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TJÄNSTESKRIVELSE 
Barn- och utbildningsnämnden  

Handläggare: Ingela Andersson Skallberg, ekonom 
Ärende: Årsbokslut och verksamhetsberättelse 2020  
Diarienummer: BOU 15/20 

 
Årsbokslut och verksamhetsberättelse 2020 
 
Förslag till beslut 
Informationen noteras till protokollet och skickas vidare till Kommunstyrelsen för 
kännedom. 
 
Ärendet (sammanfattning) 
Ekonomisk uppföljning av barn- och utbildningsförvaltningens verksamheter – Årsbokslut 
och verksamhetsberättelse 2020. Årsbokslutet avser såväl drift- som 
investeringsverksamhet. På grund av stopp av publicering av statistik går det inte att tillgå 
alla mått, uppdatering kommer göras så fort som möjligt.  
 
Drift: 
Bokslutet visar ett resultat på - 1 472 tkr jämfört med budget. Den mest väsentliga 
avvikelsen mot budget är: -7 631 tkr för grundskolan. Detta beror främst på att skolorna F-6 
har svårigheter att hålla sin budget beroende på att organisationen har förändrats under 
året. Högre sjuklönekostnader bidrar även till den negativa avvikelsen. Köpta platser är 
också en orsak till underskottet, -2 283 tkr samt högre bemanning på särskolan beroende 
på resurskrävande elever -1 094 tkr. Positiva avvikelser gymnasiesärskola +1 196 tkr, 
minskade kostnader för skolskjuts pga Covid. Mot föregående prognos är resultatet en 
försämring med 3 438 tkr. Detta beror bl.a på att lokalhyra Björkö inte var budgeterad 
december, höga personalkostnader i grundskolan F-6 samt fritidshemmen.  
 
Investering: 
Bokslutet visar ett resultat på +428 tkr jämfört med budget. 
Hedens förskola +942 tkr, klar under våren 2021.  
Björkö skola -598 tkr, 7 000 tkr investeringsmedel är uppdelade 2020 och 2021.  
 
Jämställdhetsperspektiv 
Informationen bedöms inte ha någon påverkan på jämställdhetsperspektiv. 
 
Barnperspektiv 
Informationen bedöms inte ha någon påverkan på barnperspektiv.  
 
Expedieras 
Redovisningsekonom 
Kommunstyrelsen 
 



 
 

 

Katarina Lindgren 
Förvaltningschef, Barn- och utbildningsförvaltningen 
2021-01-27 
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1 ORGANISATION 

Ordförande: Martina Kjellqvist (KD) och Eva Wallin (KD) fr.o.m. 2020-09-10 
Förvaltningschef: Katarina Lindgren 
Antal årsarbetare: 360,2 

2 UPPGIFT 

2.1 Syfte 

Verksamheten ska bidra till att: 
 
Vi värdesätter all form av kunskap och bildning. Förskolan och skolan är grunden till det livslånga 
lärandet. Barn- och utbildningsnämndens verksamheter ska bidra till att kommunens skolor har goda 
resultat genom hög måluppfyllelse, kreativa arbetssätt och inspirerande lärare. 
Verksamheterna ska också bidra till att förskolan och skolan bedrivs i trygga miljöer där alla  barn och 
elever ges möjlighet att förverkliga sina drömmar. Förskolan och skolan ska förmedla och förankra 
respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingar som det 
svenska samhället vilar på. 
 
Vidare ska verksamheterna bidra till att det finns en aktiv samverkan mellan skola och näringsliv där 
entreprenörskap är en naturlig del i utbildningen. 
För att lyckas med ovanstående ska barn- och utbildningsnämnden också ge förutsättningar för 
medarbetarna att vara med och ständigt förbättra och utveckla verksamheten, medarbetarna ska 
känna delaktighet och engagemang. 
 
Många av indikatorerna bygger på en långsiktig vision där strävansmålet självklart är 100% eller 0%. 
För att få realistiska måttvärden har vi i detta dokument valt att fokusera på riktningen i dessa 
indikatorer. 
 
För att invånarna ska få sitt behov av omsorg och utbildning tillgodosett ska Barn- och 
utbildningsnämnden bedriva verksamhet inom följande områden: 
 

2.2 Verksamhetens uppgifter och mått 

På grund av stopp av publicerad statistik kommer mått behöva uppdateras. 

BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN 

Centralt stöd för pedagogisk verksamhet 

Resultatmått 

Mått 
Utfall 
2020 

Plan 
2020 

Utfall 
2019 

Utfall 
2018 

Sjukfrånvaro, andel (%) 10,17% 8% 8,68% 8,57% 

Statistikmått 

Mått 
Utfall 
2020 

 
Utfall 
2019 

Utfall 
2018 

Andel heltidsanställningar (%) 72,73%  71% 66% 

Personaltäthet, förskola, antal barn per årsarbetare, egen regi   5 5,5 
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Mått 
Utfall 
2020 

 
Utfall 
2019 

Utfall 
2018 

Personaltäthet, förskoleklass, antal elever per årsarbetare, egen regi   16,7 22,3 

Personaltäthet, fritidshem, antal elever per årsarbetare, egen regi   20,4 19,2 

Personaltäthet, grundskola, antal elever per lärare, egen regi   12,2 12,2 

Personaltäthet, gymnasieskolan, antal elever per lärare, egen regi   12,29 11,2 

Publicering i mars av personaltäthet, inväntar resultat. 

FÖRSKOLA 

Resultatmått 

Mått 
Utfall 
2020 

Plan 
2020 

Utfall 
2019 

Utfall 
2018 

Trygghet och gemenskap i förskolan, enkät max är 7. 4,45 6  6 

Måttet kommer från GR, som har ändrat datum för enkät (från december 2019 till januari 2020). 
Måttet har ändrats till "Normer och värden" på skala 1-5. Därmed blir inte planvärdet relevant. 
"Normer och Värden" är det området som inbegriper "Trygghet och gemenskap". 

Statistikmått 

Mått 
Utfall 
2020 

 
Utfall 
2019 

Utfall 
2018 

Invånare 1-5 år, läsår   642 660 

Kommentar 

Publicering i februari, inväntar resultat. 

Barn 1-5 år inskrivna i förskola, andel (%)   87 84 

Kommentar 

Publicering i februari, inväntar resultat. 

FÖRSKOLEKLASS 

Statistikmått 

Mått 
Utfall 
2020 

 
Utfall 
2019 

Utfall 
2018 

Elever i förskoleklass, hemkommun, antal   140 134 

Kommentar 

Publicering i mars, inväntar resultat. 

FRITIDSHEM 

Resultatmått 

Mått 
Utfall 
2020 

Plan 
2020 

Utfall 
2019 

Utfall 
2018 

Helhetsbedömning fritidshem, enkät (Helhetsbedömning - trivsel, 
inflytande, lugna platser, hjälp med skolarbete) 

75 81 85 80 
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Statistikmått 

Mått 
Utfall 
2020 

 
Utfall 
2019 

Utfall 
2018 

Barn 6-12 år inskrivna i fritidshem, andel (%)   51 52 

Kommentar 

Publicering i april, inväntar resultat. 

Elevgrupp, antal elever per fritidshemsavdelning, egen regi   39 34,5 

Kommentar 

Publicering i april, inväntar resultat. 

GRUNDSKOLA 

Resultatmått 

Mått 
Utfall 
2020 

Plan 
2020 

Utfall 
2019 

Utfall 
2018 

Elever i åk 6 egen regi, som uppnått kunskapskraven i alla ämnen, 
andel % 

 85 82,6 89 

Kommentar 

Inte publicerad. 

Elever i åk 9 egen regi, som uppnått kunskapskraven i alla ämnen, 
andel % 

80,9 85 88,2 82 

Elever i årskurs 9 egen regi som uppnått kunskapskraven i alla ämnen, 
andel %, exklusive nyinvandrade elever och elever med okänd 
bakgrund 

82 90 88,7 88,1 

Andel behöriga elever till ett yrkesprogram på gymnasiet, andel % 88,2 94 95 89 

Trygghet, grundskola åk 2 (%) 83 86 89 86 

Trygghet, grundskola åk 5 (%) 84 88 85 84 

Statistikmått 

Mått 
Utfall 
2020 

 
Utfall 
2019 

Utfall 
2018 

Invånare 6-15 år, läsår   1 619 1 641 

Kommentar 

Publicering i mars, inväntar resultat. 

Antal elever i grundskola, hemkommun   1 446 1 453 

Kommentar 

Publicering i mars, inväntar resultat. 

Genomsnittligt meritvärde åk 9, egen regi 233,7  243,3 230 

Genomsnittligt meritvärde, flickor, egen regi 252  268 270 

Genomsnittligt meritvärde, pojkar, egen regi 217  214 201 

Genomsnittligt meritvärde, årskurs 9, egen regi, exklusive nyinvandrade 
elever och elever med okänd bakgrund 

234,2  244,6 242,1 
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GRUNDSÄRSKOLA 

Resultatmått 

Mått 
Utfall 
2020 

Plan 
2020 

Utfall 
2019 

Utfall 
2018 

Trygghet, grundsärskola (%)   85  

Kommentar 

På grund av inga eller få elever i åk 2, redovisas inget resultat. 

Statistikmått 

Mått 
Utfall 
2020 

 
Utfall 
2019 

Utfall 
2018 

Antal elever i grundsärskola, hemkommun   15 12 

Kommentar 

Publicering i mars, inväntar resultat. 

Antal elever i grundsärskola, annan kommun 2  2 13 

GYMNASIESKOLA 

Resultatmått 

Mått 
Utfall 
2020 

Plan 
2020 

Utfall 
2019 

Utfall 
2018 

Gymnasieelever med examen eller studiebevis inom 4 år, hemkommun, 
andel (%) 

90 89 86,2 83,5 

Gymnasieelever som uppnått grundläggande behörighet till universitet 
och högskola inom 3 år, egen regi, andel (%) 

87,5  81,4 78,7 

Trivsel och trygghet, gymnasieskola åk 2, (%), egen regi 87 88 87 83 

Statistikmått 

Mått 
Utfall 
2020 

 
Utfall 
2019 

Utfall 
2018 

Antal elever 16-19 år, läsår   650 641 

Kommentar 

Publicering i februari, inväntar resultat. 

Elever i gymnasieskola, hemkommun, antal 515  531 496 

Genomsnittligt meritvärde, åk 3 15,9  16,2  

GYMNASIESÄRSKOLA 

Statistikmått 

Mått 
Utfall 
2020 

 
Utfall 
2019 

Utfall 
2018 

Elever i gymnasiesärskola, hemkommun, antal 6  9 9 

Antal elever i gymnasiesär i annan kommun 6 st  9 st 9 st 
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KOMMUNAL VUXENUTBILDNING 

Statistikmått 

Mått 
Utfall 
2020 

 
Utfall 
2019 

Utfall 
2018 

Antal elever i vuxenutbildning 112  91  

SÄRSKILD UTBILDNING FÖR VUXNA, LÄRVUX 

Statistikmått 

Mått 
Utfall 
2020 

Plan 
2020 

Utfall 
2019 

Utfall 
2018 

Antal elever i lärvux (deltids- och heltidsstuderande) 18  17 18 

Antal avslutade kurser lärvux 18  23 18 

 

UTBILDNING I SVENSKA FÖR INVANDRARE 

Statistikmått 

Mått 
Utfall 
2020 

 
Utfall 
2019 

Utfall 
2018 

Antal elever i SFI-utbildning (deltids- och heltidsstuderande) 52  67 79 

FAMILJECENTRAL - Öppna förskolan 

Statistikmått 

Mått 
Utfall 
2020 

 
Utfall 
2019 

Utfall 
2018 

Antal besök öppna förskolan 1 442  2 281  

KULTURSKOLA 

Resultatmått 

Mått 
Utfall 
2020 

Plan 
2020 

Utfall 
2019 

Utfall 
2018 

Jag känner att jag utvecklas i kulturskolan - - - - 

Kommentar 

Mätmetod saknas, är under framställande. 

Statistikmått 

Mått 
Utfall 
2020 

 
Utfall 
2019 

Utfall 
2018 

Antal platser i kulturskolan 342  380 478 

Antal elever/individer i kulturskolan 170    
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Mått 
Utfall 
2020 

 
Utfall 
2019 

Utfall 
2018 

Antal elever/individer som står i kö till kulturskolan efter höstens 
antagning 

289  299 230 

3 KVALITETSREDOVISNING 

Barn- och utbildningsförvaltningen övergripande 

År 2020 har präglats av Covid 19 samt arbetet kring organisation. Pandemin har haft bäring på 
kvalitén i det avseende att stort fokus har lagts på att arbeta med att anpassa arbetssätt för att minska 
smittspridning. Det har även påverkat kontinuiteten i skolorna, på grund av ökning av sjukskrivningar 
samt karantän. En stor del av förvaltningens arbete har också lagts på omorganisation. 
Omorganisationen ska bidra till samordningsvinster med bibehållen samt ökad kvalitet. 
Kommunikation och samverkan kring omorganisation har varit viktigt för förvaltningen. 

Enligt skollagen ska ett systematiskt kvalitetsarbete bedrivas både på huvudmannanivå och på 
förskole- och skolenhetsnivå. Syftet är att säkerställa verksamhetens kvalitet och likvärdighet med 
utgångspunkt i skollag, läroplan och andra skolförfattningar. Huvudmannen ska, som ytterst ansvarig 
för genomförandet av utbildningen, även se till att det finns förutsättningar att bedriva ett 
kvalitetsarbete på enhetsnivå. 

Barn- och utbildningsförvaltningens kvalitetsredovisning för 2019/2020 bygger på och omfattar 
kvalitetsredovisningar från de verksamheter och skolformer som kommunen ansvarar för, det vill säga 
förskola, förskoleklass, grundskola, grundsärskola, fritidshem, gymnasium, vuxenutbildning, lärvux, 
den centrala elevhälsan, kulturskolan och familjecentralen. 

  

Förskola 

Värdegrundsarbetet i förskolorna genomsyrar hela verksamheten och resulterar i att barnen hjälper 
varandra och upplever sig trygga. Förskolorna har under året arbetat med att utveckla barns språkliga 
förmåga och med att fördjupa barnens analyser vid läsning av sagor och berättelser. Under hösten har 
förskolan haft fokus på utvecklingspedagogik samt specialpedagogiskt verktyg för pedagogerna, så 
kallad isbergsmodellen. 

Resultatet på 2020 års regiongemensamma enkät där alla GR kommuner deltagit visade på ett bra 
resultat för Öckerös kommunala förskolor. Det är läroplanen som ligger till grund för enkäten, och av 
de som svarat svarar 97% av vårdnadshavarna att deras barn trivs och känner sig tryggt på förskolan. 
Även vårdnadshavarna är trygga i att barnen blir väl omhändertagna på förskolan, 96%. Förskolan kan 
utveckla utemiljön samt kommunikationen kring mål enligt analysen av enkäten. Förskolan kommer 
även att under 2021 arbeta med att få en ökad svarsfrekvens. 

Kontinuitet och stabilitet är kända faktorer för framgångsrika förskolor. I analys beror det goda 
resultatet på hög andel legitimerad personal samt rektorer och personal med lång erfarenhet och som 
varit i verksamheten under lång tid. 

Under året har rektorerna arbetat för att öka likvärdigheten mellan kommunens förskolor, genom 
gemensamma planeringar och gemensam kompetensutveckling. 

  

Förskoleklass, grundskola och fritidshem 

I förskoleklassen, grundskola och på fritidshemmet har lärarna arbetat på flera olika sätt med att 
utveckla eleverna så att de når en så hög måluppfyllelse som möjligt inom samtliga målområden. Ett 
av skolans fokusområden under året har varit betyg och bedömning. Det har bland annat resulterat i 
ett nytt arbetssätt kring sambedömning av de nationella proven. Då de nationella proven har ställts in 
på grund av Covid 19, har detta arbete inte kunnat genomföras under 2020, men förväntas genomföras 
under 2021. 

Under våren hade lärare kompetensutveckling tillsammans med gymnasiet som handlade om 
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ämnesfördjupning med fokus på innehåll, betyg och bedömning. Under hösten handlade 
ämnesfördjupningen om olika pedagogiska inriktningar; matematikutvecklande arbetssätt, 
språkutvecklande arbetssätt inom alla ämnen, inflytande och delaktighet samt tydliggörande 
pedagogik. Detta arbete leds av förvaltningens förstelärare. 

Alla skolor har en plan mot diskriminering och kränkande behandling där de presenterar skolans 
värdegrund, förebyggande arbete för att motverka diskriminering och kränkande behandling samt 
följer upp och analyserar tidigare arbete. Eleverna har varit delaktiga i upprättandet av planen och i 
utvärderingen av tidigare läsårs plan. 

Flera skolor har arbetat med Specialpedagogiska lyftet. 

Enligt undersökningar upplever sig eleverna förhållandevis trygga. 83% av eleverna i åk 2 upplever sig 
trygga, vilket har sjunkit från föregående år. Detta samt studiero, som hänger samman med trygghet, 
är områden som förvaltningen arbetar med. 84% av eleverna i åk 5 upplever sig trygga och 85% av 
eleverna i åk 9 upplever sig trygga, vilket är en ökning från föregående år. 

  

Årskurs 6 

År 
Elever med lägst betyget E i svenska, 
andel (%) 

Elever med lägst betyget E i 
matematik, hemkommun, andel 
(%) 

Elever med lägst betyget E i 
engelska, hemkommun, andel 
(%) 

 
Kommunala 
skolor 

hemkommun 
Kommunala 
skolor 

hemkommun 
Kommunala 
skolor 

hemkommun 

2018 94,5 94,3 92,7 93,2 95,1 93,8 

2019 93,2 93,3 91,9 92,1 95,3 93,3 

2020 91,4 88 (inkl sva) 89 88,6 87,7 87,3 

 

Öckerö kommun följer den trend som finns i riket, men ligger i genomsnitt över riket. 

  

Årskurs 9 

År 

Betygmedelvärde –  

Kommunala skolor 

Genomsnitt (17 
ämnen) 

Betygmedelvärde 
– Hemkommun 

Genomsnitt (17 ämnen) 

Elever som uppnått 
kunskapskraven i alla 
ämnen, andel (%) 

-Kommunala skolor 

 

Elever som är behöriga 
till yrkesprogram, andel 
(%) 

Kommunala skolor 

 

2018 230,6 234 82,1 89 

2019 243,3 242 88,2 95 

2020 233,7 232 80,9 88,2 
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Kommunens läge, grundskola 

  

 

Kommunens läge i förhållande till de 10 % kommuner som har bäst (positiv referens) respektive 
sämst (negativ referens) resultat, för varje nyckeltal. (Källa: Kolada.se) 

  

Grundsärskola 

Inom grundsärskolan sker mycket samverkan mellan pedagoger och assistenter. Verksamheten 
präglas av trygghet och delaktighet där barnens och elevernas framsteg, noteras och utvecklas vidare. 

Undervisningen fokuserar på barnens kommunikationsförmåga. Som stöd i undervisningen används 
bilder och tecken. 

Verksamheten präglas av en stor respekt för den tid barnen och eleverna behöver för att utvecklas. 
Vidare krävs av verksamheten att den ger ett stort mått av omsorg. 

  

Gymnasiet 

Gymnasieelever med examen inom 4 år i Öckerö kommun (elever folkbokförda i kommunen) ligger på 
samma nivå som 2019, dvs. 78,1% 2020. Däremot sjunker genomsnittligt betygspoäng efter avslutad 
gymnasieutbildning i hemkommun från 14,4 (2019) till 13,8 (2020). 

  

Genomsnittligt betygspoäng efter avslutad gymnasieutbildning på Öckerö seglande gymnasieskola är 
15,9. Gymnasieelever med examen inom 4 år på Öckerö seglande gymnasieskola har stigit från 
86,2% 2019 till 89,7% 2020. 

Öckerö seglande gymnasieskola har under 2020 arbetat aktivt med ett projekt som handlar om arbete 
mot våld och kränkande behandling, enligt en specifik metod (Mentors Violence Prevention). Skolan 
har även utvecklat sina uppgifter som eleverna har med sig på sina resor, för att öka måluppfyllelsen. 

Under våren hade lärare kompetensutveckling tillsammans med grundskolan som handlade om 
ämnesfördjupning med fokus på innehåll, betyg och bedömning. Under hösten handlade 
ämnesfördjupningen om olika pedagogiska inriktningar; matematikutvecklande arbetssätt, 
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språkutvecklande arbetssätt inom alla ämnen, inflytande och delaktighet samt tydliggörande 
pedagogik. Detta arbete leds av förvaltningens förstelärare. 

 

Gymnasieskolan har under hösten 2020 arbetat med att organisera skolan för att nå en högre grad av 
likvärdighet. 

Eleverna visar i enkät från GR att de upplever sig trygga, 87%. 

  

Betyg gymnasiet, Öckerö seglande gymnasieskola 

Betygs- 
poäng: 

2020 2019 2018 2017 2016 2015 

NA 16,8 16,7 17,3 16,2 16 16 

SA 16,7 16,3 16,6 16,1 16,3 16,9 

SJ 14,4 14,9 14,3 14,5 14,9 13,4 

Genomsnitt 15,9 16,2 16,3 15,8 15,9 16,1 

  

  

Vuxenutbildningen 

Vuxenutbildningen i Öckerö kommun har ett samarbetsavtal med såväl hela Göteborgsregionen som 
med Göteborgs kommun. Avtalen ger bosatta i Öckerö kommun tillgång till de utbildningar och kurser 
som erbjuds inom ramen för respektive avtal och handlar om såväl hela yrkesutbildningar, 
valideringar som enstaka kurser inför kommande studier vid universitet och högskola. För nyanlända 
erbjuds SFI-utbildningar och yrkesutbildningar med språkstöd. Det stora utbudet av kommunal 
vuxenutbildning gör att de flesta önskemål om vuxenutbildning kunnat uppfyllas. 

 

Lärvux 

På Lärvux, som är en del av vuxenutbildningen, använder eleverna digitala hjälpmedel i större 
utsträckning än tidigare. Vid presentation av praktiska problem visar eleverna större tillit till sin egen 
förmåga. Verksamheten har anpassat arbetsmaterial så att det passar syfte och mål med kurserna, 
eleverna får också vara med och styra arbetssätt och innehåll. 

  

  

Centrala elevhälsan 

Den centrala elevhälsans arbete genomsyrar stora delar av verksamheten, och arbetar främjande, 
förebyggande och åtgärdande. Den centrala elevhälsan har haft som mål att arbeta mer främjande, och 
ett resultat är att Centrala elevhälsan planerade ett hälsofrämjande arbete i årskurs 7-9 på både 
Brattebergskolan och Hedens skola under läsåret 18/19, med start vt 2020. Detta arbete har inte 
kunnat genomföras på grund av Covid 19. 

Centrala elevhälsan har använt en elevhälsomodell där elevhälsan tillsammans med skolans personal 
arbetar på ett mer förebyggande sätt som ska gynna alla elever på skolan, på flera enheter. 

Den Centrala elevhälsan har inrättat en samordningsfunktion för nyanlända i skolan. Uppdraget 
innebär att samordna resurser och funktioner, bland annat samverkan med etableringsenheten. 

Hälsofrämjande aktiviteter används i verksamheten för att öka barn och ungas välbefinnande. 
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Kulturskolan 

Det systematiska kvalitetsarbetet, som inte är lagstadgat för Kulturskolan, bidrar till ett utvecklande 
arbete med att förebygga, förbättra och förändra genom ett kontinuerligt förbättringsarbete där all 
personal och ledning är delaktiga och engagerade. 

Kulturskolan har 2020 arbetat med tre fokusområden i linje med den statliga kulturskoleutredningen 
(En inkluderande kulturskola på egen grund SOU 2016:69). Breddning av konstområden, Inkludering 
och tillgänglighet samt Pedagogisk utveckling. Ett pågående projekt handlar om digitalisering inom 
filmskapande. Kulturskolan har genom statligt bidrag, Kulturskolebidraget, kunnat bredda sin 
verksamhet med bland annat bild och form samt anpassad kurs för barn med särskilda behov. 

På grund av Covid 19 har mycket av undervisningen genomförts digitalt. Detta har lett till en ökad 
kompetens kring digitala verktyg, men också lett till svårigheter för elever och lärare. 

  

Familjecentralen 

Familjecentralen startade 2019 och följer en fyraårsplan för uppbyggnad. Arbetet följer planen. 

Familjecentralen Navet är en mötesplats för familjer, blivande och nyblivna föräldrar med barn 0-6 år 
i Öckerö kommun. Verksamheten är en samverkan mellan Öckerö kommun och primärvården (Hönö 
vårdcentral, Närhälsan Öckerö vårdcentral och Barnmorskegruppen). 

Målet med verksamheten är att utifrån hela familjens livssituation främja en god hälsoutveckling hos 
barn och föräldrar. 

På grund av Covid 19 har familjecentralen anpassat sin verksamhet, den öppna förskolan har även 
under perioder varit stängd för besökare. 

4 MÅL 

4.1 Måluppfyllelse 

Självfinansieringsgraden på gymnasieskolan skall öka 

Satsningar: 

Starta ekonomiprogram med idrottsprofil, hösten 2020 

 

Kommentar 

P.g.a. för få sökande startar inte ekonomiprogrammet ht 2020. Gymnasieskolan kommer återigen att 
erbjuda programmet inför 2021. Självfinansieringsgraden har ökat, trots att programmet inte startade. 
Detta på grund av minskade kostnader påverkade av Covid 19. 

Andelen arbetad tid som utförs av tillsvidareanställda skall öka 

Satsningar: 

- Se över organisationen så att behovet av timanställda minskar 

 

Kommentar 

En handlingsplan för heltidsresan inom BUF i Öckerö kommun har arbetats fram och en del av det 
arbetet är att minska behovet av timanställda vikarier. 
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Andelen nyanlända som arbetar eller studerar efter etableringsperiodens slut skall uppgå till 

minst 60% 

 

Kommentar 

Förvaltningen samarbetar med etableringsenheten och har erbjudit arbetstillfällen i förvaltningen. 

Frisknärvaron bland kommunens medarbetare skall öka 

Satsningar: 

- Komplettera yrkeskategorier för att minska administrationen för chefer/specialister 

 

Kommentar 

Förvaltningens stöd har utvecklats. Administrationen runt chefer är säkerställd. Frisknärvaron har 
inte ökat, men i år är det svårt att mäta målet p.g.a. Covid 19. 

Valfriheten inom förskola och barnomsorg ska öka, 2020 

Satsningar: 

- Arbeta med organisationen av verksamheten för att skapa en mer likvärdig förskola 
- System för enskild pedagogisk omsorg, dagbarnvårdare 

 

Kommentar 

Valfriheten inom förskola har minskat på grund av effektiviseringar och omorganisation. Däremot har 
likvärdigheten mellan förskolorna ökat och rektorerna har ett samarbete, som förvaltningen arbetar 
för ska bli än starkare. Förskolan har säkerställt ett övergripande arbete med IKT och nyanlända i 
förskolan. 

  

Det finns i dagsläget inget system för enskild pedagogisk omsorg. 

Trafiksäkerheten i kommunen ska förbättras 

Satsningar: 

- Öka kunskapen och medvetenheten bland föräldrar och ungdomar kring trafiksäkerhet 

 

Kommentar 

Pågående arbete genom att informera på föräldramöten, samt anordna trafikvandringar på skolorna. 

Elever har förbättrade förutsättningar för fortsatta studier, 2020-2024 

Satsningar: 

- Utveckla arbetet med skola/arbetsliv 
- Se över organisationen för att frigöra tid för lärarna 
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- Utveckla undervisningen - både lärmiljön, pedagogiken och tillgängligheten 
- Öka samordningen kring de nyanlända 

 

Kommentar 

Förvaltningen har arbetat med att stärka strukturer på flera skolenheter för att utveckla samverkan 
samt kompetensutveckling. Det finns en upparbetad form för nyanlända, Välkomsten, där samordning 
ligger till grund. I dagsläget är Välkomsten inte i bruk på grund av minskat behov. Arbetet mellan 
skola och arbetsliv har varit svårt under året på grund av Covid 19. 

Barn och elever får det stöd de behöver av kommunen för ett ökat välbefinnande, 2020-2024 

Satsningar: 

- Arbeta med det förebyggande elevhälsoarbetet 
- Etablera och utveckla samverkan mellan fritid&kultur/skola/socialtjänst 
- Utveckla Familjecentralen till en mötesplats för föräldrar och barn o-6 år. 

 

Kommentar 

Målet har stärkts genom olika insatser. Förvaltningen har arbetat med att stärka det förebyggande 
elevhälsoarbetet genom olika utbildningar, projekt, och modeller, som till exempel projektet "Ökad 
skolnärvaro", "Skilda världar" och Elevhälsomodellen. 

Målet har stärkts ytterligare i form av att flera olika samverkansplattformer har etablerats, tex projekt 
"Ökad skolnärvaro", men även redan befintliga grupper har stärkts, till exempel har Barn- och 
ungdomsgruppen fått en tydligare struktur. 

Familjecentralen är en verksamhet som är igång, och som utvecklas fortlöpande vid behov över sikt. 

  

5 EKONOMISK KOMMENTAR 

Utfall efter december visar ett resultat på -1 472 tkr jämfört med budget. 

Det negativa resultatet jämfört mot budget beror framförallt på nedanstående avvikelser: 

 Grundskolan -7 631 tkr 
F - 6 skolorna har svårt att klara budget. Svårigheter att följa upp kostnaderna p.g.a. att 
organisationen ändrats under året. Kostnaden för köpta platser är 2 283 tkr mer än 
budgeterat. Höga kostnader relaterade till sjuktalen. Korttidsfrånvaro ersätts av bidrag 
relaterat till Covid 19. Däremot är långtidsfrånvaron inte bidragsrelaterad. 
Långtidssjukrivningar har ökat under hösten. 

 Obligatorisk särskola -1 094 tkr 
Resurskrävande elever vilket ha inneburit högre bemanning än budgeterat. 

 Underskottskompensation till fristående skolor -436 tkr 

 

Positiva avvikelser, som väger upp delar av de negativa: 

 Gymnasiesärskola +1 196 tkr 
Två platser som upphör. Minskade kostnader för skolskjuts till följd av Covid 19. 

 Gemensamt BOU +6 233 tkr 
Aktiviteter som inte kunnat genomföras p.g.a. Covid 19. 
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Utfallet är en försämring mot föregående prognos med 3 438 tkr. Förändringen förklaras av: 

 Kostnaden för lokaler i grundskolan har felaktigt belastat förskolan. 

 Personalkostnader på fritidshemmen, i grundskolan F - 6 och i den obligatoriska särskolan. 
Försenad löneöversyn där vi inte visste utfallet har påverkat resultatet. 

 Lokalhyra på Björkö för december, som inte var budgeterad. Förvaltningen fick tillträde till 
nya lokalen en månad tidigare än planerat. 

Prognosen på enhetsnivå visas nedan. Där syns att organisation för F-6 på Fotö och Hönö gett viss 
effekt. F-6 på Björkö, Hälsö, Rörö och Öckerö har svårt att klara verksamheten p.g.a. vikande 
elevunderlag. 

I och med flytt av Lärcentrum (f.d. Roses) från Bratteberg F - 6 till Heden 7 - 9 och  Lärvux från CEH 
till Vux så har kostnaderna för hösten flyttats, men inte budgeten. På totalen blir det samma resultat, 
men påverkar resultatet på enheterna. Innebär en förbättring för Bratteberg F - 6 och CEH och en 
försämring för Heden 7 - 9 och Vux. 

   Budget Prognos oktober Bokslut 2020 
Avvikelse, 
december 

BUF förvaltning 20000 56 287 53 308 53 917 2 370 

CEH 20100 17 057 15 239 15 334 1 723 

Heden F-6, 
Särskola 

20210 21 847 22 303 22 964 -1 118 

Heden 7-9, 
Lärcentrum 

20215 21 047 21 703 21 811 -765 

Bergagård F-6 20220 22 012 22 599 23 733 -1 720 

Fotö fsk, F-3 20225 7 838 7 010 7 018 821 

Förskolor Hönö 20230 14 800 14 433 14 602 198 

Björkö Fsk, F-6 20240 19 771 20 611 20 936 -1 165 

Förskolor 
Öckerö 

20250 18 028 17 550 17 313 715 

Bratteberg 1-6, 
Hälsö F-6 

20260 18 385 18 929 19 005 -619 

Bratteberg 7-9 20281 24 801 24 887 25 133 -333 

Kompassen F-6, 
Rörö fsk, F-3 

20290 16 432 17 409 18 474 -2 042 

Kulturskolan 21100 2 469 2 469 2 458 12 

ÖSGy 21200 2 369 1 931 1 480 889 

Vux 21220 6 417 6 614 5 981 436 

Gymn Öö elever, 
skolskjuts 

21230 61 635 62 234 62 508 -873 

Summa  331 194 329 408 332 666 -1 472 

  

Resultaträkning 

  Bokslut 2020 Budget 2020 Diff Bokslut 2019 Bokslut 2018 

Intäkter      

Taxor och avgifter -7 869 -8 733 -864 -8 655 -8 648 

Övriga intäkter -84 305 -79 328 4 977 -80 932 -77 873 

Summa intäkter -92 174 -88 061 4 113 -89 587 -86 521 
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  Bokslut 2020 Budget 2020 Diff Bokslut 2019 Bokslut 2018 

Kostnader      

Personalkostnader 202 396 193 784 -8 612 201 148 198 630 

Entrepr o köp av vht 105 057 102 555 -2 502 105 623 98 939 

Övriga kostnader 114 923 120 285 5 362 118 238 113 285 

Kapitalkostnader 2 465 2 631 166 2 494 2 578 

Summa kostnader 424 840 419 255 -5 585 427 503 413 432 

Resultat 332 666 331 194 -1 472 337 916 326 911 

5.1 Barn- och utbildningsnämnden 

Resultat per verksamhet 

  Bokslut 2020 Budget 2020 Diff Bokslut 2019 Bokslut 2018 

Nettokostnad, tkr      

100 Nämndsverksamhet 803 829 26 877 762 

310 Stöd till studieorg 0 0 0 270 270 

320 Bibliotek 236 229 -7 71 -215 

330 Kulturskola 2 458 2 469 12 2 438 2 456 

400 Öppen förskola 432 288 -144 390 268 

407 Förskola 63 091 62 943 -148 68 800 64 361 

425 Fritidshem 9 984 9 668 -316 11 119 11 241 

435 Förskoleklass 5 498 5 122 -376 5 204 4 872 

440 Grundskola 166 953 159 322 -7 631 159 112 157 256 

443 Obligatorisk särskola 8 007 6 913 -1 094 7 867 7 524 

450 Gymnasieskola 66 271 66 557 287 70 154 65 251 

453 Gymnasiesärskola 4 756 5 952 1 196 5 726 5 325 

470 Grundl vuxenutbildning 247 300 53 228 118 

472 Gymn vuxen o påb.utbil 2 338 2 114 -224 2 067 2 230 

474 Särvux 1 331 1 386 55 1 321 1 323 

476 Svenska för invandrare 1 393 2 000 607 2 002 1 847 

490 Gemensamt BoU -1 130 5 103 6 233 273 2 022 

Summa Nettokostnad, tkr 332 666 331 194 -1 472 337 916 326 911 

      

5.2 Uppföljning av beslutade åtgärder 

Åtgärder 
Beslutat 

belopp (tkr) 
Status Kommentar 

    

Summa beslutade åtgärder    
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6 INVESTERINGAR 

Barn- och utbildningsnämnden har en investeringsbudget för 2020 på 5 471 tkr. 

Investering på Hedens förskola hamnar på +942 tkr av de 1 000 tkr som var avsatta. Detta beroende 
på att förskolan inte är klar förrän våren 2021 och först då kan inventarierna inhandlas. 

Investeringsbudget för Björkö skola är 7 000 tk, uppdelad 2020 och 2021. Under 2020 har 
investeringen uppgår till 4 598 tkr. 

6.1 Sammanställning 

Investeringsrapport 

  Bokslut 2020 Budget 2020 Diff 

Nettokostnad, tkr    

Barn- och utbildningsnämnden 5 043 5 471 428 

Summa Nettokostnad, tkr 5 043 5 471 428 

7 KÖP AV VERKSAMHET 

Barn- och utbildningsnämnden har en stor andel barn i andra huvudmäns förskoleverksamhet. 
Nämnas kan bland annat följande verksamheter i Öckerö kommun: 

 Betelförsamlingens skolstiftelse, 

 Föräldrakooperativen Björkdungen, Nästet och Sjöstjärnan och Öckerö församling. 
Kommunen har också barn i Göteborgs stads förskoleverksamhet. 

Öckerö kommun finansierar en fristående skola, Betelskolan. Här bedrivs fritidshemsverksamhet och 
grundskoleverksamhet från förskoleklass till årskurs 9. Kommunen köper också skolplatser från andra 
kommuner som tex. Göteborg samt i fristående skolor som Samskolan, Prolympia och Magelungen. 

Kommunen köper gymnasieplatser från andra kommuner och fristående gymnasieskolor via 
samverkansavtalet inom GR och köper platser på Vux i Göteborg via vårt avtal. 

Kommunens inköp av verksamhet var 105 057 tkr 

 

8 BARNBOKSLUT 

8.1 Viktiga beslut och satsningar som påverkat barn och ungdomar 

Alla beslut i BUN påverkar barn och unga i olika grad. Några beslut att redovisa är: 

  

 Omorganisation. På grund av demografiska och budgetmässiga anledningar har 
nämndsarbetet under 2020 i hög grad präglats av en omorganisation av såväl förskola som 
grundskola. Omorganisationen syftar till att på bästa sätt kunna använda de ekonomiska 
medel som nämnden tilldelats. 

  

 En ny, övergripande plan för arbetet med Studie- och yrkesvägledning har antagits för att på 
ett bra sätt kunna förbereda eleverna i Öckerö kommun för fortsatta studier och ett 
kommande yrkesliv. 
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 De regler för skolskjuts som finns för grundskolan och särskolan, har under året reviderats för 
att tydliggöra vilka regler som gäller. 

  

 Nämnden har också antagit nya regler för skolplacering i grundskolan, så att dessa ska bli så 
tydliga och rättvisa som möjligt. 

  

8.2 Vilka möjligheter har barn och unga att få inflytande över beslut som rör 

dem? 

Barn och unga har möjlighet att vara delaktiga och få inflytande över beslut som rör dem genom olika 
sätt: 

• Formellt via klassråd, elevråd 

• Informellt via samtal och diskussioner 

• Vid individuella utvecklingssamtal och planering av individuella utvecklingsplanen 

• Via samverkan med ansvariga politiker inom ramen för arbetet med demokratiforum 
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TJÄNSTESKRIVELSE 
Barn- och utbildningsnämnden 

 

Handläggare: Malin Fogelström, verksamhetsutvecklare  
Ärende: Verksamhetsplan och intern kontrollplan  
Diarienummer: BUN 0008/21 

 

Verksamhetsplan och intern kontrollplan 
 
Förslag till beslut 

1. Barn- och utbildningsnämnden godkänner den framtagna interna kontrollplanen. 

2. Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen om verksamhetsplan 2021. 

Ärendet (sammanfattning) 
Barn- och utbildningsförvaltningen har sammanställt en verksamhetsplan inklusive en 
intern kontrollplan. Syftet är att verksamheten ska ha en plan att följa för att uppnå mål och 
uppdrag samt i enlighet med den interna kontrollplanen kontrollera att åtgärder för 
riskminimering verkställs.  
 
Beredning 
Varje år formulerar barn- och utbildningsförvaltningen en verksamhetsplan som dels syftar 
till att beskriva förutsättningar för verksamheten så som lagar, strategier, planer policys etc. 
men som också syftar till att vara ett strategiskt dokument där förvaltningen kan beskriva 
viktiga strategiska utmaningar samt hur förvaltningen ska arbeta med dessa.  
 
Genom riskanalys har förvaltningen prioriterat tre utmaningar och viktiga strategiska 
områden. För 2021 är dessa: resursfördelning och ekonomi, kompetensförsörjning samt 
likvärdighet.  
 
I verksamhetsplanen beskrivs hur förvaltningen ska arbeta för att stärka arbetet inom dessa 
områden. Som en del av verksamhetsplanen finns också den interna kontrollplanen som 
barn- och utbildningsnämnden beslutar om. Den interna kontrollplanen är en 
riskbedömning på de uppgifter som finns i uppdragshandlingen för barn- och 
utbildningsnämnden.  
 
Ekonomi 
Kan få ekonomiska konsekvenser om riskerna inträffar. 
 
Jämställdhetsperspektiv och andra diskrimineringsgrunder  
Verksamhetsplanen och den interna kontrollplanen är utformad utifrån ett 
jämställdhetsperspektiv. 
 



 
 

 

Barnrättsperspektiv 
Verksamhetsplanen är utformad utifrån ett barnrättsperspektiv. 
 
Bedömning 
Ingen bedömning nödvändig. 
 
Expediering av beslut 
Katarina Lindgren, skolchef 
Malin Fogelström, verksamhetsutvecklare 
 
 
 
 
Underskrift av berörd chef 
 
Katarina Lindgren 
Skolchef 
 
 



Intern kontrollplan 2021 
 

 

Område Risk Åtgärd Ansvar Kontrollmoment Frekv. tid Ansvar Rapport till 

Inom alla 
verk-
samheter 

Svårt att 
rekrytera och 
behålla behörig 
personal 

Fortsatt arbete 
med en attraktiv 
arbetsplats, samt 
heltidsresan. 

Skolchef  
Följa personals 
arbete kring 
heltidsresan.  

Enligt 
plan 

Kvalitets-
utvecklare 

Barn- och 
Utbildnings-

nämnden 

Inom alla 
verk-
samheter 

Höga 
sjukskrivningstal 

Analysera 
orsaker 

Skolchef 
Uppföljning 
personalhälsa 

Kvartals-
vis 

HR-
specialist 

Barn- och 
Utbildnings-

nämnden 

Förskola 
och 
Grund-
skola  

Sjunkande barn- 
och elevantal 

Anpassa 
organisation 

Skolchef i 
samråd 
medrektorer 

Regelbundna 
verksamhetsmöten 

Inför 
läsårsstart 

Skolchef 
Barn- och 

Utbildnings-
nämnden 

Grund-
skola 

Höga kostnader 
på grundskolan. 
Svårighet att 
hålla budget. 

Implementera 
omorganisation 

Skolchef i 
samråd 
medrektorer 
och ekonom 

Uppföljning enligt 
ekonomiska 
styrprinciper. 

Uppföljnin
g en gång 
per 
månad 
med 
skolchef 
och 
ekonom. 

Ekonom 
Barn- och 

Utbildnings-
nämnden 

Grund-
skola 

Bristande 
likvärdighet i 
bedömning.  

Utarbeta plan. 
Arbetamed 
sambedömning 
mellan skolorna, 
för att öka 
likvärdigheten 
samt 
rättssäkerheten.  

Rektorer 
Följa plan. 
Uppföljning  

Kvartals-
vis 

Rektorer Skolchef 

Grund-
skolan 
Gymn-
asiet 

Ändrade kurs- 
och ämnesplaner 

Utföra och 
genomföra plan 
”Implementera 
ändrade kurs- 
och 
ämnesplaner” på 
huvudmannanivå 
samt på 
enhetsnivå. 

Kvalitets-
utvecklare, 
rektorer 

Uppföljning enligt 
plan ”Implementera 
ändrade kurs- och 
ämnesplaner” 

Regelbun
det 

Kvalitets-
utvecklare 

Skolchef 

Grund-
skolan 
Gymn-
asiet 

Elevers frånvaro; 
högfrånvaro 
bidrar till lägre 
måluppfyllelse.  

Tillsätta 
arbetsgrupp som 
tar fram metoder 
och rutiner kring 
åtgärdande och 
förebyggande 
arbete, i 
samverkan med 
socialförvaltning
en. 

Skolchef 
Regelbundna 
styrgruppsmöten 

Kvartals-
vis 

Projekt-
ledare 

Barn- och 
Utbildnings-

nämnden 

Fritid och 
kultur 

Ny tillhörighet i 
Barn- och 
utbildningsförvalt
ningen. 

Följa plan, hitta 
formerna samt 
göra 
uppföljningar 
gemensamt. 

Skolchef Uppföljning 
Kvartals-
vis 

Skolchef 
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Handläggare: Patrik Finn 
Ärende: Tillsyn av fristående förskolor 
Diarienummer: BUN 0077/20 

 

TILLSYN FRISTÅENDE FÖRSKOLOR 
 
Förslag till beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att tillsyn av de fristående förskolorna 
Betels förskola, föräldrakooperativet Björkdungen, Svenska kyrkans förskolor, 
föräldrakooperativet Sjöstjärnan, samt föräldrakooperativet Nästet genomförs 
under läsåret 20/21. I samband med denna regelbundna tillsyn genomförs också 
Ägar- och ledningsprövning. 
 
Ärendet  
Öckerö kommun har ansvaret för att genomföra tillsyn av de fristående förskolor 
som finns inom kommunen. Syftet är att försäkra sig om att barn i förskolan får en 
verksamhet som uppfyller de krav som finns för verksamheten. För att se till att 
styrelserna för respektive verksamhet besitter den kompetens som krävs för att 
uppfylla dessa krav genomförs även en Ägar- och ledningsprövning. 
 
Beredning 
Enligt Skollagen 26 kap 4§ (2010:800) är en kommun tillsynsmyndighet för de 
fristående förskolor som har godkänts och har fått rätt till bidrag. Syftet med 
tillsynen är dels att verka förebyggande och lämna råd och vägledning, men också 
att kontrollera att kraven i författningarna efterlevs. Kommunen ska vid tillsynen 
bland annat bedöma personalens utbildning eller erfarenhet, förskolechefens 
ansvar, barngruppernas sammansättning, lokaler och miljö samt att verksamheten 
arbetar enligt läroplan och andra styrdokument till exempel när det gäller lärande 
och utveckling, säkerhet och omsorg, barn i behov av särskilt stöd och 
föräldrasamverkan. Även huvudmannens och enhetens systematiska kvalitetsarbete 
(uppföljning, planering och utveckling), deras stadgar och rutiner, samt efterlevnad 
av kommunala riktlinjer ska granskas. Tillsyn genomförs genom besök i 
verksamheten, genom intervjuer och skriftlig information om verksamhetens 
förutsättningar och innehåll. 
 
Resultatet av tillsynen presenteras i en tillsynsrapport för respektive fristående 
förskola. Om det vid tillsynen har framkommit att kraven inte följs kan 



 
 

 

tillsynsmyndigheten ingripa mot huvudmannen med förelägganden om att vidta 
åtgärder för att avhjälpa bristerna. Ett föreläggande ska ange de 
åtgärder som tillsynsmyndigheten anser nödvändiga. Vid allvarliga 
missförhållanden, eller om förelägganden inte följts, får tillsynsmyndigheten 
återkalla ett godkännande eller ett beslut om rätt till bidrag. 
 
Sedan den 1 januari 2019 gäller nya bestämmelser i skollagen, vilka innebär att 
kommunen ska göra ytterligare bedömningar i sin godkännandeprövning och tillsyn 
av fristående förskolor och vissa fristående fritidshem. Bestämmelserna innebär nya 
krav på insikt och lämplighet samt skärpta krav på den enskildes ekonomiska 
förutsättningar att bedriva verksamhet. Syftet med den nya lagstiftningen är att den 
som vill bedriva fristående verksamhet ska ha förutsättningar att bedriva 
verksamheten långsiktigt och med god kvalitet. De nya bestämmelserna gäller inte 
pedagogisk omsorg.  
 
 
Ekonomi 
Tillsyn och ägar- och ledningsprövningen genomförs inom ramen för Barn- och 
utbildningsförvaltningens ordinarie verksamhet. Den Ägar- och ledningsprövning 
som genomförs på de befintliga fristående förskolorna är inte förknippat med någon 
kostnad. 
 
Jämställdhetsperspektiv och andra diskrimineringsgrunder  
Jämställdhetsperspektivet är centralt vid tillsyn. 
 
Barnrättsperspektiv 
Barnrättsperspektivet är centralt vid tillsyn. 
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BALANSLISTA 2021 
BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN, ÖCKERÖ KOMMUN 
 
 
 
ÄRENE     HANDLÄGGARE 

 

BUN 2021-02-03 

Deadline handlingar: onsdag 20 januari 2021 
Beredning: måndag 25 januari 2021 DIGITALT  
Utskick kallelse: onsdag 27 januari 

Beslutsärenden 
Årsbokslut      Ingela & Katarina  
Verksamhetsplan info    Malin Fogelström 
Intern kontrollplan    Malin Fogelström 
Tillsynsomgången för de fristående förskolorna  Patrik Finn 
 
Information 
Nyckeltal      Cecilia L.  
Skolchefen informerar    Katarina Lindgren 
Förskoleplanering    Louise Nordenberg Cena 
Rapport GR     Ordf och skolchef 
Kvalitetsarbete     Malin Fogelström 
Info om kultur o fritid    Christer och Eivor 
Frånvarorapportering Q4 2020   Klara Ivarsson 

 

BUN 2021-03-17 

Workshop  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ärenden som återkommer vid varje sammanträde: 

Redovisning av delegationsbeslut    Jacob Österlund 
Skolchefen informerar    Skolchef 
Förskoleplanering (vid behov) (mer ingående i maj)  Louise Nordenberg Cena 
Rapport GR     Ordf och skolchef 
Rapporter om kränkande behandling    
Kvalitetsarbete (vid behov)    Malin Fogelström 
Balanslista     Bifogas kallelsen 
   
Sammanställning/statistik av rapporter om kränkande behandling 2 gånger per år (juni och december) 
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