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Au § 11  

Fastställande av föredragningslistan 

Föredragningslistan fastställs. 
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Au § 12 Dnr 135/2018-101 

Remissvar – Anmälan av medborgarförslag om att ta fram 
en plan för att minska storleken på barngrupperna i 
förskolorna 

 
Eva Hansen har inkommit med ett medborgarförslag den 7 juni 2018 om 
att minska storleken på barngrupperna i förskolan. 
 
Frågeställaren anser att Arboga kommun inte följer Skolverkets riktlinjer 
om antal barn i grupperna på förskolan, utan delar in barnen i mindre 
grupper under en begränsad tid, eftersom det saknas behöriga 
förskollärare.  Frågeställaren önskar att Arboga kommun gör en plan för 
att minska barngrupperna i förhållande till Skolverkets riktlinjer. 
 
Kommunfullmäktige beslutade den 13 september, § 86 att överlämna 
medborgarförslaget för beslut till barn- och utbildningsnämnden. 
 
Behovet av förskoleplatser i Arboga kommun ökar. I dagsläget är det 
omkring 750 barn inskrivna i verksamheten. För att möta behovet har det 
öppnats upp flera tillfälliga förskolor i väntan på att den nya förskolan 
Skogsgläntan är färdig år 2020. 
 
I skolverkets allmänna råd om måluppfyllelse i förskolan står att 
riktmärket för antal barn i en barngrupp rekommenderas till 6-12 barn för 
barn i åldern 1-3 år, respektive 9-15 för barn i åldern 4-5 år.  
Riktmärket ska inte vara statiskt utan något att förhålla sig till. Det kan 
både vara fler och färre barn i en grupp beroende på de kvalitetsfaktorer 
som forskning visar på. Kvalitetsfaktorerna som påverkar vad som kan 
vara en lämplig storlek på gruppen är personalens kompetens och 
utbildning, personaltäthet relaterat till antal barn, barngruppernas 
sammansättning och den fysiska miljön. 
 
Alla förskolor bedrivs i ändamålsenliga lokaler med en god fysisk miljö, 
både inomhus och utomhus. Vid placering av barn beaktas 
barngruppernas sammansättning. Det sker exempelvis genom att 
säkerställa att det finns flera barn i samma åldersgrupp på förskolan. 
 
Personaltätheten var i Arboga 2017 (den senaste statistiken) 5,1 barn per 
årsarbetare, vilket är det samma som genomsnittet i riket. Personalen som 
arbetar på förskolorna har hög kompetens. 67 % av dem är legitimerade 
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förskollärare och för att höja kompetensen hos barnskötare, har en 
fortbildning via MDH genomförts under läsåret 2018/19. 
  
Alla förskolor i Arboga delar in barnen i mindre grupper. Med barngrupp 
menar Skolverket den grupp som barnet ingår i under större delen av sin 
dag på förskolan. Det betyder att hur många barn som är inskrivna på en 
viss avdelning är, i detta avseende, oväsentligt så länge man kan 
säkerställa att barnen är i samma grupp en stor del av dagen. 
Många av förskolorna arbetar så redan idag, och målet är att samtliga barn 
är indelade i mindre grupper mellan kl. 9:00 - 14:00 varje dag. Målet ska 
vara uppnått höstterminen 2020. 
För att nå målet arbetar förskolecheferna utifrån kartläggningar och 
arbetsplaner på respektive förskola.  
 
 

Arbetsutskottets förslag till beslut i barn- och utbildningsnämnden 

 Medborgarförslaget besvaras. 

 Barn- och utbildningsförvaltningen får i uppdrag att fortsätta 
arbetet med att minska barngruppernas storlek utifrån de 
arbetsplaner som finns på respektive förskola. 
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Au § 13 Dnr 136/2018-101 

Remissvar - Medborgarförslag om att installera nya klockor 
på Gäddgårdsskolan 

Sammanfattning 

Linus Olsson och Alfred Janbrink har kommit in med ett 

medborgarförslag den 20 augusti 2018 om att installera nya 

ytterväggklockor på Gäddgårdsskolan. Orsaken är att det är svårt att 

komma i tid till lektionen, eftersom eleverna inte får ha mobiltelefon 

under skoltid.  Önskan är att klockan vid reception lagas samt att ett ny 

sätts upp vid grusplanen där eleverna spelar fotboll. 

Yttrande 

Verksamhetschef och rektor för Gäddgårdsskolan välkomnar förslaget och 

har tagit kontakt med ABO fastighetsägarna för en offert. Rektor 

undersöker även andra alternativ till en lösning vid grusplanen. 

 

Arbetsutskottets förslag till beslut i barn- och utbildningsnämnden 

 Medborgarförslaget beviljas 

 Verksamhetschef för grundskolan får i uppdrag att beställa lagning 

av klockan vid Gäddgårdsskolans reception samt hitta en lösning 

på klocka vid grusplanen. 
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Au § 14 Dnr 56/2019-041 

Strategisk och ekonomisk flerårsplan 2020-2022 

Barn- och utbildningsnämnden fullgör, genom att själv anordna eller 
genom att köpa skolplatser, kommunens uppgifter inom 
utbildningsområdet. Nämndens ansvar omfattar förskola, fritidshem, 
förskoleklass, grund- och grundsärskola, gymnasium och 
gymnasiesärskola, riksgymnasium för brottning, kommunal 
vuxenutbildning, särskild utbildning för vuxna, utbildning i svenska för 
invandrare, yrkeshögskola, högskoleutbildning och uppdragsutbildning. 

Nämnden ansvarar vidare för del av ungdomskontakten samt 
elevhemsverksamhet för gymnasieelever. 

Utmaningar de närmaste åren 

Utmaningar åren 2020-2022 

 Förbättra måluppfyllelsen inom nämndens verksamheter 

 Säkerställa en likvärdig skola där alla elever ges möjlighet att nå 
målen 

 Hållbar skolorganisation 

 Ekonomi i balans 

 Skapa goda lärmiljöer i skolor och förskolor  

 Personal- och kompetensförsörjning 
 

Nämnden bedriver till största delen lagstyrd verksamhet reglerad i 
skollagen. En kartläggning av ej lagreglerad verksamhet har genomförts. 
Den verksamhet som finns med i kartläggningen kan utföras av andra 
aktörer eller i samverkan med andra aktörer inom till exempel ramen för 
samarbetet i västra Mälardalen. Det har i kartläggningen inte genomförts 
en analys om hur och om en sådan samverkan kan verkställas. 

 

Arbetsutskottets förslag till beslut i barn- och utbildningsnämnden 

1. Barn- och utbildningsnämnden godkänner förslaget till flerårsplan 
2020-2022 med de redaktionella ändringarna. 

2. Förslaget överlämnas till kommunfullmäktige. 
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Au § 15 Dnr 60/2019-042 

Prognos 1 

Nämnden ska vid varje sammanträde följa sin ekonomiska utveckling och 
förvaltningarna ska varje månad rapportera sin ekonomi 
tillkommunstyrelseförvaltningen, ekonomikontoret. Ekonomisk prognos 
för driftresultat år 2019, daterad 27 mars 2019 redovisas. Prognosen visar 
på ett nollresultat. 

 

Arbetsutskottets förslag till beslut i barn- och utbildningsnämnden 

Redovisad prognos för drift och investeringar godkänns. 
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Au § 16 Dnr 191/2018-101 

Remiss av Motion om att Götlunda sockenförening får 
tillbaka sin samlingssal 

Andreas Silversten (S), Sara Axelsson (S) och Kjell Persson (S) har kommit 
in med en motion om att Götlunda behöver sin samlingssal. Motionärerna 
menar att skolans lokalbehov i Götlunda måste utredas och förslag på 
lösningar presenteras där samlingssalen inte innefattas och att 
sockenföreningen får tillbaka sin lokal. 

Yttrande 

Antalet elever i Götlunda skola är idag 106 st.  Andelen elever bedöms 
också att öka på grund av ökad inflyttning. Verksamheterna i Götlunda 
skola är trångbodda. Det är fritidshemmet som nu bedriver sin 
verksamhet i samlingssalen då resterande lokaler på skolan inte räcker för 
det behov som fritidshemsverksamheten har. Fritidshemmet är en del av 
skolväsendet och regleras i skollagen.  

Andelen elever i fritidshemmet var vid rapportering till Statistiska 
centralbyrån 15 oktober 2018 53 st. Antalet elever på fritidshemmet har 
sedan 2015 varierat mellan som högst 79 barn 2015 och 53 barn 2018. 
Under våren minskar antalet barn i fritidshemmet, i mars 2019 var det 46 
barn inskrivna, för att sedan under hösten öka igen då flera nya 
förskoleklassbarn börjar skolan och som har behov av fritidshemsplats. 

Skollagen (2010:800) reglerar de krav som ställs på huvudmannen för 
verksamheten. Fritidshemmet ska komplettera utbildningen i 
förskoleklassen och grundskolan och stimulera elevernas utveckling och 
lärande samt erbjuda dem en meningsfull fritid och rekreation. Varje 
kommun ska erbjuda utbildning i fritidshem för elever i kommunens 
skolor. Utbildningen ska utgå från en helhetssyn på eleven och elevens 
behov. Kommunen ansvarar för att utbildningen i fritidshemmet erbjuds i 
en god miljö.  

Fritidshemmet följer också läroplanens första och andra del om skolans 
värdegrund och uppdrag, samt övergripande mål och riktlinjer för 
utbildningen. Fritidshemmet har också en egen del: del 4 med syfte och 
centralt innehåll.  

Allmänna råd är rekommendationer om hur lagar och regler ska 
tillämpas. I de allmänna råd som finns för fritidshemmet framhålls att lek, 
rörelse och skapande arbete är betydande inslag i fritidshemmets arbete. 
Skollagen anger att huvudmannen ska se till att eleverna erbjuds en god 
miljö och att det ska finnas de lokaler och den utrustning som behövs för 
att syftet med utbildningen ska kunna uppfyllas. (14 kap. 9§ skollagen). 
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Miljöns utformning har betydelse för elevernas möjligheter att utvecklas. 
Huvudmannen och rektorn ansvarar för att se till att fritidshemmets 
lokaler ger utrymme för olika typer av verksamhet, såväl livliga aktiviteter 
som lugnare och mer rofyllda, i både större och mindre grupper. 

Utifrån de kravs som ställs på verksamheten behöver skolan ha fortsatt 
tillgång till de lokalerna för att kunna fortsätta bedriva den lagstyrda 
verksamheten med hög kvalitet.  

 

Arbetsutskottets förslag till beslut i barn- och utbildningsnämnden 

Yttrandet antas och skickas till kommunstyrelsen 
 

Förslag till beslut i Kommunfullmäktige 

Motionen avslås. 
 
 
Ingrid Noord-Silversten (S) ställer sig inte bakom beslutet. 
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Au § 17 Dnr 55/2019-611 

Ny timplan från och med höstterminen 2019 

Regeringen har beslutat om en stadieindelad timplan för grundskolan. 
Undervisningstiden för alla elever i grundskolan delas upp mellan låg-, 
mellan- och högstadiet. Den nationella timplanen innehåller det lägsta 
antalet timmar per ämne i varje stadium. Detta för att det ska bli mer lika 
över Sverige och underlätta när elever byter skola. 

Den nya stadieindelade timplanen regleras som en bilaga till 
skolförordningen. Den garanterade undervisningstiden för varje ämne och 
ämnesområde kommer inte att förändras. 

I de förslag till timplaner som nu tagits fram har hänsyn tagits till de 
regleringar som gäller för ämnena idrott och hälsa, matematik och elevens 
val. 

En konsekvens av förändringen blir att skoldagens längd för åk 1-3 
förlängs med 10min/vecka per årskurs. 

I arbetet med att ta fram timplanerna har personal från verksamheterna 
medverkat. 

Förändringarna träder i kraft ht -19 för de elever som börjar årskurs 1-7 
höstterminen 2019. För elever i åk 8-9 gäller den gamla timplanen 
höstterminen 2019. 

 

Arbetsutskottets förslag till beslut i barn- och utbildningsnämnden 

Timplanerna per årskurs för Arbogas grundskolor och grundsärskola 
fastställs i enlighet med bilagorna daterade den 29 mars 2019. 
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Au § 18  Dnr 57/2019-644 

Tillsynsrapport föräldrakooperativet Solkatten 

Barn- och utbildningsnämnden har tillsynsansvar för den enskilda 
förskolan Solkatten. Som representant för nämnden har verksamhetschef 
Britt-Marie Deubler uppdraget att genomföra tillsynen. 
Tillsynen omfattar systematiskt kvalitetsarbete, arbetsmiljö för barn och 
personal, personalansvar samt förskolans uppdrag. 

Underlag vid tillsynen 

Som underlag för bedömningen vid tillsynen har Solkatten inlämnat 
dokumenten Systematiskt kvalitetsarbete 2018, enkätsvar från 
vårdnadshavare och personal samt en beskrivning av utbildningen utifrån 
kommunens frågeformulär.  
2019-01-31 genomfördes även ett verksamhetsbesök. På 
verksamhetsbesöket ingick granskning av lokaler samt samtal med 
förskolechefen. 

Bedömning 

Det har vid tillsynen inte framkommit annat än att huvudmannen för 
Solkattens förskola uppfyller författningarnas krav inom de granskade 
områdena. 

 

Arbetsutskottets förslag till beslut i barn- och utbildningsnämnden 

Barn- och utbildningsnämnden godkänner tillsynsrapporten för 
föräldrakooperativet Solkatten. 
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Au § 19 Dnr 58/2019-612 

Avveckling av industritekniska programmet 

Under de senaste åren har antalet sökande till det industritekniska 
programmet på Vasagymnasiet sjunkit. 
Läsåret 2018/19 avvecklades inriktningen, CNC-yrkesutgången på grund 
av för få sökande. Den utbildningen drivs nu i regi av VUX Västra 
Mälardalen som en 60-veckorsutbildning för vuxna. 
 
På vårt nuvarande industriprogram, svets-yrkesutgången har vi inga 
elever i årskurs 1, fem elever i årskurs 2 och inga elever i årskurs 3. 
Inför hösten är det bara två sökande som är obehöriga. 
 
En avveckling av programmet innebär att utbildningen för de fem 
eleverna i årskurs 2 fullföljs även nästa läsår i årskurs 3, med examen juni 
2020. Inga nya elever tas in hösten 2019 till årskurs 1. 
 
En planering påbörjas tillsammans med VUX västra Mälardalen om 
möjligheten att likt pågående CNC-utbildning för vuxna, även starta 
motsvarande som svets-utbildning (prel. 40 veckor) hösten 2020. 
 

Arbetsutskottets förslag till beslut i barn- och utbildningsnämnden 

Industriprogrammet, svets-yrkesutgången, avvecklas från och med hösten 
2019 då inga nya elever skrivs in. Redan inskrivna elever fullföljer sin 
utbildning med examen juni 2020. 
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Au § 20 

 

Information 

 Förvaltningschefen informerar 

 SFI – Ewa Hedström kommer att informera på BUN 24/4. 

 Sjukstatistik 

 Antal placerade barn i förskola och  
fritidshem 

 Ekonomi 

 Ny tolkning av taxa i förskola 

 Patientsäkerhetsberättelse – kommer som ärende 

 Delegationsärenden – förändring av rektorsorganisationen 

 Skolbesöken BUN 24/4 
 


