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Tjänsteskrivelse Kvalitetsuppföljning grundskola, grundsärskola och 
fritidshem 

Sammanfattning 
Att följa upp och analysera måluppfyllelsen inom grundskolan, grundsärskola och 
fritidshemmet är en del i det systematiska kvalitetsarbetet för bildningsnämndens 
verksamheter. Skolorna har sammanställt och analyserat elevernas resultat för vårterminen 
2022. Bildningsförvaltningen gör en sammanfattning av dessa för årskurserna 3, 6, och 9 i 
grundskolan samt för måluppfyllelsen i fritidshemmet. 

Utifrån de analyser som enheterna genomfört i samband med förvaltningens 
verksamhetsrapporter och den samlade måluppfyllelsen bedömer förvaltningen att våra 
stora fokusområden för de kommande åren är det språkutvecklande arbetet och utveckling 
av matematikundervisningen. Utöver det behöver verksamheterna även fortsättningsvis 
arbeta med att stärka inkluderingen och delaktigheten i undervisningen för att fler elever 
ska nå en hög måluppfyllelse. Till sist behöver verksamheterna även stärka arbetet med 
trygghet och studiero, samt arbetet med att öka elevernas närvaro för att på så sätt i 
förlängningen kunna lägga mer fokus och kraft på att utveckla undervisningen. 
Inom fritidshemmet behöver verksamheterna öka likvärdigheten i enheternas egna 
systematiska kvalitetsarbete och inom grundsärskolan behöver verksamheten, utöver 
rektors egen bedömning, även säkerställa en god övergång till en anpassad grundskola.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2022-10-26 
Kvalitetsrapport, 2022-10-25 

Förslag till beslut 
Godkänner rapporten inklusive utvecklingsområden. 

Erik Thaning 
Utvecklingsledare 
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Inledning  
 

Att följa upp och analysera måluppfyllelsen inom grundskolan, grundsärskola och fritidshemmet är en 
del i det systematiska kvalitetsarbetet för bildningsnämndens verksamheter. Skolorna har sammanställt 
och analyserat elevernas resultat för vårterminen 2022. Bildningsförvaltningen gör en sammanfattning av 
dessa för årskurserna 3, 6, och 9 i grundskolan samt för måluppfyllelsen i fritidshemmet.  

 

Syfte 
 

Syftet är att följa upp och utvärdera måluppfyllelsen i enlighet med skollagens krav, samt att peka ut 
åtgärder och utvecklingsinsatser.  

  

Fritidshem 
 

Fritidshemmet har sedan 2016 ett eget kapitel i läroplanen, kapitel 4. Detta har medfört att det har 
tydliggjorts vilka förmågor, tillsammans med de demokratiska arbetsformerna som fritidshemmet ska 
planera undervisning för.  

 

Barnantal inom fritidshemmet 

 

Kommunala fritids 2021-10-31 Placering Varav 
Garantiplats 

Varav 
Lovplats 

Horsby F-3 166 9 0 
Horsby 4-6 48 1 12 
Eggvena 50 1 1 
Eriksberg 39 0 1 
Hudene 67 3 3 
Molla 23 0 6 
Mörlanda 72 4 7 
Od 37 0 0 

Totalt 502 18 30 
    

 

Under läsåret 2021/2022 så hade förvaltningen ett något lägre barnantal inom fritidshemmet än under 
2019/2020. Det var framförallt vid Horsby och vid Hudene som det skett en nedgång jämfört med året 
innan. Vid 2020-10-31 var samma siffra 521 barn inom fritidshem jämfört med 2021, då antalet var 502. 
Det minskade barnantalet har marginell betydelse för gruppstorlekarna.  

Fritidshemmen planerar i sina terminsplaneringar för att få med allt centralt innehåll över tid. Det finns 
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ett utvecklingsområde i att öka likvärdigheten mellan fritidshemmen vad det gäller planering och 
utvärdering av den egna verksamheten, samt att tydligare koppla dessa planeringen till fritidshemmets 
mål.  

Fritidshemmet har fortsatt goda resultat vad det gäller trygghet, där 95 % av vårdnadshavarna upplever 
att deras barn är trygga i verksamheten.  

Grundsärskolan 

Utifrån att det är så få elever i elevgruppen är det inte relevant att ha ett statistiks underlag med 
betygsuppföljning. Inom grundsärskolans elevgrupp finns det en stor variation och individernas förmågor 
inom de olika områdena varierar. Grunden för en god undervisning är därför en individanpassning och 
att i så stor utsträckning som möjligt få eleverna att arbeta så självständigt med uppgifterna som möjligt.  
Verksamheten arbetar väl inkluderad med en god nivå av bildstöd och arbetar med att utveckla ett 
gemensamt förhållningssätt bland personalen. 

Utifrån elevgruppens variationer och utifrån de nationella styrdokumentens intentionerna är det även 
framöver fortsatt viktigt att arbeta med elevernas kunskapsutveckling på ett sådant sätt att varje individ 
når så långt som möjligt, att samverkan med ordinarie grundskola stärks så att elever som kan läsa efter 
grundskolans läroplan även gör detta. I verksamhetsuppföljningen bedömer rektor att följande områden 
behöver utvecklas.   

• använda Skolverkets bedömningsstöd
• att träffa de praktiskt estetiska lärarna, öka samplaneringen mellan särskolans lärare.
• ta vara på den gemensamma tiden som finns för elevassistenter och lärare till att ha ett tydligt

fokus på eleverna kunskapsutveckling.

Dessa tre områden behöver även förvaltningen kommer bidra till en ökad kvalitet i undervisningen och 
en över tid även en ökad måluppfyllelse. Utöver detta bedömer förvaltningen även att grundsärskolan ser 
över hur skolformen behöver organiseras för att övergå till att bli anpassad grundskola inför läsåret 
23/24. Där det bland annat ställs högre kvar på samläsning med reguljär grundskola utifrån elevens 
individuella förutsättningar.   

Grundskola 

Årskurs 3 

För årskurs 3 kan förvaltningen se utifrån de upprättade verksamhetsrapporter som berör årskurs 3 att det 
finns utvecklingsområden i att stärka måluppfyllelsen i matematik och svenska. 

Årskurs 6 

Jämfört med tidigare år ser vi en svag nedgång i måluppfyllelse jämfört med åren innan (2020, 2021). 
Särskilt märks nedgången i engelska, historia, svenska och musik. Även inom moderna språk syns en 
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nedgång. Utifrån att det inte är lika många elever som läser moderna språk så finns där en större variation 
beroende på den enskilda elevens resultat. Utöver den nedgående tendensen så finns det även en del oro 
kring att elever i årskurs 6 också fått streck i franska, tyska, hem och konsumentkunskap och idrott och 
hälsa. Det gemensamma för dessa ämnen är att undervisningen för många elever sker på en annan plats 
än ordinarie skola. Exempelvis har samtliga elever som läser moderna språk sin undervisning vid Altorp. 
Här finns ett fortsatt arbete med att säkerställa att eleverna känner sig trygga i samband med denna typ av 
undervisning.  

Betyg vt 2019-2022 årskurs 6 
Andel i % A-E 

Ämne 2018 2019 2020 2021 2022 
Bild 98 96 98 95 95 
Biologi 98 92 92 92 92 
Engelska 86 92 92 88 85 
Franska 83 - 100 80 67 
Fysik 92 91 92 90 90 
Geografi 95 92 93 87 83 
Hem- och Konsumentkunskap 100 77 97 94 92 
Historia 94 92 94 87 83 
Idrott och hälsa 96 92 94 87 87 
Kemi 90 91 91 90 90 
Matematik 87 90 90 91 90 
Musik 100 95 98 89 85 
NO-ämnen 89 96 95 94 91 
Religionskunskap 93 92 94 90 87 
Samhällskunskap 100 98 98 88 85 
Slöjd 95 90 94 94 93 
SO-ämnen 87 90 90 94 100 
Spanska 83 96 93 92 92 
Svenska 92 91 94 88 87 
Teknik 92 93 95 92 90 
Tyska 92 92 96 75 75 
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Årskurs 9 
 

Resultaten i årskurs 9 för våren 2022 är markant sämre än året tidigare. Även jämfört över tid är 
resultaten lägre och måluppfyllelsen är sämre än snittet för riket. Meritvärde om 194 är under rikssnittet 
och även andelen elever som når grundläggande behörighet är låg. Även om den ingående 
måluppfyllelsen relativt sett var något lägre än åren tidigare så har måluppfyllelsen under högstadiet 
försämrats. Som en förklaring kan nämnas att gruppen både haft en lägre skolnärvaro och att den 
upplevda tryggheten och studieron varit låg på enheten under perioden.  
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Måluppfyllelse årskurs 9, Altorp 18/19-21/22 
Ämne 18/19 19/20 20/21 21/22 
Bild 95,6 97,9 97,9 92,9 
Engelska 86 84,4 91,8 82,7 
Hem och konsumentkunskap 94,4 92,6 96,9 87,5 
Idrott och hälsa 94,3 87,2 92,6 73,2 
Matematik 83,9 77,3 86,6 71,4 
Moderna språk, språkval 96,4 95,8 91,9 71,7 
Musik 96,7 95,7 96,9 90,6 
Biologi 93,3 87 94,8 82,6 
Fysik 96,4 88,6 91,7 84,3 
Kemi 92,8 82,8 91,7 84,3 
Geografi 94,2 91,2 95,8 83 
Historia 88,6 90,3 95,8 82,1 
Religionskunskap 94,2 87,9 95,8 81,1 
Samhällskunskap 92,1 91,2 95,8 81,1 
Slöjd 96,7 87,4 93,8 87,8 
Svenska 89,2 87,2 96,7 82,6 
Teknik 94,3 90 95,8 84,6 

 

 

 

Meritvärde 2014/2015 -2020/2021 

 

Jämförande statistik 18/19-21/22 
Elever årskurs 9 2018/19 2019/20 2020/21 2021/22 
Totalt antal 93 97 97 98 
andel (%) flickor 48,4 48,5 37,1 59,2 
andel (%) pojkar 51,6 51,5 62,9 40,8 
andel (%) elever med utländsk bakgrund 18,5 17,7 13,8 16,5 
andel (%) elever med föräldrar med 
eftergymnasial utbildning 42,9 49,5 53,3 45,3 

Genomsnittligt meritvärde (17) 221,8 204,8 232 194,1 
Genomsnittligt meritvärde (16) 215 199 225,2 189,8 
Andel (%) behöriga till yrkesprogram 80,6 71,1 83,5 67,3 
Andel (%) som uppnått kunskapskraven i alla 
ämnen 73,1 62,9 75,3 45,9 
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Sammanfattande slutsatser 

Utifrån de analyser som enheterna genomfört i samband med förvaltningens verksamhetsrapporter och 
den samlade måluppfyllelsen bedömer förvaltningen att våra stora fokusområden för de kommande åren 
är det språkutvecklande arbetet och utveckling av matematikundervisningen. Utöver det behöver 
verksamheterna även fortsättningsvis arbeta med att stärka inkluderingen och delaktigheten i 
undervisningen för att fler elever ska nå en hög måluppfyllelse. Till sist behöver verksamheterna även 
stärka arbetet med trygghet och studiero, samt arbetet med att öka elevernas närvaro för att på så sätt i 
förlängningen kunna lägga mer fokus och kraft på att utveckla undervisningen. 

Inom fritidshemmet behöver verksamheterna öka likvärdigheten i enheternas egna systematiska 
kvalitetsarbete och inom grundsärskolan behöver verksamheten, utöver rektors egen bedömning, även 
säkerställa en god övergång till en anpassad grundskola.  

Erik Thaning 
Utvecklingsledare 
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BILDNINGS- 
FÖRVALTNINGEN 
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Sid 1 av 1   
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Telefon 0513-170 00  Telefax 0513-171 33 org.nummer 212000-1520  www.herrljunga.se 

Tjänsteskrivelse plan mot kränkande behandling och diskriminering 

Sammanfattning 
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 samt 
en handlingsplan för hur man anmäler en kränkande behandling. Huvudmannen ska vidare 
säkerställa att det inom ramen för varje särskild verksamhet bedrivs ett målinriktat arbete 
för att motverka kränkande behandling av barn och elever. Rektor har på delegation enligt 
punkt 1.12 i bildningsnämndens delegationsordning uppdraget att under året upprätta en 
plan mot kränkande behandling. Planen redovisas till bildningsnämnden för att informera 
nämnden om enheternas arbete mot kränkande behandling. Samtliga planer mot kränkande 
behandling är upprättade. Förvaltningen har under det senaste året verkat för att stärka 
arbetet med diskrimineringsgrunderna, liksom att skapa en enhetlig struktur för planen mot 
kränkande behandling. Samtliga planer finns att ta del av på Herrljunga kommuns hemsida. 
Som visningsexemplar bifogas planen från Horsby f-3 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2022-10-26 
Plan mot kränkande behandling och diskriminering Horsby F-3, 2022-09-01 

Förslag till beslut 
Godkänner redovisningen 

Erik Thaning  
Utvecklingsledare 
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Horsbyskolan F-3 inkl. fritidshem   Trygghet Självförtroende Lust att lära – för framtiden 

 

Introduktion 

För att ta fram en plan mot diskriminering och kränkande behandling som uppfyller lagens krav, där de 
olika delarna diskriminering, trakasserier och kränkande behandling ingår har följande process valts: 
 
De två planerna, årlig plan mot kränkande behandling samt årlig plan mot diskriminering och trakasserier, 
sammanförs i ett dokument – Plan mot diskriminering och kränkande behandling. 
Planen förankras genom dialog i följande forum: 

• Elevråd tillsammans med rektor 

• Fritidsråd tillsammans med fritidspersonalen 

• Skolrådet (representanter vårdnadshavare) tillsammans med rektor 

• Arbetslagen på skolan och fritidshemmet 
Planen utvärderas och upprättas årligen och nya mål fastställs. 

Målsättning och skolans vision 

Skolans vision är Trygghet, Självförtroende och Lust att lära – för framtiden.  I skolans och 
fritidshemmets uppdrag ingår utöver kunskaper och färdigheter även förståelse för och ett bestående 
avståndstagande från diskriminering, trakasserier och kränkningar. Horsbyskolans enhet åk F-3 präglas av 
demokratiska värderingar. Vi vill skapa en miljö där hänsyn och ömsesidig respekt präglar 
umgängestonen. Vi ser olikheter som en tillgång. Vi vill att alla elever och all personal känner sig sedda 
och att ingen utsätts för diskriminering, trakasserier eller kränkningar. 

Definitioner av begrepp 

De diskrimineringsgrunder som anges i diskrimineringslagen är kön, könsöverskridande identitet eller 
uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning och 
ålder. Diskrimineringslagen förbjuder diskriminering av elever på grund av ovanstående grunder samt 
ålder. Lagen säger också att skolan måste arbeta förebyggande för att diskriminering inte ska uppstå.  
 
Mobbning, trakasserier och annan kränkande behandling kan äga rum såväl mellan elever som i 
relationen mellan vuxen och elev, elev och vuxen.  
 
Skollagens kapitel 6 fastställer att kränkande behandling, som inte är diskriminering eller trakasserier, 
också är förbjudet. Skolan och fritidshemmet måste arbeta förebyggande även mot detta, vilket beskrivs i 
skollagen 6 kap 7: 
 ”Huvudmannen ska se till att det genomförs åtgärder för att förebygga och förhindra att barn och elever 
utsätts för kränkande behandling”.  
 
Om en elev och vårdnadshavare upplever att eleven blir kränkt i skolan, kan eleven vända sig till BEO 
(Barn- och Elevombudet). http://www.skolinspektionen.se/sv/BEO/ om de upplever att de inte får det 
stöd av skolan som de har rätt till.  
I Lgr 22 (Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet) står skrivet att skolan och 
fritidshemmet ska motverka tendenser till diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling. I 
LGR 22 står följande: Utbildningen ska präglas av öppenhet och respekt för människors olikheter. 
Ingen ska i skolan utsättas för diskriminering som har samband med kön, etnisk tillhörighet, religion eller 
annan trosuppfattning, könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell läggning, ålder eller 

funktionsnedsättning eller för annan kränkande behandling.” (s.5).  
 
Det är skolans och fritidshemmets uppgift att bemöta främlingsfientlighet och intolerans med kunskap, 
öppen diskussion och aktiva insatser. 
 

Mobbning - Mobbning förutsätter att den som utsätts kränks vid upprepade tillfällen, vilket skiljer 
mobbning från andra former av kränkande behandling. Mobbning innebär upprepade handlingar där 
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någon eller några medvetet och med avsikt tillfogar eller försöker tillfoga en annan skada eller obehag. En 
obalans råder i makt mellan den som mobbar och den som utsätts för mobbning.  

Trakasserier – Trakasserier är ett uppträdande som kränker en elevs värdighet och som har samband 
med de angivna diskrimineringsgrunderna. 

Sexuella trakasserier – Uppträdandet kränker en elevs värdighet och är av sexuell natur.  
Annan kränkande behandling - Ett uppträdande som, utan att vara trakasserier, kränker en elevs 

värdighet. Kränkningar kan vara 
▪ fysiska (till exempel slag och knuffar) 
▪ verbala (hot eller tillmälen) 
▪ psykosociala (utfrysning, ryktesspridning) 
▪ text- och bildburna (klotter, brev och lappar, e-post, sociala medier, sms och mms) 
Direkt diskriminering - En elev missgynnas om han eller hon behandlas sämre än någon annan 

behandlas, har behandlats eller skulle ha behandlats i en jämförbar situation – om missgynnandet har 
samband med diskrimineringsgrunderna kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, 
sexuell läggning, funktionshinder eller ålder.  

Indirekt diskriminering - En elev missgynnas genom att någon med ledningsfunktion eller annan 
personal tillämpar en bestämmelse, ett kriterium eller ett förfaringssätt som framstår som neutralt, men 
som i praktiken särskilt missgynnar en eller flera elever av ett visst kön, viss etnisk tillhörighet, religion 
eller trosuppfattning, sexuell läggning visst funktionshinder eller viss ålder.  

Arbete med att FÖREBYGGA diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling. 

Det är rektors ansvar att:  

• se till att all personal, elever och vårdnadshavare känner till att alla former av diskriminering, 
trakasserier och kränkande behandling är förbjudna på skolan och i fritidshemmet.  

• se till att det bedrivs ett målinriktat arbete för att främja barns och elevers lika rättigheter och 
möjligheter, samt att motverka könsmönster, kränkande behandling och diskriminering eller 
trakasserier på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell 
läggning, funktionshinder, ålder eller könsöverskridande identitet eller uttryck. 

• årligen upprätta och utvärdera en plan mot diskriminering och kränkande behandling i samarbete 
med personal, elever och vårdnadshavare.  

• om skolan eller fritidshemmet får kännedom om att kränkande behandling, trakasserier eller 
diskriminering förekommer, se till att utredning görs och att åtgärder vidtas. 

Rektor ska även:  

• se till att skolans och fritidshemmets personal har ett gemensamt system för hur de 
dokumenterar anmäld eller upptäckt kränkande behandling, trakasserier och diskriminering och 
de åtgärder som vidtagits.  

• kontakta andra myndigheter vid behov  
Det är lärares och annan personals ansvar att:  

• anmäla in till rektor då de själva, vårdnadshavare eller elev upplevt att det skett 
kränkning/diskriminering mot elev. 

• följa skolans/fritidshemmets plan mot diskriminering och kränkande behandling. 

• ifrågasätta och reflektera över de normer och värderingar som hen förmedlar genom sin 
undervisning och sträva efter likabehandling  

• påtala kränkande behandling, trakasserier och diskriminering som förekommer på skolan och i 
fritidshemmet  

• se till att åtgärder vidtas då kränkande behandling, trakasserier eller diskriminering misstänks, 
anmäls eller upptäcks  

• dokumentera misstänkt, anmäld eller upptäckt kränkande behandling, trakasserier och 
diskriminering och de åtgärder som vidtas  

• bevaka att utredda fall av kränkande behandling, trakasserier och diskriminering, där den enskilda 
läraren eller annan personal är berörd, följs upp  
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• bemöta elever och kollegor på ett respektfullt sätt  

• arbeta för att allas våra olikheter berikar vår verksamhet 

• I undervisningen säkerställa att eleverna känner till sitt gemensamma ansvar. 
 
Det är alla elevers gemensamma ansvar att:  

• påtala kränkande behandling, trakasserier och diskriminering som förekommer på skolan och i 
fritidshemmet  

• bemöta elever, lärare och övrig personal på ett respektfullt sätt 

Arbete med att FRÄMJA likabehandling 

Ordningsregler - På Horsbyskolan enhet åk F-3 har vi formulerat ordningsregler, vilka har tagits fram i 
samråd med elever, lärare, vårdnadshavare samt rektor. Klasserna och fritidsgrupperna diskuterar dessa 
vid varje terminsstart. Ordningsreglerna finns dokumenterade på bland annat skolans lärplattform, Vklass. 
Ansvar:  Personalen i skolan och på fritidshemmet  
 Rektor ansvarar för en årlig utvärdering och revidering av ordningsreglerna. 
Tidpunkt:  Minst vid varje terminsstart, dvs. två ggr/år. Oftare vid behov. 
 Revideringen görs i maj. 
 
Sociala samtal - I varje årskurs hålls regelbundna sociala samtal med eleverna, i helklass eller mindre 
grupper. Samtalen kan vara rent förebyggande, det vill säga handla om principer, regler och 
exempelsituationer som barnen kan möta. På förekommen anledning diskuteras aktuella situationer eller 
konflikter som barnen behöver hjälp att lösa. Samtalen ska alltid ha en lösningsinriktning, det vill säga inte 
bara lösa den aktuella frågan utan ge verktyg att hantera liknande situationer i framtiden. Dessa samtal 
genomförs även på fritidshemmet. 
Ansvar:  Personalen i skolan och på fritidshemmet  
Tidpunkt:  Fortlöpande under året. 
 
Konfliktlösning – När konflikter inträffar talar den vuxne med de inblandade i konflikten, enskilt och 
tillsammans, för att skapa sig en allsidig bild av vad som skett och hjälpa eleverna att lösa sin konflikt. 
Muntlig kontakt tas med ansvarig lärare samt vid behov tas kontakt med vårdnadshavare.  
Ansvar:  Personalen i skolan och på fritidshemmet 
 
Klassråd -Klassråd är ett forum som alla klasser har regelbundet från och med förskoleklass. På klassråd 
fattar klassen beslut bland annat om klassreglerna och eleverna kan ta upp sådant som berör klassen 
enskilt eller skolan/skolmiljön. Frågor av det senare slaget förs vidare till elevrådet av klassens 
elevrådsrepresentanter – vid behov hjälper ansvarig lärare till. Klassrådet är viktigt ur demokrati- och 
likabehandlingssynpunkt, eftersom det är en grundläggande princip att alla har en röst och att varje röst 
är lika mycket värd. 
Ansvar:  Klasslärare/Arbetslag  
Tidpunkt:  En gång i månaden 
 
Fritidsråd -Ett forum som alla fritidsgrupper har regelbundet. På fritidsrådet fattar klassen beslut bland 
annat om reglerna och eleverna kan ta upp sådant som fritidshemmet. Fritidsrådet är viktigt ur 
demokrati- och likabehandlingssynpunkt, eftersom det är en grundläggande princip att alla har en röst 
och att varje röst är lika mycket värd. 
Ansvar:  Lärare i fritidshemmet  
Tidpunkt:  En gång i månaden 
 
 
Elevråd -Elevråd hålls på skolan cirka fyra gånger per termin, oftare vid behov. Liksom klassrådet utgör 
elevrådet grundläggande träning i och förståelse för demokratiska principer. Elevrådet syftar också till att 
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göra eleverna delaktiga i skolans verksamhet, samt att ge eleverna möjligheter att vara med och påverka 
deras vardag i skolan. 
Ansvar:  Rektor och Skolkurator 
Tidpunkt:  Fortlöpande under året. 
 
Fadderverksamhet - Syftet med fadderverksamheten är att: 

• Skapa en Vi-känsla på skolan.  

• De yngre eleverna ska känna sig trygga med de äldre eleverna. 

• De äldre eleverna ska visa hänsyn och ta ansvar för de yngre eleverna. 

• Alla ska känna gemenskap med varandra! 
Fadderkombinationer: 
Aug-okt  Nov-juni 
Förskoleklass-  Förskoleklass + år 3 
år 1 + år 4  År 1 + år 4 
år 2 + år 5  År 2 + år 5 
år 3 + år 6  År 6 –  
Ansvar:   Klasslärare 
Tidpunkt:  v.38 fadderkombinationen bestämmer aktivitet 

v.43 - år 1 + år 4 tar fram förslag på aktiviteter 
v.8 – år 2 + år 5 tar fram förslag på aktiviteter 
v. 18 – år 3 + fklass tar fram förslag på aktiviteter 

 
 
Trivselsamtal – Lärare i fritidshem erbjuder, utifrån behov, individuella samtal med alla 
barn/vårdnadshavare för att samtala om hur barnen upplever sin fritidsvistelse, trivsel och vad de skulle 
vilja förändra. 
Ansvar:  Lärare i fritidshemmet 
Tidpunkt:  En till två gånger per läsår. Samtalet kan även hållas tillsammans med grundskolans 

utvecklingssamtal. 
 
Utvecklingssamtal -Varje termin håller lärare i grundskolan utvecklingssamtal med elev och 
vårdnadshavare. I förskoleklassen sker detta en gång per läsår. Vid detta samtal förs även en dialog kring 
trivsel och hur eleven upplever skolan. 
Ansvar:   Lärarna i grundskolan och förskoleklass 
Tidpunkt:  En gång per termin. Kan även hållas tillsammans med fritidshemmens trivselsamtal. 
 
Vuxennärvaro på skolgården under skoltid samt under fritidstid - Under varje rast finns vuxna ute bland 
eleverna. Det skall finnas en tydlig organisation/schema kring de vuxnas närvaro på rasterna. 
Ansvar:  Rektor och personal 
Tidpunkt:  Varje dag. 
 
Hakuna Matata – Vuxenledda rastaktiviteter. Syftet är att stödja eleverna i att hitta roliga lekar 
tillsammans samt att fånga upp elever som kan tycka att det är svårt att sysselsätta sig på rasterna. 
Ansvar: Lärare i fritidshemmet 
Tidpunkt:  Rasterna 
 
EHT (Elevhälsoteam) och Öppen Dörr –Varje vecka träffas den samlade Elevhälsan för att samråda kring 
elevärenden samt föra dialog kring klimatet i skolan. Elevhälsan består av skolkurator, skolsköterska, 
speciallärare, specialpedagog och rektor. Regelbundet finns skolpsykolog med på mötet. 
Elevhälsoteamets främsta uppgift är att arbeta förebyggande och hälsofrämjande. Öppen Dörr erbjuds 
varannan vecka, det innebär att personal på skolan kan boka in sig för ett samtal med den samlade 
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elevhälsan. Här har personalen möjlighet att lyfta pedagogiska dilemman eller elever som har 
samspelssvårigheter.  
Ansvar:  Rektor 
Tidpunkt:  Måndag eftermiddag, under läsåret. 
. 

Arbete med att UPPTÄCKA diskriminering och annan kränkande behandling 

Rasterna -De vuxna iakttar det sociala samspelet på raster och kan själva se eller bli uppmärksammade på 
konflikter. 
Ansvar:  All personal som vistas ute på rasterna.  
Tidpunkt:  Varje dag. 
 
Kontinuerliga samtal med klasserna/barngrupperna -De vuxna lyssnar och för dagliga samtal om trivsel, 
respekt och ansvar. Den vuxne är lyhörd och reagerar på vad eleverna signalerar.  
Ansvar:  Lärarna i fritidshem, grundskolan och förskoleklass 
Tidpunkt:  Fortlöpande under året.  
 
Frågor kring trivsel och skolklimat – Frågorna ställs till eleven vid utvecklingssamtalet i förskoleklassen 
och grundskolan samt i samtal/trivselsamtalet på fritidshemmet, har till syfte att följa upp hur eleverna 
upplever klimatet i skolan/fritidshemmet. Resultatet redovisas för elever, personal samt vårdnadshavare. 
Ansvar:  Lärare på fritidshemmet, i förskoleklassen och i grundskolan ansvarar för att frågorna ställs 

och svaren antecknas och sammanställs. Sammanställningarna lämnas sedan till 
skolkurator för en analys på såväl gruppnivå som skolnivå. Rektor ansvarar för att i 
samverkan med personal och delar ur elevhälsan på Horsbyskolan F-3 ta fram en 
handlingsplan utifrån resultatet och analysen. 

Tidpunkt:  Sammanställningarna skall vara skolkurator tillhanda i december. 
 
Samtal i arbetslagen -När arbetslagen träffas sker kontinuerliga samtal om det sociala klimatet i skolan 
och vad vi vuxna kan göra för att stötta eleverna. 
Ansvar:  Arbetslagen – all personal på skola/Fritidshemmen 
Tidpunkt:  kontinuerligt under året 
 
Granskning av undervisningsmaterial -Personal på skolan och fritidshemmet skall granska det 
undervisningsmaterial samt den litteratur skolan/fritidshemmet använder i sin verksamhet. Om 
personalen uppmärksammar att det finns litteratur eller undervisningsmaterial som kan uppfattas 
diskriminerande eller kränkande ska rektor genast kontaktas för en bedömning. Material som kan 
uppfattas kränkande eller diskriminerande ska genast gallras bort. 
Ansvar:  All personal på skolan/fritidshemmet. 

Arbete med att UTREDA och åtgärda diskriminering och annan kränkande behandling 

Ytterst ansvarig för att inga elever eller vuxna på skolan/fritidshemmet diskrimineras eller kränks är 
rektor. Alla på skolan/fritidshemmet ansvarar för att uppmärksamma och rapportera diskriminering och 
kränkningar. Eleverna gör det efter förmåga, för de anställda vuxna är det en skyldighet. 
I skollagen 6 kap 10: 
”En lärare, förskollärare eller annan personal som får kännedom om att ett barn eller en elev anser sig ha 
blivit utsatt för kränkande behandling i samband med verksamheten är skyldig att anmäla detta till 
förskolechefen eller rektorn. En förskolechef eller rektor som får kännedom om att ett barn eller en elev 
anser sig ha blivit utsatt för kränkande behandling i samband med verksamheten är skyldig att anmäla 
detta till huvudmannen. Huvudmannen är skyldig att skyndsamt utreda omständigheterna kring de 
uppgivna kränkningarna och i förekommande fall vidta de åtgärder som skäligen kan krävas för att 
förhindra kränkande behandling i framtiden.  
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Första stycket första och andra meningarna ska tillämpas på motsvarande sätt om ett barn eller en elev 
anser sig ha blivit utsatt för trakasserier eller sexuella trakasserier på sätt som avses i diskrimineringslagen 
(2008:567).” 
 
De samtal och kartläggningar som görs i samband med kränkningar, trakasserier eller mobbning ska 
dokumenteras via DraftIt.se.  
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Arbetsgång för personal om elev utsätts för kränkande behandling av annan elev 

Insats Åtgärd Ansvarig Tidpunkt  

1 
Upptäckt av 
kränkning/ 
upplevd 
kränkning 

Den personal som upptäcker 

kränkning/upplevd kränkning ska genast 

ingripa. Att upptäcka kan även innebära 

att elev eller vårdnadshavare hör av sig 

och berättar om den upplevda 

kränkningen. 

Då den akuta situationen åtgärdats 

meddelas elevernas klasslärare/ansvarig 

lärare på fritids.  

 

Personal  Omedelbart Diskrimineringe

n eller den 

kränkande 

behandlingen 

anmäls till 

rektor, via 

DraftIt av den 

personal som 

upptäcker 

kränkning/upple

vd kränkning. 

Rektor fattar 

beslut avseende 

utredning. 

 

BN informeras 

via DraftIt 

 

 

2 
Samtal med 
utsatt 

Klasslärare/arbetslag/ 

Skolkurator som ansvarar för aktuell 

klass/grupp talar med den som utsatts för 

kränkningen:   

• Klargöra vad som hänt och om det 

hänt tidigare.  

• förklarar att kränkningar inte får 

förekomma förklara att åtgärder sätts 

in  

• bestämmer en tid för uppföljning 

cirka en vecka senare 

• klargör även att eleven genast 

ska komma till 

klassläraren/arbetslaget om något 

händer innan. 

 

Klasslärare/arbetslag/Skolkurator 

dokumenterar samtalet, via 

DraftIt(Utredning). 

Klasslärare/ 

Arbetslag/ 

Skolkurator 

I samband med 

samtalet 

Rektor ger i 

uppdrag till 

personal att 

utreda 

situationen 

samt 

dokumentera 

samtalen, via 

DraftIt 

3 
Samtal med 
aktör 

Klasslärare/arbetslag/ 

Skolkurator talar med den/de som utfört 

kränkningen: 

• om flera personer deltagit talar de 

vuxna med dem en och en 

• förklara att kränkningar inte 

accepteras och inte heller får 

förekomma enligt lag, och att de 

genast ska upphöra.  

• Gör upp en plan för hur detta ska gå 

till. Bestäm en tid för uppföljning 

cirka en vecka senare.  

• dokumentera samtalet i 

DraftIt(Utredning) 

Klasslärare/ 

Arbetslag/ 

Skolkurator 

I samband med 

samtalet 
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Insats Åtgärd Ansvarig Tidpunkt  

4 
Kontakta 
vårdnadshavare 

• kontakta inblandade elevers 

vårdnadshavare berätta om vad 

som hänt och vad som nu 

beslutats enligt uppsatt plan  

• Efterhör hur de uppfattat 

situationen och vad eleven 

berättar hemma om skolan. 

• dokumentera samtalen  i 

DraftIt(Utredning) 

Klasslärare/ 

Arbetslag 

Direkt efter 

elevsamtalen 

 

5 
Uppsikt 

Eleverna hålls under uppsikt Klasslärare/ 

Arbetslag  
fortlöpande   

 
 
 
 
 
 

Insats Åtgärder för att kränkning inte ska 
upprepas beslutas i samverkan med 
klasslärare och skolkurator, berörda 
verksamheter informeras(skrivs in 
som åtgärd). Dokumenteras i Draftit 
(Åtgärd) 

  Dokumentera 

via DraftIt 

6 
Uppföljande 
samtal 

Uppföljande samtal hålls med båda 

parter. Kontakta vårdnadshavare för att 

delge information om läget  

• Eleverna hålls även fortsättningsvis 

under uppsikt.  

• Dokumentera via DraftIt 

(Uppföljning) 

Klasslärare/ 

Arbetslag/ 

Skolkurator 

Enligt plan Dokumentera 

via DraftIt 

7a 
Kränkning 
upphör 

Ärendet avskrivs. 

Elever och vårdnadshavare informeras. 

Rektor avslutar 

kränkningsärendet. 

Klasslärare/arbetsl

ag/Skolkurator 

informeras. 

 Rektor avslutar 

ärendet i 

DraftIt,  
BN informeras 

via DraftIt 

 

7b 
Kränkning 
upphör inte* 

• Samrådsmöte med elev (både utsatt 

och aktör) och vårdnadshavare. 

• Åtgärder beslutas med grund ur den 

allsidiga utredning som gjorts 

tidigare. 

• Samtalet dokumenteras, via DraftIt 

Specialpedagog/ 

Skolkurator 

Klasslärare/ 

Arbetslag/Rektor  

 

När kränkning 

inte upphör 

trots insats 

Samtalet 

dokumenteras, 

via DraftIt 

8 
Genomförande 
och uppföljning 
av insatser 

Beslutade åtgärder genomförs och följs 

upp enligt överenskommelse. 

Uppföljning dokumenteras via DraftIt 

Specialpedagog/ 

Skolkurator 

Klasslärare/ 

Arbetslag/ 

Rektor 

Enligt tidigare 

beslut 

Uppföljning 

dokumenteras.  

via DraftIt 

9a 
Kränkning 
upphör inte 

Om kränkningarna eller trakasserierna 

ändå inte upphört vidtas ytterligare 

åtgärder, till exempel kontakt med andra 

myndigheter som socialtjänst eller polis. 

Rektor Omedelbart  
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Arbetsgång om elev utsätts för kränkande behandling av personal  
Om det inte bedöms direkt olämpligt bör den personal som iakttagit den upplevda kränkningen föra 
dialog med den person som upplevs ha kränkt eleven. Det med utgångspunkt av att vi utgår från att ingen 
avsiktligt kränker elever samt att en öppen och ömsesidig dialog kring hur vi vuxna i skolan bemöter våra 
elever gynnar ett gott arbetsklimat för såväl personal som elever. 

1. Händelsen anmäls till rektor.  
2. Rektor vidtalar berörd personal. 
3. Vårdnadshavare informeras.  
4. Rektor utreder, åtgärdar och följer upp ärendet. Dokumentation görs av rektor utifrån den 

händelse som anmälts in.  
5. Rektor följer upp ärendet med eleven och hens vårdnadshavare senast två veckor efter händelsen 

anmälts.  
6. Rektor träffar regelbundet den personal som kränkt eleven och samtalar om hur undervisningen 

med berörd elev fungerar.  
7. Rektor har efter behov ytterligare möte med elev och vårdnadshavare för att följa upp att 

kränkningar upphör. 
8. Om åtgärderna inte är tillräckliga tas kontakt med rektors chef. Eleven kan även vända sig till 

Barn- och elevombudsmannen www.skolinspektionen.se/BEO. 
 
 
Arbetsgång när vuxna kränker andra vuxna på arbetsplatsen  
Berörda   Kontakt  
Kränkningar arbetstagare – arbetstagare kontaktas rektor  
Kränkningar chef - anställd   kontaktas skolans skyddsombud och verksamhetschef 
Kränkningar anställd - chef    kontaktas skyddsombud för rektorer och  
   verksamhetschef 

Utvärdering av INSATSER för att förebygga och förhindra kränkande behandling 
läsåret 2021/2022 

1. Förankra och efterfölja den praxis som finns kring vissa lekredskap mm under raster för att 
ytterligare minska risk för osämja och konflikter.  
 

Hur: Tydliga regler som förankras på klassråd och elevråd. Publiceras på Vklass för 
både elever, vårdnadshavare och skolpersonal. 

 
Ansvariga:  Rektor och all personal som arbetar på Horsbyskolan f-6. 
 
Utvärdering: Behöver läggas till att man ska byta efter en liten stund även på 

kompisgungan. 
Ta bort regeln med att man inte får klättra. 

9b 
Kränkning 
upphör 

Ärendet avskrivs. 

Elever informeras och beröms för bra 

insats. 

Vårdnadshavare informeras. 

Dokumenteras via DraftIt 

Rektor beslutar. 

Klasslärare/ 

Arbetslag 

informerar 

Enligt plan Rektor avslutar 

ärendet i 

DraftIt,  
BN informeras 

via DraftIt 
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Horsbyskolan F-3 inkl. fritidshem   Trygghet Självförtroende Lust att lära – för framtiden 

 

Vi behöver ha lika regler för hela skolan och även för fritids, när det gäller 
gungor, klätterställningar mm. 
Behöver lägga till regel om slänggungan:1 på varje ”station”> Byta efter en 
stund. 
Vi behöver aktualisera reglerna med jämna mellanrum de ska skrivas ut och 

finnas i varje kapprum.  
 

2. Utveckla det goda klimatet på rasterna 
 
Hur:  Planerad och organiserad rastaktivitet under elevernas raster. 

Vid varje APT följa upp kränkningsärenden för att säkerställa att all personal 
finns som stöd till eleverna.    
      

Ansvariga:  Rektor och lärare i fritidshem 
 
Utvärdering:  Den planerade och organiserade rastaktiviteterna har varit mycket bra och 

uppskattas av elever i alla åldrar, bra variation och svårighetsgrad. 
Aktiviteterna fångar upp olika elever och elever som inte känner en specifik 
tillhörighet.  
Vi har ej lyft kränkningsärenden på APT däremot har vi pratat om elever som 
är i behov av extra stöd under rast av personal, detta kan utvecklas. 

3. Utveckla ett gott klimat mellan elever  
 
Hur:  Planerad och organiserad rastaktivitet under elevernas raster. 

Skapa ett gemensamt förhållningssätt mellan elev-elev, elev-lärare som 
bidrar till ett gott språkbruk.    
    

Ansvariga:  Rektor och all personal som arbetar på Horsbyskolan f-6. 
 

Utvärdering: Hakuna Matata – Populärt bland eleverna, önskar större variation av aktiviteter. Rullande 
schema kan göra så att någon klass missar aktivitet.  
Utveckla genom att låta en äldre årskurs hjälpa till att hålla i några rastaktiviteter. 
 
Gagaboll plan, fotbollsplan, basketplan, pingis 
Positivt att det finns schema. 
Upplevs ett sämre språkbruk vid fotbollsplan och gagabollplan. Viktigt att det finns en vuxen för att värna 
om att få ett gott språkbruk. 

 
 
 

4. Stärka gemenskapen mellan olika åldrar. 
 
Hur: Planerad faddergruppsverkssamhet, > två gånger per termin. Skapa en 

gemenskap mellan våra fritidsavdelningar genom att genomföra aktiviteter 
tillsammans med våra kamratavdelningar. 

        
Ansvariga:  Lärarna i förskoleklass och grundskolan, fritidshem 
 
Utvärdering: En fadderverksamhet påbörjades först under senare delen av vårterminen 

2022 pga Coroan. Det finns en stor efterfrågan att få följa planen för 
fadderverksamheten med aktiviteter 2 ggr/termin. För att skapa en 
gemenskap mellan våra fritidsavdelningar arbetar vi med kamratavdelningar, 

Ärende 2
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Horsbyskolan F-3 inkl. fritidshem   Trygghet Självförtroende Lust att lära – för framtiden 

 

strävan är att eleverna ska ges möjlighet att gå över till varandra, genomföra 
teman och aktiviteter tillsammans. Efter Corona har vi haft gemensamma 
aktiviteter för fritids f-6, som har varit positivt. Vi önskar fortsätta att 
utveckla teamkänslan tillsammans med alla fritidsavdelningar f-6 på 
Horsbyskolan. 

  

Ärende 2
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Horsbyskolan F-3 inkl. fritidshem   Trygghet Självförtroende Lust att lära – för framtiden 

 

 

Ärenden under 2021/2022 
Under läsåret har 18 st anmälan om kränkande behandling anmälts in till BN 
av rektor för Horsbyskolan F-3.  

 

INSATSER för att förebygga och förhindra kränkande behandling läsåret 2022/2023 

 

1. Förankra och efterfölja den praxis som finns kring vissa lekredskap mm under raster för att 
ytterligare minska risk för osämja och konflikter.  
 

Hur: Tydliga regler som förankras på klassråd och elevråd. Publiceras på Vklass för 
både elever, vårdnadshavare och skolpersonal. 

 
Ansvariga:  Rektor och all personal som arbetar på Horsbyskolan f-6. 
 
Utvärdering:  
 
2. Utveckla ett gott klimat mellan elever  
 
Hur:  Planerad och organiserad rastaktivitet under elevernas raster. 

Skapa ett gemensamt förhållningssätt mellan elev-elev, elev-lärare som 
bidrar till ett gott språkbruk.    
    

Ansvariga:  Rektor och all personal som arbetar på Horsbyskolan f-6. 
 
Utvärdering:  
 
3. Stärka gemenskapen mellan olika åldrar/ Stärka gemenskapen mellan våra 

fritidshemsavdelningar 
 
Hur: Planerad faddergruppsverkssamhet, > två gånger per termin. Skapa en 

gemenskap mellan våra fritidsavdelningar genom att genomföra aktiviteter 
tillsammans med våra kamratavdelningar. 

        
Ansvariga:  Lärarna i förskoleklass, grundskolan och fritidshem 
 
Utvärdering:  

 
 

4. Nolltolerans av skojbråk 
Hur: All skolpersonal avbryter skojbråk mellan elever direkt och förklarar för 

eleverna varför det avbryts.  
 
Ansvariga:  Rektor och all personal som arbetar på Horsbyskolan f-6. 
 
Utvärdering 

  

Ärende 2
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Horsbyskolan F-3 inkl. fritidshem   Trygghet Självförtroende Lust att lära – för framtiden 

 

 

Uppföljning och utvärdering 

 
1. Varje år görs en ny kartläggning av trivsel och problemområden. 

Ansvar:  Rektor 
Tidpunkt:  april 
 

2. Resultatet av kartläggningen presenteras för elever, vårdnadshavare och personal och nya 
åtgärder och insatser formuleras i samverkan mellan vuxna i skolan och elever.  
Ansvar:  Rektor 
Tidpunkt:  maj/augusti  
 

3. Planen mot diskriminering och kränkande behandling utvärderas för att sedan upprätta en ny. 
Ansvar:  Rektor  
Tidpunkt:  maj - september 
 

4. Under arbetslagsmöten, elevråd, EHT-möten samt möten med vårdnadshavare så kallat Skolråd, 
utvärderas och diskuteras fortlöpande de insatser och åtgärder vi sätter in och arbetar med under 
läsåret, allt för att säkerställa att vi lyckas med att skapa trygghet för elever så väl som för 
personal. Under respektive möte förs protokoll.  

 
Upprättad av Ann-Christin Larsson, rektor för Horsbyskolan F-3, 2022-08-15 
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BILDNINGS- Presidieskrivelse 
NÄMNDEN 2022-10-27 
Christina Glad UN 185/2022 601 
Bert-Åke Johansson 

Sida 1 av 1 

Herrljunga kommun, Box 201, 524 23 Herrljunga  besöksadress Torget 1, Herrljunga 
telefon 0513-170 00  telefax 0513-171 33  org.nummer 212000-1520  www.herrljunga.se 

Sammanträdesplan 2023 för bildningsnämnden 

Bildningsnämndens presidiums förslag till beslut 
I enlighet med förvaltningens förslag till beslut. 

Christina Glad (KV) Bert-Åke Johansson (S) 
Ordförande  Vice ordförande 

Expedieras till: 
För kännedom 
till:
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BILDNINGS- 
FÖRVALTNINGEN 
Josefine Andersson 

 
Tjänsteskrivelse 

2022-10-25 
DNR UN 185/2022 601     

Sid 1 av 2    
 

Herrljunga kommun, Box 201, 524 23 Herrljunga Besöksadress Torget 1, Herrljunga 
Telefon 0513-170 00  Telefax 0513-171 33 org.nummer 212000-1520  www.herrljunga.se 
  

 
Sammanträdesplan 2023 för bildningsnämnden 
 
Sammanfattning 
Kommunfullmäktige har den 19 september 2022 (KF § 139/2022-09-19) antagit en 
kommunövergripande sammanträdesplan för 2023 samt uppmanat nämnderna att fastställa 
sammanträdestider för 2023. En gemensam sammanträdesplan för kommunfullmäktige, 
kommunstyrelsen och nämnderna gör att förvaltning och politik på ett överskådligt sätt kan 
planera verksamheten och de kommunala beslutsprocesserna och därmed optimera 
ärendeflödet i organisationen.  
 
Kommunfullmäktige föreslår följande datum för bildningsnämndens sammanträden under 
2023: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2022-10-25 
Kommunfullmäktige § 139/2022-09-19 

  

Nämndsammanträde 
Måndagar kl. 15.00 

 
30 jan 2023 
27 feb 2023 

27 mars 2023 
8 maj 2023 
5 juni 2023 
28 aug 2023 
2 okt 2023 
6 nov 2023 
4 dec 2023 
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BILDNINGSFÖRVALTNINGEN 
Josefine Andersson 

 
Tjänsteskrivelse  

2022-10-25 
DNR UN 185/2022 601  

Sid 2 av 2 
 

Förslag till beslut 
1. Bildningsnämndens föreslagna sammanträdestider för 2023 fastställs enligt tabell: 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Josefine Andersson 
Nämndsamordnare 

 
 

Nämndsammanträde 
Måndagar kl. 15.00 

 
30 jan 2023 
27 feb 2023 

27 mars 2023 
8 maj 2023 
5 juni 2023 
28 aug 2023 
2 okt 2023 
6 nov 2023 
4 dec 2023 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2022-09- 1 9
sid.

15

KF § 138
KS 9 117

DNR KS 60/2022

Sammanträdesplan 2023, årshjul

Sammanfattning
För en effektiv ärendeprocess har förslag på sammanträdesplan för 2023 tagits
fram. En gemensam sammanträdesplan för kommunfullmäktige, kommunstyrelse
och nämnder gör att förvaltning och politik på ett överskådligt sätt kan planera
verksamheten och de kommunala beslutsprocesserna och därmed optimera
ärendeflödet i organisationen.

Efter en inkommen motion beslutade kommunfullmäktige den 2019-04-09 att ändra
hälften av mötesdagarna för kommunfullmäktige. Förslag till kommunfullmäktiges
sammanträdesdagar för 2023 ligger därför på måndag varannan månad och på
tisdag varannan månad. Hänsyn har, så långt detta varit möjligt, tagits till
regionfullmäktiges sammanträdesdagar för 2023 och kommunstyrelsen och
kommunfullmäktiges sammanträden är i planen förlagda på datum då
regionfullmäktige inte har ordinarie sammanträde. Datumen för internkontroll har
stämts av mot policyn för internkontroll.

Beslutsunderlag
Kommunstymlse § 117/2022-08-22
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2022-05-18
Kommunstyrelsens sammanträden 2023 daterad 2022-03-29
Sammanträdesplan 2023, årshjul
Regionfullmäktige Västra Götalandsregionen § 143/2022-06-13

Beslutsgång
Mats Palm (S) föreslår att det i sammanträdesplaneringen inför 2024 tas mer
hänsyn till Regionens möten som oftast sker på måndagar och tisdagar. Detta är
inget yrkande utan ett medskick till förvaltningen. Kommunfullmäktige ställer sig
bakom medskicket.

Ordföranden frågar därefter om föwaltningens förslag till beslut antas och finner att
så sker.

KOMMUNFULLMÄKriGES BESLUT
1.Nämnderna uppmanas att fastställa sammanträdestiderna för 2023 .
2.Sammanträdesplanen 2023 antas (bilaga 2, KS § 117/2022-08-29).

Expedieras till: Kommunnrllmäktige, samtliga nämnder

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

’n A
1 t/L'/

Ärende 3



Protokoll för Bildningsförvaltningen Samverkansgrupp FSG 

 

Torsdagen den 27 Oktober 2022 kl. 09.00 – 11.00 
Plats Sämsjön 
För Bildningsförvaltningen Annica Steneld 
 
För LR   Anneli Johansson 
Lärarförbundet  Camilla Ström 
   Katarina Ölvebo  
För DIK   Håkan Nilsson 
För Vårdförbundet  Marianne Magnusson 
För Vision   Anette Wigertson 
För Kommunal  ----------------------- 
 

Övriga närvarande: Erik Thaning Utvecklingsledare, Charlotte Gustafsson HR, Birgitta 
Fredriksson Handläggare, Gabrielle Ek Controller.  

§ 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. Information: 

Uppdatering 

- Våra verksamheter 
Presentationsrunda i våra verksamheter. Samtliga enheter uttrycker frustration över 
vikariebristen inom både förskola och skola.  

- Lönearbete 
Ett arbete kring ingångslöner för nyexaminerade lärare inom förskolan samt yngre 
åldrar har inletts i ledningsgruppen för att säkerställa att Herrljunga kommun inte 
hamnar efter andra kommuner i Sjuhäradsområdet.  

- Återkoppling KPMG 
Genomlysning av bildningsförvaltningens verksamheter presenterades. 
Bifogas till protokollet. 
 

§ 4. Bildningsnämndens handlingar till sammanträdet 7 november 2022 

Följande ärenden ingår i Bildningsnämndens kallelse till den 7 november 2022 

- Kvalitetsuppföljning grundskola, grundsärskola och fritidshem 21/22 
- Rapportering av enheternas plan mot kränkande behandling och diskriminering för 

läsåret 22/23 
- Sammanträdesplan 2023 för bildningsnämnden 
- Information om revisionen 
- Information om bildningsnämndens pågående byggprojekt 

Meddelande 1



- Förvaltningschefen informerar 
 

§ 5. Arbetsmiljö – SAM-årshjul 
 
HÖK -21: inget nytt att säga kring HÖK-21.  

Nuläget medarbetarenkäten – Arbetet med att sammanställa resultatet är påbörjat av HR-
enheten.  
 

§ 6. Ekonomi 

Budget och Verksamhetsplan bifogas 

Budget 2023 - Gabrielle presenterade och redovisade budget för 2023. 
 

§7. Beslut 
Samverkansgruppen beslöt godkänna arbetsåret för 2023/2024 för uppehållsanställda inom 
bildningsförvaltningen, se bifogat.  

 

§ 8. Övriga frågor 
Lärarförbundet: Fråga gällande företagshälsovården 
Dialog fördes kring nyttjande av företagshälsovården. 

LR lyfte fråga gällande lönesättning för obehöriga lärare i musik och hur den går till med 
anledning av lönesättning hos specifika medarbetare. HR informerade om processen och 
lyfter detta med aktuell rektor.  
 

§ 9. Mötet avslutas 
Ordföranden tackar för visat intresse och avslutade mötet.  
 

Nästa möte i FSG 
1 december 13.00 – 15.00 i Sämsjön 

 

Herrljunga 2022-10-27 

Vid protokollet 
Birgitta Fredriksson 

 

Justeras 
För arbetsgivaren 

 
____________________________________ 
Annica Steneld 
2022-10-28 
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Lärarförbundet Vision   LR 
  

 

Camilla Ström Anette Wigertson  Anneli Johansson
      

 

Vårdförbundet Dik 
      

 

Marianne Magnusson Håkan Nilsson 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2022-09- 19
sid

8

KF § 133
KS § 121

DNR KS 237/2021

Svar på motion om alla flickors rätt till mensskydd

Sammanfattning
En motion inkom 2021-11-08 från Socialdemokraterna där de yrkar på att
Herrljunga kommun ska införa gratis mensskydd till alla skolflickor i grundskolan
och gymnasieskolan.

Förvaltningen bedömer att åtgärden skapar stärkta möjligheter till jämställdhet
mellan könen när behov av mensskydd kan tillgodoses på ett avdramatiserat och
självklart sätt på skolan. Ökad jämställdhet är att verka för att alla människor ska
kunna klara av sin vardag och leva sina liv utan att kön begränsar. Förslaget
uppskattas kosta 212 tkr under år 1 och 187 tkr under resterande år framåt.

Kommunstyrelsen förslår fullmäktige att motionen beviljas och att finansiering tas i
beaktande i kommande budgetprocess.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen § 121/2022-08-29
TjänsteskHvelse i ärendet daterad 2022-03-29
Kommunstyrelsen § 237/2021 620
Motion inkommen 2021-11-08

Beslutsgång
I kommunfullmäktige frågar ordföranden om kommunstyrelsens förslag till beslut
antas och finner att så sker.

KOMMUNFULLMÄKHGES BESLUT
1. Motionen beviljas.
2.Finansiering av förslaget tas i beaktande i kommande budgetprocess.

Expedieras till:

För kännedom till:
Bildningsnämnden
Controller

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

du
I
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