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§1

Rapporter verksamheten 2021

Dnr 2021-000012 600
Hanna Torbrand, rektor Markusskolan och Johan Lindström, rektor
Bergsnässkolan, rapporterar om övergångsbestämmelser Bergsnäs- och
Markusskolan. Hanna och Johan berättar om problem med tillfälliga
lärarlösningar samt att fritidsverksamheten kommer att förläggas till
Markusskolan. I Markusskolan blir det ett glapp i åldrar om det bara blir en åk 6
kvar där. Det kommer även att bli svårt att hitta behöriga lärare till den tjänsten
i Markusskolan. Tanken är att man behåller sin klassammansättning vid ev flytt.
Efter diskussioner kring detta tar Bildningsstyrelsen upp ett nytt ärende
gällande övergångsregler för beslut på Bs i Mars.
Jerker Olofsson, resultatenhetschef utbildning, rapporterar om
distansundervisning på högstadiet med anledning av Cocid -19. Utvärdering har
gjorts på samtliga skolor och den visar att undervisningen har gått bra.
Personalen tycker att det har fungerat bra. Tekniken har fungerat väl. Även de
flesta eleverna tycker att detta har fungerat bra.
Från och med måndag kommer det ske en del arbeten på Domarhagsskolan
som innebär att man inte kan upprätthålla distansen för att förhindra eventuell
smittspriding. Dessutom kommer det vara en del arbeten på Åvestadalskolan
som även där gör att vi inte kan säkerställa trängsel. Med anledning av detta
föreslår man att ett beslut om fortsatt distans/fjärrundervisning tas i två veckor.
Jerker Olofsson, resultatenhetschef utbildning, rapporterar om
konsekvenser av att migrationsverket lägger ned sitt anläggningsboende för
asylsökande i Horndal. Förändringen kommer att ske från och med hösten.
Jerker Olofsson, resultatenhetschef utbildning, rapporterar om att det har
brunnit på Skogsbo skola. De drabbade klasserna har fått nya klassrum.
Jerker Olofsson, resultatenhetschef utbildning, rapporterar om
yrkesintroduktionsprogrammet vid Karlfeldtgymnasiet. Erfarenheten är att man
har goda förutsättningar att få arbete efter genomförd utbildning. Man kommer
öppna till våren: Svets, Restaurang och Lager/logistik.
Karin Vestman, resultatenhetschef förskola, rapporterar om kösituationen
och barnantal. 234 st barn är födda 2020 och folkbokförda i Avesta kommun.
Man planerar för att öppna upp för fler platser på Lindhagen. Ca 25-30 har man
ingen plats till idag.
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Björn Hansson, förvaltningschef, rapporterar om tillgången på datorer i
skolan.
Datorer
Grundskolan

1299

89 5 år

Gymnasiet

984

84 5 år

Förskolan

108

1-1 pc
Kulturskolan

(Lärare och elever)

ca 500 st
13

Ipads
Grundskolan

1175 st

Gymnasiet

443 st

Förskolan

339 st

Björn Hansson, förvaltningschef, rapporterar om att det blir en timmes lång
information gällande Vilka är vi.
Han rapporterar även om att läget är stabilt trots Covid-19. Det har varit lågt
antal sjukskrivna efter jul. Vi är dock tydliga ut i verksamheten att vi fortsätter
hålla i och följa de riktlinjer som gäller.

Bildningsstyrelsen godkänner rapporterna

___

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida

4(24)

Bildningsstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2021-02-03

§2

Tanija Öjar Danielssons och Maria
Nilssons medborgarförslag om att
främja hälsan hos målgruppen
intellektuellt funktionsnedsatta inom
Lärvux Avesta

Dnr 2020-000601 912
Sammanfattning
Jerker Olofsson, resultatenhetschef utbildning går igenom medborgarförslaget.
Tanja Öijar Danielsson och Maria Nilsson har lämnat in ett medborgarförslag
där man förslår att de som hör till målgruppen intellektuellt funktionsnedsatta
ska kunna nyttja kommunala friskvårdsinrättningar i Avesta gratis eller för en
reducerad avgift. I medborgarförslaget framhålls vikten av att av
habiliteringsskäl ”hålla sig i form” vilket ofta är förknippade med kostnader
som kan vara svåra att uppbringa för personer i den här gruppen. Det ska i
första hand gälla de som är inskrivna på den dagliga verksamheten, men
förslagsställarna vill helst att det ska gälla hela målgruppen.
Förvaltningens uppfattning
Efter diskussion mellan skolchef, kulturchef, fritidschef och rektor för lärvux
framkommer följande.
Hittills har förvaltningen försökt att hålla enhetliga priser på badhuset. Flera
grupper har ansett att de bör få använda badhuset på andra (bättre) villkor än
övriga medborgare vilket, bortsett från barn, hittills har avslagits. Den
ordningen bör även gälla i det här fallet.
Skulle man finna att just den här gruppen bör få använda badhus och gym
gratis eller till reducerat pris uppstår flera svårigheter. Det låter sig till exempel
inte självklart göras att föra ett register över individer med intellektuell
funktionsnedsättning på respektive inrättning för att hålla reda på vilka som får
utnyttja verksamheten gratis.
Trots ovan beskrivna svårigheter får medborgarförslaget ändå anses ha ett
vällovligt syfte som skulle vara till hjälp och glädje för en utsatt grupp med stora
behov. Istället för att göra särskilda entrépriser för den här avgränsade gruppen,
bör därför istället de som är inskrivna på Daglig verksamhet kunna jämställas
med övrig personal i Avesta kommun avseende friskvårdsförmåner. Det skulle
bland annat innebära 30 fria bad per år och tillgång till gymmet Hälsokällan.
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§ 2 (forts)
Beredning/behandling
- Tanja Öijar Danielssons och Maria Nilssons medborgarförslag den 24
september 2020.
-

Kommunfullmäktige den 28 september 2020, § 127.

-

Kommunstyrelsens arbetsutskott den 26 oktober 2020, §143

-

Bildningsstyrelsens arbetsutskott den 20 januari 2021, § 2

-

Bildningsstyrelsen den 3 februari 2021, § 2.

Bildningsstyrelsens förslag till fullmäktige
-personer som är inskrivna i Daglig verksamhet erhåller samma
friskvårdsförmåner som kommunens anställda personal.
Utdrag skickat till: Kommunstyrelsen.
___

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida

6(24)

Bildningsstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2021-02-03

§3

Revidering riktlinjer Skolval

Dnr 2020-000640 611
Sammanfattning
I beslut tagna kring grundskolans organisation framgår att skolval ska
genomföras till förberedelseklass, åk4 och åk7 för samtliga elever. I bakgrunden
för beslutet framgår också att ett syfte med skolvalen är att bättre kunna styra
antalet elever till respektive skola. I arbetet med att ta fram riktlinjer och
genomföra skolvalen på ett effektivt och rättssäkert sätt har förvaltningen
samarbetat med Mitt skolval. I det arbetet har förslag till riktlinjer tagits fram.
Här utgår man i första hand från garantiskola och därefter en obruten skolkedja
som ska säkerställa att elever i möjligaste mån finns i samma skolspår under
hela sin tid i grundskolan. I sista hand avgörs placeringen av den relativa
närheten till den sökta skolan. Utöver detta har syskonförtur tagits med som ett
kriterium i valet till förskoleklass.

Bildningsstyrelsens beslut
-I skolval skall kriterierna från och med skolvalet 2021 vara enligt följande:
Val till förskoleklass
1. Upptagningsområde
2. Syskonförtur
3.Relativ närhet
Val till åk4
1. Garantiskola
2. Obruten skolkedja
3. Relativ närhet
Val till åk7
1. Garantiskola
2. Obruten skolkedja
3. Lottning
___
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§4

Rapport Utomhusbad Metropoolen

Dnr 2020-000305 822
Anna-Lena Pligg, enhetschef fritid, lämnar en rapport kring utomhusbad vid
Metropoolen. Det är ett första utkast och en utredning har genomförts.
Bildningsstyrelsen tackar för rapporten

___
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§5

Ekonomisk rapport och årsbokslut

Dnr 2020-000644 043
Sammanfattning
Sofie Wiklund, förvaltningsekonom, går igenom årsprognos och
verksamhetsberättelse.
Bildningsstyrelsen har efter 2020 års avslut ett resultat på -1 436 tkr varav:
Bildning – övergripande
2 460 tkr
Förskola
5 378 tkr
Utbildning
-8 355 tkr
Fritid Kultur Måltider
-919 tkr
Bildningsstyrelsen har inte haft en budget i balans vilket inneburit att flera
besparings- och åtgärdsplaner tagits fram under året som nu är både avslutade
och pågående. På grund av pandemin har förvaltningen haft extra kostnader
som bokförts på kommunens aktivitet för Covid-19. Det avser framförallt
kostnader för extra personal samt städning och hygienartiklar. I nedantabell
visas förvaltningens totala extra kostnad som vi haft för Covid-19 under året.
Förskola
Utbildning
Fritid Kultur Måltider
Totalt

1 588 tkr
1 971 tkr
635 tkr
4 194 tkr

Covid-19 har även gjort att det varit svårt att sätta en prognos då pandemin
påverkat våra verksamheter på olika sätt. Förvaltningen har fått kompensation
de sjuklönekostnader vi haft från april-december som såklart påverkat resultatet
positivt. I nedantabell visas förvaltningens totala sjuklöneersättning för de
sjuklönekostnader som vi haft mellan april-december.
Förskola
Utbildning
Fritid Kultur Måltider
Totalt

3 083 tkr
4 904 tkr
964 tkr
8 951 tkr

Förvaltningen fick även 4,5 miljoner kronor i extra medel från KS. Tanken med
dessa medel var att minska våra kostnader inför 2021 samt att ha möjlighet att
göra något som vi inte hade gjort utan dessa medel. Bland annat genomfördes
en del reparationer på fordonsprogrammet, man har köpt vissa läromedel, man
har bytt ut gamla/trasiga barnvagnar, man påbörjade även en utredning kring
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§ 5 (forts)

utomhusbad vid Metropoolen mm. Detta har såklart även bidragit till att
minska förvaltningens totala underskott.
Detta tillsammans med att verksamheterna gjort ett mycket bra jobb med att
hålla igen på kostnader och haft en god planering har lett till att underskottet
inte blev så stort som vi från början prognostiserade.
Bildning – övergripande redovisar ett resultat på 2 460 tkr vilket framförallt
kan förklaras genom att bufferten inte behövde användas.
Förskolan redovisar ett resultat på 5 378 tkr. En stor förklaring till det positiva
resultatet är kompensationen för våra sjuklönekostnader. Man har även haft en
god planering när det gäller vikarier och behov av dessa vilket bidragit till att
personalkostnaderna hållits nere. Man har tyvärr inte lyckats få tag på
förskollärare i den utsträckning man önskat vilket dock har påverkat ekonomin
på ett positivt sätt. Man har också kunnat bekosta en del personal med externa
statsbidrag som man sökt. Man har även varit återhållsamma på övriga inköp.
Avetableringen av Talgoxen betalades av de extra medel som vi fick från KS
och påverkade därför inte förskolans resultat på ett negativt sätt. Man har även
fått in mer intäkter på avgiftskontrollen samt mer barnomsorgsintäkter än
budgeterat vilket påverkat resultatet positivt.
Resultatenheten Utbildning redovisar ett resultat på -8 355 tkr.
Resultatenheten har fått in närmare 5 000 tkr i sjuklöneersättning vilket till stor
del har hjälpt till att minska det totala underskottet.
Gymnasiet redovisar ett resultat på -332 tkr. Gymnasiet har på grund av Covid19 haft extra kostnader då man under stora delar av året bedrivit
distansundervisning. Man fick inför hösten utöka antalet platser på en del
program för att kunna ta in fler elever och man fick även in fler elever utifrån
vilket påverkat resultatet positivt. På gymnasiesärskolan hade man budgeterat
kostnader för en elev som slutat vilket påverkade oss positivt ekonomiskt.
Vux/Integration redovisar ett resultat på 358 tkr.
Grundskolan redovisar ett resultat på -8 381 tkr. Grundskolan har under hela
året dragits med ett stort underskott som till största delen beror på de
omställningskostnader som omorganisationen inneburit. Man har dock under
hösten fått personalkostnaderna i stort sett i balans. På grundsärskolan har man
under året fått in mer interkommunal ersättning än budgeterat vilket hjälpt till
att minska resultatenhetens underskott.
Resultatenheten Fritid Kultur & Måltider redovisar ett resultat på -919 tkr.
Måltidsverksamheten redovisar ett resultat på 1 437 vilket bland annat kan
förklaras av att man fått sjuklöneersättning. Man har även på grund av Covid-19
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§ 5 (forts)
fått minskade livsmedelskostnader då det varit färre barn/elever i
verksamheten. Dock har man fått ett visst intäktsbortfall på försäljning av
måltider.
Kultur redovisar ett resultat på -20 tkr. Även fast man fått kompensation för
sjuklönekostnader så har Verket inte kunnat ha öppet som vanligt vilket såklart
lett till en del inkomstbortfall. Även Tomtemarknaden ställdes in vilket inte
bara innebär minskade kostnader kring personal osv utan även där blev det ett
inkomstbortfall.
Fritid redovisar ett resultat på -2 336. Man har under året varit svårt drabbat av
Covid-19 med stora intäktsbortfall på bland annat Metropoolen. I slutet av året
infördes hårdare restriktioner och bland annat badhusen stängdes helt vilket
såklart innebar ytterligare en negativ ekonomisk effekt. Övrig idrottsverksamhet
upphörde nästan helt vilket innebar att inga lokaler/anläggningar hyrdes ut
vilket också fick en negativ effekt på resultatet.
Inför 2021
Eftersom pandemin fortsätter in i 2021 ser vi redan nu en del ekonomiska
svårigheter. Gymnasiet uppskattar att dom kommer ha extra kostnader på
grund av Covid-19 på 2 400 tkr som inte finns i budget.
Eftersom badhusen är fortsatt stängda vet vi i dagsläget inte vilket
inkomstbortfall det kommer att innebära på Metropoolen.
Regeringen har dock beslutat att vi kommer få viss kompensation för våra
sjuklönekostnader även under kvartal 1 vilket såklart är positivt.
Vi har även fått besked om att vi kommer att få ca 2 050 tkr av den
”Skolmiljard” som regeringen delar ut för att säkerställa att barn och elever får
den utbildning som de har rätt till trots pandemin.
PERSONAL

Tillsvidareanställda
I december 2020 fanns 858,04 tillsvidaretjänster i Bildningsstyrelsen jämfört med samma period förra
året då det fanns 891,22 tillsvidaretjänster. Vilket är en minskning med 33,18 tjänster.

Övertid
Perioden jan 2020-dec 2020 var antalet rapporterade övertidstimmar 2091 jämfört med motsvarande
period förra året då det var 2697 timmar, vilket är en minskning med 606 timmar.
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§ 5 (forts)
Sjuktal
I november 2020 var antal sjukdagar per månad och anställd 2,7 varav korttidssjukskrivningar
1,45 i jämförelse med föregående år då det i november 2019 var 2,4 sjukdagar varav
korttidssjukskrivningar 0,74.

Bildningsstyrelsens beslut
-Godkänner ekonomisk rapport och årsbokslut.
___
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§6

Yttrande - Jerry Harryssons
medborgarförslag om närproducerat
kött

Dnr 2020-000590 912
Sammanfattning
Eva Södergård, resultatenhetschef fritid kultur måltider går igenom ärendet.
Genom Coronakrisen har många insett att Sverige behöver öka
självförsörjningen av livsmedel och prioritera närproducerade livsmedel där det
är möjligt. I Avesta kommun finns nu ett slakteri som året runt kan slakta,
kylförvara och leverera kött till kommunens skolor, äldreboenden och
sjukvårdsverksamheter. De djurslag som hanteras är nöt, häst, gris, får och
visent. Det finns i närområdet stort intresse för att leverera slaktdjur till
slakteriet hos uppfödare. Det gäller uppfödare inom kommunen och i
närliggande områden. Även andra kommuner i länet visar intresse för att nyttja
möjligheten att köpa kött från slakteriet beläget i Avesta kommun. Av den
anledningen hemställer undertecknad om att Avesta kommun i
anbudshantering gällande kött till ovan nämnda kommunala verksamheter så
långt det är möjligt prioriterar närproducerat kött som uppfyller övriga
kvalitetskrav.
Yttrande
Engagemanget inom Måltidsverksamheten är stort för den goda och värdefulla
måltiden. Mat och måltider berör alla – för välbefinnande, som källa till glädje,
som mötesplats och kulturbärare.
För Avestas måltidsenhet och säkerligen för våra invånare är det också viktigt
att mat produceras på ett sätt som inte äventyrar matförsörjningen för
kommande generationer och att vi arbetar för att minska vår miljö- och
klimatpåverkan.
I Avesta kommun tillagar och serverar vi mat och måltider med stolthet. Därför
vill vi att den mat som serveras, i så stor utsträckning som möjligt ska vara
producerad lokalt eller i Sverige. Denna mat minskar transporterna, har
producerats med låg antibiotikaanvändning och bidrar även till den biologiska
mångfalden. Värden som är viktiga.
När vi köper lokala råvaror bidrar vi också till fler arbetstillfällen, högre
skatteintäkter och i bästa fall inflyttning för vår kommun.
Kommunens ambition är att mat och måltider ska bidra till matglädjen och
medverka till goda matvanor, som leder till en god folkhälsa.
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§ 6 (forts)
Inom Avesta kommun ställer vi redan krav i upphandling på miljöhänsyn, god
djurhållning, rättvis handel, ursprungsmärkning och vi kommer att väva in
kraven enligt Upphandlings dialog Dalarnas kommande rekommendation: En
dalamodell för En miljömässigt ansvarsfull upphandling.
Vi vill också upprätthålla och behålla en bra och tidig dialog med lokala
producenter/grossister inför våra upphandlingar för att underlätta
upphandlingsförfarandet. Då kan vi i framtiden kan få in flera lokala
producenter som vill lämna anbud helt i linje med medborgarförslaget.
.
Beredning/behandling
-Jerry Harrysson medborgarförslag den 3 juli 2020.
-Kommunfullmäktige den 28 september 2020 § 121
-Kommunstyrelsens arbetsutskott den 28 september 2020, § 138.
-Bildningsstyrelsens arbetsutskott den 20 januari 2020, § 5
Bildningsstyrelsens förslag till fullmäktige
Bildningsstyrelsen tillstyrker resultatenhetschefens yttrande.
Utdrag skickat till: kommunstyrelsen.

___
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§7

Måltidspriser

Dnr 2020-000645 622
Sammanfattning
Måltidspriserna grundar sig på servicemängden och kundspecifika
produktionskostnader. De kundspecifika produktionskostnaderna innehåller
bland annat råvarukostnader, köksutrustning, inventarier och
personalkostnader. Då ingen prisjustering gjordes 2020 samt att fått flera stora
kostnadsökningar av råvaror bör självkostnadspriset justeras enligt följande:
Skola
Kommunanställd personal i skolrestaurang

Måltidspris Måltidspris
2020
2021
54
59

Pensionärer i skolrestaurang

54

59

Frukost fritidshem

12

14

35,60

39

12

14

Pedagogisk ätande (extraresurser)

16,30

19

Middagsmåltider samt helger: lunch och middag för
personal Talgoxen Nattomsorg

16,30

19

Luncher på lov fritidshem
Mellanmål fritidshem

Bildningsstyrelsens beslut
-Att måltidspriserna justeras till ovan föreslagna förslag från och med
2021-01-01.
___

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§8

Ansökan om investeringsbudget för
belysning Fors IP

Dnr 2021-000005 826
Sammanfattning
Den befintliga belysningen vid isrinken i Fors består av gamla
kvicksilverlampor. Dessa går inte längre att byta ut utan hela armaturen behöver
bytas till LED-belysning. En ny LED-belysning är en energibesparing samt
bättre för miljön.
Fors IK sköter om anläggningen åt Avesta kommun, just nu spolar dom is så
att framförallt barn och ungdomar ska ha möjlighet till skridskoåkning.
Nu är 13 lampor trasiga och ett armaturbyte är ett måste för fortsatt
vinterverksamhet.
Efter en offert från Vattenfall så är kostnaden ca 300 000 kronor för att få en
fullgod belysning.

Beredning/behandling
-bildningsstyrelsens arbetsutskott den 20 januari 2021, § 7.
Bildningsstyrelsens beslut
- Godkänner investeringsbudget för byte av kvicksilverlampor till LEDbelysning vid Fors IP.

___

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§9

Revidering tillsynsbesök HT 21 och VT 22

Dnr 2021-000006 611
Sammanfattning
Förslag på att samtliga tillsynsbesök, som skulle ha genomförts under våren
2021 ställs in p.g.a. restriktioner utifrån risken för spridningen av Covid 19 och
att samtliga verksamheter som har inplanerade tillsynsbesök flyttas fram utifrån
den ordning som är planerad enligt tidigare beslut. Förslag på att tre
tillsynsbesök planeras in under hösten 2020 enligt nedanstående tidsschema.
HT -21
Enhet
Karlbo skola
Åvestadalskolan

Datum
21-09-29
21-10-20

Karlfeldtgymnasiet
Johan-Olovskolan

21-11-17
21-12-15

VT -22
Enhet
Vux/Integration
Domarhagen
Pedagogisk omsorg enskild dbv
Markusskolan

Datum
22-02-02
22-03-16
22-04-13
22-05-18

Beredning/behandling
-bildningsstyrelsens arbetsutskott den 20 januari 2021, § 8.
Bildningsstyrelsens beslut
- Godkänner reviderat förslag på tillsynsbesök HT -21 och VT -22.
___
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Sida

17(24)

Bildningsstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida

18(24)

Sammanträdesdatum

2021-02-03

§ 10

Elevpeng VT 21

Dnr 2021-000008 611
Sammanfattning
Bildningsstyrelsen har beslutat om elevpeng för elever i grundskolan
vårterminen 2021.
Ärendet
Beräknat utifrån grundskolans budget 2021 har förvaltningen beräknat ny
elevpeng för elever i förskoleklass, åk 1–6, åk 7–9 och fritids och elevpengen är
gällande från och med den 1 januari 2021.
Beslut om bidragsbelopp till fristående verksamhet bygger på samma
fördelningsprincip som det motsvarande verksamhetsområdet för kommunal
grundskola och är gällande från och med den 1 januari 2021.
Grundbeloppet avser ersättning för:
· Undervisning
· Lärverktyg
· Elevhälsa
· Måltider
· Lokalkostnader
· Administration, schablon om 3% på summerat grundbelopp
· Momskompensation om 6%
Bildningsstyrelsens beslut
Bildningsstyrelsen beslutar att elevpeng (helårsbelopp) för VT21 fastställs till
Undervisning
Lärverktyg
Utbetalas till kommunal
regi
Elevhälsa
Måltider
Lokalkostnader
Administration 3%

Justerandes signatur

Förskoleklass
27 440
475
27 916

ÅK 1–6
46 043
1 798
47 841

ÅK 7–9
49 992
2 042
52 034

Fritids
27 154
167
27 322

0
6 872
10 363
1 355

2 661
6 872
20 782
2 345

3 556
6 872
20 782
2 497

0
2 127
4 911
1 031

Utdragsbestyrkande

Bildningsstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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Sammanträdesdatum

2021-02-03

§ 10 (forts)
Utbetalas till annan
kommun
Mervärdesskatt 6%
Utbetalas till fristående
verksamhet

46 506

80 501

85 742

35 390

2 790
49 296

4 830
85 331

5 144
90 886

2 123
37 514

___

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
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§ 11

Delegationsbeslut 2021

Dnr 2021-000013 002

Nr 11-15 / 2020

Ordförande

Nr 16-22 / 2020

Ordförande

Nr 1-7 / 2021

Ordförande

Nr 1

Förvaltningschef

/ 2021

Bildningsstyrelsen godkänner delegationsbesluten.

___
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§ 12

Delgivningar 2021

Dnr 2021-000014 600
Inga delgivningar redovisades.

___

Justerandes signatur
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§ 13

Extra ärende - Beslut om distans- och
fjärrundervisning Domarhagsskolan
och Åvestadalskolan

Dnr 2021-000019 611
Sammanfattning
Utifrån rådande brist på förutsättningar att undvika smittspridning på grund av
trängsel och med erfarenheter från innevarande period med delvis
distans/fjärrundervisning, beslutar Bildningsstyrelsen under förutsättning att
regeringens beslut om distansundervisning på högstadiet från 210107 kvarstår
under aktuell period.
Bildningsstyrelsens beslut
-

att undervisningen i åk8 och åk9 på Domarhagsskolan och
Åvestadalskolan sker som distans-/fjärrundervisning varannan vecka
under perioden 2021-02-08 till 2021-02-20
att rektor kan besluta att undanta elever från distans-/fjärrundervisning
om särskilda skäl för undervisning i skolans lokaler föreligger
att en ny utvärdering sker under vecka 2107

___

Justerandes signatur
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§ 14

Extra ärende - Beslut om tillfällig
stängning Kompassen

Dnr 2021-000020 640
Sammanfattning
Med anledning av att all ordinarie personal är hemma på grund av sjukdom och
man ej kan få in (kända för barnen) vikarier behöver vi stänga förskolan
Kompassen torsdag 4 februari och fredag 5 februari 2021.
Kompassen har endast barn med 15-timmars omsorg, med vårdnadshavare
som inte arbetar i någon samhällskritisk yrkesgrupp.

Bildningsstyrelsens beslut
- Stänger förskolan Kompassen 4-5 februari 2021 på grund av sjukdom då
ingen vårdnadshavare arbetar inom samhällskritisk yrkesgrupp.

___
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§ 15

Övrigt

Dnr 2021-000007 611
Till kommande sammanträden, för att säkerställa närvaro så gäller att man
tackar ja till utskickad Teamslänk. Det innebär att man bekräftar mötet i sin
Outlook och därmed har man bekräftat sin närvaro. Man får givetvis meddela
Anna Kastberg, nämndsekreterare vid frånvaro.
Vi pratar om att e-tjänsten för tidrapportering inte är tillfredställande. Anna tar
det med sig till kommande möte med Administrativa gruppen.

___

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida

24(24)

