
 

 

Anteckningar Förvaltningssamverkan, FSG 2016-06-09 13.00-15.30 

Närvarande: 

För Kommunal  Kristina Söderquit, Elisabeth Carlsson  

För LR   Jennie L Häggström Helén Borhammar  

FörLärarförbundet  Ann-Sofie Oskarsson, Camilla Söderberg 

För Vision   Anette Wigertsson, 

DIK                                                          Anna Linderoth 

Bör Bildningsförvaltningen Bodil Jivegård, Birgitta Fredriksson, Erik Anderson 

 

1. Mötet öppnas 

Bildningschefen hälsade välkommen och öppnade mötet. 

2. Justering av föregående protokoll 

En representant från respektive fackförbund justerar protokollet digitalt och 

undertecknar vid nästa möte i FSG. 

3. Föregående mötesprotokoll 

Protokollet från föregående möte i FSG gicks igenom och undertecknades.  

 

Information/Dialog 

4. Den utökade matematikundervisning beslutades av Riksdagen 25/5 2016. 

5. Information om statsbidrag, ansökningar, rekvisitioner mm. 

Birgitta delade ut information med en sammanställning om de statsbidragsansökningar 

som görs. 

6. Skolinspektionens bedömningsunderlag inför höstens tillsyn. 

Bodil och Erik informerade om dokumenten som kommit förvaltningen till del inför  

Skolinspektionens besök hösten 2016. Inför besöket ska dokumentation vara ifyllt och 

sänd till Skolinspektionen senast den 29 augusti 2016.  

I Herrljunga kommun kommer Skolinspektionen besöka Eriksbergs skola och 

grundsärskolan på Altorp i en prioriterad tillsyn. 

7. Svar från Victoria ang förstelärare 

Bodil redogjorde för svaret från Victoria gällande förstelärartjänsten.     

 

 

 



8. BN, genomgång av handlingarna  

Information gavs om de informations-och beslutsärenden som tas upp på  

Bildningsnämndens möte 20/6. 

Diskussion kring Kunskapskällans program inför läsåret 16/17 fördes. 

Byggprojekten presenteras. LR ställde frågan när fönstren och markiserna på 

Altorpskolan kommer att iordningsställs. Innan fönstren är åtgärdade går det inte att sätta 

upp markiser.  

Ny lärplattform, Gafe, Google Apps for Education, införs på Kunskapskällan till ht. 2017 

informerades och ettt personuppgiftsbiträdesavtal är ett av ärendena till BN. 

Vi gick igenom hur delegationsbeslut fattas av delegat och delges Bildningsnämnden. 

Beslut som fattats med stöd av delegering skall enligt 6 kap 35–37 §§ KL anmälas till 

nämnden. Beslut fattade på delegation av bildningsnämnden skall anmälas vid närmast 

kommande nämndsammanträde. 

 

Fokus på Barn/Elever 

Personal 

9.  Rekrytering rektor Altorpskolan 

Urval bland sökande har gjort och två sökande har kallats till intervjuer som sker under v. 

25. 

Ekonomi 

10. Rekrytering av controller 

Annonsering pågår och rekrytering startar så snart det är möjligt. 

 

 

Följande ärenden flyttas till nästa FSG 

Arbetsmiljö 

 Uppföljning av sjukfrånvaro 

 Hot och våld 

 

 

 

 

                // Vid tangenterna: Birgitta Fredriksson 

 

 



Protokoll för bildningsförvaltningen Förvaltningssamverkan, FSG 

 

Torsdagen den 9 juni 2016 

Närvarande: 

För LR   Helén Borhammar, Jennie L Häggström 

För Lärarförbundet  Ann-Sofie Oskarsson, Camilla Söderberg  

För Kommunal  Kristina Söderquist, Elisabeth Carlsson 

För Vision   Anette Wigertsson 

DIK   Anna Linderoth 

För Bildningsförvaltningen Bodil Jivegård, Birgitta Fredriksson, Erik Anderson 

 

§1. Mötet öppnas 

Bildningschefen hälsade välkommen och öppnade mötet. 

Mötet började som vanligt med dialog och information, (se anteckningar i bilaga). Parterna 

hanterade sedan följande ärenden 

§2. Justering av föregående protokoll 

En representant från respektive fackförbund justerar protokollet digitalt och undertecknar vid 

näsa möte i FSG. 

§3. BN 2016-06-20, genomgång av handlingarna 

Handlingarna till Bildningsnämnden, BN 2016-06-20 är informerade. 

§4. Framtida inriktning på VUG, Verksamhetsutvecklingsgrupp 

Verksamhetsutvecklingsgruppen delas in med två inriktningar inför hösten. 

En inriktning mot förskola där samsyn och vidarutveckling av trafikljusmodellens 

bedömningsmatris utvecklas. 

En inriktning mot skola och utvecklingslärarnätverk med fokus på: 

1. Rollbeskrivning 

2. Verksamhetsnära utvecklingsprocesser 

3. SKA, systematiska kvalitetsarbetet.  

§5. Organisation och ledning av förskolan 

Med anledning av att områdena blivit mycket stora ses ledningsfunktionen för 

förskolecheferna över.  

Öppna förskolan kommer från och med 2016-08-01 ligga under verksamhetschef för 

elevhälsan.  

Bemanningsenheten flyttas från Bildningskontoret till förskolechef för Innerby 

förskoleområde med start 2017-01-01.  



§6. Nästa möte FSG 

Flyttas från den 18/8 till den 19/8.  

Tid 13.00-15.00 och vi är på Heléns veranda. För er som inte hittar dit så åker vi gemensamt 

från kommunhuset kl 12.50.  

Herrljunga 2016-06-09 

Vid datorn, 

Birgitta Fredriksson 

 

Justeras 

För arbetsgivaren 

 

 

Bodil Jivegård 

2016-06-11 

 

LR        Lärarförbundet  Kommunal 

 

 

Helén Borhammar       Ann-Sofie Oskarsson  Kristina Söderquist  

2016-06-13        2016-06-13  2016-06-13 

 

 

 

Vision      DIK      

 

 

Anette Wigertsson Anna Linderoth 

2016-06-13 2016-06-13   
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