare år. 
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4. Upprättade anmälningar om kränkande behandling 

Totalt har de fyra skolorna rapporterat in nio stycken start av utredning om kränkande 

behandling, tre under hösten och sex under våren. Det är lägre än jämfört med året tidigare och 

en nedgång med 25 %. Det går dock inte att leda i bevis att minskning är kopplad till puls för 

lärande, utan skolorna arbetar kontinuerligt med värdegrunds och likabehandlingsarbetet. 

5. Uppföljning av elevhälsosamtal 

Elevhälsans bedömning utifrån hälsosamtal med elever i årskurs 4. Elevhälsoteamens samlade 

bedömning är att det har varit svårt att fånga upp puls för lärande i samtalen och förvaltningen 

beslutade därför att låta lärarna som träffar eleverna göra en bedömning av hur året förflutit. 

Lärarnas synpunkter på projektet 
Genomslag för eleverna 

Den sammantagna bilden som pedagogerna har givit oss från den fyra skolorna har varit till övervägande 

del positivt. De avvikande åsikterna har framförallt rört projektets upplägg som upplevt som osmidigt. 
Gällande studieron så har upplever 7 av 9 svarande lärare att studieron och koncentrationen efter passet 
ökat. En respondent lyfter fram att koncentrationen går upp efter att eleverna kommit ner i varv elter 

pulspasset. En av respondenterna har inte upplevt någon skillnad och en annan lärare har upplevt so111 

svårt att utvärdera då klassen haft utmärkt studerio innan. 

Lärarna har haft svårt att bedöma de kausala effekterna på elevernas måluppfyllelse och psykiska hälsa 

utifrån projektet. Flertalet av lärarna upplever dock att elevernas motorik är bättre samt att eleverna under 
läsåret har varit gladare . Detta kan vara svårt att direkt härleda till projektet direkt, men det finns ett 

samband som bör utforskas. 

Lärare som varit involverade i projektet upplever det generellt som bra och önskar ha kvar det i någon 
form även efter läsåret 18/19. De upplever också att pulsklockorna inte är nödvändiga för att bedriva en 

pulshöjande rörelse-aktivitet, men att dessa har varit bra i uppstarten. För att motivera eleverna och lära 
eleverna självkännedom (hitta sin egen puls-nivå). Lärarna har också upplevt som att projektet tog 
mycket tid i bö1:jan . Detta för att förvaltningen valt att förlägga utbildningen med upplägget och 
utbildningen i pulsklockorna under uppstarten av läsåret. Inför kommande projekt, bör denna del av 

planen ses över så att eventuella klockor och andra utbildningsinsatser kan spridas ut något. En av 
projektets nyckelvinster är att det bevisligen går att genomföra pulsaktivitet inom ramen klassrummet. 
Ingen av skolorna har nyttjat en idrottshall för pulsaktiviteten, som så många andra skolor gjort. 

För att öka användarvänligheten ytterligare, så bör förvaltningen säkerställa att utbudet av förinspelade 
filmer med tematiskt innehåll motsvarar lärarnas önskemål, så att dessa får genomslag fullt ut och kan 
användas under hela läsåret. 

Sammantaget är förvaltningens bedömning att puls för lärande kommer fotigå vid samt fyra enheter om 
än i kanske något förändrat format, exempelvis utan pulscensorer. Förvaltningen intention är att övriga 
skolor i kommunen ska få chansen att testa på pulsaktivitet under det kommande läsår, 2019/2020 med 
en intention om stadigvarande implementering läsåret 2020/2021. Detta för att säkerställa att 
timplaneförändringarna med utökad idrott i årskurserna 6-9 införlivas på ett bra sätt. 
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Slutsatser 
Förvaltningens samlade bedömning är att puls för lärande överlag haft en positiv effekt för 
verksamheten, generellt. Detta baseras främst på lärarnas egna upplevelser av aktiviteten. Förvaltningens 
bedömning är att det i dagsläget inte direkt går att göra kausala samband mellan insatsen och de förut 
bestämda uppföljningsområdena. Förvaltningen följer upp dessa områden årligen varför förvaltningen 
hoppas att kunna se effekter på I ite längre sikt framöver. 

Erik Thaning 
Utvecklings ledare 
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