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 Kommunövergripande Skolråd    

   Sektor Utbildning 

 

 

Grupp  Kommunalövergripande Skolråd 

Datum  2019-11-13 

Tid  Kl, 18.00-20.00 

Plats  Skuten, plan 4 – Kommunhuset Finspång 

 

Deltagare   

Frida Granath, Utbildningsråd 

Cecilia Carlén, tf Utbildningschef 

Rita Jönsson, Chef över administration och planering  
Jesper Forsberg, Fastighetsavdelningen Finspångs Kommun 
Jenny Rydin, Sekreterare 

Björke skola 

Svälthagsskolan 

Brenäs skola 

Rejmyre skola 

Grosvadsskolan 

Grytgöls skola 

Hällestads skola 

Nyhemsskolan F-6/särskola 

Nyhemsskolan 7-9 

Viggestorpsskolan 

 

    

Nr   Ärenden  

9.    Ordförande öppnar mötet 

Var och en presenterar sig kort med namn och skola. 

10.    Föregående protokoll  

1) Föregående protokoll godkännes.  

11.    Återkoppling fastighetsfrågor 

1) Tidigare förvaltade Vallonbygden kommunens fastigheter men efter 

 20-01-01 kommer kommunen förvalta lokalerna i egen regi. En 

inventering av kommunens fastigheter pågår som ligger till grund för en 

fortsatt prioriteringsordning av restaurering.  
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2) Ventilationskontroller (OVK) görs med regelbundna intervaller. Vid 

avvikelser tas detta upp i underhållsplanen för att ses över.  

12. Kommunen redovisar en tydligare modell och ett innehåll kring 

 systematiskt kvalitetsarbete. Syftet med systematiskt kvalitetsarbete är 

 att synliggöra kvalité och likvärdighet inom sektor utbildning genom att 

 identifiera vad vi gör, varför och vad det leder till. Genom att planera, 

 följa upp, analysera, dokumentera och utveckla utbildningen kan vi 

 skapa och dela kunskap om vad som leder till framgång. Det 

 systematiska kvalitetsarbetet inom sektor utbildning delas in i tre 

 Moment över verksamhetsåret. Varje moment dokumenteras i en 

 Rapport och sammanfattas i en verksamhetsplan. 

Momenten under ett verksamhetsår är:  

Resultatanalys-elevens kunskapsutveckling följs på 
individ/klass/årskurs/ämnesnivå genom progression över tid. Skolledare 
samt huvudman genomför en analys-slutsats samt prognos utifrån 
utfallet. Avvikelser uppmärksammas-åtgärdas samt följs upp. 
Kvalitetsdialog-I dialog med skolledare och politik följer sektor 
utbildning upp verksamhetens måluppfyllelse med stöd av resultat och 
analys av övriga delar i det systematiska kvalitetsarbetet. Fokusområden 
följer skolinspektionens bedömningsområden. 
Skolenkäter-Genom omfattande kvalitetsenkäter som elever, pedagoger 
och föräldrar inom grundskola, gymnasiet samt förskola svarar på, får vi 
återkoppling på hur väl vår verksamhet lyckas med ett antal viktiga 
framgångsfaktorer. Enkätresultaten har en mycket stor betydelse i 
sektor utbildnings kvalitetsuppföljning och ger värdefullt underlag till 
vårt systematiska kvalitetsarbete och skolornas verksamhetsplaner. 
Vidare ger enkätresultaten en möjlighet att sprida goda exempel från 
verksamheter som lyckas bra inom ett område till verksamheter som 
behöver stöd för att förbättras. Slutligen används enkätresultaten på 
enhetsnivå för att identifiera förbättringsområden och goda exempel. 
Enkätfrågorna är baserade på Skolinspektionens bedömningsområden 
och bidrar till att fånga upp företeelser och attityder som är svåra att 
fånga upp på annat sätt. 
 

13.    Rapport från enheterna 

1) Grosvad: skolan har coacher som är i verksamheten, veckobreven 

kommer ut bra och vid incidenter ageras det snabbare nu än tidigare. I 

övrigt har det blivit rörigt, samt att rökning har ökat. Äldre ungdomar är 

på skolan som inte ska vara där.  

2) Nyhem 7-9: Det finns ingen plattform till kommunikation mellan hem och 

skola.  

3) Viggestorp: Önskar diskutera mer övergripande och inte gå in i detaljer på 

kommunövergripande skolrådsmöten.  
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4) Björke: Borde underhålla lokaler och utemiljöer på ett bättre sätt då 

kommunen förväntas växa. 

5) Nyhem F-6: Positivt att skolan har byggt ett uterum.   

6) Rejmyre: Använd skolråden och de föräldrar som vill engagera sig till att 

hjälpa till att utveckla och förbättra.  

7) Brenäs: Likvärdighet och levande landsbygd diskuteras mycket på skolan. 

Statusen är bra just men det finns mycket oro över nedläggning.  

8) Övriga skolor har inget att ta upp. 

  

14.    Anmälda frågor 

1) Grosvad: Varför fick förra utbildningschefen sluta? 

- Den informationen har redan förmedlats. En rekryteringsprocess  av ny 

utbildningschef har precis avslutats, ny utbildningschef blir Anders Pantzar, som 

börjar den 3 februari 2020. 

2) Nyhemsskolan 7-9: Det förekommer lokalt tråkiga rubriker i olika media 

just nu gällande besparingar. Hur hanteras detta? Hur säkerställer ni att 

barnen är trygga, får det stöd de behöver för sin utbildning? Hur lyder 

kommunens strategi för att upprätthålla en säker skola med god kvalité? 

Det förekommer även nationellt rubriker om stora neddragningar för stöd 

till elever med särskilda behov, hur ser det ut i Finspångs kommun. 

Rubrikerna handlar alltid om grundskolan, hur ser ekonomin ut för 

Finspångs gymnasium? En redovisning för ekonomin grundskola vs 

gymnasium vore av stort intresse. 

- Vi arbetar som tidigare nämnt med en utredning där en prioriteringsordning ställs 

fram. Arbetar för att trygga kvalitet och elever genom att arbeta skarpt det 

systematiska kvalitetsarbetet.  

3) Nyhemsskolan 7-9: Vad ger utbildning till pedagoger för att stötta elever 

med särskilda behov?  

- Sektorn kommer att möjliggöra en god kompetensväxling samt det pågår ett arbete 

kring en kompetensförsörjningsplan. 

4) Nyhemsskolan 7-9: Det har påtalats att pojkar överlag har sämre betyg än 

flickor i Finspångs kommun. Hur jobbar ni med detta? Vad är orsakerna 

och hur lyder strategin för att åtgärda detta? 

- Ett av de prioriterade målen som sektorn har är att granska orsakerna.  

7) Nyhemsskolan 7-9: Vad har ni för behörighetsnivå på pedagogerna i 

Finspångs kommun i dagsläget? Hur många procent är behöriga? 
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- Vi har 680 anställda lärare varav 51 av dem är obehöriga.  

 

15. Nästa möte 

29 april, kl. 18-20. Lokal: Glan, plan 4, Kommunhuset.  

16. Ordförande avslutar mötet. 
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