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§ 68 Dnr 2020/00008  

Godkännande av dagordning 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn-och utbildningsnämnden godkänner dagordningen    
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§ 69 Dnr 2020/00020  

Budgetuppföljning okt 2020 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden godtar redovisningen av budgetuppföljningen för perioden.  
 

Sammanfattning av ärendet 

Budgetuppföljningen visar ett underskott 2,2 miljoner kronor som beror på Coronapandemin. I 

uppföljningen ingår också tilläggsbudgeteringen av ferielöner. 

 

Prognosen för helåret inom barn-och utbildningsnämnden beräknas bli underskott med 1,4 

miljoner kronor.    

Beslutsunderlag 

Månadsuppföljning oktober 2020    
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§ 70 Dnr 2020/00255  

Systematiskt kvalitetsarbete - likvärdig utbildning 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn-och utbildningsnämnden godtar redovisningen om likvärdig utbildning.     

  

Ärendet 

Skolfrånvaro 

Förvaltningen har gjort en uppföljning på skolfrånvaro i grundskolan utifrån Andreas  

Kissners (KD) fråga från BUN;s sammanträde den 14 oktober. Förvaltningen har valt tre 

kategorier av frånvaro utifrån Skolinspektionens definition. Nämnden var särskilt intresserade av 

elever med sammanhängande frånvaro dvs. hemmasittare. 

Statistiken bygger på antal elever frånvarande under nedanstående tre kriterier av frånvaro, 

både giltig och ogiltig, från skolstart v.34 fram till v.44 2020.  

 

• Ströfrånvaro, frånvaro på 5–20 procent under minst två månader? (Antal elever)  

• Hög frånvaro, frånvaro som omfattar mer än 20 procent av tiden under två månader 

eller mer? (Antal elever)  

• Sammanhängande frånvaro (Hemmasittare), total frånvaro under minst en månad? 

(Antal elever) 

 

Uppföljningen av skolfrånvaro visar att sex elever i åk. 7-9 i kommunen var hemmasittare. Fyra 

elever på Celsiusskolan 7-9 och två elever på Alftaskolan 7-9. Skolorna har arbetat aktivt med 

dessa elever under höstterminen för att främja skolnärvaron.  

På Celsiusskolan är två elever tillbaka i undervisning på skolan. En elev är delvis tillbaka i 

undervisning på skolan samt att eleven undervisas i Classroom (digital distans). En elev har 

fortfarande sammanhängande skolfrånvaro. Skolan arbetar aktivt med eleven samt att eleven 

kan följa undervisningen på Classroom. 

På Alftaskolan är båda eleverna delvis tillbaka i undervisning på skolan samt att eleverna kan 

delta i undervisningen på Classroom i hemmet. 

Pandemin påverkar elevernas skolnärvaro. Eleverna har en ökad skolfrånvaro på grund av att 

de ska vara hemma vid minsta symtom och de blir hemma en längre tid när de är sjuka. 

Skolorna noterar också att elever med hög frånvaro innan pandemin har en ännu högre 

frånvaro under pandemin. I några av fallen är det aktuellt med orosanmälningar till 
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socialtjänsten.  

 

Likvärdig utbildning 

Barn och utbildningsförvaltningen följer upp områdena på Likvärdig utbildning utifrån 

förskolornas och skolornas kvalitetsarbete i Stratsys. Barn- och utbildningschef och 

kvailtetsutvecklare har även ett kvalitetsamtal med varje rektor i början av läsåret.  

 

Resurstilldelning 

Förskolan 

Rektorerna vill att förskolorna med en avdelning ska ges likvärdiga förutsättningar som förskolor 

med fler avdelningar. Tid för planering och utvärdering är en förutsättning för att kunna 

säkerställa förskolans kvalitet. 

Mat-och diskhantering tar mycket tid i anspråk från den pedagogiska verksamheten vilket 

påverkar kvaliteten på utbildningen och det finns risk att det kan komma att påverka barns 

trygghet. 

 

Grundskolan 

ARO, Alfta rektorsområde 

Antalet elever har ökat på Alftaskolan och detta beror på inflyttning till centrala Alfta. Det ökade 

antalet elever motsvarar en till heltidstjänst som skulle behöva tillsättas. Barn-och 

utbildningsförvaltningen har gjort ett tilläggsäskande om utökad tjänst och vi hoppas att detta 

äskande beviljas. 

I varje klass på skolan finns det mellan 25 - 30 % flerspråkiga elever och enligt skollagen har de 

rätt till studiehandledning på sina modersmål samt modersmålsundervisning. 

Dessa lagkrav kan vi inte leva upp till då vi på hela Alftaskolan F-9 enbart har ekonomiskt 

utrymme för en lärare som ska arbeta med totalt 85 elever. 

Vidare har det ökade elevunderlaget inneburit en ökning av antalet elever i behov av särskilt 

stöd. 

Politikerna i kommunen måste tilldela ekonomiska medel så att vi kan följa skollagen och hjälpa 

de elever som har behov av olika slag. 

 

ERO, Edsbyns rektorsområde 

Skolorna har under föregående läsår märkt av en minskning i bidragen till våra nyanlända 

elever. Det innebär att vi från årsskiftet eventuellt kommer att få stödet månadsvis. Det i sin tur 

kommer att ge en större osäkerhet kring anställningen för de studiestödjare som vi har på 
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skolan. Risken finns att de väljer att gå någon annanstans om vi inte kan lova dem arbete en 

längre tid.  

När vi analyserade betygen i årskurs 6 ser vi tydligt vilken betydelse som studiestöden har för 

möjlighet till måluppfyllelse. Genom att kunna göra prov och redovisningar på sitt modersmål 

ökar måluppfyllelsen. 

Skolorna behöver en beräkningsgrund gällande grundsärskolan som vilar på liknande grund 

som tilldelningen för grundskolan gör. Det finns gott om beräkningsgrund att inhämta från flera 

håll i landet. Med en liknande ekonomisk beräkningsfaktor skulle grundsärskolans verksamhet 

erhålla liknande och likvärdiga förutsättningar som grundskolan. Det skulle betyda mycket för 

Celsius 7-9, men skulle också gagna all övriga skolor F-9 i kommunen. 

 

Gymnasieskola 

Nyckeltal – antal elever/lärare 9,5. Klass och gruppstorlekar har stora variationer då vi erbjuder 

sex nationella program och nio inriktningar samt Introduktionsprogrammet. Resurser fördelas 

per program. Tilldelningen ska täcka lokaler, material och personalkostnad. 

Därutöver 1,0 tjänst specialpedagog och 1,5 tjänst elevassistent. 

 

Vuxenutbildningen 

Riktmärke för gruppstorlekar som innehåller elever från olika nationaliteter är 22 - 26 elever. 

Grupper där undervisningen kompletteras med distansundervisning kan omfatta max. 40 elever. 

 

SFI 

Är indelat i olika nivåer från kurs A-D där A är nivå för ”nybörjare” 

Riktmärke för gruppstorlekar är 22 - 26 elever. Men kan variera då eleverna placeras i olika 

kurser utifrån studievägar som bygger på tidigare skolbakgrund. 

 

God miljö för lärande 

Behov finns av en ny förskola centralt i Alfta. Arbete pågår med att ta fram ritningar. Plan-

avdelningen ansvarar för arbetet tillsammans med två rektorer i förskolan. Flera av våra 

förskolor är inte byggda för att vara en förskola. Detta leder till utmaningar med att bedriva 

utbildning för våra verksamheter. 

Om- och tillbyggnad på Alftaskolan och Celsiusskolan är och har tidigare varit utmaningar för 

verksamheten. Behov finns att utrusta skolgården på Celsiusskolan. På Rotebergs skola och 

Knåda skola saknas tillgång till lokaler för undervisning, klassrum och grupprum.  
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Personal 

Ovanåkers kommun har en hög andel utbildade pedagoger med legitimation i våra förskolor och 

skolor. I grundskolan saknar vi utbildade pedagoger i moderna språk. Riksdag och regering har 

beslutat om nya regler för fjärr- och distansundervisning som gör det möjligt för skolor att i större 

utsträckning använda sig av fjärr-och distansundervisning. Detta kan vara en lösning på att få 

behöriga lärare till moderna språk. 

Inom förskolan har vi pensionsavgångar som kommer att leda till ett behov av att rekrytera de 

närmaste åren. 

 

Åtgärdsprogram 

Andelen elever med åtgärdsprogram är högre på Alftaskolan F-6, 13,4% och Alftaskolan 7-9, 

22,2% än övriga kommunen. Dels kan det bero på en högre andel elever med stödbehov eller 

att övriga skolor har en högre andel elever med extra anpassningar (generella anpassningar).  

Enligt rektorerna i Alfta finns det ett stort stödbehov hos många elever som leder till ett 

resursbehov på Alftaskolan. 

 

Övergång och samverkan 

Verksamheterna följer rutinen för överlämning som vi har i kommunen. Samtidigt ser vi ett 

behov av att utveckla överlämningen så att den än mer utgått från vilka behov som finns för 

barn och elevers fortsatta progression i lärande och utveckling – inte bara de barn och elever 

med stödbehov. 

 

Undervisningstid 

Skolverket har nyligen gjort förändringar i kursplanerna för grundskolan, sameskolan och 

specialskolan och i tre ämnesplaner på gymnasial nivå. Regeringen har beslutat att ändringarna 

börjar gälla 1 juli 2021. Skolverket reviderar grundsärskolans kursplaner. 

För elever innebär förändringarna att de ska få en undervisning som är bättre anpassad till den 

årskurs de går i och att betygen blir mer tillförlitliga och rättvisande. För lärarna ska de nya kurs- 

och ämnesplanerna bli bättre arbetsverktyg. 

De nya kursplanerna ska implementeras under våren. I samband med implementeringen ser vi 

över timplanen för grundskolan i Ovanåkers kommun. 

 

Beslutet ska skickas till 

Rektorer inom barn-och utbildningsförvaltningen. 
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§ 71 Dnr 2019/00360  

Information om nya förskolan i Alfta 

 

Sammanfattning av ärendet 

Information från fastighetsstrateg David Persson och planarkitekt Hanna Gäfvert om nya 

förskolan i Alfta. 

SKI, Sveriges Kommuners Inköpscentral, har upphandlat ramavtal för ett antal leverantörer som 

Ovanåkers kommun avropat från.  

Utifrån ny utarbetad planlösning finns möjlighet till en förnyad konkurrensutsättning. 

Anbudsprocessen beräknas vara klart i januari, besked delges nämnden i februari om 

processen följer tiden.  

 

Byggnadens utformning och struktur har gjorts av planarkitekt Hanna Gäfvert och är utarbetad 

med hänsyn av vad natur- och kulturlandskapet har att erbjuda på den plats som förskolan ska 

byggas.  

Intern referensgrupp har gjort förbättringar i planlösningen utifrån förskolans tidigare 

erfarenheter av nybyggda förskolor.   
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§ 72 Dnr 2020/00295  

Skolinspektionens kvalitetsgranskning av Ovanåkers kommun, 
avseende grundskoleverksamheten. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Den 18 november gjordes en kvalitetsgranskning av grundskolan. Granskningen betyder att 

Skolinspektionen ger råd och rekommendationer till förbättringsarbete i beslutet som 

verksamheten kan följa. Skolor med hyfsat goda resultat blir granskad.  

 

Skolinspektionen fokuserade på områdena trygghetsarbete, kunskapsresultat och 

resurstilldelning. Planerade digitala träffar genomfördes i gruppindelningar med 

grundskolerektorer, barn-och utbildningschef och kvalitetsutvecklare, barn-och 

utbildningsnämndens ordförande och vice ordförande samt kommunstyrelsens ordförande och 

vice ordförande.  

 

Resultatet delges barn-och utbildningsnämnden när beslutet kommer.  
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§ 73 Dnr 2020/00320  

Granskning av skolstruktur utifrån barn-och elevprognos. 

 
Ärendet 

En framtida granskning av skolstrukturen inom förskolan och skolan under åren 2021 – 2026 

redovisas av Christer Andersson, barn-och utbildningschef.  

 

Analys förskolan 

Prognosen visar ökad barnvolym och därmed finns det ökat behov av antalet förskoleplatser, 

främst i Edsbyn. Utmaningar som verksamheten står inför är; tidsbegränsat hyresavtal för 

Bäckstugan, Sörgårdens framtid och minskade förskoleplatser på Rotebergs förskola på grund 

av fysiska arbetsmiljöproblem.  

 

 

Analys utifrån skolupptagningsområde  

Under 2024 och framåt har Celsiusskolan F-6 en kraftig ökad elevvolym som kräver flera 

klassrum. Redan idag behöver Celsiusskolan 7-9 flera klassrum då de är fyra parallella klasser i 

en årskurs. 

Alftaskolan F-6 ökar med 40 barn och kräver två parallella klasser i samtliga årskurser.  

Viksjöfors har en ökad elevutveckling i framtiden. 

 

Granskningen visar kraftig minskad framtida elevvolym 2020-2026 för F-6 skolorna i Knåda och 

Roteberg. År 2026 visar prognosen att Knåda och Roteberg tillsammans har 155 elever, i år är 

man totalt 240 elever. Underhållsbehov finns i skolfastigheterna för Knåda och Roteberg.   

Elevantalet i Runemo skola minskar till få elever i varje klass och undervisning bedrivs i 

åldersintegrerade årskurser.  

Med åldersintegrerade undervisning innebär det ökade svårigheter att besätta tjänsterna med 

behöriga lärare. Bussning till centralskolorna i vissa ämnen gäller för ”byskolorna”.  

Alftaskolan 7-9 har oförändrad elevvolym under åren 2021-2026. 
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Att beakta inför framtiden: 

Avskaffa en-avdelningsförskolor  

Avskaffa åldersintegrerad undervisning i våra ”byskolor” 

Likvärdiga faciliteter och likvärdig undervisning för våra elever 

Underhållsbehov i befintliga skolenheter  

Förutspådd brist på legitimerade lärare.  

Ökad elevvolym i centralskolorna    
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§ 74 Dnr 2020/00018  

Barn-och utbildningschefen informerar 

Sammanfattning av ärendet 

• Christer Andersson ger information om nuläget av Covid-19 inom barn-och 

utbildningsnämndens verksamheter. Ett ansträngt läge, oro bland personal, elever och 

föräldrar.  

 

• Rotebergs förskola är en 1,5 avdelningsförskola med 30 inskrivna barn fördelade på en 

syskonavdelning (22 barn) och en småbarnsavdelning (8 barn). Antalet tjänster är 5,5.  

För att komma till rätta med de fysiska- och psykosociala arbetsmiljöbristerna behöver 

barnantalet minskas till 22 barn, vilket är maxantalet för en 1-avdelningsförskola.  

Inför läsåret 2021/2022 slutar åtta barn och då skrivs inga nya barn in.  

De arbetsmiljöbrister som identifierats är bland annat buller, ventilation, få toaletter och 

skötbord och trånga utrymmen som begränsar gruppindelningar och social distansering. 

Blir det färre barn i förskolan underlättas mattransporten.  
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§ 75 Dnr 2020/00010  

Kränkande behandling, anmälan till huvudman 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn-och utbildningsnämnden tar del av redovisningen i anmälningarna om kränkande 

behandling.     

Sammanfattning av ärendet 

Rektorer i samtliga skolformer inom barn-och utbildningsnämndens ansvarsområde, har 

skyldighet att enligt skollagen 6 kap. § 10, anmäla till huvudmannen om en elev eller ett barn 

har blivit utsatt för kränkande behandling.  

 

Vid dagens sammanträde redogör barn- och utbildningschefen för de anmälningar som 

inkommit under perioden 2020-09-22 – 2020-11-26 och vilka åtgärder som vidtagits från 

rektorer. 

 

ID nr: 1036 avser Lillboskolan, mindre allvarlig händelse – ärendet är avslutat 

ID nr: 1040 avser Lillboskolan, mindre allvarlig händelse – ärendet under utredning        

ID nr: 1071 avser Celsiusskolan F-6, ärendet har ingen klassificering – ärendet avslutat 

ID nr: 1100 avser Celsiuskolan 7-9, ärendet har ingen klassificering – ärendet är ej åtgärdat 

ID nr: 1106 avser Celsiusskolan 7-9, ärendet har ingen klassificering – ärendet är avslutat.  

ID nr: 1099 avser Celsiusskolan 7-9, ärendet har ingen klassificering – ärendet är ej avslutat. 

 

Status på tidigare anmälda ärenden:  

Tidigare redovisade anmälningar till barn-och utbildningsnämnden är samtliga ärenden 

avslutade förutom Rotebergs skolas ärende, där kvarstår att ärendet ej är åtgärdat. 

 

Beslutsunderlag 

Anmälningar till Stella systemet. 

Tjänsteskrivelse, Christer Andersson, 2020-11-23 
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§ 76 Dnr 2020/00283  

Medborgarförslag - Arbetskläder till anställda som jobbar på 
förskola 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
 

1. Rektorer i förskolan har fått i uppdrag att inventera personalens behov av arbetskläder. 

Behov och ekonomiska förutsättningar är bestämmande för i vilken omfattning och när 

detta ska ske. Sedan tidigare erhåller nyanställd tillsvidareanställd personal en 

uppsättning arbetskläder som bör beaktas i inventeringen.  

 

2. Bifall till medborgarförslaget och att arbetskläder ska även tilldelas fritidshemmens 

personal. 

 

3. Därmed anses medborgarförslaget besvarat.     

 

Förslag till beslut under sammanträdet 

Hans Jonsson (C) gör följande tilläggsyrkande: 

Bifall till medborgarförslaget och att arbetskläder ska även tilldelas fritidshemmens personal. 

 

Beslutsgång 

Barn-och utbildningsnämndens ordförande frågar om barn- och utbildningsnämnden antar eller 

avslår tilläggsyrkande från Hans Jonsson (C) och finner att det antas.    

 

Sammanfattning av ärendet 
 

Skrivet förslag från medborgaren: 

”Arbetskläder till era anställda som arbetar på förskola. Vi som arbetar på förskolorna är ett 

ansikte utåt för kommunen, vi träffar massa människor och behöver verkligen bra kläder för att 

kunna vara ute med barnen. En friskare och rörligare befolkning i kommunen måste börja hos 

oss på förskolan, vi ska ge våra förskolebarn utevistelse, rörelse och aktivitet, men 

pedagogerna får inga kläder att arbeta i.” 
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Medborgarens motivering till förslaget:  

”På en förskola ger vi barnen innelek, utelek, (sommar höst vinter vår) bad, skogsutflykter, 

gympa, tröst, omvårdnad, mat mm. Det kan räknas upp mycket mer och allt det här sliter på 

våra kläder som vi får köpa själv. Man måste ha många olika skor och flera uppsättningar med 

ute/ innekläder för att kunna arbeta. Ingen vill ha sina kläder hemma som man arbetat i efter 

blöjbyten och matsituationer med många barn runt sig. Allra helst nu så man inte drar hem 

smitta. I grannkommunen har de fått arbetskläder. Man blir ledsen när det kommer 

kommunanställda män som mest arbetar inomhus och har sina fina arbetskläder med 

kommunloggan, rejäla utekläder! Varför finns det inte pengar till alla anställda inom kommunen 

att få arbetskläder?” 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Christer Andersson, 2020-11-13 

Delegationsbeslut om arbetskläder till förskolan.  

Medborgarförslag  

 

Beslutet ska skickas till 

Rektorer för fritidshem och förskola 

Kommunfullmäktige 
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§ 77 Dnr 2020/00007  

Uppföljning av internkontrollplan 2020 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn-och utbildningsnämnden beslutar att godkänna uppföljningen av intern kontroll som avser 

2020.  

Sammanfattning av ärendet 

En tydlig och stabil intern kontroll syftar till att verksamheten når sina mål, att rapporteringen om 

verksamheten och ekonomin är tillförlitlig och att verksamheten följer lagar och regler. 

De risker man har valt att prioritera i 2020 års intern kontroll har kontrollerats och vissa åtgärder 

vidtagits. 

 

Inga avvikelser: 

 -Totalkontroll har gjorts av risken att rektorer rekryterar lärare som saknar legitimation. Samtliga 

tillsvidareanställda lärare har en legitimation utfärdat. 

 -Inför nyrekrytering av lärare finns en samordningsfunktion som används av rektorer. 

 -Det finns en dokumenterad regelbundenhet i det systematiska kvalitetsarbetet vad gäller 

planering, uppföljning och utveckling inom utbildningen. 

 -Samtliga politiskt fattade beslut av barn-och utbildningsnämnden är verkställda eller är under 

verkställighet. 

 

Mindre avvikelser: 

En handlingsplan har upprättats inför höstens betygsättning till stöd för rektorer och icke 

legitimerade lärare. 

En ny delegationsordning är antagen och har delgivits delegater. Implementeringen av denna 

fortsätter. 

 

Stora avvikelser:  

De risker som barn-och utbildningsförvaltningen har tilldelats är att kontrollera registrering av 

registerutdrag och registrering av sekretessförbindelser vid anställning. Här finns stora 

avvikelser och brister i verksamheten. 

Inte kontrollerat, är de tilldelade riskerna från IT-enheten som handlar om verksamhetssystem 

och datoranvändandet. 
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Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, Cecilia Kronberg, 2020-11-17 

Rapport om uppföljning av intern kontroll 2020 

  

Beslutet ska skickas till  

Kommunstyrelsen 
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§ 78 Dnr 2020/00005  

Delegeringsbeslut 2020 - redovisning 

 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn-och utbildningsnämnden tar emot redovisningen.    

Sammanfattning av ärendet 

Barn-och utbildningsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till ordförande och tjänstemän 

enligt delegationsordningen antagen av nämnden 26 augusti 2020. Dessa beslut ska 

anmälas/redovisas till nämnden. Redovisningen innebär inte att nämnden får ompröva eller 

fastställa delegeringsbesluten. Däremot står det nämnden fritt att återkalla lämnad delegering.        

Beslutsunderlag 

Gymnasieskolan och vuxenutbildningen stängs på grund av smittorisk av covid-19, dnr 

2020/00115 

Avslag skolskjuts dnr 2020/00305 

Tilläggsbelopp till enskilt barn med omfattande behov av stöd. Skollagen 8 kap. § 23 

2019/00211 

Tilläggsbelopp till enskilt barn med omfattande behov av stöd. Skollagen 8 kap. § 23 

2018/00146 

Ersättning till fristående verksamhet, Sörängs skola kalenderår 2020 

2019/00384 
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§ 79 Dnr 2020/00006  

Meddelanden 

Sammanfattning av ärendet 

Inför varje sammanträde sammanställs den information som inkommit till barn-och 

utbildningsförvaltningen och som berör barn-och utbildningsnämndens verksamhetsområden. 

 
Samverkansprotokoll barn- och utbildningsförvaltningen 2020-10-07 

 

Lokala samverkansprotokoll (Losam)  

Alftas förskolor 2020-10-20 

Celsiusskolan 7-9 med riskanalys 2020-09-16 

Celsiusskolan 7-9 2020-10-05 och 2020-10-12 

Alftas förskolor 2020-11-10 

 

Policy för uppsiktsplikt, kommunfullmäktige 

 

Bristande ventilation på Lillboskolan, skrivelse från skyddsombud.  
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§ 80 Dnr 2020/00012  

Information från folkhälsorådet 

Sammanfattning av ärendet 

Barn-och utbildningsnämnden tar del av minnesanteckningarna från Folkhälsorådets senaste 

möte.  

En ungdomsdialog är gjord för grundskolans åk 7-9 elever. Dialogerna med gymnasiets elever 

flyttas fram på grund av rådande pandemi.   

 

Therese S Törnberg, folkhälsosamordnare tillsammans med deltagare från AME har under 

2020 gått ledarutbildningar inom föräldrastöd. ABC (Alla Barn i Centrum), ett universellt 

föräldrastöd riktat till föräldrar med yngre barn. Föräldraskap i Sverige, ett föräldrastödsprogram 

riktat till nyanlända föräldrar. Grupper har startat och pågår digitalt. 

 

Efter en önskan från Lillboskolan spelas nu en film in om föräldraskap med Hans Nygren. 

Filmen handlar om att ”våga vara förälder” och riktar sig tillföräldrar med elever i årskurs 4-6. 

Linda Netsman är moderator  

 

Erik Leijonmarck från ECAD (Europian Cities Against Drugs) kommer också att spela in en 

kortfilm där målgruppen är föräldrar till tonåringar i riskzonen.       

 

 



 

Barn- och utbildningsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

22(24) 

Sammanträdesdatum 

2020-12-02 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 81 Dnr 2020/00115  

Ökad personalfrånvaro på Celsiusskolan 7-9 och minskad 
smittspridning av covid-19 på gymnasieskolan och 
vuxenutbildningen  

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Utifrån rådande situation av covid-19 inom barn-och utbildningsnämndens verksamheter 

beslutar barn- och utbildningsnämnden att: 

 

1.    Celsiusskolan 7-9 inför distansundervisning för elever och lärare enligt SFS nr. 

2020/115 § 2 p.1 att delvis stänga skolenheten.  

Beslutet gäller från och med 2020-12-07 – 2020-12-22 och grundar sig på mycket 

hög personalfrånvaro inom skolenheten.  

 

2. Gymnasiet och vuxenutbildningen förlänger tidigare beslut om att skolenheterna 

delvis stänger sina verksamheter för distansundervisning fram till 2020-12-18. Detta 

för att förhindra ökad smittspridning och att det inte är många skoldagar kvar av 

terminen.      

 

Förslag till beslut under sammanträdet 

Hans Jonsson (C) med bifall från Andreas Kissner (KD) gör följande ändringsyrkande: 

 

Gymnasiet och vuxenutbildningen förlänger tidigare beslut om att skolenheterna delvis stänger 

sina verksamheter för distansundervisning fram till 2020-12-18. Detta för att förhindra ökad 

smittspridning och att det inte är många skoldagar kvar av terminen.   

Beslutsgång 

Barn-och utbildningsnämndens ordförande frågar om barn-och utbildningsnämnden antar eller 

avslår ändringsyrkande från Hans Jonsson (C) och finner att det antas.     

Sammanfattning av ärendet 

Personalfrånvaron på Celsiusskolan 7-9 har ökat drastiskt och det tar flera dagar att få 

provsvaret av covid-19.  

När en skolenhet är delvis stängd avses att utbildning bedrivs med en mindre andel elever 

närvarande i skolenhetens lokaler och att övrig undervisning bedrivs där eleven och läraren är 
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åtskilda i rum men inte i tid, eller i både rum och tid, eller att viss verksamhet tillfälligt inte alls 

bedrivs. 

Gymnasiet och vuxenutbildningen har minskat sin smittspridning under de två veckor man 

bedrivit distansundervisning och bedömer att man kan återgå till vanlig undervisning med start 

den 7 december.   

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, Christer Andersson, 2020-11-30 

  

Beslutet ska skickas till 

Rektorer inom gymnasiet, vuxenutbildningen, Celsiusskolan 7-9, kostenheten, skolskjuts.  
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§ 82 Dnr 2020/00324  

Initiativärende från KD till BUN 20-12-02, ang. covid-19 och 
förskolan 

 
Ärendet 

Vid dagens sammanträde har Folkhälsomyndigheten ändrat sina råd och meddelat att 

symptomfria barn och elever bör stanna hemma om någon i familjen har covid-19. 

Därmed följer barn-och utbildningsnämndens verksamheter Folkhälsomyndighetens 

rekommendationer.  

 

Inkommen skrivelse från KD.  

 

Inför familjekarantän i förskolan 

 

Kristdemokraterna kräver att Ovanåkers kommun tar kontakt med Smittskydd Gävleborg för att 

få till ett förbud att lämna barn på förskolan när det finns familjemedlemmar som konstaterats 

smittade i Covid. Frågan har lyfts av Kommunal och Lärarförbundet, men är inte endast en 

arbetsmiljöfråga. Vi är medvetna om att forskning säger att inte barn smittar i lika hög 

utsträckning, dock måste risken för kontamination vara överhängande när en smittad förälder 

lämnar sitt barn på förskolan. Nära kontakt är viktigt i lägre åldrar och kan inte undvikas i 

samma utsträckning som för barn i högre åldrar som går i skolan.  

 

Andreas Kissner (KD), ordinarie ledamot BUN 

 

Maria Jonsson (KD), ersättare BUN 

 

Edsbyn 201130 

    

 

 


