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§ 31 
 
SBS - Samverkan för bästa skola, Presentation 
2021/76 
 
Sammanfattning 
Presentation Huvudman: 
Förvaltningschef Åke Svensson och utvecklingsledare Charlotte Joehns redogör för 
projektet tillsammans med skolverket som inleddes våren 2019, SBS-Samverkan för 
bästa skola med hjälp av Powerpoint. 
 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar, 
 
Att notera informationen 
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§ 32 
 
Centrala mål april 2021 Trygghet och studiero  
2021/59 
 
Sammanfattning 
Utvecklingsledare Charlotte Joehns föredrar ärendet. 
Skolornas strategiska arbete har lett till att flera nyckeltal har ökat positivt. Bland annat är 
det fler elever som upplever att vuxna reagerar om de upptäcker kränkande behandling. 
Fler elever känner sig trygga både i och utanför klassrummet. Förskolornas aktiva 
användande av SMS och MMS ger trygga föräldrar och barn. De har även fått höga och 
positiva svarsfrekvenser på inskolningsenkäterna som delats ut vid inskolning. 
 
Resultaten visar dock också att det endast är ca 50% av eleverna på Centralskolan som 
anser att ordningsreglerna följs. På F-3 så är det kapprummen som eleverna är mindre 
nöjda med, då där är trångt. Förskolorna behöver arbeta med att vara tydligare i 
kommunikationen med vårdnadshavare av upplägget av inskolningstiderna, så de förstår 
vikten av kontinuitet för barnet. 
 
Skolorna och förskolorna fortsätter med sitt arbete för att barn och elever ska känna sig 
trygga och ha en studiero. Extra arbete kommer att läggas på att arbeta vidare med det 
våldsförebyggande arbetet med att tydliggöra den nolltolerans som råder samt  
implementera skolans ordningsregler. 
 
Enkätundersökningen på Centralskolan 4-6 visar att 77,1% av eleverna har studiero och 
att 84,4% känner sig trygga på skolan. På Centralskolan 7-9 är det 74,8% av eleverna 
som har studiero på lektionerna och 75,4% som känner sig trygga på skolan. Högst siffror 
för studiero och trygghet har åk 9 medan det är lägst för åk 7. 
 
Skolorna och förskolorna har utvärderat och redigerat sina handlingsplaner kring 
diskriminering och kränkande behandling. Material de har använt sig av är bland annat en 
enkät kring trivsel och studiero, trygghetsvandringar, hälsosamtal och samtal med 
elevråden. Handlingsplanerna läggs ut på hemsidan samt på förskolorna finns de i 
pappersform på respektive avdelning. 
 
 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar, 
 
Att notera inforamtionen 
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§ 33 
 
Förvaltningschef informerar 
2021/3 
 
Sammanfattning 
Förvaltningschef Åke Svensson informerar muntligen om: 
 

 Organisationsförändring, Vision för ledningsgruppen 
 

 ALUC SFI; lyft samverkan med Klippan 
 
 
 
 
 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar, 
 
Att notera informationen 
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§ 34 
 
Ordförande informerar 
2021/4 
 
Sammanfattning 
Ordförande Marie Gärdby (C) informerar om kompetens utveckling till hösten för de 
förtroendevalda i nämnden gällande det systematiska kvalitetsarbetet i samarbete med 
skolverket, SBS - Samverkan för bästa skola. 
 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar, 
 
Att notera informationen 
 
 
Beslutet skickas till 
Klicka här för att ange text. 
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Sammanträdesdatum 
2021-05-18 

Barn- och utbildningsnämnden  

   Utdragsbestyrkande 
    
    

 
 

§ 35 
 
Anmälningsärende Arbetsmiljö 
2021/5 
 
Sammanfattning 
a.) Arbetsmiljörapport KIA-Kommunernas informationssystem om arbetsmiljö: 2021-

50,56,57,63,75 
b.) Undersökning, riskbedömning och handlingsplan-förändring: Klockareskogen avd. 

Kotten 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar, 
 
Att notera inforamtionen 
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Barn- och utbildningsnämnden  

   Utdragsbestyrkande 
    
    

 
 

§ 36 
 
Delgivningar 
2021/6 
 
Sammanfattning 
Inga delgivningar förekommer. 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar, 
 
Att noterar informationen 
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Barn- och utbildningsnämnden  
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§ 37 
 
Delegering 
2021/7 
 
Sammanfattning 
Inga beslut har inkommit. 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar, 
 
Att notera informationen 
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