
 

 

 
 
Barn- och utbildningsförvaltningen 
Sofie Saläng,  
sofie.salang@uppvidinge.se 

KALLELSE 
Sida 

1(2) 

Datum 

2020-08-25 
 

  

 

Barn- och utbildningsnämnden 

kallas härmed till sammanträde onsdagen den 9 september 2020 klockan 

13:30 i Uppvidinge Lärcenter, Åseda för att behandla följande ärenden: 

Följ Folkhälsomyndighetens rekommendationer för att motverka spridningen av 

coronaviruset Covid-19. Tvätta händerna regelbundet, håll avstånd från varandra 

och stanna hemma om du känner sjukdomssymtom. 

 Upprop 

Ärende Anteckningar 

1.  Godkännande av dagordning 

Dnr 13226  

 

2.  Val av justerare 2020 

Dnr 2020-000005  

 

3.  Information från rektor till barn- och 

utbildningsnämnden 2020 

Dnr 2020-000006  

Rektor för Alstermoskolan och 

Älghultskolan informerar.  

4.  Återrapportering av budgetberedning 2020 

Dnr 2020-000078  

Information på sammanträdet.  

5.  Barn- och utbildningsnämndens ekonomiska 

uppföljning för år 2020 

Dnr 2020-000012  

Underlag distribueras innan 

sammanträdet.  

6.  Rapportering om barn- och 

utbildningsnämndens lokalförsörjningsplan  

Dnr 2020-000192  

Information på sammanträdet. 

7.  Betygsanalys grundskola 

Dnr 2020-000239  

./. 

8.  Återrapportering av statsbidrag 2019-2020 

Dnr 2019-000199  

./. 

9.  Ansökan om finansiering av skolutredning 

Dnr 2020-000219  

./. 
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Ärende Anteckningar 

10.  Information från förvaltningschef 2020 

Dnr 2020-000014  

Förvaltningschef informerar.  

11.  Meddelanden till barn- och 

utbildningsnämnden 2020  

Dnr 2020-000007  

Presenteras på sammanträdet.  

12.  Återrapportering av kränkande behandling 

2020 

Dnr 2020-000010  

./. 

13.  Återrapportering av delegationsbeslut 2020 

Dnr 2020-000011  

./.  

 

Jan Wernström 

ordförande 

Sofie Saläng 

förvaltningssekreterare  
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2020-08-25 
Referens 

BUN 2020-000239 

  

 

Betygsanalys grundskola 

Barn- och utbildningsförvaltningens förslag till beslut 

Barn- och utbildningsnämnden godkänner återrapporteringen av 

grundskolans terminsbetyg för vårterminen 2020.  

Sammanfattning av ärendet 

Sammanställningen innehåller en jämförelse av vårterminens betyg för åk 6 

- 9. Jämförelsen visar resultatet av olika elevgrupper på enhetsnivå. För åk 7 

- 9 visas andelen elever som når kunskapskraven i alla ämnen, det vill säga 

lägst betyg E i samtliga ämnen och hur stor andel av eleverna som är eller 

skulle ha varit behöriga till ett yrkesprogram på gymnasiet om det var dags 

att söka. I ett av underlagen visas ett diagram över meritvärdes förändring 

under tid. Diagrammen är uppdelade på huvudman, per skola och per kön. 

Tydligt är att det är fortfarande stor skillnad mellan pojkars och flickors 

meritvärde, där pojkarna drar det kortaste strået.  

I översikten ser man  hur behörigheten för åk 9 förändrades till det positiva 

efter att lovskolan avslutades.  

För åk 6 räknas det även ut ett medelvärde per betyg eftersom antalet satta 

betyg kan skilja sig åt mellan skolorna. Det är beroende av hur många 

ämnen eleven har fått undervisning i under åk 6.    

  

   

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse av utvecklingsledaren 2020-08-25 

Meritvärden VT 20 BUN översikt 2020-08-25 

Diagram meritvärde åk 9 2020-08-26  

Beslutet skickas till 

Barn- och utbildningsförvaltningen   

 

 

Utvecklingsledare 

Katja Schönbeck 
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2020-08-23 
Referens 

BUN 2019-000199 

  

 

Återrapportering av statsbidrag 2019-2020 

Barn- och utbildningsförvaltningens förslag till beslut 

Barn- och utbildningsnämnden godkänner återrapporteringen av sökta 

statsbidrag.  

Sammanfattning av ärendet 

Under perioden 16 maj till 23 augusti har barn- och 

utbildningsförvaltningen ansökt om tre olika statsbidrag: 

 Statsbidrag för papperslösa barn 

Bidraget ska underlätta för kommuner att ge utbildning till barn 

som vistas i landet utan tillstånd, så kallade papperslösa barn. 

 

 Statsbidrag för lärarlyftet 

Bidraget ska möjliggöra studier för lärare med legitimation, att öka 

sin lärarbehörighet till fler ämnen eller mot andra årskurser. 

Bidraget ska användas till resor och litteratur för den studerande.  

 

 Statsbidrag för högskolestudier inom specialpedagogik 

Bidraget ska möjliggöra för lärare att vidareutbilda sig inom 

specialpedagogik. Bidraget ska användas till resor, litteratur och 

ersättning för att kunna gå ner i tjänstgöring under studierna.  

 

   

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse av utvecklingsledare, 2020-08-23  

  

Beslutet skickas till 

Barn- och utbildningsförvaltningen   

 

 

Utvecklingsledare 

Katja Schönbeck 

 



 

 
Box 59, 364 21 Åseda Besök: Tfn:  

katja.schonbeck@uppvidinge.se · www.uppvidinge.se · m.uppvidinge.se 
Katja Schönbeck UPPKASC01 

 

TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 

1(2) 

Datum 

2020-08-18 
Referens 

BUN 2020-000219 

  

 

Ansökan om finansiering av skolutredning 

Barn- och utbildningsförvaltningens förslag till beslut 

Barn- och utbildningsnämnden ansöker om medel motsvarande 100 000 

kronor för finansiering av en skolutredning hos kommunstyrelsen.  

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen har den 10:e juni, § 151, (dnr 2020-267) uppdragit till 

barn- och utbildningsnämnden att se över skolstrukturen i Uppvidinge 

kommun.  

Barn och utbildningsförvaltningen har tagit fram förslag på 

utredningsdirektiv. Av direktiven framgår att skolstrukturen ska utredas 

utifrån främst kvalitét, kostnadseffektivitet, optimera storlek på förskola 

och skola utifrån prognostiserat antal barn/elever 10 år framåt, men även 

utifrån att skapa attraktiva tjänster.  De delar som ska utredas är från 

förskola upp till och med årskurs 9, samt grundsärskolan. 

Barn- och utbildningsnämnden ställer sig bakom utredningsdirektiven som 

barn- och utbildningsförvaltningen föreslagit. Barn- och 

utbildningsnämnden och barn- och utbildningsförvaltningen bedömer att 

det är av stor vikt att det anlitas en extern utredare för att få en objektiv 

utredning.  

Barn- och utbildningsnämndens ekonomiska situation är ansträngd, finns 

inte utrymme att finansiera en skolutredning inom egen budget. I 

kommunens totala budget finns centralt avsatta medel för 

omstruktureringsåtgärder. Barn- och utbildningsnämnden ansöker om 100 

000 kronor för finansiering av en skolutredning. Barn- och 

utbildningsnämndens vilja är att utredning påbörjas redan under 2020 och 

beräknas vara klar 2021. 

 

Ekonomiska konsekvenser 

Barn- och utvecklingsnämnden ansöker om 100 000 kronor för finansiering 

av en skolutredning   

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse av utvecklingsledare, 2020-08-18 

Protokollsutdrag Kommunstyrelsen 2020-06-10 § 151  



Uppvidinge kommun 
Datum 

2020-08-18 
 

BUN 2020-000219 
Sida 

2(2) 
 

 

Beslutet skickas till 

Barn- och utbildningsnämnden 

   

 

 

Utvecklingsledare 

Katja Schönbeck 
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Återrapportering av kränkande behandling 2020 

Barn- och utbildningsförvaltningens förslag till beslut 

Barn- och utbildningsnämnden godkänner återrapporteringen av 

kränkande behandling.  

 

Sammanfattning av ärendet 

En sammanställning presenteras av de anmälningar av kränkande 

behandling som inkommit från förskolor och skolor från 17 augusti till och 

med 9 september. En sammanställning visas med hjälp av Draftit, ett 

digitalt system som ger en god överblick. 

Barn- och utbildningsnämnden ska enligt 6 kap. 7 § skollagen (2010:800) se 

till att det genomförs åtgärder för att förebygga och förhindra att barn och 

elever utsätts för kränkande behandling. Huvudmannen ansvarar för att 

personalen fullgör de skyldigheter som anges i detta kapitel, 6 kap. 5 § 

skollagen (2010:800). 

  

   

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse av utvecklingsledaren, 2020-08-18 

Antalet anmälningar om kränkande behandling kommer att visas i en 

dagsaktuell sammanställning.  

  

Beslutet skickas till 

Barn- och utbildningsförvaltningen   

 

 

Utvecklingsledare 

Katja Schönbeck 
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Datum 

2020-08-17 
Referens 

BUN 2020-000011 

  

 

Återrapportering av delegationsbeslut 2020 

Barn- och utbildningsförvaltningens förslag till beslut 

Barn-och utbildningsnämnden godkänner återrapporteringen av 

delegationsbeslut.  

Sammanfattning av ärendet 

Barn- och utbildningsnämnden har i delegationsordningen gett barn- och 

utbildningsförvaltningens tjänstepersoner rätt att fatta beslut i vissa frågor i 

barn- och utbildningsnämndens ställe. Fattade delegationsbeslut ska 

återrapporteras till barn- och utbildningsnämnden regelbundet.    

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse av förvaltningssekreterare 2020-08-17 

Förteckning av delegationsbeslut augusti 2020  

 

 

Nämndsekreterare  

Sofie Saläng 

 




