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 Protokoll 

 Kommunövergripande Skolråd    

   Sektor Utbildning 

 

 

Grupp  Kommunalövergripande Skolråd 

Datum  2019-05-13 

Tid  Kl, 18.00-20.00 

Plats  Glan, plan 4 – Kommunhuset Finspång 

 

Deltagare  Frida Granath, utbildningsråd 

Inge Jacobsson, oppositionsråd 

  Emma Sandin, Verksamhetschef 

  Cathrine Jerrhage, Verksamhetschef 

  Jenny Söderström, sekreterare  

  Gabriel Olsson, Svälthagsskolan 

  Johanna Bergstrand, Hällestads skola 

  Maria Heinmerth, Rejmyre skola 

  Åsa Gustavsson Rejmyre skola 

  Patrik Sivesson, Viggestorpsskolan 

 

   

 

Nr   Ärenden  

1. Ordförande öppnar mötet 

Var och en presenterar sig kort med namn och skola. 

 

2. Anmälda övriga frågor 

1) Inga anmälda frågor har inkommit. 

2) Representanter från Rejmyre meddelar att inbjudan inte nått alla. 

Inbjudan har gått ut till rektor för respektive skola med information 

om att två representanter från varje skola är välkomna. 
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3. Föregående protokoll  

1) Svälthagsskolan framför åsikter om skolgården på Svälthagen, de 

ifrågasätter kommunens satsningar? 

- I budgeten finns investeringspengar, dessa pengar är dock till 

hela kommunen och därför har enskild skola inte kunnat svara 

på hur mycket pengar varje skola är tilldelade. Sektor utbildning 

arbetar centralt med en investeringsplan och berörd kommer att 

bjudas in till nästa möte för att informera. 

2) Cykelvägen i Hällestad, hur blir det? Det ska finnas ett ärende i 

detta men vi har inte hört något. 

- Kommunen håller på att se över gång och cykelbanor till 

kommunens skolor. 

 

4. Information kring närvaroplan - Isabelle Wikström, CBEH 

1) Se bifogad power point som beskriver presentationen kring arbetet 

kring Närvaroplanen (bilaga 1). 

Närvaroarbete börjar genom att upptäcka och uppmärksamma 

frånvaron för att kunna samtala med eleven i ett första skede. 

Följande bokas möten in där man kartlägger orsaker och vad för 

insatser som behövs.  

Utredning, uppföljning och fördjupade insatser sätts sedan in om 

närvaron inte ökat sedan första insatserna påbörjats.  

I ett fjärde steg anmäler rektor till huvudman där det görs en ny 

utredning för att djupare kunna arbeta med bristen på närvaro. 

Hällestad skola önskar att denna information tas upp på exempelvis 

skolans föräldramöten, att bjuda in CBEH som informerar om 

närvaro/frånvarorutinerna. CBEH besvarar att de gärna kommer ut i 

skolorna och informerar. 
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Representant från Viggestorp frågar hur frånvarostatistiken mäts.  

- Registreringen sker genom Skola24, det är grunden för hur 

frånvaro/närvaro kan mätas. Verksamhetschef meddelar att 

frånvarohanteringen finns med som en punkt i skolornas 

systematiska kvalitetsarbete. 

 

5. Rapporter från respektive skolråd 

1) Hällestad Ny rektor 

Det kommer väldigt mycket barn och skolan är trång. 

Finns det någon plan för utbyggnation? 

Finns någon plan över att eventuellt transportera 

läraren istället för eleverna till och från lektioner (som 

nu är placerade på annan skola)?  

– Barngrupperna kommer att öka och det ses över 

vart man ska satsa på att bygga och utöka. Det 

arbetet är inte färdigt, förväntas vara klart i höst. 

Mycket positiva diskussioner för övrigt. 

 

2) Rejmyre Duschrummen som inte händer något.   

  Det skulle behövas väggar eller draperi   

  som skiljer duscharna åt.   

  Diskussion förs kring att bjuda in Rita Jönsson   

  (administration -och planering) och   

  Fredrik Björkman (fastighetsstrateg)   

  till nästa möte för att informera kring dessa  

  frågor.  

 

3) Viggestorp Inget speciellt som togs upp 

Däremot går arbetet framåt och skolan är nöjd med  

  utvecklingsarbetet som varit. 

4) Svälthagen  Nationella proven 
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Träffade nya rektorn 

Skolinspektionen  

Skolgården 

Bibliotekssatsningen 

 

6. Nästa möte 

1) Punkt till nästa möte:  Hur möter vi Finspångs vision om att vara 

den bästa skolan, vad är handlingsplanen inför 2035? 

2) Frida ger förslag på nytt möte den 31 oktober. 

3) Önskan finns att ha två möten per termin, ett möte i början och ett 

möte i slutet av terminen. Frida återkopplar. Bifogar Reglemente för 

kommunstyrelsens rådgivande organ särskilda kommittéer,  (bilaga 

2). 

 

7. Övriga frågor  

1) Ernest & Young rapporten, är det bättre ute i skolorna nu än när den 

gjordes? 

- Ny organisation har arbetats fram och sektor utbildning arbetar 

med att bli mer stödjande och arbeta mer gemensamt över 

rektorsområdena meddelar verksamhetscheferna.  

2) Hur är läget på högstadieskolorna? Är det fortfarande mycket 

inställda lektioner. Behöriga lärare? Trivsel på skolorna? 

- Verksamhetschef meddelar att sektorn har inte fått någon 

indikation kring inställda lektioner, men det kommer att ses 

över igen. 

- Antalet behöriga lärare är bättre detta år och mer rekryteringar 

är på gång. 

- Det är en enkät ute nu som väntas bli klar under denna månad 

där närvaro, arbetsro, meritvärden mellan flickor och pojkar är i 

fokus. 

- Enkäten arbetas genom på skolorna och den 28 juni ska 

enkäternas resultat leda fram till en kvalitetsrapport från 

respektive skola. 

 

 

8. Ordförande avslutar mötet. 
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Bilaga 1 Power av Närvaroplan 

Bilaga 2 Reglemente för kommunstyrelsens rådgivande organ 

särskilda kommittéer 
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