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Plats och tid

Förskole- och grundskoleförvaltningen, Folkets hus, klockan 08.40 – 13.45,
ajournering för lunch 11.50- 13.00

Beslutande

Hanna Netterberg (M)
Linda Berggren (S)
Hannah Björnehag (M)
Peter Stoltz (S)
Robert Hult (S)
Anna Bengtsson (M)
Cecilia Rönn (L)
Ann-Kristin Herdell (KD)
Victor Hermansson (L)
Marie Bengtsson (C)
Nina Wikstrand Petersson (C)
Suada Avdic (S)
Carlos Paredes (S)

Ersättare –
inte tjänstgörande

Övriga deltagare

Susanna Hanson, förvaltningschef, § 34, §§ 36-46
Cornelia Gustafsson, sekreterare
Martina Wetterstrand, verksamhetschef barn- och elevhälsa § 34
Charlotta Sandahl Edemyr, tf avdelningschef ekonomi och lokaler, § 39
Martin Lövström, enhetschef lokaler och vaktmästeri, §§ 36, 37
Johan Berntsson, grundskolechef, §§ 36, 37, 45, 46
Agneta Svenberg, verksamhetschef förskolan, §§ 45, 46
Maria Wirén, utvecklingschef, § 38
Ulrika Nittfors, personalrepresentant
Ann-Britt Jansson Bensköld, personalrepresentant

Utses att justera

Linda Berggren (S)

Justeringens plats
och tid

Förskole- och grundskoleförvaltningen, Norrgatan 25, 2020-04-02

Sekreterare

Cornelia Gustafsson

Ordförande

Hanna Netterberg (M)

Justerandes sign
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Linda Berggren (S)
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§ 32

Ändring av dagordning
Beslut
Förskole- och grundskolenämnden beslutar
1. godkänna ändring i dagordning enligt följande
- extra ärende, Beslut att komplettera delegeringsförteckningen –
läsårstider § 41, tillkommer.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Förskole- och grundskolenämndens dagordning för sammanträde den 30
mars 2020 ändras enligt ovan.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Dnr FGN 2020/0100

Remissvar på promemoria om behörighet i
ämnet samiska samt vissa läroplansändringar
för ökad trygghet och studiero
Beslut
Förskole- och grundskolenämnden beslutar
1. anta bifogat remissvar.
2. remissvar skickas till utbildningsdepartementet under förutsättning
att utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden antar samma
remissvar.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Promemorian om behörighet i ämnet samiska samt vissa
läroplansändringar för ökad trygghet och studiero har utarbetats inom
Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet).
I promemorian föreslås att det i förordningen (2011:326) om behörighet
och legitimation för lärare och förskollärare, den s.k.
behörighetsförordningen, ska regleras vad som ska krävas för att en lärare
ska vara behörig att undervisa i ämnet samiska i sameskolan. Förutom att
läraren ska vara behörig att undervisa i sameskolan ska det krävas att
läraren i sin utbildning har fullgjort minst 30 högskolepoäng i ämnet
samiska. Läraren ska endast vara behörig att undervisa i ämnet samiska i
motsvarande årskurser i sameskolan som lärarens utbildning i övrigt ger
behörighet att undervisa i grundskolan.
Det föreslås vidare att läroplanerna för specialskolan, grundsärskolan och
gymnasiesärskolan ska förtydligas och kompletteras för att öka
förutsättningarna för att eleverna ska ha en trygg lärmiljö som främjar
studiero. Det ska lyftas fram att rektorn har ett särskilt ansvar för att alla
elever tillförsäkras en skolmiljö som präglas av trygghet och studiero. Det
ska även framgå att skolans mål är att varje elev genom egen ansträngning
och delaktighet, utifrån sina förutsättningar, tar ansvar för sitt lärande och
för att bidra till en god arbetsmiljö. Skolans mål ska också vara att varje elev
visar respekt för och hänsyn mot skolans personal och andra elever som en
del av det gemensamma ansvaret för arbetsmiljön på skolan. Motsvarande
ändringar har redan genomförts i läroplanerna för grundskolan,
sameskolan och gymnasieskolan.
Ändringarna i läroplanerna föreslås träda i kraft den 1 augusti 2020 och
ändringarna i behörighetsförordningen föreslås träda i kraft den 1 juli
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2022.
Remissvaret är begränsat till de delar i promemorian som handlar om
ändringar för ökad trygghet och studiero i läroplanerna för specialskolan,
grundsärskolan och gymnasiesärskolan. Anledningen till att svar inte
lämnas på delar som gäller behörighet i ämnet samiska är på grund av
förvaltningarnas begränsade erfarenhet.

Beslutsunderlag
Promemoria ”Behörighet i ämnet samiska samt vissa läroplansändringar
för ökad trygghet och studiero” (dnr U2020/00232/S), daterat 2020-01-28,
regeringens hemsida
Förslag på remissvar från Varbergs kommun

Övervägande
Vi instämmer i förslaget om att lyfta fram i läroplanerna att rektorn har ett
särskilt ansvar för ”att alla elever tillförsäkras en skolmiljö som präglas av
trygghet och studiero”. Vi instämmer också i förslaget i läroplanerna att
skolans mål ska vara att varje elev ”visar respekt för och hänsyn mot
skolans personal och andra elever som en del av det gemensamma
ansvaret för arbetsmiljön på skolan”.
Vi anser dock att formuleringen i förslaget i läroplanerna om att skolans
mål är ”Att varje elev genom egen ansträngning och delaktighet, utifrån
sina förutsättningar, tar ansvar för sitt eget lärande och för att bidra till
en god arbetsmiljö”, inte är anpassad för eleverna i dessa verksamheter. Vi
anser att ”egen ansträngning” är ett begrepp som kan bli provokativ i
samverkan med begreppet ”utifrån sina förutsättningar” då det finns en
starkt begränsad förmåga för dessa elever att öka sina ansträngningar.
Formuleringen ”egen ansträngning” anser vi är starkt förknippad med
elevers förmåga till motivation i förskolan och grundskolan. Elevernas
motivation i specialskolan, grundsärskolan och gymnasiesärskolan,
påverkas framförallt om skolan lyckas med sitt uppdrag att skapa de rätta
förutsättningarna runt eleven. Vårt förslag är att ändringen istället
formuleras så här:
”Utifrån sina förutsättningar ska ges möjlighet att vara delaktig och ta
ansvar för sitt eget lärande och för att bidra till en god arbetsmiljö”.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Förskole- och grundskolenämnden

§ 34

Sammanträdesprotokoll
2020-03-30

6

Dnr FGN 2020/0055

Ökad kompetens om neuropsykiatriska
svårigheter och sex och samlevnad i
lärarutbildningarna - remissvar till
Utbildningsdepartementet
Beslut
Förskole- och grundskolenämnden beslutar
1. anta bifogat remissvar med följande tillägg:
”Förskole- och grundskolenämnden anser att lärosätena bättre
måste utforma lärarutbildningen så att undervisningskompetensen
i sex- och samlevnad också speglar samtida utmaningar och bättre
kan rusta eleverna för det som möter dem framför allt på internet
idag. Av den anledningen bör promemorian kompletteras med en
uppmaning till lärosätena att utforma lärarutbildningen i sex- och
samlevnad i samarbete med forskare och frivilligorganisationer
som har gedigen kunskap om hur dagens allt mer lättillgängliga och
allt grövre pornografi starkt påverkar både barn- och ungas syn på
sexualitet, samlevnad och värdegrund.”
2. översända remissvaret till Utbildningsdepartementet under
förutsättning att utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden antar
samma remissvar.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Förslag till beslut på sammanträde
Linda Berggren (S) yrkar på att förskole- och grundskolenämnden beslutar
enligt arbetsutskottets förslag med följande tillägg:
-

Förskole- och grundskolenämnden anser att lärosätena bättre måste
utforma lärarutbildningen så att undervisningskompetensen i sexoch samlevnad också speglar samtida utmaningar och bättre kan
rusta eleverna för det som möter dem framför allt på internet idag.
Av den anledningen bör promemorian kompletteras med en
uppmaning till lärosätena att utforma lärarutbildningen i sex- och
samlevnad i samarbete med forskare och frivilligorganisationer som
har gedigen kunskap om hur dagens allt mer lättillgängliga och allt
grövre pornografi starkt påverkar både barn- och ungas syn på
sexualitet, samlevnad och värdegrund.

Beslutsgång
Ordförande frågar om förskole- och grundskolenämnden kan besluta enligt
arbetsutskottets förslag med tilläggsyrkande från Linda Berggren (S) och
finner att så sker.
Justerandes signatur
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Beskrivning av ärendet
Varbergs kommun har fått promemorian ”Ökad kompetens om
neuropsykiatriska svårigheter och sex och samlevnad” på remiss från
Utbildningsdepartementet.
I promemorian föreslås förändrade krav i förskolelärar-, grundlärar-,
ämneslärar- och yrkeslärarexamen i syfte att säkerställa studenternas
kompetens i fråga om neuropsykiatriska svårigheter. I syfte att säkerställa
studenternas kompetens kring identitet, sexualitet och samlevnad föreslås
förändrade krav i grundlärar-, ämneslärar- och yrkesexamen.
Förordningsändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2021 och ska
tillämpas första gången i fråga om utbildning som bedrivs och examina som
utfärdas efter utgången av juni 2021.
Promemorian finns att läsa i sin helhet på regeringens hemsida.
Varbergs kommun ska lämna ett gemensamt remissvar. Förvaltningen
föreslår därför att nämnden beslutar antar remissvaret, men att det
översänds till Utbildningsdepartementet under förutsättning att förskoleoch grundskolenämnden antar samma remissvar.

Beslutsunderlag
Remissvar från Varbergs kommun på promemorian ”Ökad kompetens om
neuropsykiatriska svårigheter och sex och samlevnad”.
Promemoria Ökad kompetens om neuropsykiatriska svårigheter och sex
och samlevnad i lärarutbildningarna regeringens hemsida.

Övervägande
Förvaltningen anser att förslagen i promemorian i grunden är bra, men vill
lyfta fram några specifika synpunkter vilka framkommer i bilagt
remissyttrande.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes signatur

Utbildnings- och
arbetsmarknadsförvaltningen
Utbildningsdepartementet

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Förskole- och grundskolenämnden

§ 35

Sammanträdesprotokoll
2020-03-30

8

Dnr FGN 2020/0049

Yttrande på motion om att motverka digitalt
utanförskap
Beslut
Förskole- och grundskolenämnden beslutar
1. avstyrka motionen enligt förvaltningens yttrande.
2. förskole- och grundskolenämnden lyfter att det vore positivt att de
vårdnadshavare som inte har digital kompetens idag får den hjälpen
de behöver i rätt instanser även om förvaltningen anser att de idag
omhändertar de som inte har denna kompetens i vår verksamhet.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Förslag till beslut på sammanträde
Hanna Netterberg (M)., ordf. yrkar att förskole- och grundskolenämnden
beslutar enligt arbetsutskottets förslag till beslut.
Linda Berggren (S) yrkar att förskole- och grundskolenämnden beslutar att
tillstyrka motionen med följande tillägg:

-

Förskole- och grundskolenämnden ser behovet av en plan för att
motverka digitalt utanförskap på lång sikt för Varbergs kommun som
helhet

-

samt att det finns vårdnadshavare som av olika anledningar är i
behov av ökad kunskap om och utbildning i digitala hjälpmedel för
att motverka utanförskap men också för att kunna effektivisera
förvaltningens arbete framåt.

Beslutsgång
Ordförande finner att det finns två förslag till beslut. Arbetsutskottets
förslag till beslut och Linda Berggren (S) yrkande på förslag till beslut.
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att nämnden fattar
beslut enligt arbetsutskottets förslag.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen har begärt yttrande från förskole- och
grundskolenämnden på motion från Lukas Nord (S) som föreslår att:
- En plan ska tas fram för hur digitalt utanförskap ska motverkas i Varberg
långsiktigt.
- Att så snart som möjligt ta fram och erbjuda en utbildning via kommunen
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eller annan utbildningssamordnare till de som riskerar att, eller är i digitalt
utanförskap.

Beslutsunderlag
Lukas Nord (S), ”Motverka digitalt utanförskap”, motion daterad 2019-0618

Övervägande
Förvaltningen föreslår att nämnden beslutar att avstyrka motionen.
Förvaltningen arbetar och möter framförallt två olika målgrupper; barn och
elever samt vårdnadshavare.
Barn och elever
Förvaltningens ansvarsområde inom utbildning har genom styrande
dokument, såsom IT-strategi och läroplan, ett indirekt uppdrag att
motverka digitalt utanförskap.
Förvaltningen har en beslutad IT-strategi, som utgår från den nationella ITstrategin, som löper under mandatperioden. Syftet med strategin är att
tydliggöra skolans uppdrag att stärka elevernas digitala kompetens och
innovativa förmåga, för att förbereda dem för ett aktivt deltagande i ett allt
mer teknikorienterat arbets- och samhällsliv och för ett stärkt
entreprenöriellt lärande. Det finns fyra huvudområden för att skapa
likvärdighet för ökad måluppfyllelse:
1. Likvärdig tillgång till digitala verktyg.
2. Infrastruktur.
3. Digitala lärresurser.
4. Professionsutveckling.
Barn och unga ska utveckla adekvat digital kompetens under hela sin
utbildning. Med digital kompetens menas att eleverna ska utveckla
förståelse för hur digitaliseringen påverkar individen och samhällets
utveckling. Alla elever ska ges möjlighet att utveckla sin förmåga att
använda digital teknik. De ska även ges möjlighet att utveckla ett kritiskt
och ansvarsfullt förhållningssätt till digital teknik, för att kunna se
möjligheter och förstå risker samt kunna värdera information.
Vårdnadshavare
Förvaltningen vill understryka att det i kommunfullmäktiges mål och
inriktning för perioden 2020-2023, framgår av måltexten i målområde ”Ett
samhälle för alla”, att utvecklingen av kommunens service och tjänster
också ska ske på ”traditionellt” sätt och inte bara genom ökat användande
av digitala plattformar.
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Förvaltningen bedömer att vårdnadshavare som riskerar att hamna i
digitalt utanförskap omhändertas. Den kommunikativa och informativa
samverkan och samarbetet med vårdnadshavare sker till stor del via
digitala plattformar, men det sker också via fysiska möten som är ett krav
enligt lag. Det innebär att om det skulle finnas vårdnadshavare som inte har
de digitala förutsättningar som krävs för att samverka och samarbeta via
digitala plattformar, så anpassas kommunikation och information med de
lösningar som krävs.
Förvaltningen arbetar också tillsammans med övriga förvaltningar för att
öka tillgängligheten på de digitala plattformarna. Enligt
”Webbtillgänglighetsdirektivet” (EU-direktiv från 2016) finns det nya krav
som ska gälla på befintliga webbplatser senast den 23 september 2020.
Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) har föreskriftsrätt om
detaljerna för att leva upp till kraven i direktivet. I korthet innebär
föreskrifterna att offentliga aktörer ska:
1. Utforma sina webbplatser, appar och dokument som sprids via dessa, och
så långt det är möjligt även innehåll som sprids via tredje part (exempelvis
sociala medier), så att de är möjliga att uppfatta, hanterbara, begripliga och
robusta.
2. Erbjuda användare möjlighet att påtala brister i förhållande till
ovanstående och begära att få det åtgärdat, samt möjlighet att begära ut
information som undantagits i punkt 1.
3. Regelbundet publicera en tillgänglighetsredogörelse som redovisar hur
man uppfyller punkt 1 och innehåller länk till kommentarsfunktionen som
beskrivs i punkt 2 ovan, samt länk till den instans som har tillsynsansvar
(DIGG).
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:
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Dnr FGN 2019/0759

Skolorganisation - Rolfstorps skola
Beslut
Förskole- och grundskolenämnden beslutar
1. Rolfstorps skola fasas över till en F-9-skola med årskurs 4-6 för
elever i upptagningsområdena Rolfstorp och Skällinge
2. Rolfstorps skola tar emot elever som börjar årskurs 4 från
upptagningsområdena Rolfstorp och Skällinge från läsåret
2020/2021
3. ändra så Blixtorp nyckelkod 070200 tillhör Mariedalsskolans och
Almers skolas upptagningsområde från och med 2020-03-01.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Förslag till beslut på sammanträde
Hanna Netterberg (M), ordf., yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. Med
anledning av arbetsutskottets avslag på en av förvaltningens förslag till attsats om att ”tillskapa klassrum och administrativa ytor på Rolfstorps skola
inför läsåret 2021/2022 enligt beskrivning i ärendet” lämnar ordförande
följande motivering:
”Det pågår en skolorganisationsutredning, innan den är genomförd
kommer nämnden inte ha möjlighet att ta ställning till vilka behov som
finns för att tillskapa klassrum och administrativa ytor på Rolfstorp
skola”.

Beslutsgång
Ordförande frågar om nämnden kan fatta beslut enligt arbetsutskottets
förslag till beslut och finner att så sker.

Beskrivning av ärendet
Göthriks skola har idag efter den senaste omorganisationen tagit emot
elever både från det egna upptagningsområdet och från årskurs fyra även
från Skällinge samt Rolfstorps skolas upptagningsområde.
Utveckling sedan denna omorganisation är att det skett en ökning av
antalet barn i de yngre åldrarna vilket resulterat i fler barn i mellanstadiet
på Göthriks. Rektor för Göthriks skola har påtalat behovet av en
ombyggnation för att kunna ta emot alla elever i mellanstadiet. För att hitta
en hållbar lösning har förskole- och grundskoleförvaltningen tillsammans
med rektorer sett över organisationen. Syftet var att hitta lösningar som är
mer hållbara över tid. Det finns en strävan att komma bort från att
Justerandes signatur
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organisera grundskolor med så kallade hål. Hålet på Rolfstorpsskolan syftar
på avsaknaden av ett mellanstadium.
Området med nyckelkoden 070200 har idag nästan ingen familj som
skickar sina barn till Rolfstorp eller Göthriks skolor, vilket föranleder att
byta över området till Almers och Mariedals skolor.

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag § 14 återremittering FGN 2020-02-24

Övervägande
Eleverna i upptagningsområdena för Rolfstorp F-3 och Skällinge F-3 byter
skola vid två tillfällen under sin grundskoletid. Skolbytena innebär bland
annat byten av lokaler, pedagoger, elevhälsoteam, rektor och väg till skolan
vilket har negativ effekt på elevernas sociala och kunskapsmässiga
progression kopplat till undervisning, elevernas lärande och
elevhälsaarbetet på respektive skola. De senaste åren går måluppfyllelsen
ner i årskurs 9. Skolorganisationen utgör inte en ensam förklaring till
rektorsomsättningen, men bedöms utgöra en förklaring.
Förskole- och grundskolenämnden har beslutat om inriktning för
skolorganisation där eleverna i kommunen byter skola vid maximalt ett
tillfälle under grundskoletiden.
Rolfstorps skola F-3 och 7-9 med fritidshem och Skällinge skola F-3 med
fritidshem utgör en komplex skolorganisation med två lågstadier, ett
högstadie och två fritidshem. Rolfstorp F-3 och 7-9 med fritidshem är en så
kallad ”hålskola” med få paralleller vilket gör tjänsteplaneringen är
utmanande. De senaste åren har rektorsomsättningen på skolorna varit hög
då skolorna har haft fyra rektorer på fem läsår. Skolorganisationen utgör
inte en ensam förklaring till rektorsomsättningen, men bedöms utgöra en
viktig förklaring. Forskning beskriver frekvent förändrad ledning som
kännetecken på icke-framgångsrika skolor. Förskole- och
grundskolenämnden har beslutat om inriktning för skolorganisation där
likvärdigheten ska förbättras och komplexiteten ska minska i
rektorsuppdragen för att stärka förutsättningarna för det pedagogiska
ledarskapet.
Skolorganisationen skapar svårigheter i att fylla pedagogernas tjänster,
främst inom vissa ämnen såsom slöjd, hemkunskap och språk. Detta
påverkar även rekrytering på skolorna. Elevunderlaget i Rolfstorp F-3 och
Skällinge F-3 varierar mycket från år till år i respektive årskurs. Få elever i
enstaka årskurser medför konsekvenser för kontinuiteten i
tjänsteunderlaget. Rektorerna upplever svårigheter att organisera
pedagogerna på fler än en skola då det blir svårt för lärarna att skapa sig en
helhetsbild av eleverna vid enstaka lektioner. Det geografiska avståndet
mellan skolorna utgör också en utmaning.
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Förskole- och grundskolenämnden har beslutat om inriktning för
skolorganisation där förutsättningar för att säkerställa ämnesbehörighet
och bemanning.
Kompletterande uppgifter om skolmatsalen
Vid besök på Rolfstorps skola framkom att det fanns 102 platser i
skolmatsalen (besök den 3 februari). Avstämning med Linda Svensson som
är enhetschef framkom att det vanligtvis handlar om 95 platser som erbjuds
skolan. När diskussionen kom in på hur många som skulle få plats vid fler
sittningar framkom att det varit fler elever under årens lopp. År 2002 var
det 242 ätande i matsalen som då fick plats att äta. När diskussionen kom
in på om 300 elever (det beräknade antalet elever 2022 vid f-9-skola var
297 elever) får plats att äta i denna matsal så var svaret att det inte var
möjligt med dagens utformning. Det kommer att krävas ombyggnation
alternativt en annan lösning.
Samtal med enhetschef för äldreboendet Ekekullen, Cecilia Linjer, var
positivt. Äldreboendet har inte några problem med att elever kommer och
äter sina måltider där utan det upplevs som en bra kontakt för de äldre.
Utemiljö för mellanstadiet
Det finns i dagsläget en utemiljö för de yngre eleverna på skolan som initialt
också kan nyttjas för eleverna i årskurs fyra. För att utöka och nyttja större
ytor till utomhusmiljö för eleverna i mellanstadiet krävs en dialog med
Kultur & Fritidsnämnden. Kultur & Fritidsnämnden har rådighet över
intilliggande grusplan. Det finns en vilja hos tjänstepersoner på kultur- och
fritidsförvaltningen att i en gemensam behovsanalys ta fram förslag på hur
miljön kan utformas. Området behöver anpassas för att kunna nyttjas både
på skoltid och övrig tid.
Skolskjuts
Det nuvarande beslutet som fattades av Barn- och utbildningsnämnden
(BUN 2013-04-22, BUN§42, DnrBUN2012/0403) innebär att elever som
bor i detta nyckelkodsområde kan välja att gå både på Almers/Mariedal och
Göthriks skola. Elever kan redan nu välja att gå till Göthriks respektive
Almers/Mariedal och få skolskjuts oavsett skolval. Enligt det beslut som
fattades så innebär det ingen extra kostnad tillkommer om nämnden
beslutar att flytta nyckelkodsområde 070200 från Göthriks
upptagningsområde till Almers upptagningsområde.
Enligt simulering som Hallandstrafiken låtit utföra är möjligt att göra en
besparing på 10-15 000 kr/år om beslutet rivs upp om att erbjuda skolskjuts
till både Göthriks respektive Almers/Mariedal. När det gäller skolskjutsar
för elever som till hösten 2020 skall gå i årskurs fyra ska det gå att lösa så att
dessa elever kan åka med befintliga bussturer förutsatt att åk 4 har samma
ramtider som antingen F-3 eller 7-9. Det ska inte spela någon roll om åk4
vissa dagar följer F-3’s ramtider och andra dagar ramtiden för 7-9. Det
väsentliga är att de inte får en egen ramtid. Det förutsätter även att Göthriks,
Rolfstorp och Skällinge även fortsatt kommer att ha ramtider som är
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anpassade efter varandra. Så länge dessa förutsättningarna uppfylls så finns
ingen direkt kostnad kopplad till denna ändringen.
Kompletterande uppgifter efter återremittering 2020-02-24
Förslag till beslut om omorganisation av Rolfstorpsskolan har samverkats på
lokal nivå samt på förvaltningsnivå. I samband med samverkansmötet med
de fackliga representanterna togs det gemensamt fram en riskbedömningen
som belyser de risker som kan uppkomma. Det fortsatta arbete med en
eventuell omorganisering kommer att stöttas av förskole- och
grundskoleförvaltningens lokalstrateger samt enhetschefen för lokaler och
vaktmästeri.

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes signatur

Serviceförvaltningen, Katarina Lindh,
avdelningschef Fastighet
Samhällsutvecklingskontoret, Henrik
Gustafsson,
Projektledare/Fastighetsutv
Rektor Rolfstorps och Skällinge skola,
Ika Landén-Moos
Rektor Rolfstorps skolan, Stefan
Allert
Rektor Göthriks skola, Uffe Liborius
Förskole- och
grundskoleförvaltningens
ledningsgrupp
Enhetschef vaktmästeri och lokaler
Martin Lövström
Lokalstrateg Mia Svedjeblad, Kultur &
Fritidsförvaltningen
Förskole- och
grundskoleförvaltningen, Katarina
Vukoja-Andersson, lokalstrateg
Förskole- och
grundskoleförvaltningen, Björn
Svensson, lokalstrateg
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Dnr FGN 2020/0075

Lokalrevision 2019/20
Beslut
Förskole- och grundskolenämnden beslutar
1. återremittera ärendet för samordningen och översyn kring
upptagningsområden, skolorganisation och organisationskapacitet.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Förslag till beslut på sammanträde
Hanna Netterberg (M) yrkar på att förskole- och grundskolenämnden
beslutar
-

återremittera ärendet för samordningen och översyn kring
upptagningsområden, skolorganisation och organisationskapacitet.

Beslutsgång
Ordförande frågar om nämnden kan besluta enligt yrkande från ordförande
och finner att så sker.

Beskrivning av ärendet
Lokalrevision 2019/20 är en del av arbetet med att ta fram en
utbyggnadsplan för Varbergs Kommun. Lokalrevisionen kommer ligga till
grund för Förskole- och grundskoleförvaltningens arbete med lokaler och
ersätta tidigare lokalförsörjningsplan med kompletterande bilaga under
åren 2015-2019. Syftet med denna lokalrevision är att ersätta dessa
dokument och peka på de kommande lokalbehov avseende förskola och
grundskola som finns i Varbergs Kommun. Dokumentet kommer att
revideras årligen utifrån kommunens kommande behov av förskolor och
skolor. Det pågår idag en översyn av skolorganisationen utifrån fattat
inriktningsbeslut i nämnd 2020-12-16 § 102. Översynen av
skolorganisationen skulle kunna komma att påverka nu beslutad
lokalrevision.

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag § 43 återremittering FGN AU 2020-03-16
Lokalrevision 2019/20 för förskole- och grundskoleförvaltningen, Varbergs
Kommun
Riktlinjer för lokalförsörjning, Varbergs Kommun
Komplettering efter återremittering, Lokalrevision 2019/20
Justerandes signatur
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Övervägande
Syfte med lokalrevisionen är att beskriva behovet av lokaler
och anläggningar för förskole- och grundskolenämndens olika målgrupper.
Planen beskriver det kortsiktiga behovet för 2020 men även det långsiktiga
behovet fram till 2033. Förskole- och grundskolenämndens lokalrevision är
en del av Varbergs kommuns lokalförsörjningsplan.
Tidigare har lokalrevisionen benämnts lokalförsörjningsplan på
nämndnivå. Uppdatering av lokalförsörjningsplanen sker årligen på central
nivå och facknämnderna ska årligen göra lokalrevisioner som
ligger till grund för kommunens lokalförsörjningsplan.
I det här dokumentet kompletteras lokalförsörjningsplanen med
befolkningsprognos för 2019 avseende förskola och grundskola gällande
åren 2019-2023 med en utblick mot 2033 samt uppdaterade uppgifter
avseende befintliga lokaler. Sedan 1 januari
2019 är gymnasieverksamheten en del av nya Utbildningsoch arbetsmarknadsnämnden, vilket innebär att den inte längre är en del
av förvaltningens ansvarsområde.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes signatur

Fastighetsstrateg, Helena Kylin
Ledningsgruppen för förskole- och
grundskoleförvaltningen
Projektledare/Fastighetsutv, Henrik
Gustafsson
Enhetschef för lokaler och
vaktmästeri Martin Lövström
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Dnr FGN 2019/0254

Resultatindikatorer - komplettering till Mål och
inriktning 2020-2023
Beslut
Förskole- och grundskolenämnden beslutar
1. godkänna Resultatindikatorer till förskole- och
grundskolenämndens nämndsmål 2020-2023.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Styrmodell för Varbergs kommun, antagen av kommunfullmäktige 201812-18, fastslår att ”Till respektive nämnds- och bolagsmål ska det kopplas
en eller flera resultatindikatorer.”
Resultatindikatorerna biläggs till förskole- och grundskolenämndens
dokument Likvärdighet för ett hållbart lärande. Mål och inriktning 20202023, förskole- och grundskolenämnden.

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag § 32 återremittering FGN 2020-02-24
Resultatindikatorer till förskole- och grundskolenämndens nämndsmål
2020-2023.

Övervägande
Enligt kommunens styrmodell är resultatindikator ”ett mått som används
för att analysera och bedöma framgång i förhållande till uppsatta mål. En
enskild indikator mäter aldrig alla aspekter av måluppfyllelsen, utan lyfter
fram någon del som anses vara väsentlig. Varje indikator behöver
kompletteras med en analys. En bra indikator gör det möjligt att värdera
resultat över tid och går att jämföra med andra verksamheter eller
kommuner.”
Förskole- och grundskolenämnden och förskole- och
grundskoleförvaltningen har under det senaste året haft dialog om vilka
resultatindikatorer nämnden önskar.
Utifrån ovan föreslås följande resultatindikatorer:
Resultatindikatorer för nämndsmål: Skola för alla
FÖRSKOLA, GRUNDSÄRSKOLA, FRITIDSHEM, GRUNDSKOLA
Kränkningar
GRUNDSKOLA
Gymnasiebehörighet
Frånvaro
Justerandes signatur
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Särskild undervisning
Inkluderande lärmiljöer
Övergångssamtal/ plan
Elevhälsosamtal
Pulshöjande aktivitet/dag
Resultatindikatorer för nämndsmål: Motivation för lärande
GRUNDSKOLA
Genomsnittligt meritvärde
Förstahandsval gymnasiet
Psykisk hälsa
Måluppfyllelse skolor med ÄDK och utan
Resultatindikatorer för nämndsmål: Tillit för förbättring
FÖRSKOLA, GRUNDSÄRSKOLA, FRITIDSHEM, GRUNDSKOLA
Sjukfrånvaro
Tillbud och arbetsskador
Hållbart medarbetarengagemang
Genomförda digitaliseringsprojekt
I dialogform
Samverkan mellan förvaltningar
Rektors ekonomiska ansvar/ ägarskap
Förbättringsarbete
Kommunikation och inkludering
Nytänkande digital teknik

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes signatur

Förvaltningens ledningsgrupp
Ansvarig handläggare
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Dnr FGN 2020/0190

Månadsrapport februari
Beslut
Förskole- och grundskolenämnden beslutar
1. godkänna redovisning månadsrapport februari 2020.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Förskole- och grundskolenämnden avger efter februari 2020 en
månadsrapport med uppföljning avseende ekonomi samt eventuella
avvikelser mot planerad verksamhet.

Beslutsunderlag
Förskole- och grundskolenämndens månadsrapport februari 2020

Övervägande
Övervägande i enlighet med beslutsunderlag.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes signatur

Ansvarig handläggare
Kommunstyrelsen
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Dnr FGN 2020/0192

Beslut om delegation gällande fjärr- och
distansundervisning på Varbergs kommuns
grundskolor
Beslut
Förskole- och grundskolenämnden beslutar
1. komplettera delegeringsförteckningen så att förvaltningschef får
delegation av nämnd att fatta beslut om att utbildningen på Varbergs
kommuns grundskolor ska bedrivas delvis eller helt via fjärr- och
distansundervisning i enlighet med Förordning om utbildning i vissa
former i skolväsendet via spridning av smittan (2020:115), som gäller
från och med den 16 mars 2020 till och med den 30 juni 2021
2. uppdra till förvaltningen att ta bort ovan beslutade delegationen från
delegeringsförteckningen efter den 30 juni 2021.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Regeringen har beslutat om Förordning om utbildning i vissa former i
skolväsendet via spridning av smittan (2020:115), som gäller från och med den
16 mars 2020 till och med den 30 juni 2021. Bestämmelserna i förordningen
får tillämpas om det behövs för att elever i förskoleklassen, grundskolan,
grundsärskolan, specialskolan, sameskolan, gymnasieskolan och
gymnasiesärskolan ska kunna tillförsäkras sin rätt till utbildning enligt
skollagen (2020:800), om:
1. en huvudman har bedömt att en så stor andel av personalen vid en
skolenhet är frånvarande med anledning av det nya coronaviruset (SARS-CoV2) att det under viss tid inte går eller har gått att bedriva verksamheten och
huvudmannen därför håller eller har hållit skolenheten stängd,
2. en huvudman efter samråd med smittskyddsläkare håller eller har hållit en
skolenhet stängd som en åtgärd för att motverka spridning av det nya
coronaviruset,
3. en skolenhet ligger i ett område som Folkhälsomyndigheten har beslutat
ska vara avspärrat enligt smittskyddslagen (2004:168), eller
4. en huvudman, med anledning av en rekommendation från
Folkhälsomyndigheten som berör skolområdet, håller eller har hållit en eller
flera skolenheter stängda.
Förordningen innebär att en huvudman för grundskola, grundsärskola,
specialskola, sameskola, gymnasieskola eller gymnasiesärskola får besluta att
elever ska ges undervisning där läraren och eleven är åtskilda i rum men inte i
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tid, eller är åtskilda i både rum och tid, utöver vad som är föreskrivet i 5 a kap.
skolförordningen (2011:185) eller 4 a kap. gymnasieförordningen (2010:2039).

Övervägande
Ordförande har tagit beslut om delegation gällande att förvaltningschef ges
mandat att fatta beslut om att utbildningen på Varbergs kommuns
grundskolor ska bedrivas delvis eller helt via fjärr- och distansundervisning i
enlighet med Förordning om utbildning i vissa former i skolväsendet via
spridning av smittan (2020:115). Beslutet fattades i enligt med punkt 11.1 i
nämndens delegeringsförteckning som stadgar ordförandes rätt att besluta i
ärenden som är så brådskande att nämndens beslut inte kan avvaktas. I enligt
med ordförandes beslut föreslås förskole- och grundskolenämnden besluta att:
1. Komplettera delegeringsförteckningen så att förvaltningschef får
delegation av nämnd att fatta beslut om att utbildningen på Varbergs
kommuns grundskolor ska bedrivas delvis eller helt via fjärr- och
distansundervisning i enlighet med Förordning om utbildning i vissa
former i skolväsendet via spridning av smittan (2020:115), som gäller
från och med den 16 mars 2020 till och med den 30 juni 2021.
2. Uppdra till förvaltningen att ta bort ovan beslutade delegationen från
delegeringsförteckningen efter den 30 juni 2021.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:
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Kommunstyrelsen
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Dnr FGN 2020/0024

Beslut att komplettera delegeringsförteckningen
- läsårstider
Beslut
Förskole- och grundskolenämnden beslutar
1. komplettera delegeringsförteckningen så att förvaltningschef får
delegation av nämnd att fatta besluta om läsårstider för
grundskolan och grundsärskolan i enlighet med Förordningen om
utbildning i vissa former i skolväsendet via spridning av smittan
(2020:115), som gäller från och med den 16 mars 2020 till och med
den 30 juni 2021.
2. uppdra till förvaltningen att ta bort ovan beslutade delegationen
från delegeringsförteckningen efter den 30 juni 2021.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Regeringen har beslutat om Förordning om utbildning i vissa former i
skolväsendet via spridning av smittan (2020:115), som gäller från och med den
16 mars 2020 till och med den 30 juni 2021. Bestämmelserna i förordningen
får tillämpas om det behövs för att elever i förskoleklassen, grundskolan,
grundsärskolan, specialskolan, sameskolan, gymnasieskolan och
gymnasiesärskolan ska kunna tillförsäkras sin rätt till utbildning enligt
skollagen (2020:800), om:
1. en huvudman har bedömt att en så stor andel av personalen vid en
skolenhet är frånvarande med anledning av det nya coronaviruset (SARS-CoV2) att det under viss tid inte går eller har gått att bedriva verksamheten och
huvudmannen därför håller eller har hållit skolenheten stängd,
2. en huvudman efter samråd med smittskyddsläkare håller eller har hållit en
skolenhet stängd som en åtgärd för att motverka spridning av det nya
coronaviruset,
3. en skolenhet ligger i ett område som Folkhälsomyndigheten har beslutat
ska vara avspärrat enligt smittskyddslagen (2004:168), eller
4. en huvudman, med anledning av en rekommendation från
Folkhälsomyndigheten som berör skolområdet, håller eller har hållit en eller
flera skolenheter stängda.
Förordningen innebär att huvudman för grundskola och grundsärskola får
besluta att utbildningen ska omfatta fler skoldagar under ett läsår eller fler
timmar per dag än som anges där eller att utbildningen ska förläggas till
lördagar, söndagar eller andra helgdagar.
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En huvudman för grundskola och grundsärskola får besluta att utbildningen
ska omfatta färre skoldagar eller lovdagar per läsår, att utbildningen ska
förläggas till andra dagar än måndag-fredag eller att läsåret ska börja eller
sluta annan tid än vad som föreskrivs i 3 kap. 2-4 §§ skolförordningen
(2011:185). Eleverna ska totalt sett få den undervisningstid de har rätt till
enligt skollagen.

Övervägande
I och med regeringens beslut om Förordning om utbildning i vissa former i
skolväsendet via spridning av smittan (2020:115), föreslås förskole- och
grundskolenämnden besluta att:
1. Komplettera delegeringsförteckningen så att förvaltningschef får
delegation av nämnd att fatta besluta om läsårstider för elever
grundskolan och grundsärskolan i enlighet med Förordningen om
utbildning i vissa former i skolväsendet via spridning av smittan
(2020:115), som gäller från och med den 16 mars 2020 till och med den
30 juni 2021.
2. Uppdra till förvaltningen att ta bort ovan beslutade delegationen
fråndelegeringsförteckningen efter den 30 juni 2021.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes signatur

Kommunstyrelsen
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Dnr FGN 2019/0882

Information Granskning av delegeringsbeslut
från förskole- och grundskolenämndens
sammanträde 2020-02-24
Beslut
Förskole- och grundskolenämnden beslutar
1. lägga informationen till handlingarna.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Ordförande informerar om att granskning av delegeringsbeslut enligt beslut
på nämnd 2020-02-24 § 26 skjuts fram på obestämd tid för att minska
risken för smitt spridning till följd av Coronaviruset/Covid-19
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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§ 43

Rektors anmälan och återrapportering om
kränkandebehandling/trakasserier
Förskole- och grundskolenämnden beslutar
1. lägga informationen till handlingarna.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Perioden 2020-02-18 – 2020-03-23

Diarienumme
r

Förskola

Bedömning av
händelse

Kränkande
behandling
eller barn/elev

FGN
2020/0171-1

Vidhöge
förskolan

Kränkande
behandling

Personal

Diarienummer

Grundskola

Årskurs

Bedömning av
händelse

Utförd av
personal eller
barn/elev

FGN 2020/0136-2
FGN 2020/0136-1
FGN 2020/0053-9
FGN 2020/005310
FGN 2020/005311
FGN 2020/0080-8

Almers skola
Almers skola
Ankarskolan
Ankarskolan

6
4
5
2

Kränkande behandling
Kränkande behandling
Kränkande behandling
Kränkande behandling

barn/elev
barn/elev
barn/elev
barn/elev

Ankarskolan

2

Kränkande behandling

barn/elev

Bläshammar
skola
Bläshammar
skola
Bläshammar
skola
Bläshammar
skola
Bosgårdsskolan

2

Kränkande behandling

barn/elev

Klass F

Kränkande behandling

barn/elev

Klass F

Kränkande behandling

barn/elev

4

Kränkande behandling

barn/elev

5

Kränkande behandling

barn/elev

Bosgårdsskolan

5

Kränkande behandling

barn/elev

Bosgårdsskolan

6

Kränkande behandling

barn/elev

Furubergsskolan 2
Furubergsskolan 2

Kränkande behandling
Kränkande behandling

barn/elev
barn/elev

FGN 2020/008017
FGN 2020/008016
FGN 2020/008015
FGN 2020/002517
FGN 2020/002516
FGN 2020/002515
FGN 2020/0031-8
FGN 2020/0031-7
Justerandes signatur
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FGN 2020/003110
FGN 2020/0031-9
FGN 2020/0114-4
FGN 2020/0114-3
FGN 2020/007211
FGN 2020/007210
FGN 2020/007212
FGN 2020/007214
FGN 2020/007215
FGN 2020/0060-3
FGN 2020/0170-4
FGN 2020/0170-3
FGN 2020/0170-2
FGN 2020/0170-1
FGN 2020/0170-9
FGN 2020/0061-11
FGN 2020/006110
FGN 2020/0061-9
FGN 2020/006113
FGN 2020/006114
FGN 2020/006115
FGN 2020/0054-2
FGN 2020/003927
FGN 2020/0185-2
FGN 2020/0185-1

Diarienummer
FGN 2020/0080-9
FGN 2020/0080-10
FGN 2020/0080-11
FGN 2020/0080-12
FGN 2020/0080-13
FGN 2020/0080-14
FGN 2020/0031-14
FGN 2020/0031-15
FGN 2020/0031-13
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Furubergsskolan 2

Kränkande behandling

barn/elev

Furubergsskolan
Göthriks skola
Göthriks skola
Hagaskolan

2
5
4
6

Kränkande behandling
Kränkande behandling
Kränkande behandling
Kränkande behandling

barn/elev
barn/elev
barn/elev
barn/elev

Hagaskolan

4

Kränkande behandling

barn/elev

Hagaskolan

8

Kränkande behandling

barn/elev

Hagaskolan

1

Kränkande behandling

barn/elev

Hagaskolan

4

Kränkande behandling

barn/elev

Håstenskolan
Lindbergs skola
Lindbergs skola
Lindbergs skola
Lindbergs skola
Lindbergs skola
Påskbergsskolan
Påskbergsskolan

9
6
4
4
4
6
2
2

Kränkande behandling
Kränkande behandling
Kränkande behandling
Kränkande behandling
Kränkande behandling
Kränkande behandling
Kränkande behandling
Kränkande behandling

barn/elev
barn/elev
barn/elev
barn/elev
barn/elev
barn/elev
barn/elev
barn/elev

Påskbergsskolan
Påskbergsskolan

2
2

Kränkande behandling
Kränkande behandling

barn/elev
barn/elev

Påskbergsskolan

2

Kränkande behandling

barn/elev

Påskbergsskolan

2

Kränkande behandling

barn/elev

Skällinge skola
Trönninge skola

1
4

Kränkande behandling
Kränkande behandling

barn/elev
barn/elev

Vidhögeskolan
Vidhögeskolan

7
7

Kränkande behandling
Kränkande behandling

barn/elev
barn/elev

Återrapportering skolan
Bläshammar skola
Bläshammar skola
Bläshammar skola
Bläshammar skola
Bläshammar skola
Bläshammar skola
Furubergsskolan
Furubergsskolan
Furubergsskolan
Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Förskole- och grundskolenämnden

FGN 2020/0031-12
FGN 2020/0031-11
FGN 2020/0031-16
FGN 2020/0170-8
FGN 2020/0170-7
FGN 2020/0170-6
FGN 2020/0170-5
FGN 2020/0061-8
FGN 202/0061-12
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Furubergsskolan
Furubergsskolan
Furubergsskolan
Lindbergs skola
Lindbergs skola
Lindbergs skola
Lindbergs skola
Påskbergsskolan
Påskbergsskolan
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§ 44

Delegeringsbeslut/meddelanden
Förskole- och grundskolenämnden beslutar
1. lägga informationen till handlingarna.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Perioden 2020-02-17 – 2020-03-23

Delegeringsbeslut
Delegeringsbeslut FGN 2019/0006-604, Beslut (avslagsbeslut) skolskjuts
vid val av annan skola än den anvisade, Lindbergs skola, verksamhetschef
Johan Berntsson
Delegeringsbeslut FGN 2019/0006-613, Beslut om skolskjuts vid växelvist
boende, Ankarskolan, verksamhetschef Johan Berntsson
Delegeringsbeslut FGN 2019/0058-212, Beslut om skolskjuts vid val av
annan skola än den anvisade och på grund av trafikförhållanden,
funktionshinder eller annan särskild omständighet, Ankarskolan,
verksamhetschef Johan Berntsson
Delegeringsbeslut FGN 2019/0575-7, Redovisning med anledning av riktad
tillsyn av Bosgårdsskolan i Varberg kommun (Skolinspektionen dnr
2019:8205), verksamhetschef Johan Berntsson
Delegeringsbeslut FGN 2020/0007-6, Beslut om skolskjuts vid växelvist
boende, Vidhögeskolan, verksamhetschef Johan Berntsson
Delegeringsbeslut FGN 2020/0007-7, Beslut om skolskjuts vid växelvist
boende, Vidhögeskolan, verksamhetschef Johan Berntsson
Delegeringsbeslut FGN 2020/0007-8, Beslut om skolskjuts vid växelvist
boende, Vidhögeskolan, verksamhetschef Johan Berntsson
Delegeringsbeslut FGN 2020/0007-11, Beslut om skolskjuts vid växelvist
boende, Skällinge skolan, verksamhetschef Johan Berntsson
Delegeringsbeslut FGN 2020/0007-13, Beslut (avslagsbeslut) skolskjuts vid
val av annan skola än den anvisade, Håstensskola, verksamhetschef Johan
Berntsson
Delegeringsbeslut FGN 2020/0007-17, Beslut (avslagsbeslut) skolskjuts vid
val av annan skola än den anvisade, Bosgårdsskola, verksamhetschef Johan
Berntsson
Delegeringsbeslut FGN 2020/0007-20, Beslut om skolskjuts vid växelvist
boende, Trönnigeskolan, verksamhetschef Johan Berntsson
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Delegeringsbeslut FGN 2020/0007-21, Beslut om skolskjuts vid växelvist
boende, Trönnigeskolan, verksamhetschef Johan Berntsson
Delegeringsbeslut FGN 2020/0007-23, Beslut om skolskjuts vid växelvist
boende, Vidhögeskolan, verksamhetschef Johan Berntsson
Delegeringsbeslut FGN 2020/0007-24, Beslut om skolskjuts vid växelvist
boende, Vidhögeskolan, verksamhetschef Johan Berntsson
Delegeringsbeslut FGN 2020/0007-25, Beslut om skolskjuts vid växelvist
boende, Vidhögeskolan, verksamhetschef Johan Berntsson
Delegeringsbeslut FGN 2020/0007-29, Beslut (avslagsbeslut) skolskjuts
vid val av annan skola än den anvisade, Hagaskola, verksamhetschef Johan
Berntsson
Delegeringsbeslut FGN 2020/0007-30, Beslut om skolskjuts vid växelvist
boende, Göthriks skola, verksamhetschef Johan Berntsson
Delegeringsbeslut FGN 2020/0007-31, Beslut om skolskjuts vid växelvist
boende, Rolfstorps skola, verksamhetschef Johan Berntsson
Delegeringsbeslut FGN 2020/0007-34, Beslut (avslagsbeslut) om
skolskjuts på grund av trafikförhållanden, funktionshinder eller annan
särskild omständighet, Bosgårdsskola, verksamhetschef Johan Berntsson
Delegeringsbeslut FGN 2020/0007-35, Beslut om skolskjuts vid växelvist
boende, Trönnigeskolan, verksamhetschef Johan Berntsson
Delegeringsbeslut FGN 2020/0007-36, Beslut om skolskjuts vid växelvist
boende, Bosgårdsskola, verksamhetschef Johan Berntsson
Delegeringsbeslut FGN 2020/0008-8, Beslut om skolskjuts på grund av
trafikförhållanden, funktionshinder eller annan särskild omständighet,
Kunskapsskola, verksamhetschef Johan Berntsson
Delegeringsbeslut FGN 2020/0008-11, Beslut om skolskjuts vid val av
annan skola än den anvisade och på grund av trafikförhållanden,
funktionshinder eller annan särskild omständighet, Göthriks skola,
verksamhetschef Johan Berntsson
Delegeringsbeslut FGN 2020/0008-14, Beslut om skolskjuts vid val av
annan skola än den anvisade och på grund av trafikförhållanden,
funktionshinder eller annan särskild omständighet, Almers skolan,
verksamhetschef Johan Berntsson
Delegeringsbeslut FGN 2020/0009-17, Beslut (avslagsbeslut) byte av skola,
Trönninge skola, rektor Elisabeth Thelne
Delegeringsbeslut FGN 2020/0009-18, Beslut (avslagsbeslut) byte av skola,
Trönninge skola, rektor Elisabeth Thelne
Delegeringsbeslut FGN 2020/0009-19, Beslut byte av skola, Trönninge
skola, rektor Fredrik Donaldson
Delegeringsbeslut FGN 2020/0009-20, Beslut (avslagsbeslut) byte av
skola, Trönninge skola, rektor Elisabeth Thelne
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Delegeringsbeslut FGN 2020/0009-21, Beslut byte av skola, Trönninge
skola, rektor Elisabeth Thelne
Delegeringsbeslut FGN 2020/0009-22, Beslut byte av skola, Trönninge
skola, rektor Fredrik Donaldson
Delegeringsbeslut FGN 2020/0009-24, Beslut byte av skola, Trönninge
skola, rektor Fredrik Donaldson
Delegeringsbeslut FGN 2020/0009-23, Beslut byte av skola, Trönninge
skola, rektor Fredrik Donaldson
Delegeringsbeslut FGN 2020/0009-25, Beslut (avslagsbeslut) byte av skola,
Trönninge skola, rektor Fredrik Donaldson
Delegeringsbeslut FGN 2020/0014-5, Yttrande avseende det av Barn- och
elevombudet framställda skadeståndsanspråket (BEO 2018:9119),
förvaltningschef Susanna Hanson
Delegeringsbeslut FGN 2020/0014-9, Komplettering i ärende avseende det
av Barn- och elevombudet framställda skadeståndsanspråket (BEO
2018:9119), förvaltningschef Susanna Hanson
Delegeringsbeslut FGN 2020/0017-7, Beslut byte av skola,
Påskbergsskolan, rektor Annefrid Svenningsson
Delegeringsbeslut FGN 2020/0017-8, Beslut byte av skola,
Påskbergsskolan, rektor Ingela Wiss Altinell
Delegeringsbeslut FGN 2020/0017-9, Beslut byte av skola,
Påskbergsskolan, rektor Ika Landén Moos
Delegeringsbeslut FGN 2020/0017-11, Beslut byte av skola,
Påskbergsskolan, rektor Annefrid Svenningsson
Delegeringsbeslut FGN 2020/0017-14, Beslut byte av skola,
Påskbergsskolan, rektor Ingela Wiss Altinell
Delegeringsbeslut FGN 2020/0017-15, Beslut byte av skola,
Påskbergsskolan, rektor Annefrid Svenningsson
Delegeringsbeslut FGN 2020/0017-16, Beslut byte av skola,
Påskbergsskolan, rektor Ingela Wiss Altinell
Delegeringsbeslut FGN 2020/0033-4, Interkommunal ersättning - Avtal
om placering av elev i fritidshem och grundskola och fritidshem i
Kungsbacka kommun, Frillesåsskolan, verksamhetschef Johan Berntsson
Delegeringsbeslut FGN 2020/0033-5, Beslut byte av skola, Bläshammar
skola, rektor Elin Johansson
Delegeringsbeslut FGN 2020/0036-3, Interkommunal ersättning - Avtal
om placering av elev i fritidshem och grundskola och fritidshem i
Kungsbacka kommun, Frillesåsskolan, verksamhetschef Johan Berntsson
Delegeringsbeslut FGN 2020/0036-5, Interkommunal ersättning - Avtal
om placering av elev i fritidshem och grundskola och fritidshem i
Kungsbacka kommun, Frillesåsskolan, verksamhetschef Johan Berntsson
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Delegeringsbeslut FGN 2020/0056-3, Beslut byte av skola,
Väröbackaskolan, rektor Ylva Erixon
Delegeringsbeslut FGN 2020/0098-3, Beslut byte av skola,
Bockstensskolan, rektor Jenny Wahlfridsson
Delegeringsbeslut FGN 2020/0098-4, Beslut byte av skola,
Bockstensskolan, rektor Martin Enander
Delegeringsbeslut FGN 2020/0119-3, Överlämnande av överklagan till
förvaltningsrätten, avslagsbeslut gällande skolskjuts, verksamhetschef
Johan Berntsson
Delegeringsbeslut FGN 2020/0119-5, Yttrande med anledning av till
förvaltningsrätten inkomna handlingar (förvaltningsrätten mål nr: 263820), verksamhetschef Johan Berntsson
Delegeringsbeslut FGN 2020/0126-2, Beslut byte av skola,
Mariedalsskolan, rektor Annika Rylander
Delegeringsbeslut FGN 2020/0128-1, Beslut byte av skola, Rolfstorps skola,
rektor Stefan Allert
Delegeringsbeslut FGN 2020/0128-2, Beslut byte av skola, Rolfstorps
skola, rektor Ika Landén Moos
Delegeringsbeslut FGN 2020/0129-5, Överlämnande av överklagan till
förvaltningsrätten, avslagsbeslut gällande skolskjuts, verksamhetschef
Johan Berntsson
Delegeringsbeslut FGN 2020/0130-5, Överlämnande av överklagan till
förvaltningsrätten, avslagsbeslut gällande skolskjuts, verksamhetschef
Johan Berntsson
Delegeringsbeslut FGN 2020/0133-4, Överlämnande av överklagan till
förvaltningsrätten, avslagsbeslut gällande skolskjuts, verksamhetschef
Johan Berntsson
Delegeringsbeslut FGN 2020/0138-1, Beslut byte av skola, Hagaskolan
skola, rektor Richard
Delegeringsbeslut FGN 2020/0169-2, Beslut (avslagsbeslut) slutföra
utbildning efter skolpliktens upphörande, rektor Stefan Allert
Delegeringsbeslut FGN 2020/0195-3, Överlämnande av överklagan till
förvaltningsrätten, avslagsbeslut gällande skolskjuts, verksamhetschef
Johan Berntsson

Ordförandebeslut
Delegeringsbeslut FGN 2020/0016-13, Yttrande i mål gällande ersättning
för barn m.fl i förskola och skola (Förvaltningsrätten mål nr: 15841-19),
ordförande förskole- och grundskolenämnden Hanna Netterberg
Delegeringsbeslut FGN 2020/0192-1, Beslut om delegation till
förvaltningschef gällande fjärr- och distansundervisning på Varbergs
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kommuns grundskolor, ordförande förskole- och grundskolenämnden
Hanna Netterberg
Delegeringsbeslut FGN 2020/0193-1, Beslut att inte genomföra obligatorisk
PRAO i åk 8 vårterminen 2020, ordförande förskole- och
grundskolenämnden Hanna Netterberg

Meddelanden
BUN 2018/0851-24, Beslut - Uppföljning av beslut avseende Rolfstorps
skola (Skolinspektionen dnr 2019:10044) Skolinspektionen förelägger
Varberg kommun att vidta åtgärder för att tillgodose elevens rätt till särskilt
stöd och utbildning, Skolinspektionen Göteborg
FGN 2019/0008-21, Dom - Överklagan av beslut, bidragsbeslut 2019,
Ekolek (Förvaltningsrätten, mål nr 2038-18 och 605-19),
Förvaltningsrätten avslår överklagandet, Förvaltningsrätten i Göteborg
FGN 2019/0785, Beslut - Överklagan av beslut om skolskjuts vid
trafikförhållanden, funktionshinder eller annan särskild omständighet,
Bosgårdsskolan. Förvaltningsrätten avslår överklagan (Mål 13018-19),
Förvaltningsrätten Göteborg
FGN 2019/0843-7, Beslut - Överklagan av beslut byte av skola,
Påskbergsskolan (Skolväsendets överklagandenämnd dnr 2019/1829)
Överklagandenämnden av skriver överklagan mot bakgrund av att det
överklagade beslutet har ersatts av ett annat beslut, Skolväsendets
överklagandenämnd
FGN 2019/0853-8, Beslut - Överklagan av beslut byte av skola, Trönninge
skola (Förvaltningsrätten mål nr 15885-19) Förvaltningsrätten avslår
överklagandet, Förvaltningsrätten i Göteborg
FGN 2020/0015-12, Beslut om statsbidrag för omsorg under tid då förskola
eller fritidshem inte erbjuds för 2020, (Skolverket dnr 8.1.22020:0003108) Varberg kommun beviljas 400 081 kronor i statsbidrag,
Skolverket
FGN 2020/0015-13, Beslut om Statsbidrag för bättre språkutveckling i
förskolan för 2020, (Skolverket dnr 8.1.2-2020:0003100) Varberg kommun
beviljas 512 502 kronor i statsbidrag, Skolverket
FGN 2020/0077-3, Uppföljning av Skolinspektionens beslut om att lämna
anmälan till Varbergs kommuns klagomålshantering (Skolinspektionens
dnr 2020:678) Skolinspektionen bedömer att uppföljningen av ärendet kan
avslutas, Skolinspektionen Göteborg
FGN 2020/0162-1, Beslut - Anmälan avseende Kung Karl skola
(Skolinspektionen dnr 2020:1812), Skolinspektionen prövar inte
uppgifterna i ärendet, Skolinspektionen i Göteborg
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§ 45

Ordförande/förvaltningschef informerar
Beslut
Förskole- och grundskolenämnden beslutar
1. lägga informationen till handlingarna.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Coronaviruset/Covid-19
Förvaltningschef informerar om förvaltningens pågående arbete kopplat till
Coronaviruset/Covid-19. Verksamhetschef förskolan och verksamhetschef
grundskola informerar om läget ute i verksamheterna på förskolorna
respektive grundskolorna.
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§ 46

Övriga frågor
Beslut
Förskole- och grundskolenämnden beslutar
1. lägga informationen till handlingarna.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Arbetsmiljön i skolmatsal
Carlos Paredes (S) ställer fråga om hur förvaltningens arbete med
arbetsmiljön för lärare och elever i skolmatsalen.
Förvaltningschef informerar om hur förvaltningen arbetar med
arbetsmiljön i skolornas matsalar, samt informerar om hur processen ser ut
vid planering för nya skolmatsalar.
Sommarstängning av förskola och fritids
Robert Hult (S) ställer fråga om hur förvaltningens planering av vilka
enheter som har öppet under sommaren sett ut.
Verksamhetschef för förskola och verksamhetschef för grundskola
informerar om vilka enheter som kommer ha öppet under sommaren samt
utifrån vilka perspektiv som valen av enheter har fattats.
Barnkonvention artikel 14
Anki Herdell (KD) ställer fråga om hur Barnkonvention artikel 14, gällande
barnets rätt till tankefrihet, samvetsfrihet och religionsfrihet, säkerställs ute
i verksamheterna.
Verksamhetschef grundskola informerar att frågan lyfts i rektorsgrupperna
samt i elevhälsoteamen.
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