
KALLELSE TILL BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

Ordinarie ledamöter kallas till sammanträde medBarn- och utbildningsnämnden,
fredag den 14 februari 2020, kl 9:00. Näset, Lindesbergs kommunhus

Ledamot som är förhindrad att delta, bör själv kalla sin personlige ersättare.
OBS! Tänk på våra allergiker och använd inte starkt doftande sprayer, parfymer eller
rakvatten!

Linda Svahn Jessica Brogren
Ordförande Sekreterare

Ledamöter
Linda Svahn, ordförande (S)
Joacim Hermansson (S)
Zaki Habib (S)
Magnus Storm, v ordförande (C)
Maud Segerstedt (C)
Anders Blank (V)
Pär-Ove Lindqvist (M)
Tomas Klockars (M)
Ingrid Rörick Richter (L)
Mats Seijboldt
Fredrik Rosenbecker (SD)

Ersättare
Kent Wanberg (S)
Farhia Ahmed Shekh (S)
Intisar Alansari (S)
Liesel Ivarsson (C)
Emmanuel Hakizimana (C)
Agnetha Lindkvist (V)
Lillemor Bodman (M)
Helene Lundin (KD)
Stefan Andersson (MP)
Jari Mehtäläinen (SD)
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Föredragningslista 

Nr. Ärende Dnr Föredragande sid 

Val av justerare 

Beslutsärenden 

BUN 
2019/111 

3 

BUN 
2020/3 

5 

- 

- 

- 

- 

7 

9 

11 

1. Redovisning av närvaro och genomförda 
lektioner HT-19

2. Ändring i Delegationsordning barn- och 
utbildningsnämnden - tidigare skolstart 
grundsärskolan

3. Retroaktiv avgiftskontroll

4. Årsredovisning - barn- och 
utbildningsnämndens 
verksamhetsberättelse 2019

5. Uppföljning internkontroll 2019

6. Goda exempel

7. Delegationsärenden

8. Meddelanden

9. Informationsärenden

Systematiskt arbetsmiljöarbete i förskolan

Genomlysning över att Lindesbergs 
kommuns lokaler används kostnads-
effektivt av kommunens förvaltningar

10. Övriga frågor
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TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) 

2020-01-09  BUN 2019/111 

Barn- och utbildningsförvaltningen 
Björn Österby 
 0581-811 89 
bjorn.osterby@lindesberg.se 

Lindesbergs kommun Stentäppsgatan 5 kommun@lindesberg.se ORG NR 212000-2015 WEBB lindesberg.se 

711 80 Lindesberg 711 35 Lindesberg TEL 0581-810 00 BANKGIRO 821-3134 

Barn- och utbildningsnämnden 

Redovisning av närvaro och genomförda lektioner HT-19 

Förslag till beslut 

Förvaltningen föreslår nämnden besluta 
- Att tacka för informationen.

Ärendebeskrivning 

Vid barn- och utbildningsnämndens sammanträde i september redovisade 
utvecklingsstrateg aktuell statistik över genomförda och kvitterade lektioner. 
Under första delen av läsåret 2019–2010 var en stor andel lektioner ej 
kvitterade. Omläggning av enheter med medföljande problem att koppla 
lektioner mot rätt undervisningsgrupper hade inneburit att andelen icke 
kvitterade lektioner var onormalt hög. 

Barn- och utbildningsnämnden beslutade om uppföljande redovisning till 
sammanträdet i december år 2019. 

Vid sammanträdet i januari 2020 redovisar utvecklingsstrategen andelen ej 
kvitterade lektioner för höstterminen 2020 samt vidtagna åtgärder. Andelen 
ej kvitterade lektioner för terminen landar på ca 8 % vilket är betydligt lägre 
än vad de första mätningarna visade. 

IT-samordnare och utvecklingsstrateg har träffat samtliga grundskolerektorer 
och informerat om behovet av korrekt frånvarorapportering. Samtliga enheter 
har genomfört en översyn av höstens lektioner och korrigerat de felaktigheter 
som gått att åtgärda. 

För framtiden arbetar förvaltningen med att säkerställa att schemainläsning 
utförs på ett sätt som inte skapar problem vid t.ex. studiedagar eller 
undervisningsfria eftermiddagar. 

Kvittering av lektioner kommer enligt tidigare beslut att vara en del av 
internkontrollen för barn- och utbildningsnämnden och redovisas nästa gång 
vid delårsbokslutet 

Thomas Lindberg Björn Österby 
Förvaltningschef Handläggare 
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TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2) 

2020-01-10  BUN 2020/3 

Barn- och utbildningsförvaltningen 
Björn Österby 
 0581-811 89 
bjorn.osterby@lindesberg.se 

Lindesbergs kommun Stentäppsgatan 5 kommun@lindesberg.se ORG NR 212000-2015 WEBB lindesberg.se 

711 80 Lindesberg 711 35 Lindesberg TEL 0581-810 00 BANKGIRO 821-3134 

Barn- och utbildningsnämnden 

Ändring i Delegationsordning barn- och utbildningsnämnden - 

tidigare skolstart i grundsärskolan 

Förslag till beslut 

Förvaltningen föreslår nämnden besluta 
- Att till rektor för särskolan delegera beslut om rätten för barn att

fullgöra skolplikten i grundsärskolan på höstterminen det år barnet
fyller sex år, dvs. tidigare.

Detta ska endast gälla barn folkbokförda i Lindesbergs kommun där
den tidigare skolstarten ska ske i Lindbacka grundsärskola. För
barn folkbokförda i Lindesbergs kommun och där vårdnadshavare
önskar tidigare skolstart hos annan huvudman ska beslutet även i
fortsättningen tas av hemkommunen.

Ärendebeskrivning 

Enligt skollagen (2010:800) 11 a § andra stycket 3 ska barnets hemkommun 
ta beslut om ett barn får börja fullgöra skolplikten i grundsärskolan på 
höstterminen det år barnet fyller sex år, efter att barnets vårdnadshavare 
begärt det och bedömts ha förutsättningar för det. Motsvarande beslut för 
tidigare skolstart i grundskolan ska enligt skollagen tas av rektor. 

En delegation av rätten från nämnden till rektor för särskolan skulle förenkla 
för verksamheten att hantera ärenden där vårdnadshavare önskar tidigare 
skolstart i grundsärskolan. 

Beslut om tidigare skolstart tas alltid först efter utredning enligt gällande 
rutiner för mottagande i särskolan och där en sammanvägd pedagogisk, 

psykologisk, medicinsk och social bedömning visar att barnet ska tas emot i 
särskolan. Detta beslut är sedan tidigare delegerat till chefen för elevhälsan 
och berörs inte av den nu föreslagna ändringen av delegationsordningen. 

Detta gäller endast barn folkbokförda i Lindesbergs kommun där den tidigare 
skolstarten ska ske i Lindbacka grundsärskola. För barn folkbokförda i 
Lindesbergs kommun och där vårdnadshavare önskar tidigare skolstart hos 
annan huvudman, ska beslutet även i fortsättningen tas av hemkommunen. 

Thomas Lindberg Björn Österby 
Förvaltningschef Handläggare 

För åtgärd: 

Utvecklingsstrateg 
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För kännedom: 

Rektor för särskolan 
Chefen för elevhälsan 
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Behandling Typ
Yttrande kring överklagat beslut om tilläggsbelopp 
Löa skola 2020

Delegationsärende

Sammanhållet yttrande kring Överklagan av beslut 
om rätt att ta del av allmän handling om 
orosanmälningar

Delegationsärende

Avslaget val av Brotorpsskolan Delegationsärende

Beviljat val av Brotorpsskolan Delegationsärende

Beviljat val av Brotorpsskolan Delegationsärende

Beviljat val av Fröviskolan Delegationsärende

Beviljat val av Hagabackens skola Delegationsärende

Beviljat val av Hagabackens skola Delegationsärende

Beviljat val av förskolan Lysmasken Delegationsärende

Delegationsbeslut av Carina Almgren om beviljat 
inackorderingstillägg 2019-12-16

Delegationsärende

Avtal gällande skolgång i Köpings kommuns 
grundsärskola

Delegationsärende

Svar på Anmälan om kränkande behandling vid 
Fröviskolan, Skolinspektionen, dnr 3:8 SI 2019:4780

Delegationsärende

Delegationsbeslut kränkande behandling på 
Hagabackens skola 2019-12-06, ärendenr ht 19-3 - 
ärendet bedöms utrett och klart

Delegationsärende

Delegationsbeslut kränkande behandling på 
Björkhagaskolan 2019-12-12, ärendenr BJÖ-2019-33 - 
återkoppling till huvudmannen senast vecka 3 2020

Delegationsärende

Delegationsbeslut kränkande behandling på 
Björkhagaskolan ärendenr BJÖ 2019 32 daterad 2019-
12-10 - ärendet bedöms utrett och klart

Delegationsärende

Delegationsbeslut kränkande behandling på 
Fröviskolan F-6 2019-12-04 - ärendet bedöms utrett 
och klart

Delegationsärende

Delegationsbeslut kränkande behandling på 
Fröviskolan F-6 2019-12-04 - ärendet bedöms utrett 
och klart

Delegationsärende

Delegationsbeslut kränkande behandling på 
Fröviskolan 2019-12-04 - ärendet bedöms utrett och 
klart

Delegationsärende
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Delegationsbeslut diskriminering på Fröviskolan 
2019-11-20 - ärendet bedöms utrett och klart

Delegationsärende
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Behandling Typ
Protokoll från Brotorpsskolan samverkansgrupp 2019-
12-03

Meddelanden

Protokoll från Förskolor södra samverkansgrupp
2019-12-04

Meddelanden

Protokoll från Förskolor södra samverkansgrupp
2019-10-23

Meddelanden

Uppföljning av beslut med dnr SI 2019:4780 om
kränkande behandling vid Fröviskolan - ärendet
avslutas, dnr SI 2019:10397

Meddelanden

Protokoll från Björkhagaskolans samverkansgrupp
2019-12-20

Meddelanden

Protokoll från Förskolor östra samverkansgrupp 2019-
12-03

Meddelanden

Protokoll från Förskolor norra samverkansgrupp
2019-11-12

Meddelanden

Protokoll från Förskolor norra samverkansgrupp
hösten 2019

Meddelanden

Protokoll från Björkhagaskolans samverkansgrupp
2019-11-29

Meddelanden

Protokoll från Förskolor västra samverkansgrupp
2019-11-26

Meddelanden

Protokollsutdrag från kommunstyrelsens
sammanträde 26 november 2019 §194 - Mål och
budget 2020

Meddelanden

Protokollsutdrag från Tillväxtutskottets sammanträde 
den 3 december 2019 TU § 100 - Utredning av
kompletterande villatomter i Lindesbergs tätort.pdf

Meddelanden

Protokollsutdrag från Kommunfullmäktiges 
sammanträde den 10 december 2019 KF § 195 - Mål 
och budget 2020 och VP 2021-2022.pdf

Meddelanden

Protokollsutdrag från Kommunfullmäktiges 
sammanträde den 10 december 2019 KF § 202 - 
Motion från Lillemor Bodman (M) om 
integrationsarbete i Li....pdf

Meddelanden

Protokollsutdrag från Kommunfullmäktiges 
sammanträde den 10 december 2019 KF § 209 - 
Fyllnadsval och avsägelse från uppdraget som 
ledamot i bar....pdf

Meddelanden
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SAM förskola
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Arbetsmiljöverkets inspektion 2020

• Hur ledningen styr och följer upp SAM
• Målet att kommunerna blir självgående i SAM
• Träff med politiker och tjänstemannaledning, stickprov förskolor
• Frågor om arbetsmiljöpolicyn och rutiner för arbetsmijöarbetet.

Vilka mål finns och hur följs de upp?
• Samlat inspektionsmeddelande till kommunen. Ett år på sig att

vidta åtgärder (årshjul, arbetsmiljöutbildning)
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SAM-dokument

• Lokalt samverkansavtal
• Riktlinjer för arbetsmiljöarbete (KF)
• Riktlinjer för fördelning av arbetsmiljöarbete (KF)
• Vägledning arbetsmiljöarbete (BUF)
• Rutiner för det systematiska arbetsmiljöarbetet (BUF)
• Åtgärdsplan arbetsmiljö (BUF)
• SAM-sammanställning (BUF)
• Årshjul rektorer förskola
• SBA, Olycksfall/Tillbud, introduktionsmapp nyanställda
• Handlingsplaner (kris, hot&våld, kränkande särbehandling)
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Exempel:
• SAM-sammanställning på ett rektorsområde
• Årshjul rektorer förskola
• Piltavlan
• Åtgärdsplan arbetsmiljö
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1 
Reviderad  2013-04-23 

Barn- och utbildningsförvaltningen 

 
Piltavlan – mitt arbetslag 

Inventering av den psykosociala arbetsmiljön 
 - en del av det systematiska arbetsmiljöarbetet. 

 
Mitt arbetslag ……………… Datum ………………. 
(Piltavla) 
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2 
Reviderad  2013-04-23 

Mitt arbetslag 
(Metod) 
Mitt arbetslag – Piltavlan – består av fyra moment. Här följer en kort beskrivning av hur 
man använder den. 
 
 

1. Sätta 8 kryss 
Var och en i arbetslaget får sin egen tavla (A4) + manualen för att kunna tänka igenom var 
man vill sätta sina egna kryss. En större tavla, A3-format eller uppritad på blädderblock 
sitter uppe några dagar i arbetslagets arbetsrum eller motsvarande. Var och en sätter sina 8 
kryss med en lite tjockare penna - allt för att de ska synas på avstånd.  
 
Om man använder A3 går den lätt att kopiera till alla deltagarna. Sätt datum på tavlan som 
ska användas för en diskussion på utvärderingsdagen. 
 
Om att sätta kryss - det är din upplevelse av din arbetsmiljö nu som du beskriver!  
Tycker du att någon faktor är perfekt, sätter du ditt kryss på 100%, anser du att någon faktor 
är totalt i botten sätter du krysset på 0%. Dessutom kan alla procenttal däremellan användas. 
 

- Tydliga och gemensamma mål – finns sådana i ditt arbetslag? 
- Arbetet leds effektivt – vad anser du om ledarskapet? 
- Lagom arbetsmängd – om man i arbetslaget vill använda begreppen för lite (l) eller för 

mycket (m) kan man sätta ett l eller ett m vid sitt kryss. 
- Möjligheter att påverka arbetsförhållandena – det vill säga, är ditt arbete helt styrt 

(0%) eller har du möjlighet att påverka delar av det eller allt? 
- Får hjälp och stöd i arbetet – kan ges av vem som helst 
- God anda – har ni det bra eller mindre bra tillsammans i ditt arbetslag?  
- Det går rättvist till – sätt krysset för din egen upplevelse av rättvisa. 
- Engagerad i arbetet – hur stort engagemang har du för ditt arbete? 

 
 

2. Dialog/samtal 
Dialogen är den viktigaste delen och den förs i arbetslaget som en del av 
utvärderingsdagarna. 
 
Orden vid de 8 faktorerna är valda med avsikten att vara värdeladdade. De ska ge människor 
i en arbetsgrupp möjlighet att förklara för varandra, vad man menar med ett visst ord. Vi 
utgår ofta från att ett ord betyder samma sak för alla, men så är det inte alls. Ta därför tid till 
att förklara till exempel det går rättvist till. Vad menar gruppdeltagarna med rättvisa? Hur 
ska det se ut på arbetsplatsen om allt är rättvist?  
 
Nu när ni vet hur resultatet blev, det vill säga några faktorer kan vara spretiga, några kanske 
har ett dåligt procenttal medan några har ett högt procenttal, så bestämmer ni vilken faktor 
som är viktigast att arbeta med under det närmaste halvåret. Eventuellt kan två faktorer 
lyftas fram om det är svårt att enas eller ni upplever att de är lika viktiga. 
 
Den/de faktorer ni valt förs in på blanketten ”Åtgärdsplan ARBETSMILJÖ….” 
 
Faktorerna kommer därefter att lyftas vid de regelbundna träffar som förskolechef/rektor och 
respektive skyddsombud har enligt rutin för det systematiska arbetsmiljöarbetet. 
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3 
Reviderad  2013-04-23 

 
 

3. Uppföljning 
Faktorn/faktorerna kommer sedan att diskuteras utifrån blankettens rubriker: 
• Risker, riskkällor och risknivå 
• Åtgärd   
• Ansvarig 
• Kostnad 
• Genomföras 
• Utvärdering  
• Resultat 
Om frågan inte kan lösas inom enheten skickas den vidare till verksamhetschef och/eller 
PA-konsult. 
 
   
 
4. Återkoppling till arbetslaget. 
Återkopplingen kan ske på olika sätt beroende på frågans innehåll och omfattning. 
• Alltid från förskolechef/rektor till arbetslag eller medarbetare. 
• På arbetsplatsträff om frågan är av intresse eller påverkar hela enheten. 
• Samverkansgrupp om frågan är av principiell natur. 
• Vid nästa utvärderingstillfälle. 
 
 
Piltavlan och metoden är framtagen av Kerstin Johansson,  
Motala kommun, år 2001. 
(Justerad 2013) 
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Barn- och utbildningsförvaltningen 

 

Reviderad 2013-04-16 

 

 

Åtgärdsplan ARBETSMILJÖ  inom  ___________________________  perioden _____________ t.o.m. _______________ 
 

 

RISKER  
OCH RISKKÄLLOR 

 

RISKNIVÅ 

Skala1-5 
(1 är lägst) 

 

ÅTGÄRD 
Vad? Hur? 

 
ANSVARIG 

 
KOSTNAD 

 

GENOM 
- FÖRAS 
    När? 

    

UTVÄRDERING 
 När? Hur? 

 

RESULTAT  
Lyckad åtgärd eller ny 
åtgärd? (skriv en 
motivering om ny krävs) 
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2017-07-17  SAM Sammanfattning av aktiviteter /  

 

         2018-06-25 

 

 

 
Barn- och utbildningsförvaltningen 

 

Sammanfattning av aktiviteter inför uppföljning av SAM, verksamhetsår 18/19  -  

 
Enhet: Stadsskogen, Kristallen, 

Kungsfågeln 

 

Förskolechef/Rektor 

Elionor Pettersson 

Datum: 

20190625 

 

Uppföljning, utvärdering och utveckling  
Uppföljning för det systematiska arbetsmiljöarbetet fylls i löpande och redovisas från augusti 2018 till juni 2019.  

Redovisningen sker utifrån aktivitet i en egen kopia av denna blankett.  
 

Aktivitet- årets arbetsmiljöarbete  Tidpunkt 

(plan) 

Genom-

fört 

Ansvarig Minnesanteckningar Ev. uppföljning Utvärdering 

Genomgång med medarbetarna av  

 Rutiner för det systematiska 

arbetsmiljöarbetet 

 Piltavlan eller likvärdigt material 

 Information om arbetsplatsträffarnas och 

samverkansgruppernas funktion 

och att samverkansgruppen även är 

skyddskommitté. 
 

augusti 

 

 

 

 

 

 

 

 

Augusti 

2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

förskolechef/ 

rektor/ 

skyddsombud 

 
 

 

 

 

 

 

Rutiner för SAM och info- i veckobrev sep 2018 

Piltavlan- Vid varje APT 

 

 

 

 

 

 

 

Uppdatering av vårdnadshavareuppgifter.  

finns i avsedd pärm på enheten 
 
Anhöriguppgifter för medarbetare läggs in 
i Självservice. 

augusti 

 

 

 

 

 

Sep 18 

 

arbetslaget/ 

ansvarig mentor 

 

förskolechef 

/rektor 

 

 

 

Avdelningarna sköter enhetens uppgifter, avstämt sep-18 

 

 

Kollat i Personec sep-18 
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2017-07-17  SAM Sammanfattning av aktiviteter /  

 

 

 

 

Aktivitet Tidpunkt 

(plan) 

Genom-

fört 

Ansvarig Minnesanteckningar Ev. uppföljning Utvärdering 

Information om systematiskt   

brandskydds- och säkerhetsarbete. 

( SBA) 
 

 

Kontrollrundor (SBA) planeras in  

augusti 

 

 

 

v.40 

 

förskolechef 

/rektor 

vaktmästare/ 

skyddsombud 

 

 

 

Enligt rutinen sköter vaktmästarna SBA- kontrollrundor och planerar det. 

Jag kan se i det digitala systemet att det skett. Skyddsombud deltar ej. 

Roger har haft uppföljning med skyddsombuden på Kristallen och 

Kungsfågeln. 

Brandutbildning för all personal vt-19 genomförd 

 

 

 

 

 
APT 

Samverkansgrupp  

SBA  
 

Regelbundet  

var 4-6 

vecka  

 

 

 

 

 

 

 

Varje 

kalend-

er-

månad 

 

Aug-

juni 

förskolechef/ 

rektor 

 

 

 

 

 

 

SBA- se ovan 

APT och samverkansgrupp har genomförts en gång/kalendermånad aug-juni. 

SBA- 4 ggr/år 

 

 

 

 

 

 

 

Medarbetarsamtal  september/

oktober 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

förskolechef 

/rektor 

 

 

 

 

 

 

 

Medarbetarsamtal har genomförts under perioden september- mars. Ett eget 

underlag lämnades ut inför samtalsperioden. 
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2017-07-17  SAM Sammanfattning av aktiviteter /  

 

Aktivitet Tidpunkt 

(plan) 

Genom-

fört 

Ansvarig Minnesanteckningar Ev. uppföljning Utvärdering 

Inventering av den psykosociala arbetsmiljön 
november/

december 

 

 

 

 

 

Varje 

månad 

förskolechef/ 

rektor 

 

 

 

 

 

Piltavlan fylls i och analyseras varje APT. Medarbetarenkäten genomfördes 

med hög svarsfrekvens och gott resultat. Enkäten har presenterats och 

analyserats på APT.  

 

 

 

 

 

Sammanställning och analys av föregående  

års tillbuds- och olycksfallsrapporter bland  

elever och personal. 

 

januari 

 

 

 

 

 

februari 

förskolechef/ 

rektor 

 

 

 

 

Blankett för rapportering finns på O: och skickas till förvaltningskontoret. 

 

Analyserades och skickades in. 

 

 

 

 

Uppföljning av medarbetarenkät 

 
januari 

 

 

 

 

 

feb 

förskolechef/ 

rektor 

 

 

 

 

Gicks igenom på APT i februari 

 

 

 

 

 

Genomgång av personalekonomiskt 
bokslut gällande ohälsa och arbetsskador  

april/maj 

 

 

 

 

 

Ej 

genom-

fört 

förskolechef/ 

rektor 

 

 

 

 

Finns på dagordningen för samverkan augusti 2019 

 

 

 

 

 

Inventering av den psykosociala arbetsmiljön maj 

 

 

 

 

 

 

varje 

APT 

förskolechef/ 

rektor 

 

 

 

 

 

Se ovan, piltavlan görs varje månad. 
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2017-07-17  SAM Sammanfattning av aktiviteter /  

 

Sammanfattning angående verksamhetsårets: 

 APT 

 Samverkansgrupp  

 SBA  

Senast 

20 juni 

2019 

 

 

 

 

 

 

 

förskolechef/ 

rektor 

 

 

 

 

 

Sammanfattning och redovisning om APT och Samverkansgrupp har 

genomförts enligt plan ca var 4-6 vecka.  

SBA-kontroll och uppföljning ska ha följts upp i lokal Samverkansgrupp.  

Skickas till verksamhetschef 

 

Se ovan! Inskickat 25 juni. 

 

 

 

 
 

Rutinbeskrivning: 

Aktiviteter i systematiska arbetsmiljöarbetet sammanställs av alla chefer med personalansvar 1 gång/läsår.  Med fördel redovisas aktiviteterna löpande för 

minsta arbetsbelastning i juni 2019. Använd denna blankett och ”spara som” en egen kopia.  

 

Enheternas sammanställningar lämnas till Barn- och utbildningsförvaltningens verksamhetschefer senast 19 juni 2019, varefter ledningsteamet gör 

övergripande analys och fattar beslut om eventuella åtgärder. 

 

Förvaltningschefen informerar barn- och utbildningsnämnden. 

 

Arbetsgång och relevanta dokument för det förvaltningsövergripande arbetet tas fram och fastställs av förvaltningschefen.  
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 Planera lönsesamtal
Planera inför studiedagen i december
Barnens julledigheter
Planera julledigheter för personalen
Hantering av tilläggsbelopp –nya barn
Se över vakanser/övertalighet
Annonsera
LAS-samordning –början av november
Vårens organisation
Personalbudget
Vårens agenda
Datum fastställs för överlämnande förskola-
förskoleklass/fritidshem enligt överlämnandeplanen ”Röda
Tråden”
Sammanställ och rapporteraolycksfall i oktober
Planera in föräldraforum

Introduktion av ny personal
Lägg ut driftbudget
Planera inför studiedag i februari-mars
Genomförlönesamtal
Sammanställ och rapportera olycksfall och tillbud i februari
Uppföljning av egenkontroll
Barngruppsinventering
Överlämnande förskola-förskoleklass/fritidshem, enligt planen
Planering av sommarsemester
Hantering av tilläggsbelopp –överlämna ev. resursbehov till
skolan
Handlingsplan vid personals frånvaro -genomgång
Bevaka nöjdhetsenkätmars-april

Delge personalen kvalitetsrapporten
Genomgång av rutiner inom förskolan
Vårdnadshavarblankett
Revidera Planen motdiskriminering och kränkande
behandling
Planera föräldraforum
Introduktion av ny personal –samla ny personal
Utvärdera SBA arbete och uppdatera SBA-pärmen, se över
OVK-protokoll
Genomgång av arbetsmiljöarbete. Starta upp ny SAM-
sammanställning
Genomgång av handlingsplaner
Planera studiedagen i september
Skriv prioriterade mål
Planera för årets fortbildning
Genomför medarbetarsamtal
Uppföljning av egenkontroll
Deltagande på föräldramöte där nöjdhetsenkäten samt Plan
mot diskriminering och kränkande behandling rapporteras

Årshjul
Rektorer

Reviderad 2019-12-18

SAM-sammanställning till Kristina
Planera utvärderingsdag i maj
Se över vakanser/övertalighet
Annonsera
LAS-samordning –början av maj
Höstens organisation
Personalbudget
Skriv kvalitetsrapport
Höstens agenda
Personalens höstschema skrivs
Påminn personalen att uppdatera barndokumentationernainnan
semestern
Revidera dina grupper i Outlook
Personalens IT-behörighet, arbetsställe
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Anvisningar

Augusti Introduktion av ny personal Uppdragshandling –se över att alla skrivit under (kan göras vid medarbetarsamtal med
redan anställd personal.

Belastningsregistret -begär utdrag
Introtillfälle –PP
Rutiner, checklista
Anställningsbevis
Genomgång avlönekriterier
Självservice
IT-konto/beställning, behörighet, Outlook
Motionstimme, Hälsofrämjande aktiviteter/aktivitetsbladet
Anhöriguppgifter, blankett och Personec
Vårdnadshavarblankett –begärs in två gånger per år
Genomgång av SKA-systematiskt kvalitetsarbete
Genomgång av rutiner i förskolan –”Intromapp”checklistan, löftet/förskolebrevet,
egenkontroll

Genomgång för all personal Arbetsmiljöarbetet –se dokument på LinNet\BUF, medarbetarhandboken
Olika planer – se chefshandbok
Dokumentation av arbetsmiljöarbetet –SAM-sammanställning rapporteras till
verksamhetschef i juni
Revidera/se över dina grupper i mailen, arbetsställe, IT-behörighet
På första APT –SBA, SAM
Förskolebrevet, checklistan, rutiner i förskolan, handlingsplan vid personals frånvaro

Planera årets fortbildning På övergripande nivå och enhetsnivå, planering för studiedag i september
SBA-Systematiskt
brandskyddsarbete

Utvärdera SBA-arbetet, digitalt, tillsammans med vaktmästare och skyddsombud.
Revidera SBA-rutiner och gå igenom dessa med personalen

OVK-protokoll Bevaka att kontroll utförs, be vaktmästarna om hjälp
September Egenkontroll Uppföljning samt genomgång på APT

24



Föräldramöten Planera in ev. deltagande på föräldramöte, presentera nöjdhetsenkätenoch Plan mot
diskriminering och kränkande behandling

Kvalitetsrapport Delge personalen rapporten
Föräldraforum Planera in datum, 2 ggr/år
Plan motdiskriminering och
kränkande behandling

Revideras och läggs ut på hemsidan

Medarbetarsamtal Planera och börja genomföra, uppdragshandling, checklistagrundläggande IT-kunskap,
lönekriterier

Oktober/november Samverkan Genomgång av ”Sammanställning av olycksfall och tillbud”, rapportera vårterminens
sammanställning till förvaltningen (oktober)

Studiedag december Planera innehåll
Överlämnande fsk-
fsk.klass/fritids

Utvärdering, planera in verksamhetsbesök för förskola, fsk.klass och fritids

Julledigheter Ta in barnens ledighet
Tain personalens önskemål

Tilläggsbelopp Uppföljning, hantering och beslut av barn i behov av särskilt stöd
Personal Se över övertalighet/vakanser

Annonsera
Genomför medarbetarsamtal

December Personal LAS-samordning
Vårens organisation
Personalbudget

Vårens agenda Vårens agenda, kom ihåg: APT, samverkansgrupp, studiedagar, medarbetarsamtal,
”peddor”m.m.

Lönesamtal Planera in lönesamtal
Föräldraforum Planera in föräldraforum 2ggr/år
Barngruppsinventering Planera tillsammans med specialpedagog

Januari Driftsbudget Lägg budget i samråd med ekonomiassistent
Studiedag Planera innehåll för studiedagen i feb/mars
Planer Personals frånvaro m.fl.
Lönesamtal Planera in och börja genomföra
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Intro ny personal Se augusti
Februari Barngruppsinventering Gemensamt med specialpedagog inför höstterminen

Samverkan Rapportera in olycksfalls/tillbudssammanställning med analysför höstterminen till
förvaltningen

Egenkontroll Uppföljning av egenkontroll
Mars Lönesamtal Klara under mars, ev. april, kom ihåg föräldralediga, sjukskrivna och tjänstlediga

Överlämnande Till förskoleklass och fritidshem enligt överlämnandeplan
Förskolans hälsoteam –elevhälsoteam

Semester Ta in barnens ledigheter
Ta in personalens önskemål

Tilläggsbelopp Hantering och beslut om tilläggsbelopp
Nöjdhetsenkät Planera för hög svarsfrekvens

April Studiedag Planering inför studiedagen i maj
Personal Bevilja sommarsemester

Se över övertalighet/vakanser
Annonsera

Maj Personal LAS-samordning
Höstens organisation redovisas utan namn för samverkansgrupp
Personalbudget inför höstterminen

Juni BUF Skriv kvalitetsrapport, publicera på hemsidan samt G:
Verksamhet Höstens agenda, kom ihåg: APT, samverkansgrupp, studiedagar, medarbetarsamtal,

”peddor”m.m.

IT Revidera/se över dina grupper i mailen, arbetsställe, IT-behörighet
Redovisning till nämnd SAM, sammanställning av aktiviteter inom arbetsmiljö, till verksamhetschef i juni

Blanketten redovisas till nämnden
Personal Personalens schema för hösten skrivs

Påminn om att uppdatera barndokumentation inför höstens utvecklingssamtal
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