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Dnr BUN 2018/223

Barn- och utbildningsförvaltningen (1)
Björn Österby
0581-811 89
Bjorn.Osterby@lindesberg.se
Barn- och utbildningsnämnden

Förslag gällande Nöjdhetsenkät
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår nämnden besluta
 Att för läsåret 2018–2019 endast använda resultatet av
Skolinspektionens enkät till vårdnadshavare i grundskolan.


Att utvärdera utfallet efter enkäten och därefter, eventuellt, anpassa
grundskolans egen enkät och genomföra denna för läsåret 2019–2010.

Ärendebeskrivning
Grundskolans årliga nöjdhetsenkät till elevers vårdnadshavare har
historiskt sett haft en låg svarsfrekvens, sällan över 30 %. Resultatet har
därför varit svårt att värdera och tillmäta eventuellt värde.
De senaste åren har Skolinspektionen genomfört en liknande enkät.
Svarsfrekvensen på denna enkät har varit betydligt högre. Samtidigt har
flera av frågorna varit snarlika de frågor som ställs i grundskolans egen
enkät. Skolinspektionens enkät genomförs vartannat år.
För att kunna utvärdera vårdnadshavares syn på grundskolans verksamhet
för läsåret 2018 – 2019 bedöms Skolinspektionens enkät räcka som
underlag.
Henrik Arenvang
Förvaltningschef

Björn Österby
Handläggare

Meddelas för åtgärd:
Utvecklingsstrateg
För kännedom:
Verksamhetschef grundskolan

Postadress
Lindesbergs kommun
711 80 Lindesberg

Besöksadress
Stentäppsgatan 5
711 35 Lindesberg

Telefon/fax
0581-810 00 vxl
0581-131 29 fax

E-post/www
kommun@lindesberg.se
http://www.lindesberg.se

Giro
Bankgiro 821-3134

Organisationsnr:
212000-2015
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2018-08-31

Kommunledningskontoret
Personalenheten

Yrkeslärare som har tillsvidareanställts utan legitimation
Enligt beslut i BUN 2017-01-16 finns nu möjlighet för rektor på Lindeskolan att tillsvidareanställa
yrkeslärare trots avsaknad av legitimation. Vissa krav ska dock vara uppfyllda. Se protokoll.
Fem yrkeslärare har tillsvidareanställts enligt beslutet:
Namn
Dennis Jagersjö
Lars Edstam
Thomas Eriksson
Christina Karlsson

Program
FT
FT
EE
FT

Tv-anställd from
2017-08-08
2017-08-08
2017-08-08
2018-08-10

Klar med studier
Januari 2018
Januari 2018
Januari 2018
Juni
2018

Namn
Gunnar Stenqvist

Program
EE

Tv-anställd from
2017-08-08

Beräknas vara klar med studier
December 2018

I dagsläget finns dessutom fem ytterligare yrkeslärare som har påbörjat pedagogiska
kompletteringsstudier, men som ännu inte har fått en tillsvidareanställning. Bedömning görs i varje
enskilt fall.
Av dessa fem lärare beräknas två vara klara december 2018 och får då en tillsvidareanställning.
En inom BA och en inom FT.

Karin Bergström Ingvarsson
PA-konsult

Postadress
Lindesbergs kommun
711 80 Lindesberg

Besöksadress
Stentäppsgatan 5
711 35 Lindesberg

Telefon/fax
0581-810 00 vxl
0581-131 29 fax

E-post/www
kommun@lindesberg.se
http://www.lindesberg.se

Giro
Bankgiro 821-3134

Organisationsnr:
212000-2015
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Dnr BUN 2018/52-5
2018-08-30

Sammanställning av antalet elever som 2018-08-28 var inskrivna i
åk 1 på nationella program vid Lindeskolan.
Antagna
BA18
BF18
EE18
EK18
ES18
FT18
IN18
NA18
RL18
SA18A
SA18B
TE18
VO18
Totalt

Bygg- och anläggningsprogrammet
Barn- och fritidsprogrammet
El- och energiprogrammet
Ekonomiprogrammet
Estetiska programmet
Fordons- och transportprogrammet
Industritekniska programmet
Naturvetenskapsprogrammet
Restaurang- och livsmedelsprogrammet
Samhällsvetenskapsprogrammet
Samhällsvetenskapsprogrammet
Teknikprogrammet
Vård- och omsorgsprogrammet

25
15
20
30
14
18
10
31
5
23
13
21
14
239

IMYRK

6
2
5

13

Totalt
25
15
20
30
14
24
12
31
10
23
13
21
14
252

Lindeskolan 2018-08-30

Staffan Hörnberg
Gymnasiechef
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Sammanställning av antalet elever som 2018 – 08 – 31 var inskrivna i
åk 1 på IMPREP, IMSI och IM – yrk.

IM – Språkintroduktion

178

IM – Prep/IA mfl.

51

IM – yrkesintroduktion

11

Totalt

240

8

Antal elever på Språkintroduktionen 2016-2018

SEPT DEC MARS JUNI SEPT DEC MARS JUNI AUG
2016 2016 2017 2017 2017 2017 2018 2018 2018

SPRÅKINTRODUKTIONEN
Antal elever totalt

VÄNTELISTA

Finansieringsform
Administrativ avgift

Elever med "hemmaplanlösning"
Antal elever på INTAG/IMSI
Antal elever på väntelistan

ASYL
Antal asylsökande elever alla kommuner
Antal asylsökande elever över 18 år, Lindesberg
Antal asylsökande elever över 18 år, Ljusnarsberg
Antal asylsökande elever

NYANLÄNDA
Elever från andra kommuner
Elever i Lindesbergs kommun, 0-25 mån
Bor kvar på anläggningsboendet
Elever i Lindesbergs kommun, >25 mån
Antal nyanlända

Finansieringsform
Statsbidrag från Migrationsverket
Budget, ej statsbidrag
Fakturering

Finansieringsform
Fakturering
Schablonersättning
Statsbidrag från Migrationsverket
Budget

321

328

312

282

287

280

267

220

178

17
12
29

9
0
9

0
3
3

0
0
0

0
13
13

0
2
2

0
0
0

0
20
20

0
0
0

126
24
5
155

156
16
5
177

118
9
3
130

103
8
8
119

100
10
5
115

92
8
3
103

95
9
2
106

75
10
7
92

61
10
2
73

50
81
2
4
137

50
86
2
4
142

57
109
9
4
179

62
81
6
14
163

63
72
2
22
159

71
66
2
36
175

62
62
0
37
161

35
50
0
23
108

37
45
0
23
105

Språkintroduktionen
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Sammanställningav ansökningsstatistiktill Lindeskolan
Somen del i det långsiktigastrategiskaarbetet har det gjorts en sammanställningav både
historiskauppgifter och nulägessituationenavseendeansökningartill Lindeskolan.Redovisningen
innefattar en beskrivningav hur ansökningarnatill olika programhar varierat över tid,
betygsstatistikoch hur den procentuellafördelningenser ut mellan olika kommuner.Det bör
understrykasatt underlagetinte är en formell rapport utan ett förenklat underlagför strategiska
diskussioneri ledningsgruppenpå Lindeskolanoch i BUN.
Ur strategisksynvinkelär det av intresseatt titta på den procentuellaandelen15-åringarsom
väljer Lindeskolansom förstahandsvalvid sin ansökan.Av figuren framgåratt andelensökande
från Ljusnarsbergi snitt liggerpå 50%och från Lindesbergpå 64%.Sett ur ett historiskt perspektiv
har antalet sökandefrån Nora generelltsett varit något högre,men under angivenperiod är det
endast20%i snitt som har valt Lindeskolansom förstahandsval.

Figur1. Procentuellandel15-åringarsom i sinaansökningarvalt Lindeskolani första hand
under perioden2015-2017.TeckenförklaringN=Nora,L=Ljusnarsberg
och Lin=Lindesberg.
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Figur2. Figurenvisardet faktiskaantalet elever från Nora och Ljusnarsbergsom har sökt
Lindeskolansom förstahandsvalunder perioden2011-2018.
Somframkommeri figur 1 finns det förutsättningaratt öka andeleneleversom väljer Lindeskolan
som förstahandsvali redovisadekommuner.I stor utsträckninghandlardet om att förstärka
bilden av Lindeskolansom ett modernt lärosätei tiden. Detta uppnåsgenomatt tillhandahållaen
god lärmiljö med skickligaoch engageradelärare,modernalokaler,offensivmarknadsföringoch
en hög grad av digitalisering i undervisningen.Verksamhetenskaha fokus på tydlighet avseende
ledarskapakademiskakvaliteter, studieresultat,relationsprocesser,likvärdighet,trygghet och
studiero etc. Personaloch eleverskakännastolthet.

Figur3. Antalet eleverfrån Lindesbergsom har sökt till Lindeskolanunder perioden
2011-2018. Denblå linjen visarsamtligasökandenoberoendeav rangordning.
Den ockrafärgadelinjen visarantalet förstahandssökanden.
Av figur 4 framgåratt antalet sökandentill RL-programmethar uppvisaten vikandetrend under
de senastefyra åren. Antalet sökandehar minskatmed mer en 50%vilket i stor utsträckning
stämmeröverensmed utvecklingenpå regionaloch nationell nivå. Vid sidanav RL-programmet
uppvisar ävenBF-programmeten kraftig nedgångi antalet sökande2017 och 2018.Mot bakgrund
av att bådaprogrammenär inriktade mot en arbetsmarknaddär efterfråganpå utbildad personal
är stor bör nedgångenutredas.Inte minst gäller det BF-programmetdär tappet är oroväckande.

Figur4. Förstahandssökanden
till BF,RLoch VO-programmet.
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Figur5. Förstahandssökanden
till EE,BAoch till FT-programmet.

Figur6. Förstahandssökanden
till NA och TE-programmet.

Av figur 7 framgår att
söktrycket till det
Humanistiska
programmetvarit svagt
underhela den
redovisadeperioden.
Programmetuppvisaren
liknandetrend på
regional och nationell
nivå.
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Figur7. Förstahandssökanden
till HU,EKoch SA-programmet.

Figur8. Slutbetygför sökandentill EK,NA, SAoch TE-programmet.

Figur9. Slutbetygför sökandentill EE,BAoch FT-programmet.

Av figur 10 framgår att
meritpoängenför elever
somsökerfrån årskurs9
och somblir antagnapå
angivnautbildningar,
uppvisaren oroväckande
nedgång.Inte minst
gäller det BFprogrammet.

Figur10. Slutbetygför sökandentill BF,RLoch VO-programmet
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Nedanståendefigur visarpå könsfördelningenmellan olika program.Könsskillnaderna
är
påfallande.Totalt sett var det 357 flickor och 457 pojkar som sökte till Lindeskolan2017.Figuren
innefattar samtligasökande1:a, 2:a och 3:e hand.

Figur11. Könsfördelningenavseendesökandenmellan olika program2017.

Tabell1. Antalet sökandetill olika programutan angivelseav inriktning.
UtdragIST-analys15 mars2018.
Program
BA
BF
EE
EK
ES
FT
HU
IM
IN
NA
RL
SA
TE
VO
Total

Samtliga sökande
1:a handsval

Behöriga sökande
1:a handsval

Antal platser

37
11
18
38
10
26
1
14
7
28
4
32
28

25
5
13
31
6
10
0
7
4
18
0
27
21

29
25
23
32
32
26
25
0
16
32
16
42
32

26

13

25

280

180

355

14

8
Tabell 2. Antalet sökande till olika program utan angivelse av inriktning 2017.
Program
BA
BF
EE
EK
ES
FT
HU
IM
NA
RL
SA
TE
VO
Total

Samtliga sökande
1:a handsval

Behöriga sökande
1:a handsval

Antal platser

24
24
24
30
13
21
4
12
26
4
35
15
20

18
15
23
29
10
11
2
9
20
3
33
10
9

24
25
23
30
32
26
25
0
30
5
42
30
25

252

192

317

Tabell 3. Fördelningen av sökande från olika kommuner 2018.
Hemkommun
Sökande
Asylsökande
Asylsökande Hällefors
Asylsökande Karlskoga
Asylsökande Lindesberg
Asylsökande Ljusnarsberg
Asylsökande Nora
sylsökande Örebro
Borlänge
Degerfors
Forshaga
Gotland
Hudiksvall
Hällefors
Jönköping
Kalmar
Karlskoga
Karlstad
Kristinehamn
Kumla
Köping
Lindesberg
Ljusnarsberg
Ludvika
Lund
Malmö
Nora
Orust
Piteå
Robertsfors
Sala
Sollentuna

1
1
1
8
2
4
1
1
1
1
1
1
3
1
1
1
1
4
3
1
239
45
1
1
1
76
1
1
1
1
1

Södertälje
Torsby
Utlandssvenskar
Vallentuna
Vingåker
Värmdö
Växjö
Örebro
Östersund
Österåker
Totalt

1
4
1
1
1
1
1
19
1
1
437
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Sammanställningav antalet elever som 2018-08-31var inskrivnai åk 1
på IMSI,IMPREPoch IM-yrk.

IM-Språkintroduktion

34

IM-Prep/IAmfl.

33

IM-yrkesintroduktion

11

Totalt

78

LINDESBERGS
KOMMUN2018-09-04
Lindeskolan
StaffanHörnberg
Gymnasiechef

Postadress
Besöksadress
Lindeskolan,Nyborgsgatan Nyborgsgatan
711 34 Lindesberg
711 34 Lindesberg

Telefon/fax
0581-81310 vxl
0581-17957 fax

E-post/www
lindeskolan@lindesberg.se
http://www.lindeskolan.se

Giro
Postgiro12 31 60-4
Bankgiro821-3134

Organisationsnr:
212000-2015
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Tjänsteskrivelse
2018-08-30
Förvaltning
Andreas Blom
0581-813 91
Handläggarens andreas.blom@lindesberg.se

Dnr 2011/26

Barn- och
utbildningsnämnden

Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår nämnden besluta
• Att inte fortsätta med arbete med att utreda möjligheten till
att starta ett yrkescollege med en gemensam årskurs 1 för
yrkesprogram. Det är inte möjligt enligt nuvarande
gymnasieform.
Ärendebeskrivning
Lindeskolan har fått till uppgift att undersöka om det finns möjlighet
för elever som söker sig till ett yrkesprogram att först läsa ett
gemensamt första läsår innan eleven påbörjar sina yrkeskurser.
Syftet är att eleverna ska känna sig mer informerade och med det
mer bekväma med sitt studieval.
År 2011 började den nu gällande gymnasiereformen. En stor del i
den är att varje nationellt gymnasieprogram stramas upp och har
främst möjlighet att erbjuda
fördjupningskurser/karaktärsämneskurser kopplat till respektive
gymnasieprogram. Syftet är att få en likvärdighet i hela landet då det
tidigare fanns för många specialkurser på olika skolor.
I och med den åtstramningen är det svårt för skolor att ta fram
speciallösningar då det finns ”måste” kurser inom karaktärsämnen
som andra program inte läser. Dessa kurser ligger normalt i årkurs 1
för att skapa utrymme att bereda fördjupningskurser inom olika
profiler som finns på samtliga yrkesprogram.
Givet hur GY11 är uppbyggt ser vi på Lindeskolan därför det som
omöjligt att påbörja arbetet med ett yrkescollege med syfte att
samtliga yrkeselever läser ett gemensamt årskurs 1.
Ärendets beredning
Ärendet är berett genom skolledningen på Lindeskolan men i
huvudsak av rektor för skolenhet 3, Andreas Blom. Andreas
ansvarar för gymnasieprogrammen Bygg- och
anläggningsprogrammet, El- och energiprogrammet, Fordons- och
transportprogrammet, Industritekniska programmet och
Teknikprogrammet.

Lindesbergs kommun
711 80 Lindesberg

Stentäppsgatan 5
711 35 Lindesberg

kommun@lindesberg.se
TEL 0581-810 00

ORG NR 212000-2015
BANKGIRO 821-3134

WEBB lindesberg.se
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Förvaltningens ståndpunkt/motivering till beslutet
Förvaltningen står bakom ledningsgruppen på Lindeskolan då det
som framkommit i utredningen tydligt visar att det inte går att
erbjuda ett gemensamt årskurs 1 för samtliga elever på
yrkesprogram.

Henrik Arenvang
Förvaltningschef

Lindesbergs kommun
711 80 Lindesberg

Stentäppsgatan 5
711 35 Lindesberg

kommun@lindesberg.se
TEL 0581-810 00

Andreas Blom
Handläggare

ORG NR 212000-2015
BANKGIRO 821-3134

WEBB lindesberg.se
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Dnr BUN 2018/213-1
2018-08-30
1
Tjänsteskrivelse
2018-08-30
Förvaltning
Andreas Blom
0581-813 91
Handläggarens andreas.blom@lindesberg.se

Dnr 2011/26

Barn- och
utbildningsnämnden

Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår nämnden besluta
• Att Lindeskolan fortsatt arbetar för en kombination av
lärlings- och traditionell yrkesutbildning med 15 veckors APL
såsom det är idag.
Ärendebeskrivning
Lindeskolan har fått till uppgift att undersöka om det finns möjlighet
utöka antal lärlingsplatser på skolans yrkesprogram. Syftet är att
attrahera fler elever till skolan som med fördel spenderar en större
del av sina praktiska studier på företag.
Lindeskolan erbjuder idag lärlingsplatser på Fordons- och
transportprogrammet inriktning Karosseri och lack samt på Byggoch anläggningsprogrammet inriktning Måleri. På karosseri och lack
erbjuds en plats per läsår med start i årkurs två i samarbete med
Bilskadecenter och på måleri en till tre elever. På övriga inriktning
på ovan nämna program samt på skolans övriga yrkesprogram har
eleverna minst 15 veckors APL (arbetsplatsförlagt arbete)
Att erbjuda enbart lärling på ett program är väldigt resurskrävande
då lärare både ska bedriva undervisning på skolan samt
kontinuerligt besöka arbetsplatser för att följa upp hur studierna går
för en elev. Det för att kunna få med det i elevens samlade
bedömning. Det innebär ofta att lärlingsgrupper blir väldigt små och
givet nuvarande personal på exempelvis Bygg- och
anläggningsprogrammet skulle det innebära att elevgruppen skulle
behöva bantas från dagens 24 elever ned till runt 12 – 15 elever.
Vidare ställer det större administrativa krav på lärarna.
Det finns även en utmaning i att få arbetsgivare att vara villiga att ta
emot en lärling då det är ett mycket större uppdrag och med det ett
större ansvar än att ta emot en elev på APL.
Lindeskolan förordar därför att skolan fortsätter arbeta lika idag
med att erbjuda lärlingsplatser i den mån det går i kombination med
traditionell yrkesutbildning.

Lindesbergs kommun
711 80 Lindesberg

Stentäppsgatan 5
711 35 Lindesberg

kommun@lindesberg.se
TEL 0581-810 00

ORG NR 212000-2015
BANKGIRO 821-3134

WEBB lindesberg.se
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Ärendets beredning
Ärendet är berett genom skolledningen på Lindeskolan men i
huvudsak av rektor för skolenhet 3, Andreas Blom. Andreas
ansvarar för gymnasieprogrammen Bygg- och
anläggningsprogrammet, El- och energiprogrammet, Fordons- och
transportprogrammet, Industritekniska programmet och
Teknikprogrammet.
Förvaltningens ståndpunkt/motivering till beslutet
Utifrån det som framkommit i utredningen finns en tydlig samsyn
avseende förslag till beslut.

Henrik Arenvang
Förvaltningschef

Lindesbergs kommun
711 80 Lindesberg

Stentäppsgatan 5
711 35 Lindesberg

kommun@lindesberg.se
TEL 0581-810 00

Andreas Blom
Handläggare

ORG NR 212000-2015
BANKGIRO 821-3134

WEBB lindesberg.se
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Dnr BUN 2018/213-2
2018-08-29

Utredningsunderlag utökad larling vid
Lindeskölan
Syfte
Politiker vid BUN har gett ledningsgruppen vid Lindeskolan i uppdrag att undersöka olika möjligheter
till att skapa fler lärlingsplatser vid skolans yrkesprogram.

Vad innebär lärling? (källa skolverket)
Lärlingsutbildningen använder sig av samma ämnesplaner som skolförlagd yrkesutbildning.
Utbildningen leder till samma yrkesexamen som ett skolförlagt program.
I gymnasieskolan kan lärlingsutbildningen börja första, andra eller tredje läsåret.
Omfattningen av det arbetsplatsförlagda lärande ska räknas från och med det läsår som eleven
påbörjar lärlingsutbildningen.
Vid gymnasial lärlingsutbildning är det obligatoriskt att upprätta ett skriftligt utbildningskontrakt för
varje elev och arbetsplats där eleven gör apl. Det är skolhuvudmannen som ansvarar för att
utbildningskontrakt upprättas.
Utbildningskontrakten ska undertecknas av eleven, skolhuvudmannen och arbetsplatsen där eleven
gör sitt arbetsplatsförlagda lärande. Om eleven är under 18 år och inte har ingått äktenskap, ska även
elevens vårdnadshavare underteckna utbildningskontraktet.
I utbildningskontraktet ska det enligt skollagen anges:
1. vilka delar av utbildningen som ska genomföras på arbetsplatsen och omfattningen av dessa
delar,
2. hur kostnader för de skador som eleven kan orsaka under den arbetsplatsförlagda
utbildningen ska fördelas mellan skolhuvudmannen och arbetsplatsen,
3. avtalstiden och grunderna för att avtalet ska kunna upphöra innan avtalstiden löpt ut,
4. vilken lärare på skolenheten och vilken handledare på arbetsplatsen som ska vara
kontaktpersoner för den arbetsplatsförlagda delen av utbildningen.
En elev som utför arbete enligt ett utbildningskontrakt anses inte som arbetstagare. Detta gäller inte
om arbetet omfattas av ett avtal om gymnasial lärlingsanställning.
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Nuläge
Ungdomar har idag möjlighet att söka sig direkt till lärlingsutbildning på Bygg- och
anläggningsprogrammets inriktning måleri. Det innebär att eleverna läser hela årkurs ett tillsammans
med övriga elever på programmet men att de under årskurs två och årskurs tre genomför minst 50 %
av sin utbildning på ett företag. Lindeskolan erbjuder max tre elever per läsår att söka lärling.
På Bygg- och anläggningsprogrammet inriktning husbyggnad är utbildningen i årkurs två och årskurs
tre upplagd så att eleverna är på apl varannan vecka. Normalt gör eleverna 15 veckors apl under
årkurs två och tre. Under de veckor eleverna inte är på apl är eleverna på byggården och har
produktion, dvs. bygger riktiga objekt som skolan säljer. I vissa undantagsfall, då elever gör väl ifrån
sig, genomföra elever minst 50 % av sin utbildning på ett företag. I de fallen upprättas ett
lärlingskontrakt och utbildningen omvandlas till lärling.
På fordons- och transportprogrammet erbjuds normalt inriktningarna Personbil, Lastbil och mobila
arbetsmaskiner samt Transport. Sedan ett par läsår tillbaka erbjuds även två lärlingsplatser på
Bilskadecenter. Inför läsår två väljer eleverna vilken inriktning de fortsatt önskar läsa och kan då även
välja lärling. I dagsläget fyller skolan de platserna och arbetsgivaren har hittills varit väldigt nöjd med
samarbetet.

Förutsättningar för lärling
I grunden är ledningsgruppen vid Lindeskolan positiv till att erbjuda lärlingsutbildning. Den kan i de
fall det fungerar väl hjälpa elever som har det svårt med det teoretiska att klara sin
gymnasieutbildning och gå ut i arbete. Dock ser ledningsgruppen vissa hinder som behöver
uppmärksammas.
Att erbjuda lärling är väldigt resurskrävande för skolan. Förutom att lärarna ska bedriva undervisning
fysiskt på plats måste de även frekvent åka ut och besöka samtliga elevers apl – platser. Det för att
följa upp och säkerställa att eleverna får med sig de kunskaper och förmågor som skollagen,
gymnasieförordningen, kursplaner och examensmål säger. Det gör att de skolor som bedriver
lärlingsutbildning ofta endast kan ta emot små elevgrupper. Skulle t.ex. bygg- och
anläggningsprogrammet i sin helhet omvandlas till lärling och med nuvarande resurser behöver
antalet elever minska från dagens 24 till 12 – 15st.
Ytterligare utmaningar ligger i att hitta arbetsgivare som är villiga att ta emot lärlingar. Kraven på
arbetsgivaren ökar markant vid hantering av lärlingar och det kräver att både skolan och
arbetsplatsen är lyhörda inför att en elev, av olika anledningar, inte passar på företaget. Då behöver
skolan ha en backup-plan och det finns risk för att arbetsgivaren säger nej till ytterligare lärlingar. I de
fall lärling fungerar idag är det ofta programmens starkaste elever som erbjuds lärlingsplats.
Utvecklingsmässigt innebär det att lärarna på programmet behöver arbeta om vissa delar av
utbildningen, skapa utbildningsplaner och schema samt upprätta utbildningskontrakt. Det innebär en
tyngre administrativ del för lärarna som är svår att kombinera med all hantering av den traditionella
undervisningen.
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Ledningsgruppen vid Lindeskolan förordar därför att skolan inte ska satsa på att omvandla någon av
skolans program till ren lärling utan fortsatt arbeta som idag med att omvandla utbildningen till
lärling där det finns ett samförstånd mellan arbetsgivaren, eleven och lärarna på skolan. Grund bör
därför fortsatt vara, förutom vid måleri och plåt- och karosseri, att eleverna genomför minst 15
veckors apl.
// Ledningsgruppen vid Lindeskolan via Andreas Blom, rektor skolenhet 3
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Tjänsteskrivelse
2018-08-30 Dnr 2018/212
Barn- och utbildningsnämnden
Erik Lundqvist
0581-811 97
erik.lundqvist@lindesberg.se

Barn- och utbildningsnämnden

Förslag till beslut gällande utredning av kulturcollege
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår nämnden besluta
• Att skolledningen vid Lindeskolan uppdras att arbeta vidare
med förslaget att starta ett kulturcollege.
Ärendebeskrivning
Lindeskolan har uppdragits att inledningsvis utreda möjligheten till
att starta ett kulturcollege. Tre alternativ har utretts.
Alternativ 1:
Ett kulturcollege där eleven får en utökad studieplan om 200p
fördelat på tre år. Utredningen har tittat på de kurser som ingår
både i programinriktning och i programfördjupning för estetiska
programmet. En gymnasieskola får inte skapa egna kurser utan
måste erbjuda befintliga kurser som redan är antagna av skolverket.
I detta scenario skulle således samma kurser som redan finns som
karaktärsämnen på estetiska programmet kunna erbjudas varför
detta alternativ inte är att förorda.
Alternativ 2:
Ett kulturcollege där eleven väljer kurser inom ramen för
individuellt val. Kurserna som skulle kunna erbjudas är desamma
som i alternativ 1 och med samma förutsättningar. Vi vet också av
erfarenhet att många elever främst väljer kurser som ger
meritpoäng vilket dessa kurser inte gör varför många elever då
troligen skulle välja andra kurser. Utredningen förordar inte detta
alternativ.
Alternativ 3:
Ett kulturcollege där Lindeskolan erbjuder eleven att utveckla sitt
estetiska intresse via en kulturprofil utöver ordinarie
gymnasieprogram. I ett sådant upplägg är vi inte låsta av kursplaner
och betyg utan kan anpassa lektioner och innehåll utifrån elevens
intresse. För antagning skulle varje enskild elev genomgå en
lämplighetsbedömning. Efter avslutade studier får eleven ett intyg
på genomförd utbildning.
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711 80 Lindesberg

Stentäppsgatan 5
711 35 Lindesberg

kommun@lindesberg.se
TEL 0581-810 00

ORG NR 212000-2015
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Den subventionerade frivilligundervisningen erbjuds idag barn och
ungdomar som är folkbokförda i Lindesberg. I mån av plats och till
den faktiska kostnaden erbjuds elever från andra kommuner att
delta i kulturskolans kurser vilket blir dyrt för den enskilde eleven.
Med ett kulturcollege på gymnasieskolan skulle eleven kunna
erbjudas undervisning kostnadsfritt oavsett vilken kommun de
tillhör. Att få möjligheten till lektioner utan att behöva betala avgift
eller att behöva lägga studiepoäng tror vi kan locka fler elever att
välja Lindeskolan, både lokalt och nationellt. Kostnaden för ett
kulturcollege skulle vara låg jämfört med de kostnader kommunen
får betala när elev väljer annan skola utanför kommunen.
Utredningen förordar att utreda detta alternativ vidare.
Ärendets beredning
Ärendet är handlagt av rektor för kulturskolan Garnalia i samråd med
ledningsgruppen.

Henrik Arenvang
Förvaltningschef
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Tjänsteskrivelse
2018-08-30

Förvaltning: BUN
Staffan Hörnberg
0581-813 45
staffan.hornberg@lindesberg.se

Dnr BUN 2018/214-1

Barn- och
utbildningsnämnden

Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår nämnden besluta
•
•

Att namnet LINDSKOLAN får kvarstå, men att det görs ett
tillägg under namnet med texten Lindesbergs gymnasium.
Att gymnasiechef och skolledning vid Lindeskolan fortsatt
får i uppdrag att följa upp utvecklingen på olika program
både avseende kostnader, söktryck och kommande
besparingar. Arbetet görs i samråd med förvaltningen.

Ärendebeskrivning
Enligt beslut avseende ”Prioriteringar utifrån kvalitetsdagarna år
2017 – gymnasieskola”, dnr: BUN 2017/297 fick förvaltningschefen i
uppdrag att utreda möjligheterna att ändra namnet på Lindeskolan
till Lindesbergs gymnasium. I uppdraget ingick även att utreda vilka
program som ska ingå och vilken profil som ska rymmas i den nya
identiteten.
I samband med kvalitetsdagarna 2017 tog skolledningen för
gymnasiet upp frågan angående ett eventuellt namnbyte från
Lindeskolan till Lindesbergs gymnasium. Bakgrunden till förslaget
var att det fanns en önskan att skapa en ökad tydlighet vid bl.a.
marknadsföring och extern kommunikation. Lindeskolan är
konkurrensutsatt verksamhet och som rekryterar elever lokalt,
regionalt och nationellt.
Efter utredning, möten och diskussioner har skolledningen kommit
fram till att namnet Lindeskolan är väl etablerat i vida kretsar och
att det har ett högt symbolvärde för många människor. Det
tillsammans med de relativt omfattande kostnader och merarbete
ett namnbyte skulle innebära, gör att skolledningen i nuläget inte
ser mervärdet i ett namnbyte. Skolledningen har i sin analys även
tagit hänsyn till de betydande besparingar och neddragningar som
är planerade för gymnasieskolan.
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För att inte förlora möjligheten till ökad tydlighet är förslaget att
namnet Lindeskolan kompletteras med undertexten Lindesbergs
gymnasium. Denna förändring skulle inte medföra stora kostnader
och den går att implementera succesivt. Skolan kan initialt behålla
och använda kläder, flaggor, reklammaterial och mindre skyltar
inom skolområdet m.m. Kompletteringen Lindesbergs gymnasium
kan enkelt föras in på olika mallar, dokument, skolans hemsida,
sociala medier etc. utan större kostnader.
För att synliggöra förändringen och förstärka skolans och
Lindesbergs kommuns marknadsföring bör det dock sättas upp en
ny namnskylt på K-huset med tillägget Lindesbergs gymnasium
under namnet LINDESKOLAN, se bilaga.
Program/profil vid Lindeskolan
Lindeskolan har en avgörande betydelse för den lokala utvecklingen
och kompetensförsörjningen i den norra länsdelen. Bredden på
program, kompetensen och kvaliteten på de utbildningar som
genomförs står sig väl vid en jämförelse med andra lärosäten. Skolan
är en attraktiv arbetsplats som under de senaste åren har lockat till
sig många skickliga lärare och skolledare. Trenden är inom de flesta
områden uppåtgående vilket framkommer avseende sökanden och
vid de granskningar som har genomförts av Skolinspektionen.
Planerade nedskärningar av ramen till gymnasieskolan gör dock att
det finns ett behov att se över programstrukturen vid Lindeskolan.
Frågan är mångfacetterad och det är av stor betydelse att det fattas
kloka beslut även sett i ett längre tidsperspektiv. Efterfrågan på
studieplatser varier över tid och det är betydelsefullt att det görs
noggranna avvägningar.
Det finns nationella trender som bör följas upp och kostnaden för
olika program måste sättas in i ett sammanhang. Det kan t.ex. vara
svårt för en mindre kommun att tillhandahålla ett brett urval av
yrkesprogram om man ser till kostnaden per elev. Samtidigt kan det
finnas strategiska intressen på lokal nivå som handlar om att
säkerställa kompetensförsörjning och en positiv
befolkningsutveckling.
Skolledningen kan konstatera att efterfrågan på studieplatser inom
ramen för det Estetiska programmet och Restaurang- och
livsmedelsprogrammet har uppvisat en vikande trend under senare
år. Viket stämmer väl överens med den nationella trenden. På
samma sätt är kostnaden per elev på vissa yrkesprogram hög i
jämförelse med större lärosäten.
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Det finns en vilja och ambition att försöka bibehålla ett brett utbud
av nationella program, men allt hänger på den ekonomiska ram som
tilldelas gymnasieskolan.
Sammanfattningsvis kan nämnas att det finns goda förutsättningar
att expandera de studieförberedande programmen, om vi ser till
fördelningen av elever i upptagningsområdet som väljer att studera
vid andra lärosäten. På samma sätt är skolledningens bedömning att
en fortsatt utbyggnad av idrottscollege kan förstärka skolans profil,
leda till ökade intäkter och bidra till strategiska mervärden för
kommunen.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts av gymnasiechef och skolledning vid
Lindeskolan i samråd med förvaltningschef.
Förvaltningens ståndpunkt/motivering till beslutet
Namnet LINDESKOLAN är väl förankrat och skolan har under lång
tid haft en central roll i Lindesberg. Att byta namn skulle innebära
stora kostnader och med tillägget Lindesbergs gymnasium erhålls
en likande mervärden till en lägre kostnad.
Mot bakgrund av att de ekonomiska ramarna är osäkra är det svårt
att i nuläget konkretisera eventuella förändringar av
programstrukturen vid Lindeskolan. Vi förordar därför att frågan
utreds vidare när premisserna är fastslagna.
Henrik Arenvang
Förvaltningschef

Staffan Hörnberg
Handläggare

Bilagor:
Bilaga 1, logotype med namnförslag
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TJÄNSTESKRIVELSE
2018-08-24
Barn- och utbildningsförvaltningen
Jessica I Andersson
0581-811 80
jessica.i.andersson@lindesberg.se

Dnr BUN 2018/224-1

Barn- och utbildningsnämnden

Bidrag för faktisk hyreskostnad
Förslag till beslut
•

•
•

Att barn- och utbildningsnämnden från och med 2019-01-01 ersätter
fristående huvudmän med faktisk lokalkostnad per elev inom
verksamheterna:
- Förskoleklass
- Grundskola årskurs 1–9
- Fritidshem
Att barn- och utbildningsnämnden sänder ärendet vidare till
Kommunstyrelsen för beslut i Kommunfullmäktige.
Att säkerställa att Lindesbergs kommun har riktlinjer för
nyetablering och ombyggnation.

Ärendebeskrivning
Inom verksamhetsåren 2019–2021 genomförs strukturella förändringar i
Lindesbergs kommun, främst inom grundskolans verksamhet. Det är
grundskolorna i Lindesbergs tätort som anpassas till ett högre elevantal.
Björkhagaskolan och Brotorpsskolan har elever från förskoleklass upp
till årskurs 6. Här finns också särskolans verksamhet på Brotorpsskolan.
I samband med detta kommer Kristinaskolan att avvecklas som
grundskola. För Stadsskogsskolan som är ortens högstadieskola handlar
det om att flytta in i helt nya lokaler när Lindbackasskolan står klar.
Med planerade om- och nybyggnationer inom grundskolan är den
beräknade ökade hyreskostnaden för hela kommunen 22,6 Mnkr årligen.
Vid sammanträdet 28 maj 2018 för styrgrupp ny grundskola i
Lindesberg diskuterades hyresfördelning av de nya enheterna. Det
handlar om hur lokalkostnaden ska fördelas mellan Lindesbergs
kommuns nämnder som använder lokalerna. En del av lokalerna är
annan verksamhet än grundskola. Exempelvis planeras produktion av
matportioner till socialförvaltningens verksamheter och den del som
olika föreningar och andra använder lokalerna på kvällar, helger och lov.
Fritidsgård och Kulturskola är andra aktörer som använder skolans
lokaler.
Sedan 1 mars 2018 finns en förändring i skolförordningen, 4 Kap 7 §,
som ger kommunen möjlighet att ersätta den fristående huvudmannen
utifrån den fristående skolans faktiska kostnad så länge den är skälig.
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Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår att barn- och
utbildningsnämnden tillämpar undantagsregeln om faktisk lokalkostnad
per elev och år från och med 2019-01-01.
Förslaget är också att denna tillämpning revideras årligen eller senast
inför 2021.
Förslag tidsplan
Senast december 2018 ska nästa års bidrag till fristående huvudman vara
beslutad av barn- och utbildningsnämnden i Lindesbergs kommun.
September 2018
Oktober 2018
November 2018
December 2018

Beredande barn- och utbildningsnämnd
Beslutande barn- och utbildningsnämnd
Beredande Kommunstyrelse
Beslutande Kommunstyrelse
Kommunfullmäktige

I tidsplanen innebär det att barn- och utbildningsförvaltningen arbetar
utifrån inriktning i beslutande barn- och utbildningsnämnd oktober 2018.
2019-års prislistor till fristående huvudman måste beslutas i december.
Det är en risk om tidsplanen ej håller eller om beslutet blir att tillämpa
huvudregeln om genomsnittlig lokalkostnad per elev. Risken är att
hyressättning inom kommunen inte hinner fastställas per nämnd och att
den enskilde huvudmannen saknar beslut för 2019. Risken är densamma
oavsett huvudregel eller undantagsregel för bidragets storlek.
Efter inriktning i beslut oktober 2018 är planen att de fristående
huvudmännen inom grundskola med elever från Lindesbergs kommun
bjuds in till en informationsträff kring förändringen.
Bidrag till fristående huvudman
Detta förslag avser endast grundbeloppet som följer varje elev. När det
gäller tilläggsbelopp söks det separat och ingår inte i förslaget.
Lindesbergs kommuns lokalkostnader under 2019–2021 anses inte vara
rättvisande mot fristående huvudman. Ersättningen ska i princip varken
vara lägre eller högre än vad kommunen betalar för sina egna lokaler.
Under omstrukturering och ombyggnation finns en större osäkerhet
kring vilken kostnad som ska belasta grundskolans elever och
förändringar i tidsplaner gör bidrag per år svårare att fastställa än
tidigare år. Hyresavtal för nya objekt är inte upprättade och satsningarna
avser också frivilliga verksamheter och en del av lokalerna är anpassning
för undervisning av enskilda elever med särskilda behov. Särskolans
verksamhet är en av dessa. Lindesbergs kommun genomför också
lokalsatsning för elever med särskilda behov inom tilläggsbeloppets
definition.
Skäl till undantag från hemkommunens genomsnittliga lokalkostnad är
att säkerställa lika villkor oavsett huvudman under projektperioden
2019–2021. Det medför en ökad administration i införandet av ett
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bidragsbelopp per huvudman. Men under perioden 2019–2021 är
bedömningen att även genomsnittskostnad per elev enligt huvudregeln
innebär en stor administrativ arbetsbelastning både för kommunen som
ska fastställa beloppet men också för den enskilde huvudmannen som
ska kunna bedöma riktigheten i det beslut om bidrag som fastställts.
Detaljeringsgrad av kommunens resursfördelningssystem är en fråga
som kommunen själv förfogar över, men lika villkor ska gälla och i de
fall poster lätt kan särredovisas ska detta tillhandahållas från kommunen
vid redovisning av bidragsbelopp.
Som exempel på skäl att frångå huvudregeln anges i förarbetena när en
liten kommun med fåtal skolor som nyligen renoverats till en hög
kostnad och eller nybyggda lokaler, se prop. 2008/09:171 s.40 f
Bidrag för lokalkostnad 2016–2018
Lokalkostnad per elev och år
Ur prislistan bidrag till fristående huvudman
Förskoleklass
Grundskola 1–3
Grundskola 4–6
Grundskola 7–9
Fritidshem

2016
16 281
16 281
16 281
28 825
2 540

2017
16 401
16 401
16 401
28 249
2 537

2018
16 423
16 347
16 127
22 444
2 246

Antal elever
Per 1 juni 2018 var elevantalet hos fristående huvudman för Lindesbergs
kommun:

Friskola i annan kommun
Löa friskola
Pilkrogs friskola

Fklass åk 1 åk 2 åk 3 åk 4 åk 5 åk 6 åk 7 åk 8 åk 9 Totalt:
1
1
1
3
3
0
4
5 12 11
41
13
8 11
8 11 11
7
0
0
0
69
16
8
5
1
3
0
0
0
0
0
33

Konsekvenser
De fristående huvudmännen kommer att påverkas olika. I Lindesbergs
kommun finns 2 fristående grundskolor, Löa Friskola och Pilkrogs
friskola. Men Lindesbergs kommun har elever hos flera andra fristående
huvudmän utanför Lindesbergs kommun. I länet är det i Örebro som
flest elever går.
Den fristående huvudmannen ska inkomma med handlingar till
kommunen så att bidraget kan fastställas. Blankett och nödvändiga
uppgifter ska tas fram.
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Lokalkostnad avser förutom hyra även städ, yttre skötsel och ska
fördelas per budgeterat elevantal.
Om inga uppgifter inkommer fattas beslut för 2019 utifrån antagande att
inga lokalkostnader belastar skolan och bidrag för den delen uteblir.
Kostnaden för köp av huvudverksamhet inom grundskola kan både öka
och minska i förhållande till dagens kostnad. Vi har ingen kännedom
om de fristående huvudmännens kostnader 2019 innan handlingar
kommit in under 2018.
Införandet av faktisk lokalkostnad kan vara kostnadsdrivande. Både
inom den kommunala verksamheten men också för bidrag till fristående
huvudman som väljer att satsa på elevernas skollokaler. Eftersom
förslaget är att under begränsad tid införa faktisk lokalkostnad står en
fristående huvudman en risk vid kraftigt ökade kostnader där
finansieringen flera år framåt i tiden är osäker ger det incitament att
fortsätta vara kostnadsmedvetna. Det vid sidan om att den fristående
skolan precis som den kommunala skolan får bidrag per elev är den
största utmaningen att ha ett bra elevunderlag mellan åren och anpassa
kostnader utifrån verksamhetens behov.
Lindesbergs kommun kan välja att tidsbegränsa den faktiska
lokalkostnaden vilket förvaltningen föreslår i och med att beslutet
revideras senast inför 2021.
En riktlinje för där kommunen fastställer principer för nyetableringar
och större ombyggnationer och satsningar bör tas fram eller ses över.
Det ger även den enskilde huvudmannen möjlighet att under viss tid få
en högre ersättning vid satsningar på skollokaler. Det ger också goda
och tydliga planeringsförutsättningar för den enskilde anordnaren.
För huvudmän som inför 2019 inte har elever från Lindesbergs kommun
gäller att inkomma med handlingar inom 1 månad från skolstart under
bidragsår 2019. Retroaktivt bidrag kan max rekvireras 3 månader bakåt
i tiden. Det ger incitament för den fristående att snabbt inkomma med
nödvändiga uppgifter och en möjlighet för Lindesbergs kommun att
göra prognoser på kostnader under året.
En konsekvens är att lika villkor ökar. Lindesbergs kommun har
lokalkostnader för exempelvis särskola, asylelever och tilläggsbelopp
som ska särredovisas om genomsnittskostnad tillämpas. Under
projekttiden är det svårare än tidigare och kommunen står också med
dubbla kostnader för lokaler under ombyggnation. Exempelvis för
Kristinaskolan tills Björkhagaskolan och Brotorpsskolan står klar men
även för Stadsskogsskolan innan Lindbackaskolan är i full drift.
Den fristående huvudmannen har rätt att överklaga beslut om bidrag, det
ska framgå tydligt av beslutet i december 2018. Det är ingen skillnad
mot tidigare år.
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Det kan vara stora skillnader i lokalkostnad utifrån geografisk belägna
enheter inom Lindesbergs kommun. Glesbygd och tätort och antal elever
på skolenheten. Det gör att den genomsnittliga lokalkostnaden inte är
representativ för den ort där den fristående skolan är belägen. Men det
gäller också lokalkostnad per elev inom den kommunala verksamheten
som skiljer sig åt. Lindesbergs kommun har dels elever på de två
fristående skolorna inom Lindesbergs kommun men också i tätorten,
Örebro. Därför är bedömningen att bidrag per elev kommer att skilja
men att det under projekttiden ökar lika villkor.
Alternativ
Att ersätta de fristående huvudmännen inom grundskola för
genomsnittlig lokalkostnad är möjligt även i fortsättningen. Det beräknas
ha en högre grad av osäkerhet och orimligt höga bidrag i förhållande till
kostnaden hos den enskilde huvudmannen. Inför 2019 måste en
fördelning av hyran och dess nivå fastställas senast november 2018.

Henrik Arenvang
Förvaltningschef

Jessica I Andersson
Ekonom

Bilaga:
Bilaga 1, Tydligare regler för skolpengen ska underlätta nybyggnation
av nya skolor, Regeringen
Bilaga 2, Nya regler för skolpeng underlättar nybyggnation, Sveriges
Kommuner och Landsting
Meddelas för åtgärd:
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LINDESBERGS KOMMUN
Barn- och utbildningsnämnden (beslutande)

11

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum:
2018-06-04

BUN § 84

6 (36)

Dnr: BUN 2018/50

Internkontrollplan år 2019
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att:
Komplettera internkontrollplanen med områdena nedan:
- garanterad undervisningstid inom grundskola och gymnasieskola
- hot och våld i verksamheternas arbetsmiljö
Att internkontrollplanen ska återkomma vid beredande nämnd i augusti
år 2018.
Klicka eller tryck här för att ange text.
Ärendebeskrivning
Vid barn- och utbildningsnämndens sammanträde i maj 2018 redovisar
utvecklingsstrateg de föreslagna kontrollpunkterna för 2019.
Den föreslagna planen har med utgångspunkt i resultatet av
internkontrollen för 2017 reviderats. Vissa kontrollpunkter återkommer
och andra dras tillbaka det kommande året.
_____
Meddelas för åtgärd
Utvecklingsstrateg
För kännedom

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Delegationsärenden
Beviljat val av Brotorpsskolan
Beviljat val av Fröviskolan
Beviljat val av Fröviskolan
Beviljat val av Storåskolan
Beviljat val av Storåskolan
Beviljat val av Stadsskogsskolan
Beviljat val av Storåskolan
Avslaget val av Björkhagaskolan enligt Skollagen 10 kap 30 §
Beviljat val av Fröviskolan
Beviljat val av Vedevågs skola
Avslaget val av Stadsskogsskolan enligt Skollagen 9 kap 15 §
Beviljat val av Stadsskogsskolan
Beslut om tilläggsbelopp för barn på Trollebo förskola i behov av särskilt stöd höstterminen 2018
Beslut om tilläggsbelopp Mikaelgårdens skola 2018-08-01 - 2018-12-31
Beviljat val av Storåskolan
Beviljat val av Stadsskogsskolan
Beviljat val av Storåskolan
Beviljat val av Stadsskogsskolan
Svar på meddelande om tillsyn och begäran om handlingar, IVO dnr 8.5-20225/2018-9

Delegationsbeslut kränkande behandling på Lindeskolan LS 2 2018-08-21 - ärendet bedöms utrett och klart
87
Delegationsbeslut kränkande behandling på Lindeskolan LS 2 2018-08-21 - ärendet bedöms utrett och klart
88
Delegationsbeslut av förskolechef Elionor Pettersson om beviljad utökad tid på förskola enligt skollagen
kapitel 8
Svar på begäran om yttrande om nya uppgifter som anmälaren har kommit med om kränkande behandling i
anmälan gällande Ekbackens skola i Lindesbergs kommun - Skolinspektionen dnr 41-2017:10631
Svar på begäran om yttrande med anledning av anmälan om skolsituationen för elever vid Fröviskolan,
Skolinspektionen dnr 41-2018:6249
Avtal gällande förskola i Skinnskattebergs kommun från och med 2018-08-20
Beslut om mottagande i Birgittaskolan, dnr 2 STO-2018/1138
Samverkansavtal med Hagfors kommun om samarbete i gymnasieskolan, Älvstrandsgymnasiet
Ansvarsförbindelse undervisning Forshaga kommun
Beslut om skolpliktens upphörande för enskild elev
Avtal med Birgittaskolan om särskilda insatser, dnr 3 SKO-2018/1414
Anmälan om utskrivning av elev från Birgittaskolan i Örebro
Avtal om plats på Åsbackaskolan i Örebro dnr 3 SKO 2018/1448
Komplettering i anmälan om skolsituationen för elev på Björkhagaskolan - Skolinspektionen dnr 412018:4946
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Svar om skolsituationen för elev vid Ekbackens skola till Lindesbergs kommun för utredning och eventuella
åtgärder, Skolinspektionen dnr 41-2018:4828
Delegationsbeslut kränkande behandling på Ekbackens skola 2018-08-27, ärendenr EKB19 - ärendet
bedöms utrett och klart
Delegationsbeslut kränkande behandling på Fröviskolan 7-9 vecka 35, ärendenr HT-2018-7-9 nr 1
Delegationsbeslut kränkande behandling på Fröviskolan 7-9 under vecka 34-36, ärendenr HT-2018 7-9 nr 3 ärendet bedöms utrett och klart
Delegationsbeslut skolskjutsar januari-augusti Skolskjutsar år 2018
Delegationsbeslut av förskolechef Marie Fredriksson-Blom om utökad tid på förskola enligt Skollagen kapitel
8 2018-06-25 - 2018-09-30

Meddelanden
Protokoll från barn- och utbildningsförvaltningens samverkansgrupp 2018-06-01
Protokollsutdrag från Kommunstyrelsen (beslutande)s sammanträde den 28 augusti 2018 §110 Dokumenthanteringsplan för elevhälsans medicinska insats
Protokoll från barn- och utbildningsförvaltningens samverkansgrupp 2018-08-10
Cirkulär 18:26 Ny förvaltningslag
Information om lagen om ny möjlighet till uppehållstillstånd för vissa ensamkommande, den nya
gymnasielagen, dnr 7.2-2018-28365
Tillägg och ändring av Överenskommelse om samverkan avseende insatser inom ramen för uppdraget om
att genomföra insatser för att stärka utbildningens kvalitet för nyanlända barn och elever U2018/00404S, dnr
7.4.2-2017:969
Uppföljning av kvalitetsgranskning av garanterad undervisningstid i gymnasieskolan vid Lindeskolan LS 2 i
Lindesbergs kommun, dnr 40-2016:6992 - ärendet avslutas
Protokollsutdrag från Utskottet för stöd och strategis sammanträde den 15 augusti 2018 USS § 28 Nämndernas verksamhetsberättelse januari-juni 2018 för kommunledningskontoret
Meddelande om tillsyn och begäran om handlingar, IVO dnr 8.5-20225/2018-9
Beslutmed anledning av anmälan om skolsituationen för elev vid Ekbackens skola - Skolinspektionen dnr
41-2018:3742 - ärendet avslutas
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