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KTS-salen, Viadidakt, Drottninggatan 18, klockan 13-15.15
Öppet för allmänheten

Beslutande

Johan Söderberg ordf. (S), Fredrik Ahlman 1:e vice ordf. (M), Ann-Charlotte Olsson 2:e
vice ordf. (C ), Ewa Fager (S), Tommi Lycke (S), Martina Henke (S), Håkan Björndahl (S),
John-Erik Nyman (L), Marian Loley (KD), Ingvar Larsson (SD)

Beslutande
ersättare

Anette Larsson-Fredriksson (S), Bo Sivars (M), Ismail Abukar (MP)

Ersättare

Abdikarim Haji Osman (S), Linda Rosenlund (S), Milos Smitran (M), Leif Strand (C ),
Göran Svenningson (V)

Övriga
deltagande

Helene Björkqvist förv.chef, Agneta Svallin sekr., Johanna Siverskog ekonom,
Ola Stenliden verks.chef, Helena Lindkvist förskolechef, Dennis Björkholm pedagog
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§ 36

Inledning / Information
Allmänhetens frågestund
Inga frågor inlämnade till dagens sammanträde.
Dagordning
Utsänd och föreslagen dagordning godkänns.
Demokratiarbete i förskolan
Helena Lindkvist förskolechef Förskolor Syd 1 och Dennis Björkholm pedagog
Borgens förskola, berättar om demokratiarbete i förskolan.
För att yngre barn ska kunna ha inflytande över sin egen vardag och få sina röster
hörda gäller det att det finns närvarande och lyhörda pedagoger. Pedagogerna måste
observera och dokumentera det barnen gör och leker för att kunna veta vad barnen
intresserar sig för och kunna anpassa verksamheten efter dessa intressen.
Arbetet med att förebygga en trygg förskola kan bland annat ske genom:
• Små barngrupper under större delen av dagen
• Alla pedagoger markerar direkt vi kränkningar
• Tränar barnen att säga stopp och nej till det man inte vill, till exempel ”stopp min
kropp”
• Pedagogerna arbetar utifrån barnens styrkor och lyfter dessa i barngruppen
• Alla barns röster ska höras och synas i den systematiska pedagogiska
dokumentationen
• Pedagogerna ska hjälpa barnen att framföra sina synpunkter i diskussioner
• Pedagogerna motverkar traditionella könsmönster och är medvetna om sitt
förhållningssätt utifrån genustänkande
• Pedagogerna gör trygghetsvandring två gånger per år med barnen och gör
kartläggningar var pedagogerna befinner sig i förhållande till barnen
• Upprättar individuella handlingsplaner och incidentrapporter
Prioriterade mål 2018/19 för Syd 1 (förskolorna Borgen, Trädgården och Karossen) i
undervisningen, sker genom tema ”Hållbar framtid”. Ute på förskolorna blir det
många olika projekt om till exempel insekter, skogens djur, fiskar, vatten, mat, odling
och återvinning. I undervisningen vävs språkutveckling, matematik, naturkunskap
och teknik in utifrån förskolans läroplan. Syftet med temat är att ge barnen möjlighet
att bygga goda relationer med naturen, material och varandra för att skapa en
gemensam tro på en hållbar framtid.
Ett annan prioriterat mål 2018/19 är att pedagogerna ska arbeta utifrån ett
normkritiskt tänkande kring genus.

Ordförandens sign

Justerandes sign
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Gymnasieantagningen
Ola Stenliden, verksamhetschef, redovisar antagningen till gymnasieskolan läsåret
2018/2019.
• Antal elever antagna till nationella program, samt fördelning flickor/pojkar. Flest
elever till programmen ekonomi, vård och omsorg och samhällsvetenskap.
• Antal elever antagna till introduktionsprogram, samt fördelning flickor/pojkar
• Antal elever från andra kommuner i Katrineholms gymnasieskolor
• Antal elever från Katrineholm till gymnasieskolor i andra kommuner
• Antal elever som fått sitt 1:a hands val
• Antal elever antagna till gymnasiesärskolan
Kostnader förskola och skola 2017
Johanna Siverskog ekonom, redovisar statistik över kostnader i förskola och skola
2017 i jämförelse med andra kommuner.
Verksamhetsinformation
Helene Björkqvist förvaltningschef, informerar:
• Bildningsförvaltningen har ansökt om statsbidrag för en likvärdig skola.
Statsbidraget ska användas för att stärka likvärdigheten och kunskapsutvecklingen
i förskoleklasser och grundskolor.
• Bildningsförvaltningen har även ansökt om statsbidrag för hälsofrämjande
skolutveckling. Syftet med bidraget är att stödja en hälsofrämjande skolutveckling
för en ökad måluppfyllelse.
• Sjukhälsotal april till juli bildningsförvaltningens personal.
• Sofia Norén Berglund Forssjö skola är nominerad till Guldäpplet 2018.
Guldäpplet är ett lärarstipendium som delas ut årligen till en eller flera lärare som
förnyat lärandet med stöd av IT i egen undervisning och som inspirerat elever och
kollegor i ett lokalt, kommunalt och gärna även nationellt verksamhetsfält.
Guldäpplet delas ut av Stiftelsen Yngve Lindbergs minne.
• Revisorer kommer att granska bildningsförvaltningens arbete med trygghet och
studiero i grundskolan.
• Elever har deltagit vid anställningsintervjuer av sökande till tjänsten som studieoch yrkesvägledare.
____________________

Ordförandens sign

Justerandes sign
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§ 37

Bildningsnämndens delårsrapport 2018 (BIN/2017:78)
Bildningsnämndens beslut
Bildningsnämnden godkänner upprättad delårsrapport för 2018.
Bildningsnämndens delårsrapport 2018 redovisas som bildningsnämndens
handling 5-2018.
Sammanfattning av ärendet
Bildningsförvaltningens sammantagna bedömning visar på en budget i balans och en
verksamhet med höga men dock sjunkande sjuktal. En högre andel elever blev i år,
jämfört med föregående år, behöriga till gymnasieskolan och en större andel elever
gick i år ut gymnasieskolan med examensbevis. Fortfarande är det dock allt för
många elever som inte blir behöriga till gymnasieskolan. Samtidigt sker allt för
många avhopp från gymnasieskolan och alltför många elever avslutar
gymnasieskolan utan examensbevis.
Ärendets handlingar
•

Delårsrapport 2018, bildningsnämnden

Bildningsnämndens överläggning
Under bildningsnämndens överläggning yttrar sig Helene Björkqvist
förvaltningschef, Johanna Siverskog ekonom och John-Erik Nyman (L).
____________________

Ordförandens sign

Justerandes sign
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§ 38

Ansökan om tillfällig utökning av enskild annan
pedagogisk verksamhet i Katrineholms kommun
(BIN/2017:37)
Bildningsnämndens beslut
Bildningsförvaltningen anser att C Företagets mål och värdegrund överensstämmer
med skollagen (2010:800) samt att lokalen tillåter en tillfällig utökning av placerade
barn.
1. Bildningsnämnden godkänner C Företagets ansökan om att få utöka antal barn
inom pedagogisk omsorg med ett barn under en begränsad period mellan januari
2019 och juli 2019.
Sammanfattning av ärendet
Under våren 2017 fick bildningsförvaltningen ansökan från C Företaget, som är en
ekonomisk förening, om att starta annan pedagogisk verksamhet i form av pedagogisk
omsorg i Katrineholms kommun.
Bildningsförvaltningen fick in nödvändiga underlag från C Företaget och
bildningsnämnden godkände verksamheten för 12 platser.
Våren 2018 fick bildningsförvaltningen ansökan från C Företaget om att utöka
verksamheten från 12 till 16 platser. Utökningen innebär även utökning av anställd
personal. Denna ansökan godkändes inte av bildningsnämnden då lokalen endast har
ventilation i form av självdrag och skulle behövt kompletteras med mekanisk
ventilation.
Hösten 2018 fick bildningsförvaltningen ansökan från C Företaget om att utöka
verksamheten från 12 till 13 platser under en begränsad period mellan januari 2019
och juli 2019.
Ärendets handlingar
•

Ansökan om godkännande att utöka antal platser inom enskild pedagogisk
omsorg i Katrineholms kommun

Bildningsnämndens överläggning
Under bildningsnämndens överläggning yttrar sig Johan Söderberg (S).
____________________

Ordförandens sign

Justerandes sign
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§ 39

Delegationsbeslut
Bildningsnämndens beslut
Bildningsnämnden godkänner redovisningen av delegationsbesluten.
Sammanfattning av ärendet
Redovisning av delegationsbesluten §§2018:23 – 2018:28, som fattats på
bildningsnämndens vägnar med stöd av gällande delegationsordning.
Ärendets handlingar
•

Redovisade delegationsbeslut bildningsnämndens sammanträde 2018-09-25

Bildningsnämndens överläggning
Under bildningsnämndens överläggning yttrar sig Johan Söderberg (S), Göran
Svenningson (V), Helene Björkqvist förvaltningschef, Ismail Abukar (MP) och
John-Erik Nyman (L).
____________________

Ordförandens sign

Justerandes sign
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§ 40

Meddelanden
Bildningsnämndens beslut
Bildningsnämnden godkänner redovisningen av meddelanden.
Sammanfattning av ärendet
Redovisning av inkomna skrivelser och protokoll under perioden 17 augusti till 12
september.
Inga protokoll/mötesanteckningar från områdesråd och programråd har inkommit
under perioden.
Ärendets handlingar
•

Redovisning av inkomna skrivelser och protokoll

____________________

Ordförandens sign

Justerandes sign

