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2018-08-31 

 

   Utdragsbestyrkande 

    

    
 

 

Plats och tid Kommunkontoret kl. 08.15-09.40 

 

Beslutande 

 
Marie Gärdby (C), ordförande 
Mikael Malm (S), 1:e vice ordförande 
Viveca Dahlqvist (PF), 2:e vice ordförande 
 
 
 

Övriga deltagande Åke Svensson, förvaltningschef 
Ann-Christine Sandell, förvaltningsekonom 
Charlotte Joehns, utvecklingsledare 
Lena Andersson, rektor Centralskolan 4-6 § 40 
Sassa Gullberg, förskolechef §§ 40-43 
Eva-Marie Svensson, förskolechef §§ 40-43 
Gunilla Wall, nämndsekreterare 
 
 
 
 
 

Utses att justera Viveca Dahlqvist  

Justeringens plats och tid Förvaltningskontoret 2018-09-03 

 
Underskrifter 

 
Sekreterare 

 
Paragrafer 

40-43 
  

  
Gunilla Wall 

 

 Ordförande   

  
Marie Gärdby 

 

 Justerare   
  Viveca Dahlqvist  

  ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 

Sammanträdesdatum 2018-08-31 

Datum för anslags uppsättande 2018-09-03 Datum för anslags nedtagande 2018-09-27 

Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret 

Underskrift  
 Gunilla Wall 
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§ 40 
 
Elevärende Dnr 2018. 88,89,90,91,92,93,94 
 
Ärende 
Rektor Lena Andersson informerar om aktuella elevärende. 
 
Beslutsunderlag 
Rektor Lena Anderson Centralskolan 4-6. 
 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutar 
 
att tacka för informationen 

 
 



3 (6) 

 PERSTORPS  

KOMMUN 
Barn- och utbildningsnämndens 
arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2018-08-31 

 

   Utdragsbestyrkande 

    

    
 

 
§ 41 
 
Uppföljning av centrala mål för verksamheten. Dnr 2018.18 
 
Sammanfattning 
Rektorerna och förskolecheferna har skickat in underlag 
gällande kunskaper, bedömning och betyg från de olika 
verksamheterna. 
Utfall från föregående läsår presenteras genom betyg, 
måluppfyllelse, meritvärde och nationella prov. Siffrorna är 
hämtade från InfoMentor. Rektors summering och analys av 
personalens läsårsutvärdering från juni månad. 
 
Ärende 
Åk 9: Eleverna i åk 9 var 84 st varav 12 st räknas som 
nyanlända. Deras meritvärde är 214 poäng vilket är betydligt 
högre än förra årets. Flickornas meritvärde är högre än 
pojkarnas. Ca 83% av eleverna är behöriga till ett nationellt 
program på gymnasiet. Jämförelse av slut betyg och 
provresultat på nationella prov så är det i ämnet matematik som 
det är fler elever som har fått ett högre betyg än vad 
provresultatet visat.  
Åk 6: Eleverna i åk 6 var 88 st varav 26 st räknas som 
nyanlända. Deras meritvärde är ca 157 poäng. Här har pojkarna 
högre meritvärde än flickorna, skillnaden är knappt 10 poäng. 
Jämförelse av betyg och provresultat på nationella provet visar 
att det är fler elever som har fått ett högre betyg i matematik än 
vad provresultatet visade. 
Åk 3: Av de 107 elever (41 flickor och 66 pojkar) som var 
inskrivna i åk 3 var det 63% som klarade samtliga nationella 
delprov i svenska och 61% som klarade samtliga delprov i 
matematik.   
Åk 1: Av de 92 elever (61 flickor och 31 pojkar) var det 89% 
som klarade kraven för läsgarantin.  
Grundskolornas utvecklingsområden: Fortsatt arbete med ett 
Språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt samt digitalisering. 
Utveckla samarbetet med studiehandledarnas så de blir trygga i 
sin roll. Hålla liv i diskussionerna kring betyg och bedömning för 
att säkerställa att våra elever blir likvärdigt och rättvist 
bedömda. Synliggöra lärandet för att förbättra undervisningen 
och ha en öppenhet i kollegiet. Fortsätta det viktiga arbetet med 
främjande och förebyggande värdegrundsarbetet tillsammans 
med elevhälsan, så eleverna upplever trygghet och att de har 
studiero. En utmaning är de ökade inflyttningarna. 
Förskolornas utvecklingsområden: Utveckla APT:erna med 
professionshandledning. Fortsatt arbete kring dokumentering 
både kring mängd och hur. Få mer tid till varje barn. Finna 
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strategier för reflektioner kring hela dagens arbete. En utmaning 
är de ökade inflyttningarna. 
ALUCs utvecklingsområden: Öka användandet av digitala 
lärmiljöer. Få till mer studiehandledning, Göra skolan 
attraktivare så fler väljer ALUC och vi kan erbjuda fler kurser. 
Utveckla SFI, kunna erbjuda distansutbildning, 
orienteringskurser och yrkesutbildningar.  
 
Beslutsunderlag 
Kunskaper, bedömning och betyg läsåret 2017/2018. 
 
Utvecklingsledare Charlotte Joehns redogör för 
sammanställningen av rapporterna. 
 
Arbetsutskottet föreslår barn- och utbildningsnämnden 
besluta 
 
att tacka för informationen 



5 (6) 

 PERSTORPS  

KOMMUN 
Barn- och utbildningsnämndens 
arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2018-08-31 

 

   Utdragsbestyrkande 

    

    
 

 
§ 42 
 
Behov och konsekvenser av ökat barnantal i 
förskoleålder. Dnr 2018.83 
 
Ärende 
Under 2018 har barnantalet i förskoleålder ökat betydligt mer än 
prognosticerat. Detta har medfört att förvaltningen tvingats 
öppna en förskoleavdelning i Parkskolans lokaler. Denna 
avdelning kommer att finnas under läsåret 2018/19 men kan 
enligt förvaltningens mening inte permanentas. Efter sommaren 
2019 behöver denna avdelning lokaliseras i andra lokaler. 
Utöver detta behov tillkommer det behov som finns i kö och 
som kommer att behöva lokaler och personal från årsskiftet 
2018/19. Det finns då inget utrymme för de barn som står i kö 
och ska garanteras plats våren 2019.  
Det är dessutom så att vi befarar att den oväntat stora 
inflyttningen av barnfamiljer kommer att fortgå vilket ytterligare 
spär på behovet av en utökad barnomsorg i Perstorp. 
Förvaltningens förslag till beslut: 
Utökning av två förskoleavdelningar vid årsskiftet 2018/19 och, 
om inflyttningen av barnfamiljer fortsätter i samma utsträckning, 
ha beredskap för att utöka med två avdelningar till under 
sommaren 2019. 
Förslagsvis kan man lokalisera förskoleavdelningar vid Nalle 
Puh:s förskola där det tidigare funnits provisorisk förskola.  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse angående platser på förskolorna ht 
2018 – vt 2019 från förskolecheferna 2018-06-15. 
Barn- och utbildningsnämnden 2018-06-19, § 45 
Tjänsteskrivelse: Åtgärder gällande skrivelsen angående 
platser på förskolan från förskolecheferna. 2018-08-09. 
Barn- och utbildningsnämnden 2018-08-21, § 56. 
Tjänsteskrivelse: Behov och konsekvenser av ökat 
barnantal i förskoleålder 2018-08-23. 
Förvaltningschef och förskolecheferna redogör i 
ärendet. 
 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutar 
 
att anta förvaltningens skrivelse som sin egen 
 
Viveca Dahlqvist (PF) deltar inte i beslutet. 
 
Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen 
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§ 43 
 
Information angående den ekonomiska situationen kopplat 
till Budget 2019. Dnr 2018.103 
 
Förvaltningsekonom redogör för förslag till budgetäskande 2019 
med flerårsplan 2020-2021 (bilaga till § 43). 
 
Beslutsunderlag 
Budgetäskanden Barn och utbildningsnämnden 2019 med 
flerårsplan. 2018-08-28 
 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutar 
 
att tacka för informationen 


