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Närvarande ledamöter
Madelene Spinord Semenets (S)
Seydou Bahngoura (C)
Stefan Stark (M)
Husein Hoso (S)
Inger Blückert (S)
Habib Slivo (S)
Leif Gustafsson (S)
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Tjänstgörande ersättare
Denana Holmberg (S)
Cecilia Svedin (C)
Göran Wall (KD)
Ana Jakobsson (KD)
Margret Brini (SD)

§§30-36

Ersätter Abdikhadar Mohamed Ahmed
(S)
Ersätter Ann-Kristin Sundqvist (C)
Ersätter Andy Silva Goncalves (L)
Ersätter Stefan Stark (M) §§37-44
Ersätter Gunilla Fredriksson (SD)

Närvarande ersättare
Lars-Göran Hildor (V)
Övriga
Katarina Arkehag
Johan Franzén
Mia Aversjö
Ulf Aldén
Lena Crowley
Elin Adebo

Förvaltningschef
Ekonom
Verksamhetschef
Verksamhetschef
Planerare
Nämndsekreterare

Paragraf 30–44
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Elin Adebo, sekreterare
Digitalt justerat protokoll.

Madelene Spinord Semenets (S), ordförande

Christer Håkansson (V), justerare
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§ 30 Kallelse
§ 31 Protokolljusterare
Handläggare: Madelene Spinord Semenets
Ärendebeskrivning

Christer Håkansson (V) föreslås justera dagens protokoll.
Beslut

Grundskolenämnden beslutar:
- Jämte ordföranden väljs Christer Håkansson (V) att justera dagens protokoll.

§ 32 Anmälan om jäv
Handläggare: Madelene Spinord Semenets
Ärendebeskrivning

Ingen anmälan av jäv.

§ 33 Anmälan av övriga frågor
Handläggare: Madelene Spinord Semenets
Ärendebeskrivning

Stefan Stark (M) initierar ledamotsinitiativet "Öka elevinflytandet och den
demokratiska processen i grundskolan".

§ 34 Godkännande av ärendelista
Handläggare: Madelene Spinord Semenets
Förslag till beslut

Förvaltningen förskola och skolas förslag till Grundskolenämnden:
- Ärendelistan godkänns.
Beslut

Grundskolenämnden beslutar:
- Ärendelistan godkänns.

§ 35 Beslut - Årsberättelse 2021
Ärendenummer: Gn 105/2022
Handläggare: Katarina Arkehag, Johan Franzén
Ärendebeskrivning

Förvaltningen har sammanställt en Årsberättelse för 2021 för
Grundskolenämnden.
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Grundskolenämndens och förvaltningens arbete med att fullgöra sitt
uppdrag 2021 har pågått under hela året och sammantaget är bedömningen att
verksamheterna bedrivs på ett sätt som till stora delar motsvarar uppdragen
och utvecklingen av de strategiska områdena, men att insatser behövs för att
utveckla och stärka uppdragen inom vissa områden och verksamheter. En god
ekonomisk hushållning uppnås genom att Grundskolenämnden redovisar en
budget i balans.
Beslutsunderlag

Årsberättelse 2021 Grundskolenämnd
Protokollsutdrag Grundskolenämnden 2022-02-17 (2022-02-17 Gn §21)
Ekonomi ÅB Grundskolenämnden 2021
Förslag till beslut

Förvaltningen förskola och skolas förslag till Grundskolenämnden:
1. Grundskolenämnden fastställer årsberättelsen för 2021.
2. Årsberättelsen överlämnas till Programnämnd barn och utbildning för vidare
hantering.
Yrkande

Stefan Stark (M) yrkar att få lämna ett särskilt yttrande till protokollet.
Beslut

Grundskolenämnden beslutar:
1. Grundskolenämnden fastställer årsberättelsen för 2021.
2. Årsberättelsen överlämnas till Programnämnd barn och utbildning för vidare
hantering.
3. Stefan Stark (M) får lämna ett särskilt yttrande till protokollet.

§ 36 Årshjul - Undervisning och lärande
Handläggare: Mia Aversjö, Ulf Aldén
Ärendebeskrivning

Enligt Grundskolenämndens årshjul följs undervisning och lärande upp.
Presentation om den nya läroplanen, Lgr22, som träder i kraft höstterminen
2022: - Vilka är förändringarna och hur arbetar vi med att förankra det?
Beslutsunderlag

PowerPoint-presentation - Implementering LGR22
Förslag till beslut

Förvaltningen förskola och skolas förslag till Grundskolenämnden:
- Informationen tas till protokollet.
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Beslut

Grundskolenämnden beslutar:
- Informationen tas till protokollet.

§ 37 Beredning - Handlingsplan likvärdig skola
Ärendenummer: Gn 280/2022
Handläggare: Katarina Arkehag, Mia Aversjö, Ulf Aldén
Ärendebeskrivning

Beredning av handlingsplan för likvärdig skola efter att Grundskolenämnden
den 23 september 2021 beslutade att ge Förvaltningen förskola och skola i
uppdrag att ta fram en långsiktig handlingsplan med insatser som ska leda till
att optimera alla elevers kunskaper och lärande för att höja måluppfyllelsen.
Ärendet bereds inför beslut i nämnd den 21 april.
Beslutsunderlag

Muntlig information
Förslag till beslut

Förvaltningen förskola och skolas förslag till Grundskolenämnden:
- Ärendet är berett inför beslut i april.
Beslut

Grundskolenämnden beslutar:
- Ärendet är berett inför beslut i april.

§ 38 Ekonomisk information
Ärendenummer: Gn 281/2022
Handläggare: Johan Franzén
Ärendebeskrivning

Förvaltningsekonom Johan Franzén informerar om det pågående
budgetarbetet för Grundskolenämnden.
Beslutsunderlag

Muntlig information
Tjänsteskrivelsesatsningar nämnd 220304
Förslag till beslut

Förvaltningen förskola och skolas förslag till Grundskolenämnden:
- Informationen tas till protokollet.
Beslut

Grundskolenämnden beslutar:
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- Informationen tas till protokollet.

§ 39 Information om Coronaläget
Handläggare: Katarina Arkehag
Ärendebeskrivning

Förvaltningschef Katarina Arkehag informerar om Coronaläget.
Beslutsunderlag

Muntlig information
Förslag till beslut

Förvaltningen förskola och skolas förslag till Grundskolenämnden:
- Informationen tas till protokollet.
Beslut

Grundskolenämnden beslutar:
- Informationen tas till protokollet.

§ 40 Förvaltningschefens information
Handläggare: Katarina Arkehag
Ärendebeskrivning

Förvaltningschef Katarina Arkehag informerar kring aktuella frågor, händelser
och nyheter som berör Grundskolenämndens verksamheter.
Förvaltningschef Katarina Arkehag informerar om hur Örebro kommun
arbetar utifrån kriget i Ukraina, samt hur Förvaltningen förskola och skola
förbereder sig inför olika scenarier. Förvaltningen förskola och skola fortsätter
med stabsliknande arbete likt det arbete Förvaltningen arbetade utifrån under
Coronapandemin.
Förslag till beslut

Förvaltningen förskola och skolas förslag till Grundskolenämnden:
- Informationen tas till protokollet.
Beslut

Grundskolenämnden beslutar:
- Informationen tas till protokollet.

§ 41 Ordförandes information
Handläggare: Madelene Spinord Semenets
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Ärendebeskrivning

Ordförande Madelene Spinord Semenets (S) informerar om aktuella händelser
inom Grundskolenämndens ansvarsområde.
Nästa nämnd kommer vara på Svealundskolan.
Förslag till beslut

Förvaltningen förskola och skolas förslag till Grundskolenämnden:
- Informationen tas till protokollet.
Beslut

Grundskolenämnden beslutar:
- Informationen tas till protokollet.

§ 42 Anmälan av delegationsbeslut
Ärendenummer: Gn 64/2022
Handläggare: Madelene Spinord Semenets
Ärendebeskrivning

Anmälan av delegationsbeslut som under tiden 2022-02-09 till 2022-03-09
fattats med stöd av delegation från Grundskolenämnden.
Beslutsunderlag

Lista anmälda delegationsbeslut
Förslag till beslut

Förvaltningen förskola och skolas förslag till Grundskolenämnden:
- Anmälda delegationsbeslut läggs till handlingarna.
Beslut

Grundskolenämnden beslutar:
- Anmälda delegationsbeslut läggs till handlingarna.

§ 43 Inkomna skrivelser och diarieförda ärenden
Ärendenummer: Gn 63/2022
Handläggare: Madelene Spinord Semenets
Ärendebeskrivning

Information om diarieförda ärenden och inkomna handlingar tiden 2022-02-09
till 2022-03-09.
Beslutsunderlag

Lista diarieförda ärenden
Protokoll MBL §11 Budget och Verksamhetsplan grundskola 220118
Protokoll Samverkansgrupp - Grundskola 220111
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Protokoll Samverkansgrupp - Grundskola 220208
Protokoll Samverkansgrupp - Grundskola 220301
Förslag till beslut

Förvaltningen förskola och skolas förslag till Grundskolenämnden:
- Informationen läggs till handlingarna.
Beslut

Grundskolenämnden beslutar:
- Informationen läggs till handlingarna.

§ 44 Ledamotsinitiativ - Öka elevinflytandet och den
demokratiska processen i grundskolan
Ärendenummer: Gn 323/2022
Handläggare: Madelene Spinord Semenets
Ärendebeskrivning

Stefan Stark (M) har initierat ledamotsinitiativet "Öka elevinflytandet och den
demokratiska processen i grundskolan".
Beslut

Grundskolenämnden beslutar:
- Ledamotsinitiativet "Öka elevinflytandet och den demokratiska processen i
grundskolan” skickas på beredning och tas upp för beslut vid
Grundskolenämndens sammanträde när ärendet är berett.
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Grundskolenämnden
Örebro kommun
2022-03-17

Öka elevinflytandet och den demokratiska processen i grundskolan
I dagens svenska skola betonas ofta elevinflytandet som en viktig beståndsdel för en lyckad
skolgång.
I Skollagen (2010:800) 4 kap. 9 § står det: ”Barn och elever ska ges inflytande över
utbildningen. De ska fortlöpande stimuleras att ta aktiv del i arbetet med att vidareutveckla
utbildningen och hållas informerade i frågor som rör dem”
Det sker säkert också runt om i landet med olika resultat. Men alltför ofta inskränks inflytandet
till att handla om vilka stolar eleverna ska ha eller vilken mat som skolan ska servera. Dessa
frågor är inte oviktiga för att eleverna ska uppleva en god skolmiljö men elevers inflytande får
inte begränsas till endast detta.
Demokrati är inte alltid lätt och det är i huvudsak undervisning i olika ämnen som lärarna ska
ägna sig åt. Därför föreslår vi att skolorna kan ta hjälp av professionella organisationer som
utbildar såväl lärare som elever i hur man exempelvis bedriver klassråd/elevråd. Det handlar om
att eleverna ska få ett reellt inflytande.
Reellt inflytande handlar om att det demokratiska arbetet ska ske på elevernas initiativ och då
krävs en fungerande struktur på skolan. Strukturen ska möjliggöra för elever att hålla
regelbundna möten med egen agenda och en elevvald styrelse som har ett övergripande ansvar.
Det är dock inget som skapas av sig självt utan det krävs förutsättningar i form av en utbildning
som inspirerar och utvecklar eleverna vad gäller demokrati och samhällsfrågor. Detta skulle
gynna kommunen, landet och demokratin!
En organisation som arbetar med detta är Elevernas riksförbund (f.d. Sveriges elevråd – SVEA).
Förbundet arbetar för en demokratisk skola och är av och för elever, och medlemmar är elevråd,
elevkårer på övre grundskolan och gymnasiet. Expertområdena är demokrati i skolan samt fysisk
och psykosocial arbetsmiljö. De tillhandahåller både fysiska och digitala utbildningar. Det finns
också utbildning för lärare eller annan skolpersonal för att nå ett lyckat resultat.
Med detta som bakgrund föreslår Moderaterna i Grundskolenämnden att:
- alla kommunala grundskolor i Örebro erbjuds en elevrådsutbildning med exempelvis Elevernas
riksförbund,
- kostnaden tas från Grundskolenämndens pott för oförutsägbara utgifter,
- eleverna ges förutsättningar för en hållbar struktur där de kan bedriva skoldemokratiskt arbete,
- eleverna ges förutsättningar att bedriva elevrådsarbete på eget initiativ,
- Grundskolenämnden fortlöpande får information hur detta arbete fortskrider.
För Moderaternas grupp i Grundskolenämnden
Stefan Stark (M)

