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Närvarande ledamöter
Elisabeth Malmqvist (C)
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Johan Gynnhammar (S)
Inger Murstam (S)
Roger Andersson (S)
Thony Mossberg (S)
Lars-Ruben Fahlström (KD)
Pär Ljungvall (V)
Sara Göransson (M)
Magnus Johansson (M)
Helena Skogh (MP)

Ordförande
1:e vice ordförande
2:e vice ordförande

t.o.m. § 152

Tjänstgörande ersättare
Kerstin Cederström (L)
Pell Uno Larsson (S)
Maria Landh (KD)
Johan Helsing (S)
Maria Comstedt (C)
Katarina Odell (M)

Tjänstgör för Robin Nilsen (L) t.o.m. § 155
Tjänstgör för Pär Ljungvall (V) fr.o.m. § 153
Tjänstgör för Sonja Kurt (KD) t.o.m. § 153
Tjänstgör för Robin Nilsen (L) fr.o.m. § fr.o.m. § 156
Tjänstgör för Sonja Kurt (KD) fr.o.m. § 154
Tjänstgör för Joakim Sjögren (SD)

Närvarande ersättare
Sandra Zenginel (S)
Pell Uno Larsson (S)
Johan Helsing (S)
Maria Comstedt (C)

t.o.m. § 152
t.o.m. § 155
t.o.m. § 153

Övriga
Anders Duvkär
Veronica Svensson
Unni Thorstensson
Marcus Boljang
Anders Sallmann
Heléne Freiij

Tf. förvaltningschef
Verksamhetschef t.o.m. § 144
Verksamhetschef §§ 142-143
Rektor §§ 142-143
Rektor §§ 142-143
Rektor §§ 142-143
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Birgitta Palmér
Elisabeth Lindéus
Lennart Balkstedt
Bo Andersson
Jessica Rydell
Katja Boersma
Tor Arnison
Johanna Andersson
Ellen Johansson
Christer Blohm

Ekonom t.o.m. § 146
Planerare t.o.m. § 156
Planerare §§ 145-150
Enhetschef t.o.m. § 144
§ 153
§ 153
§ 153
§ 151
§ 151
§§ 153-154

Paragraf 142-159

Inga-Lill Nilsson, sekreterare
Justerat den 21 december 2017

Elisabeth Malmqvist (C), ordförande

Stefan Stark (M), justerare
Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla den 27 december
2017.

§ 142 Protokolljusterare, kallelse och föredragningslista
Ärendenummer: Gy 91/2017
Ärendebeskrivning
Utseende av justerare.
Beslut
Gymnasienämnden beslutar
- Stefan Stark (M) utses som ordinarie och Roger Andersson (S) utses som
ersättare att justera protokollet den 21 december 2017.
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§ 143 Presentation av chefer
Ärendebeskrivning
Vid sammanträdet presenterar sig Unni Thorstensson som är ny
verksamhetschef för Riksgymnasiet. Vid sammanträdet presenterar sig
också Heléne Freiij, Marcus Boljang och Anders Sallmann som är rektorer
på Rudbecksgymnasiet.
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Gymnasienämnden
- Informationen tas till protokollet.
Beslut
Gymnasienämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag.

§ 144 Rapport från KAA
Ärendenummer: Gy 443/2016
Handläggare: Veronica Svensson, Bo Andersson
Ärendebeskrivning
Nämnden får en lägesrapport om arbetet med Kommunala
aktivitetsansvaret.
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Gymnasienämnden
- Informationen tas till protokollet.
Nämndens behandling
Bo Andersson redovisar vad som har hänt under första året inom
kommunala aktivitetsansvaret.
- Rekrytering av personal
All personal är på plats fr.o.m. 5 november 2017.
- Studiebesök
Få tips och råd från andra
- Hitta rutiner
Främst uppsökande arbete
- Hitta samarbetsforum
Få grepp om vilka som arbetar med samma målgrupp
- Interna rutiner
Hur nyttjar vi kompetenser vid övriga enheten och inom kommunala
aktivitetsansvaret.
- Skapa egna verksamheter
Vilka verksamheter kommer att passa ”huvuddelen” av våra ungdomar?
Beslut
Gymnasienämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag.
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§ 145 Ekonomi i balans
Ärendenummer: Gy 29/2017
Handläggare: Birgitta Palmér, Anders Duvkär
Ärendebeskrivning
a)
Ekonomisk uppföljning
Månadsrapporten är en ekonomisk uppföljning för perioden januarinovember 2017.
Beslutsunderlag
Förvaltningens rapport "Uppföljning för perioden januari - november
2017".
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Gymnasienämnden
- Ekonomisk uppföljning för perioden januari-november 2017 godkänns
och läggs till handlingarna.
Beslut
Gymnasienämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag.

§ 146 Verksamhetsplan och budget 2018
Ärendenummer: Gy 229/2017
Handläggare: Birgitta Palmér, Anders Duvkär
Ärendebeskrivning
Gymnasienämnden ska bedriva en verksamhet av hög kvalitet, inom givna
ekonomiska ramar. Det arbete som är påbörjat för att uppnå en ekonomi i
balans ska fortsätta. Detta är viktigt inte minst för att en ekonomi i balans
är grunden för ett långsiktigt kvalitetsarbete med målet att rusta alla elever
för kommande vuxenliv. För att ytterligare stärka kvaliteten ska
driftområdet arbeta aktivt inom ramen för skolutveckling tillsammans Topp 25 2025.
För att skapa fler möjligheter för de elever som riskerar att aldrig påbörja
gymnasieskolan, hoppa av i förtid eller slutföra den utan godkända betyg
och en examen måste fler möjligheter skapas. Inte minst gäller det att
tillföra fler redskap i detta arbete så att kommunen uppfyller lagstiftarens
krav på det kommunala aktivitetsansvaret (KAA). Detta arbete har under
2017 utvecklats under Ung Arena och är ett fortsatt utvecklingsområde
även för 2018.
För att lyckas i skolan behöver eleverna må bra, känna trygghet och tilltro
till vuxenvärldens samt känna att stöd finns att få om det behövs.
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Arbetet med identifierade åtgärder utifrån CMA-resultaten ska fortsätta på
enhetsnivå och övergripande så fortsätter samarbetet med trestadsstudien
samt liv och hälsa ung.
Beslutsunderlag
Förvaltningens skrivelse "Gymnasienämndens verksamhetsplan med
budget 2018.
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Gymnasienämnden
1. Verksamhetsplan med budget 2018 för Gymnasienämnden fastställs.
2. Verksamhetsplan med budget 2018 överlämnas till programnämnd Barn
och utbildning för kännedom.
3. Arbetet med programöversynen ska fortsätta under 2018 med
verkställighet 2018 och 2019.
4. Gymnasienämnden rapporterar till programnämnd Barn och utbildning
att en ekonomi i balans inte kommer att uppnås 2018.
5. Utifrån prognostiserat underskott 2017 ska arbetet med att säkerställa en
ekonomi i balans fortsätta under 2018 med sikte på att uppnå en ekonomi i
balans 2019.
Nämndens behandling
Synpunkter och yrkanden från fackliga organisationerna angående
”Gymnasienämndens verksamhetsplan med budget 2018” har utsänts till
nämnden. (Samverkansgrupp Fufa och MBL-förhandling 2017-12-12).
Yrkande
Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens beslutsförslag, samt att
förvaltningens beslutsförslag pkt 4 kompletteras med
- Gymnasienämnden anhåller om godkännande av detta hos
programnämnd BoU.
Stefan Stark (M) yrkar avslag på förvaltningens beslutsförslag till förmån
för Moderaternas budget i Kommunfullmäktige "Framtidens
gymnasieskola".
Pär Ljungvall (V) yrkar avslag på förvaltningens beslutsförslag till förmån
för Vänsterpartiets budget i Kommunfullmäktige "Rättvisare Örebro ska
styra under 2018".
Helena Skogh (MP) yrkar avslag på förvaltningens beslutsförslag till
förmån för Miljöpartiets budget i Kommunfullmäktige "Ett Örebro som
håller ihop".
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Kerstin Cederström (L) yrkar avslag på förvaltningens beslutsförslag till
förmån för Liberalernas budget i Kommunfullmäktige "Liberala ramar för
Örebro 2018".
Proposition
Ordföranden ställer vart och ett av de fem föreliggande förslagen:
förvaltningens förslag, Moderaternas förslag, Vänsterpartiets förslag,
Miljöpartiets förslag och Liberalernas förslag under proposition och finner
att Gymnasienämnden beslutar bifalla förvaltningens förslag kompletterat
med ordförandens tilläggsyrkande under beslutspunkt 4.
Beslut
Gymnasienämnden beslutar
1. Verksamhetsplan med budget 2018 för Gymnasienämnden fastställs.
2. Verksamhetsplan med budget 2018 överlämnas till programnämnd Barn
och utbildning för kännedom.
3. Arbetet med programöversynen ska fortsätta under 2018 med
verkställighet 2018 och 2019.
4. Gymnasienämnden rapporterar till programnämnd Barn och utbildning
att en ekonomi i balans inte kommer att uppnås 2018. Gymnasienämnden
anhåller om godkännande av detta hos programnämnd BoU.
5. Utifrån prognostiserat underskott 2017 ska arbetet med att säkerställa en
ekonomi i balans fortsätta under 2018 med sikte på att uppnå en ekonomi i
balans 2019.
Reservation
Mot beslutet reserverar sig Stefan Stark (M), Sara Göransson (M), Magnus
Johansson (M) och Katarina Odell (M) till förmån för Stefan
Starks yrkande. Skriftlig reservation bifogas.
Mot beslutet reserverar sig Pär Ljungvall (V) till förmån för eget yrkande.
Skriftlig reservation bifogas.
Mot beslutet reserverar sig Helena Skogh (MP) till förmån för eget
yrkande.
Mot beslutet reserverar sig Kerstin Cederström (L) till förmån för eget
yrkande. Liberalernas budget och reservation bifogas.
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§ 147 Tillsynsrapport 2017 - Uppföljning av intern kontroll
Ärendenummer: Gy 392/2017
Handläggare: Elisabeth Lindéus
Ärendebeskrivning
Varje nämnd ska årligen utarbeta en plan för tillsyn av intern kontroll.
Syftet med tillsynen är att säkerställa att den interna kontrollen är god inom
verksamhetsområdet. Det innebär att säkerställa att följande mål uppnås:
- att verksamheten är ändamålsenlig och kostnadseffektiv
- att rapportering och information om verksamheten är tillförlitlig
- att lagar, föreskrifter och riktlinjer m.m. efterlevs
Efter genomförd riskanalys beslutade Gymnasienämnden om fem
tillsynsområden för 2017.
- Ventilationskapacitet
- Hög elevfrånvaro
- Inköpsrutiner
- Registrering av arbetstidsschema i Personec
- Löneglidning
Vissa brister har framkommit inom varje tillsynsområde. De åtgärder som
föreslås anses tillräckliga för att komma tillrätta med bristerna. Det handlar
till stor del om att skapa rutiner och informera berörda om dessa. I
rapporten redovisas även uppföljning av de åtgärder som beslutades i 2016
års tillsynsrapport.
Nämnden har en ändamålsenlig styrning och det totala
internkontrollsystemet bedöms som tillräckligt. Tillsynen leder till
nödvändiga förbättringar och utveckling av internkontrollen.
Beslutsunderlag
Tillsynsrapport 2017, bilaga 1 Tillsynsplan 2017 översikt samt bilaga 2
Tillsynsrapport 2017 översikt.
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Gymnasienämnden
1. Tillsynsrapport 2017 - uppföljning av intern kontroll, godkänns.
2. Förvaltningen får i uppdrag att verkställa och följa upp de i
Tillsynsrapport 2017, föreslagna åtgärderna.
Beslut
Gymnasienämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag.
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§ 148 Tillsynsplan 2018 - Plan för uppföljning av intern
kontroll
Ärendenummer: Gy 135/2017
Handläggare: Elisabeth Lindéus
Ärendebeskrivning
Varje nämnd ska årligen utarbeta en plan för tillsyn av intern kontroll.
Syftet är att säkerställa att den interna kontrollen är god vilket innebär att
säkerställa att följande mål uppnås:
- Att verksamheten är ändamålsenlig och kostnadseffektiv
- Att rapportering och information om verksamheten är tillförlitlig
- Att lagar, föreskrifter och riktlinjer m.m. efterlevs.
En riskanalys har genomförts med representanter från samtliga gymnasier,
personalstrateg, ekonom, planerare/processledare från KSF-förvaltningen
samt delar av nämndens presidium där förslag på tillsynsområden inför
2018 framtagits.
Förslag på tillsynsområde 2018:
- Elevdemokrati
- Drogförebyggande
- Brister i inköpsrutiner
- Referenstagning
De åtgärder som beslutades om i tillsynsrapport 2017 rapporteras i
tillsynsrapport 2018.
Beslutsunderlag
Förvaltningens skrivelser "Tillsynsplan 2018 och Riskanalys 2018".
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Gymnasienämnden
1. Tillsynsplan 2018 - Plan för uppföljning av internkontroll, fastställs.
2. Förvaltningen får i uppdrag att genomföra tillsyn i enlighet med
Tillsynsplan 2018.
Beslut
Gymnasienämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag.

§ 149 Val av dataskyddsombud för Gymnasienämnden
Ärendenummer: Gy 451/2017
Handläggare: Anders Duvkär
Ärendebeskrivning
Den 25 maj 2018 träder dataskyddsförordningen (GDPR) ikraft och
ersätter därmed personuppgiftslagen (1998:204).
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Varje nämnd kommer att fortsätta vara personuppgiftsansvarig enligt
dataskyddsförordningen. I och med personuppgiftslagens upphörande
kommer de utsedda personuppgiftsombudens roller att upphöra och därför
ska personuppgiftsombuden formellt entledigas. Enligt artikel 37
dataskyddsförordningen ska varje personuppgiftsansvarig utnämna ett
dataskyddsombud. Bestämmelserna om dataskyddsombud återfinns i
artikel 37-39 i dataskyddsförordningen.
Beslutsunderlag
Dataskyddsförordningen
Tjänsteskrivelse Val av dataskyddsombud för Gymnasienämnden.
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Gymnasienämnden
1. Personuppgiftsombud för Gymnasienämnden entledigas från och med
den 24 maj 2018.
2. Amanda Kristoffersson utses till dataskyddsombud från och med den 25
maj 2018.
Beslut
Gymnasienämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag.

§ 150 Rapport – Flyktingmottagning
Ärendenummer: Gy 308/2016
Handläggare: Lennart Balkstedt
Ärendebeskrivning
Lennart Balkstedt redovisar Migrationsverkets prognos om
flyktingmottagningen.
Beslutsunderlag
Minnesanteckningar från arbetsgruppen "Samarbete, samordning och
planering kring flyktingmottagning" 25 oktober.
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Gymnasienämnden
- Rapporten läggs till handlingarna.
Nämndens behandling
Bedömning/prognos för Örebro vad gäller flyktingmottagning
De senaste 18 månadernas utveckling, med minskat och stabilt antal
asylsökande och Migrationsverkets oktoberprognos 2017 som bekräftar
denna trend, förändrar inte den tidigare bilden vad gäller kommande års
kommunmottagande. Bilden kvarstår av ett fortsatt relativt stort, men
långsamt minskande behov av kommunplatser flera år framåt även om
behovet minskar ytterligare i förhållande till bedömningen i juli.
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Kommunmottagandet bedöms kulminera under 2017 och därefter succesivt
minska.
Prognos 2018 bedöms till 700-900 personer.
Bosättning från anläggningsboende och kvotflyktingar
Örebro kommun ska ta emot och bosätta 407 personer på anvisning under
2017. Totalt har vi bosatt 348 personer (varav 143 är barn). 55 personer är
kvotflyktingar. Vi har totalt fått 189 lägenheter varav, 31 är från privata
hyresvärdar. Alla anvisningar för 2017 har inkommit och planerats så vi
kommer att klara av anvisningssiffrorna för 2017 på 407 personer.
Ca 22 % av mottagandet består av singelhushåll.
Siffrorna för 2018 har fastställts av regeringen och Örebro län ska ta emot
368 personer. Länsstyrelsen har fattat beslut om att Örebro kommun ska ta
emot 247 personer av dessa genom anvisning (bosättningslagen).
Beslut
Gymnasienämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag.

§ 151 Information - Sveriges Elevkårer
Ärendenummer: Gy 19/2017
Handläggare: Johanna Andersson, Ellen Johansson
Ärendebeskrivning
Johanna Andersson och Ellen Johansson informerar om elevkårens arbete
2017 och det fortsatta arbetet 2018.
Beslutsunderlag
Power point presentation.
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Gymnasienämnden
- Informationen tas till protokollet.
Beslut
Gymnasienämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag.

§ 152 Avtackning
Nämndens behandling
Charlotta Karlsson-Andersson har sedan 2 år tillbaka varit både
förvaltningschef för Förvaltningen utbildning, försörjning och arbete samt
programdirektör för Barn och utbildning. Charlotta Karlsson-Andersson
har lämnat sitt uppdrag som förvaltningschef fr.o.m. 1 oktober för
Förvaltningen för utbildning, försörjning och arbete.
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I avvaktan på rekrytering av ny förvaltningschef är Anders Duvkär
tillförordnad som förvaltningschef och Mikael Ramnerö är tillförordnad
som biträdande förvaltningschef.
Ordförande Elisabeth Malmqvist framför ett tack från nämnden till
Charlotta Karlsson-Andersson och önskar henne lycka till i arbetet som
programdirektör för Barn och utbildning. Ordföranden överlämnar en
blomma från nämnden.
Beslut
Gymnasienämnden beslutar
- Informationen tas till protokollet.

§ 153 Information om Trestadsstudien
Ärendenummer: Gy 469/2016
Handläggare: Jessica Rydell, Katja Boersma, Tor Arnison
Ärendebeskrivning
Trestadsstudien är ett femårigt (2014-2018) vetenskaplig forskningsprojekt
med syfte att undersöka samspelet mellan faktorer som styr utvecklingen
av psykisk ohälsa bland ungefär 3000 ungdomar i Örebro, Karlskoga och
Köping. Studien försöker att få svar på hur olika problem är relaterade till
varandra över tid. Ett viktigt syfte med projektet är att utveckla bättre
behandlingar och förebyggande åtgärder för ungdomar som har det svårt.
Beslutsunderlag
Power point presentation "Processer som kan motverka att ungdomar
utvecklar psykiska problem".
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Gymnasienämnden
- Informationen tas till protokollet.
Nämndens behandling
Trestadsstudien är ett femårigt vetenskaplig forskningsprojekt (20142018). Projektet syftar till att kartlägga faktorer som bidrar till, eller
hindrar, utvecklandet av psykisk ohälsa hos ungdomar. Cirka 3000 elever
har deltagit i studien.
Beslut
Gymnasienämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag.

§ 154 Presentation av bok om Rudbecksskolan
Handläggare: Christer Blohm
Ärendebeskrivning
Christer Blohm presenterar boken om "Skolan som fick Sverige att rulla och att rulla lätt".
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I den boken uppmärksammas särskilt några av de elever som studerat på
Rudbecksgymnasiet i Örebro ”tidigare Tekniska Elementarskolan i Örebro,
Tekniska gymnasiet i Örebro, Högre tekniska läroverket i Örebro och
Rudbecksskolan” sedan den startade för 160 år sedan.
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Gymnasienämnden
- Informationen tas till protokollet.
Beslut
Gymnasienämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag.

§ 155 Information – SAHA
Ärendenummer: Gy 472/2017
Handläggare: Elisabeth Lindéus
Ärendebeskrivning
En översyn ska genomföras gällande hur organisationen inom
gymnasieskolan är utformad för att möta elever med diagnos eller
problematik inom AST, Autismspektrumtillstånd. Inom ramen för
nationella program i gymnasieskolan finns idag endast ett program som är
särskilt anpassat för ungdomar med diagnos inom AST, och det är det
Samhällsvetenskapliga programmet på Virginska gymnasiet.
Konsekvensen av detta blir då att valmöjligheter saknas helt för den elev
som har en diagnos, (och som inte väljer ”reguljärt” program), då den enda
möjligheten är att gå det Högskoleförberedande SA-programmet. Det som
fortsatt ska undersökas är hur verksamhet och organisation bättre kan
anpassas till elevers förutsättningar och intresse inför val av
gymnasieutbildning oavsett problematik inom AST eller ej.
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Gymnasienämnden
- Informationen tas till protokollet.
Beslut
Gymnasienämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag.

§ 156 Aktuell information
Handläggare: Elisabeth Malmqvist, Anders Duvkär
Ärendebeskrivning
Ordförande och förvaltningschef informerar om aktuella frågor och
händelser som rör nämnden och förvaltningens område.

12

Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Gymnasienämnden
- Informationen tas till protokollet.
Nämndens behandling
Ordföranden
a)
Ordföranden framför ett tack för gott samarbete och tillönskar nämnden
och förvaltningen en God Jul och Gott Nytt År.
Tf. förvaltningschef
a)
Förvaltningschefen informerar om utbildningsorganisationen för
Riksgymnasiet 2018/2019. Gy 473/2017.
b)
Förvaltningschefen framför ett tack till nämnden för gott samarbete under
2017 och tillönskar nämnden en God Jul och Gott Nytt År.
Beslut
Gymnasienämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag.

§ 157 Inkomna skrivelser
Ärendenummer: Gy 452/2017
Ärendebeskrivning
1. Miljökontoret, Kontrollrapport Virginska gymnasiet, storkök HRS. Gy
433/2017.
2. Miljökontoret, Kontrollrapport Rudbecksgymnasiets kök. Gy 434/2017.
3. Miljökontoret, Kontrollrapporter Virginska skolan butikskock och
catering. Gy 435/2017.
4. Miljökontoret, Kontrollrapport Kvinnerstagymnasiets skolrestaurang.
Gy 439/2017.
5. Miljökontoret, Kontrollrapport - Virginska skolans livsmedelsbutik. Gy
446/2017.
6. Miljökontoret, Kontrollrapport Virginska gymnasiet, storkök och metod,
bageri LP och bageri RGD/RGH. Gy 435/2017.
7. Tullängsgymnasiet Forum för samråd, protokoll 17 november 2017.
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8. Kommunfullmäktige, protokoll 2017-10-25, § 246, Delårsrapport med
prognos 2 2017 Örebro kommun. Gy 230/2017.
9. Kommunfullmäktige, protokoll 2017-10-25, § 245, Övergripande
strategier och budget för 2018 med plan för 2019-2020. Gy 437/2017.
10. Programnämnd Barn och utbildning, protokoll 2017-11-08, § 179,
Justering av driftbudgetramar utifrån faktiskt antal elever i grund- och
gymnasieskolan 15 oktober 2017. Gy 29/2017.
11. Örebro kommun ”Strategi med fokus på förebyggande arbete mot
alkohol, narkotika, dopning och tobak 2017-2021”. Gy 349/2017.
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Gymnasienämnden
- Inkomna skrivelser läggs till handlingarna.
Beslut
Gymnasienämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag.

§ 158 Anmälan av delegationsbeslut
Ärendenummer: Gy 453/2017
Ärendebeskrivning
Förvaltningen för utbildning, försörjning och arbete anmäler beslut som
under tiden 15 november 2017 - 13 december fattats med stöd av
delegation från Gymnasienämnden.
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Gymnasienämnden
- Anmälan läggs till handlingarna.
Nämndens behandling
2.2
Beslut om anställning av personal (ej chefsbefattning)
Löpnummer 17/38-48
Rudbecksgymnasiet
4.7.3
Beslut om att elev ska få byta studieväg
Löpnummer 2016/355, 2017/316
Rudbeckskgymnasiet
Löpnummer SA 18/17
Karolinska gymnasiet
Löpnummer 1718HT2
Virginska gymnasiet
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4.7.8
Beslut om utredning av omständigheter kring av elever upplevd
kränkningar
Gy 436/2017, Gy 457/2017
Förvaltningen för utbildning, försörjning och arbete
5.2.6
Beslut om antagning vid senare tidpunkt än vid början av utbildningen
Löpnummer SA 19/17
Karolinska gymnasiet
Beslut
Gymnasienämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag.

§ 159 Val
Handläggare: Elisabeth Malmqvist
Ärendebeskrivning
Utseende av kontaktpolitiker i Rudbecksgymnasiets forum för samråd
efter Sheneh Armaghan (S).
Beslut
Gymnasienämnden beslutar
- Sandra Zenginel (S) utses som kontaktpolitiker i Rudbecksgymnasiets
forum för samråd efter Sheneh Armaghan (S).
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MODERATERNA
ÖREBRO KOMMUN

Yrkande

Ärende 8
Ärendenummer: Gy 229/2017
"Budget- och verksamhetsplan 2018"

Gymnasienämnden
Örebro kommun
14 december 2017

Framtidens gymnasieskola
Skolans uppgift är att ge barn och ungdomar förutsättningar för att de ska
kunna förbereda sig på det vuxna livet. Alla elever ska ges möjlighet att nå sin
fulla potential i en trygg och inspirerande skolmiljö. Varje barn ska ha likvärdiga
förutsättningar för att klara skolan med godkänt resultat, oavsett bakgrund.
Moderaterna vill att undervisningen i skolan i så hög grad som möjligt
anpassas efter elevernas individuella behov. Elever i behov av särskilt stöd ska
identifieras tidigt och få den hjälp de behöver. Elever med annat modersmål än
svenska ska kunna få pedagogisk hjälp med såväl språkinlärning som
ämneskunskap.
Alla barn och ungdomar ska vara trygga i skolan. Vi vill att det ska råda
nolltolerans mot alla former av mobbing och kränkande behandling i Örebro
kommuns gymnasieskolor. Ingen elev ska vara utsatt på grund av kön,
etnicitet, religion, sexuell läggning eller funktionsnedsättning. För att förhindra
trakasserier är det viktigt med vuxennärvaro på lektioner och raster.
Moderaterna i Örebro vill att betygskriterierna på gymnasiet är tydliga.
Moderaterna i Örebro vill att alla elever i gymnasiet ska garanteras ett samtal
med en studie- och yrkesvägledare varje år.
Moderaterna i Örebro vill införa studieförberedande utbildningar med fokus på
högre studier.
Moderaterna i Örebro vill se ett ökat fokus på eget företagande i
gymnasieskolornas programutbud.

MODERATERNA
ÖREBRO KOMMUN

Moderaterna i Örebro vill införa ett gemensamt trygghetsarbete för
gymnasieskolorna.
Moderaterna i Örebro vill se över hur gymnasieskolan kan minska sin
administration och samarbeta med andra kommuner och fristående aktörer
kring vilka gymnasieutbildningar som erbjuds var.
Effektiv verksamhet bygger på ett tydligt ledarskap. Skolledningen ska säkra
kvaliteten och kontinuiteten i undervisningen. Moderaterna vill att samtliga
rektorer på Örebro kommuns skolor regelbundet får tillfälle att utveckla sin
ledarkompetens.
Med hänvisning till ovanstående föreslår Moderaterna att nämnden
beslutar:

att

Moderaternas budgetförslag fastställs,

att

verksamhetsplan med budget 2018 överlämnas till programnämnd
Barn- och utbildning först när den justerats med Moderaternas
budgetsiffror och prioriteringar,

att

arbetet med programöversynen ska fortsätta under 2018 med
inriktning mot fler intraprenader och samarbete med fristående
gymnasieskolor gällande programutbudet,

att

Gymnasienämnden begär ökad tilldelning av ekonomiska medel
som täcker nuvarande underskott, det för att kunna arbeta med
programutbudet och gymnasieskolans organisation i lugn och ro,

Om nämnden beslutar annat gäller ovanstående som reservation till förmån för
eget förslag.

För Moderaternas grupp i Gymnasienämnden

Datum: 2017-12-14
. Gymnasienämnden

Yrkande

Verksamhetsplan med budget 2018
Vänsterpartiet har lagt fram ett eget förslag till budget för 2018:
"Rättvisare Örebro - en välfärd att lita på". Det är förslag och
ekonomiska förutsättningar i denna som vi önskar ska styra Örebros
barn och utbildningspolitik för nästa år.

Därför yrkar jag i detta ärendes alla punkter istället på att
Vänsterpartiets budgetförslag Rättvisare Örebro ska styra under

2018.
I det fall yrkandet faller kan det vara att betrakta som en reservation.

~ 7' ~ /

µ.

Pär Ljy gvti/1
För v4!J1 terpartiet

Liberallerna
YRKANDE/ RESERVATION
Gymnasienä mnden
Ärende Gy 229/ 2017
Verksamhetsplan och budget 2018

Verksamhetsplan och budget 2018

Liberalern a har prioriterat skola och omsorg inför 201 8. Satsningarna går frä mst till:
höjt stöd till barn med behov av särskilt stöd, lärarlö ner, skolskju tsar till a lla e lever,
skolledarsatsningar o c h förstärkningar till Elevhä lsan för b åde gymnasieförsko la
och grundskola . Effe ktiviseringarna ska göras inom administration och organisatio n
och inte på lärare eller p å undervisning .
Liberalern a ä r noga med att det m åste ha nd la om både omprioriteringar och nya
satsning ar för a tt kunna utvec kla förskola och skola, me n också att resurserna
anvä nds på rätt ställe och räcker in i fra mtiden.
Liberalerna yrkar på avslag till förmån för egna ra mar och p riorite ringar.
Våra p rioriteringar och ramar är fra mlagda i Liberala ramar för 2018 i
Kommunfullmä ktige 25-26 oktober 201 7.
OBS! Utdrag ur Liberalernas budgetskrivning, Ba rn o Utbildning m ed satsningar och
tydliga sifferpriorite ringar bifogas yrka nde .

Om Liberalernas förslag faller i programnämnden är detta tillika en reservation till
förmån för eget yrkandet.

~

Kerstin Ced erströ m (L)
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LIBERALERNAS VÄLFÄRDSBUDGET ÖREBRO KOMMUN 2018
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Liberalernas Orebro

I ett liberalt Örebro står individen och hennes drömmar i centrum. Vi är alla unika och har därför
olika ideer om vad ett gott liv innebä1'.
För oss är det därför viktigt att va1je människa far möjligheten och rättigheten att forma sin egen
fra mtid och att växa till sin fulla potential.
Människor som vill utvecklas och skapa nytt ska ha chansen att göra det i Örebro. För dem ska
politiken riva så många hinder som möjligt.
Men redan när vi föds finns det omständigheter som påverkar vår chans till ett gott liv. D et kan
handla om bakgrund och kön, vår hudfärg eller funktionsvariationer. Kort och gott: Vi föds med
ojämlika möjligheter att forma vårt eget liv.
För oss Liberaler är det här samhället kommer in. I vårt Örebro ska politiken stå upp för allas lika
värde, u~ämna skillnader och skapa möjlighet till förbättringa1'.
Vår vision och berättelse utgår från några grundläggande värden som är mycket viktiga för vaije
liberal.
Individen i centrum

I vaij e människa ser vi unika egenskaper och möjligheter. O ch vi h ar stark tilltro till varje
människas förmåga att själv forma sitt eget liv. Därför är del främst individen som är i centrum för
vår politik, inte familjen eller andra grupperinga1:
Mångfald och jämlikhet

För oss liberaler ä r olikheterna mellan mä nniskor en tillgån g. Vaije människa ska dä rför kunna vara
sig sjäh~ stå lika inför lagen och ha rätt att växa upp i ett samhälle fritt från förtryckande normer.
Medkänsla och ansvar

För oss är medkänsla, a nsvar och solidaritet med din medmänniska en självklarhet. Ska vi bygga
tillit och gem enskap i samhället måste vi ta ansvar för mer än oss sj älva. Det gäller både i Örebro
och vidare ut i världen.
Rättvisa utan glastak

I vårt Örebro hämmar vi inte människor som når långt av egen kraft. Hellre skapar vi möjligheter
som gör att alla, oavsett startpunkt, kan nå så långt som just de h ar fö rmåga till.
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Barn och utbildning

4.1

Inledning

Liberalernas viktigaste fråga är utveckling, eftersom valfrihet och möjligheter
kommer genom att varje enskild människa skaffar sig kunskap och
utveckling. Det är också samhällets viktigaste redskap för trygghet och
demokrati. Kunskap bryter ned klassbarriärer och öppnar nya dörrar där
människor ges möjlighet att göra kloka val utifrån sina egna drömmar och
behov.
Varje elev ä r viktig för allas framtid. Därför ska alla mötas individuellt och erbjudas utveckling efter
förmåga. Vi ska satsa på både elever med särskild b egåvning och elever med behov av särskilt stöd.
Människor är olika och ingen väljer sin bakgrund. För liberaler är det därför av stor vikt att skolan
ger stöd både till den elev som behöver hjälp och till den elev som behöver större utmaningar än
andra.
Skolan är fundamentet för a tt få en bra start i livet. Därför måste vårt samhälle ha höga ambitioner
rörande utbildningsväsendet och ald1;g tappa fo kus på utvecklingen av skolan. Tydlighet och
respekt är ledare! i Liberalernas syn p å skola och utbildning. En skola där kunskapsbyggandet far stå
i fokus ger våra unga de bästa förutsättningarna för att kunna skapa ett bra liv med arbete, hälsa
och fötidssysselsättning. Skolan ska bara ha kvar de bästa p edagogerna och de bästa rektorerna.
Genom tydlig kommunikation om skolsituationen mellan lärare-elev, lärare-vå rdnadshavare samt
tydlig kommunikation om kunskapskrav och krav på hög kvalite i utbildningen, kan vi skapa ett
samhälle där medborgarna är trygga och självständiga.

Elevhälsa är A och 0
Elevhälsan måste tas på allvai: Elevers psykiska ohälsa ökar och det är oacceptabelt. Det innebär
stort lidande och en förlust för vårt samhälle a tt elever inte far l~älp och att de upplever a tt deras
behov inte respekteras eller bemöts. Skolan har ett stort ansvar att se och sätta in rätt hjälp i rätt tid.
Elevers psykiska hälsa är också direkt avgörande för bättre måluppfyllelse och fortsatt
kunskapsinhä mtning i framtiden. Liberalerna vill se att Elevhälsoteamen stärks upp med fler
kuratorer och psykologer samt att deras arbete och kunskap uppvärderas.
En viktig gru ndläggande förutsättning för både kunskapsinhämtning, lust till lärande och
innanförskap för alla, är att våra b arn och ungdomar är i skolan. Närvaron är inte tillräcklig hög. Vi
m åste se till att skolorna har kontroll över n ärvaro och rapportering av frånvaro till vårdnadshavare.
För att öka tryggheten och hälsan för våra barn och ungdomar b ehöver alla skolornas omklädesrum
utrustas med någon form av skiljeväggar eller dörra r i duschutrymmena. Idag väljer många elever
att inte duscha efter idrottslektionerna p.g.a. rädsla för att fotograferas eller tvingas utstå annan
kränkande behandling.
Rätten till sitt eget språk

Rätten till sitt eget språk är grundläggande för hela individens kraft och möjlighet till utveckling.
D et gäller hemsprå k såväl som teckenspråk. Både miljöer och pedagogiska verktyg ska anpassas så
att alla kan utveckla sina kunskape1; tex utrustas med h örselhjälpmedel. Liberalerna vill verka for
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att alla nyproducerade förskolor och skolor skall anpassas för alla barn och ungdomar som har
behov av hjälp för sitt hörande. Till exempel hörselslingor och ljudabsorberande lösningar i golv,
väggar och tak.
Trygghet att få vara den du är

HBTQccrtificra samtliga skolor i Örebro. I skolan ska alla elever känna sig trygga i att vara så som
de själva vill vara. Ingen ska tvingas möta diskriminering för sin sexuella läggning. Var tredje
transperson har övervägt ajälvmord och läget är värst bland unga. Det är helt enkelt oacceptabelt
och tyder på att mer kunskap krävs.
Det är du som ska bestämma var ditt barn sl{a gå i skolan

Valfriheten måste värnas. När konkurrens och goda exempel finns blir fler skolor attraktiva. Det
skapar valmöjlighet och föräldrar och vårdnadshavare kan välja den skola de vill har för sina barn.
Det är föräldrar och vårdnadshavare som ska bestämma var barnet ska gå i skolan.
Liberalerna vill ha ett obligatoriskt skolval för alla. Skolor och förvaltningar ska ges både resurser
och systemstöd för att se till att alla väljec Detta ökar intresset for skolgången, för alla inblandade,
och ger bättre måluppfyllelse med rätt skola för varje elev.
Oavsett val av grundskola vill Liberalerna se fria skolskjutsar och husskort för alla som har längre
än 3 kilometer till skolan. Liberalerna vill alltså sänka gränsen från 5 ti1l 3 km för skolslrjuts och nå
ett 1imligt promenadavstånd. Det ska inte vara en kostnadsfråga att vä\ja skola. Det blir en bättre
skola för fler om fiihet och kvalitet får råda.

Kunskap och utveckling i hela Örebro kommun
För att säkerställa att barn och unga kan nå utveckling i ttygghet och i bästa miljö ser vi att de
prioriterade att målen i skolan är att förmedla kunskap och hqja kunskapsnivån samt att förskolor
och skolor finns i hela Örebro kommun, i cily, bostadsområden och på landsbygd. Speciellt de
mindre barnen bör, om kvaliten inte-upprätthålls, ges en möjlighet att gå i skola i närområdet med
större lokalyta. Små barn behöver utrymme och äldre behöver vidgade vye1: Liberalerna vill verka
för att F~3 skolor, så långt det är möjligt, finns att välja i närområdet i såväl stad som på landsbygd.

Hälsa, frihet och kultur i skolan
Värdcringsgrunder och kulturella skillnader måste stäncligt finnas i skolans tänk och undervisning.
Detta för att skapa respekt och kunskap för varandra i vårt mångfaldssamhälle. Alla elever ska
känna att skolan är en fiistad och att alla, oavsett bakgrund, har möjligheter att ta del av all
undervisning.
Unga människor behöver både rörelse och kulturell hänförelse under skoltid för att utvecklas.
Därför är det också viktigt att skolgården är tillräckligt stor i förhållande till antal elever på skolan
och utformad på elt sådant sätt att den stimulerar till rörelse. En av dagens utmaningar är att
aktivera elever till mindre stillasittande genom fler idrottstimmar eller annan rörelse i skolan. lVIer
kultur i skolan bidrar också till ökad stimulans. Ofta kan inte skolan klara della på egen hand därför
vill Liberalerna verka för ett bättre samarbete med Kulturnämnden. Alla grundskoleelever ska
garanteras att besöka minst en professionell scenkonstföreställning eller bildkonstutställning per
läsår:
Liberalerna vill se över reglerna for Kulturkortel. Detta for alt öka skolornas på landsbygden
möjligheter att utnyttja kortet och inte begränsas av nuvarande för smala tidsramar och eventuella
logistikproblem.

26

MålLiderna i skolan behöver prioriteras. Att inta god och hälsosam mat i en lugn miljö kan inte
klaras av i en orolig matsal under 20 minuter. Tiden för va1je elev i matsalen får inte bli för kort på
gnmd av att tidsbristen så principen , " ut in, in ut" får råda. Vi ser gärna all fler vuxna äter med
eleverna i matsalen för att påverka både samtal och stämning.

Liberalernas övergripande förbättringar för skolan:
•

Förstärka resurser och kunskap for att nå bättre elevhälsa och skolnärvaro.

•

Öka elevpengen, grundti11delningen, så alla elever dagligen får mer resurser.

•

Utnyttja tider för fi~a aktiviteter till rörelse och motion.

•

Införa skolval för alla elever och vårdnadshavare.

•

Vara fria i tanken när det gäller nya former för att driva förskolor och skolor på
landsbygden med hög kvalite.

•

Stärka alla elevers rätt till sitt eget språk.

•

Ge kulLurgaranti för alla grundskoleelever.

•

SLimulcra de estetiska lärprocesserna i skolorna.

•

Avlasta lärarna med sekreterare, assistenter eller andra lämpliga yrkeskategorier.

4 .2 Förskola
Den svenska förskolan är fantastisk. De flesta flickor och pojkar i förskolan möter kompetenta och
välutbildade pedagoger, deltar i god pedagogisk verksamhet och barnen och deras föräldrar känner
sig trygga i förskolan. Samtidigt finns det stora skillnader me11an olika förskolor och olika områden.
Små barn - mer utrymme

En del av de minsta barnen, 1-3 å1~finns på avdelningar m ed fler ä r 17 b arn, medan andra finns på
avdelningar som har betydligt färre. Det som ofta avgör gruppernas storlek är lokalernas
beskaffenhet och storlek samt Örebro kommuns resursfördelningsmodell. G ruppens storlek bör
bättre anpassas till barns behov av stöd. Barn u nder tre år bör inte gå i grupper med fler än 15
barn.
BehÖl·iga förskolelärare i alla områden

Många av förskolorna i våra socio·ekonomiskt mest utsalla stadsdelar har svårt att rekrytera
behöriga förskollärare, vilket leder till att den pedagogiska verksamheten, beskriven i läroplan for
förskolan, inte kan säkerslällas. D etta gör att förskolebarnen i dessa områden inle får likvärdiga
pedagogiska förutsättningar som pojkar och flickor från områden där elen pedagogiska
kompetensen är väl tillgodosedd.
För att b1yta trenden med att barn i särskilt socioekonomiskl ulsalta områden inte går i förskolan
behöver nya modeller och metoder prövas. Till exempel ökad samverkan mellan förskola/ skola och
det civila samhället för att bryta isoleringen och utanförskapet h os fra mförallt kvinnm: Här finns
goda exempel runt om i Sve1ige. Genom att få fler flickor och pojkar till förskolan i dessa områden
kan vi öka d en så ,tikLiga språkutvecklingen.
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Fler måste vilja bli förskolelärare i Örebro

För att kunna öka antalet behöriga förskollärare i Örebro Kommun måste fler välja att utbilda sig
till förskollärare. För att locka fler studenter måste förskolläraryrket framstå som attraktivt.
Under många år har lönerna inom förskolan halkat efter. Därför måste grundlönen ökas. Dessutom
bör det införas ett extra lönetillägg för elen som är behörig och väljer att arbeta i ett socio
ekonomiskt utmanande område, där det råder brist på behörig personal.
Förskollärare saknar idag tydliga karriärvägar. Det handlar inte bara om pengar utan också
möjligheter till nya stimulerande arbetsuppgifter och större ansvar. Liberalerna vill därför införa
ka rriärtjänste1~ liknande dem som finns i grundskola och gymnasieskola.

Liberalernas förslag till en förbättrad förskola:
•

Möjlighet att minska barngrupperna.

•

Anställa behöriga pedagoger.

•

Ge högre löner och bättre karriärvägar·.

4.3 Grundskola
Grunclskoleverksamheten kommer att ställas inför ökade resursbehov. Antalet barn i åldern 6-15 år
har ökat sedan 20 I] och ökningen förväntas bli allt kraftigare de kommande åren. Redan under
2017 är a ntalet barn nästan l 900 fler än vid utgången av 20 13. I de lägsta årsklasserna, skolår 0-3,
har antalet elever ökat sedan flera år tillbaka. Det är i den gruppen de stora ökningarna kommer
tidigast och dessa är 201 7 ca 950 fler än 2013. D e h ögre årsklasserna kommer senare att gå en
liknande utveckling till mötes med kraftiga ökningar. Åldersgruppen 10 till 12 år förväntas vara
nästan 600 fler 20 l 7 j ä mfört med 20 13 och 13 till 15-åringarna nästan 350 fle1:
Alla barn är unika och behöver olika undervisning

För att våra elever ska få det bästa bemötandet under sina skolår bör alla pedagoger ges fortbildning
i normkritiskt bemötande och ett bemötande som stimulerar lugn om det är det som behövs. Rätt
bemötande säkerställer att eleverna blir sedda som de individer är och att eventuella hinder för
deras lärande ka n undvikas.
B ehov av särskilt stöd måste säkras

För att möta alla barn måste det garan teras att alla barn far sina behov tillgodosedda. D e elever
som ä r i behov av särskilt stöd ska få det. Det spelar ingen roll vilket skälet ät: Tillfälligt eller diagnos
- alla ska bedömas dagligdags och stöd ska sättas in. D et är dessa elever som först ska ha tillgång till
p edagogen i klassrummet. I tider av stor lärarbrist behövs fler lä rar- och cleveassistenter för både
stöd och trygghet. Det innebär ett tydligare krav på a rbetsbeskrivningar. Liberalerna vill möta
detta med alt ge mer resurser till rektorerna i form av gruncltilldclning samt extra resurser till
särskilt stöd. Ekonomin ska inte vara orsaken till all barn med särskilda behov lämnas utan insatser.
Centralt skolstöd - Rätten till trygghet och stöd!

Vi h ar idag en organisation i Örebro kommun, Centralt Skolstöd (CS), som erbjuder stöd och
handledning till alla grundskolor i kommunen, oavsett h uvudman och utifrån pedagogisk grund.
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Centralt skolstöd behövs och bör utvecklas till all innehålla fler spetskompetenser samt stöd som
inte finns ute p å skolorna. CS ska vara skolornas fallskärmar när andra direkta insatser inte räcker
till. Det bidrar till tryggare pedagogiska miljöer och bättre måluppfyllelse.

Fritidshem, fritids- och trygghetsaktivitet
Fritidshcm är en viktig del av skolans pedagogiska verksamhet och har stor betydelse för goda
resultat och måluppfyllelse i skolan. Fritidshemmen ska stimulera barnens lärande och sociala
utveckl ing och vara en del i det livslå nga lärandet. Därför är det viktigt att d et finns en samsyn
mellan förskoleklass, skola och fiitidshem gällande det gemensamma uppdraget och hur detta ska
utföras. Fritidshemmen ska vara trygga och ha en god pedagogi sk kvali te.

Förskoleklass till årskurs 3 (F-3)
Det är starten som är viktigast. Här lägger vi grunden till både trygghet och studielust. För att klara
detta måste resurserna sättas in här. I denna ålder ska alla pojkar och flickor läsas av. Liberalernas
"Se alla barn-garanti" innebä r a tt de små barnen, mellan 6 och 10 år, ska ha rätt att gå i en grupp
där läraren har tid och möjlighet att se dem som individer och deras högst enskilda behov. För att
lyckas med det måste förskollärare och lärare beredas möjlighet att va1je dag möta och
kommunicera med varenda elev. Det innebär betydligt mindre barngrupper och fler pedagoger för
att säkerställa en god pedagogisk verksamhet i både förskolan och skola. Fler sp eciallärare behövs
för att hjälpa till med rätt undervisning: Små barn b ehöver stora yto1~ äldre barn behöver vidgade
vyer.

Årskurs 4 till 6 (mellanstadiet)
Red an under m ellanstadieåren kan vi se att kunskapsklyftorna ökar, att skillnaderna mellan elever
från studievana och studieovana hem ökar och a tt fler barn far ökat behov av stöd. Detta är också
en period där eleverna far möta fler nya ämnen och förbereds för h ögstadiets krav. För barn med
svenska som andraspråk krävs stö rre och tidigare insatser av språkstöd för att undanröja språkliga
hinder till kunskapsbyggandet.
För att möta barnens beh ov i årskurs 4-6 behövs såled es insatser på generell basis såväl som
särskilda insatse1: När det gäller valfriheten att välja skola finns idag en problematik med kostnader
för skolskjutsat~ som skapar en oj ämlik situation och som försvårar det fria skolvalet.
Årskurs 7-9 (högstadiet)

Under högstaclieåren är det många elever som upplever sig stressade och skillnaderna mellan flickor
och pojkar u tk1istalliseras ännu tydligare. Det är här eleverna ska göra sina val inför framtiden. Ett
val som är svårt i sig och även försvåras då valet kanske inte ha ndlar om vad eleven vill utan vilka
möjligheter som fin ns kopplat till betygspoäng.
:tviålet är att alla elever går ut med godkända betyg i alla ämnen och då måste vi satsa. En satsning
som kostar i detta skede men som innebär minskade kostnader i framtiden . Får vi fler att klara
skolan få r vi färre som gå r rakt ut i utanförskap. Tidigare och mer tid för vaije elev med Studie- och
yrkesvalsledare tror Liberaler både kan öka intresset för framtiden men också få eleverna att söka
sig till rätt utbildning. D å många elever med svenska som andraspråk möter stora hinder under
högstadieåren, bör kommunen satsa på ökat språkstöd för att säkerställa att fler kan erövra
godkända betyg som bär vidare till gymnasiet.
Liberalernas förslag till förbättrad grundskola:
•

Införa tidigare och tydligare insatser i förskola och förskoleklass.
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•

Utgå från små barngrupper som kan växa med tiden.

•

Garantera speciallärare i F-3 för att nå läs-, skriv- och räknegarantin.

•

Införa läxhjälp för alla elever i årskurs 4-6.

•

Införa en Se-alla-barn-garanti.

•

Skapa tryggare utem.iljöer.

•

Se till alt de t är mer vuxennärvaro på rasttid.

•

Utöka språkstödet för elever med svenska som andraspråk.

•

Utöka stödfonktioner för b arn med särskilda behov.

•

U töka tillgången till studie- och yrkesvägledare på skolorna.

•

Utöka elevhälsovården med kuratorer och psykologer.

4.4 Särskola
Alla elever behöver få en utbildning som är anpassad utifrån just deras behov och förutsättningar.
Särskolan har en mycke t viktig uppgift i att låta va1je enskild elev utvecklas och lära efter sina unika
förutsättninga1~ för a tt kunna delta i och bidra till samhället. Utbildningen i särskolan ska u tformas
så att elever utmanas i sitt lärande och ges en god lå ngsiktig utveckling. D et ä r viktigt att fokusera p å
att särskolan är en pedagogisk miljö som ska ges samma föru tsättningar som övriga skoltyper för att
skapa en lära nde miljö med möjlighet till individanpassning.
Det finns idag en sned fördelning mellan kommunens särskolor där barn med multi
funktionsnedsättningar ofta hamnar i en skola medan barn med en högre prestationsförmåga
hamna r i en annan. D et finns mycket att vinna p å att skapa en bättre mix, vilket ger en utvecklande
dynam..ik för både elever och p ersonal.
Elever i särskola n ska garanteras fimgerande skolskjuts efter skoldagen och i de t ska även inkluderas
fritids.

Liberalernas förslag för en förbättrad särskola:
•

Minska segregering av elever p å grund av olika g rader av timktionalitet.

•

Anpassa lokaler ä ndamålsenlig t så de möjliggör dynamik, utevistelse och stimulans.

•

Skap a högre pedagogtäthet.

•

Se till att nödvändiga hjälp medel finns for den pedagogiska verksamh eten och alltid
tilll1andahålls av skola n.

•

Ge kontinuerlig p edagogisk fortbildning för pedagoger med fokus på särskolan.

•

Siikerställa väl utbyggd och fungerande skolskjuts med tydlig kommunal styrning.
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4.5 Gymnasieskola
Gymnasieskolans syfte är att skapa förutsättningar för individen att, som myndig person bestämma
över silt eget liv. D etta åstadkommer vi genom alt förbereda eleven infor högre studier eller
arbetsliv. I den liberala gymnasieskolan har läraren hög status, belönas för sina meriter och ägnar
sig ål undervisning istället för att tvingas vara en skolbyråkrat. D et är en skola, som ser till varje
individ, respekterar rätten till frihet och j ämlikhet oavsett bakgrund samt finns där för den, som
behöver stöd och inte skapa glastak för den, som vill nå längre.
Örebro ska ha Sveriges bästa lärare

Att föra kunskap vidare till nästa generation är bland de viktigaste uppgifterna som någon yrkcskår
har i samhället. Klassresan bö1jar i klassrummet med en bra lärare. Det är därför vi liberaler är så
måna om a tt värna om lära1y rkets status. För att Örebro kommun ska ha de bästa lärarna måste
också vi vara elen kommun som erbjuder bra löner och många möjlighe ter till fortbildning.
Liberalerna satsar mer än något annat parti på högre lärarlöner och det gör vi för att vi, liksom
forskningen, vet att läraren är elen enskilt viktigaste faktorn för en elevs kunskapsutveckling. Svensk
skola behöver fler yrkeskatego1ier i skolan. Till exempel administrativ personal, lärar- och
elevassistenter. Det ger bättre utry mme för lärarna att både kunna ta det pedagogiska ansvaret och
kunna ägna sig åt undervisningen. Örebro ska ha en positiv löneulveckling och h a Sveriges bästa
lärare.
Bort med byråkratin

Sverige präglas i mångt och mycket av en övertro på p olitikens möjligh eter att centralplanera fram
god a resultat. D et kanske märks mest i form av den stora bostadsbristen, men ä r ett lika stort
problem i skolan. I decennier ha r politiker från vänster och h öger varit övertygade om att ju m er
man kontrollerar skolan, ju bättre blir resultaten. Reformerna har iställe t lett till en
avprofessionalisering d är lärarna i allt högre utsträckning fatt administrera politikernas krav på
kontroll istället för att undervisa.
D e n ationella proven ä r viktiga redskap fö r att mäta de n ationella resultaten i svenska skola. När
lä raren tvingas rätta prov fö r över ofta ett hundra tal elever så tar det dock tid från undervisningen.
D et riskerar att leda till att vissa elever får en orättvis bedömning p å ett, för betygen, så tungt
vägande prov. Dä rför borde de na tionella p roven rättas av externa examinatorer och på sikt även
digitaliseras.
Lärare ska vara lärare och undervisa. Istället fö r att lä raren lägger ner tid på att exempelvis rätta
p rov och sköta administrationen så anser vi liberaler att det kan anställas a ndra till dessa uppgifter,
för alt avlasta läraren.

Liberalernas förslag för en bättre gymnasieskola:
•

Investera i högre lä rarlöner.

•

Utöka förs telär arsystemet, antalet karriärlärarrjä nster sam t inrätta adjunkttjä nste1:

•

H öja IT-kompetensen bland lä rare.

•

Inrä tta cen tral rättning av nationella prov.

•

Avlasta lärarna med administration, assistenter eller a ndra lämpliga åtgärder.
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•

Utöka antalet Yrkcsprogram

•

Öka måluppfyllelsen

4.6 Ekonomi
Prioriterade satsningar Barn och utbildning 2018
Liberalernas satsningar under mandatperioden på skolan utökas ytterligare i budget för 2018.
Förutom tidigare lagda resursförstärkningar med bland stora satsningar på lärarlöner tiillmmmer
nödvändiga satsningar på det som vi vet har störst betydelse för bättre måluppfyllelse i förskola och
skola.

Extra satsningar på elevhälsan, alla elever måste bli rätt bemötta
totalt 5 miljoner
Extra satsningar på skolledarstöd för bättre skolutveckling
totalt 5 miljoner
Extra satsningar till skolorna i form av mer särskilt stöd 10 miljoner
Extra satsningar på lärarlönerna med ytterligare 5 miljoner

Prioriteringar i ram inom programnämnd Barn o Utbildning

2017

Sifferprioriteringar BoU 2017-2018 (tkr)

+/-

32 000

2018
23 500

Elevhälsa, förskola, grund - och gymnasieskola

4 000

-4 000

Se nedan!

Fria skolskj utsar till alla i grundskolan

3 000

2 000

5 000

10 000

10 000

3 000

5 000

Utöka sä rskild stöd till grund, sär och gymnasiet
Skolledarstöd och utbildning

2 000

Karriärstjänster i förskolan

2 500

Skolskjutsar till särsko lan
Höjning av lärarlöner

Prioriteringar för st at sbidrag inom BoU
Sifferprioriteringar BoU -2018 (tkr)
Elevhälsa, förskola, grund- och gymnasieskola
Höjn ing av lärarlöner

2 500

500

500

1 000

20 000

-20 000

Se nedan!

I

2018
30 000

5 000
25000
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Bilaga 1 Områdesramar

PN Barn och utbildning
Ram 2017

3 311 113

Justerin ar inför 2018
Överfört resultat nämnd 2017
överfört resultat intra renader 2017
AFA-medel

-674
-22 323
-10 900

Volym förskola/skola

60 000

Liberala satsningar i Librala ramar för skolutveckling

23 500

Volym förskola/skola lokaler utrymme inv volym 13500 tkr)
Leklustan fsk utrymme inv volym (1208 tkr)
Kastanjegården fsk Vivalla utrymme inv volym (844 tkr)
Vivalla fsk Författar , utökn 1avd utr mme inv vol m 1920 tkr

Komp hyror Futurum 2018, utrymme inv volym 4000 tkr)
Gröna skolgårdar
Vårdnadsbidrag
Maxtaxa barnomsor
Famil ·ecentraler förstärknin
Annan anvisnin sskola Vivalla statsbidra 2017
Barn o elevhälsa stadsbidrag 2017
Avveckling kvalitetsutvecklare CS
Top 25 2025
Friskoleersättning, lönekompensation

-1 000
- 1 200

-2 400
1 000
-300
-2 000
-3 300
-7 000
-10 000
12 984

Generella omprövningskrav

-18 000

Överhäng löneöversyn 2017

17 899

l
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