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Barn- och utbildningsnämnden
Tid: 2018-08-28 kl. 18:15
Plats: Vuxenutbildningen, Campus, Strängnäs
Majoriteten, oppositionen och Sverigedemokraterna har
förmöte i olika grupprum på Vuxenutbildningen, Campus från
kl. 17:30.
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Utbildningskontoret
Administration

Handläggare
Barn- och utbildningsnämnden

Katarina Holmsten
0152-296 34

Timplaner för grundsärskolan inklusive träningsskolan
Förslag till beslut

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att
1. anta nya timplaner enligt framlagt förslag.
2. timplanen ska börja gälla läsåret 2018/2019

Beskrivning av ärendet

Regeringen förväntas besluta om en stadieindelad timplan för grundsärskolan
inklusive träningsskolan. Förändringarna förväntas träda i kraft den 1 juli 2018.
Enligt förväntade övergångsbestämmelserna ska dock den tidigare timplanen för
de elever som börjar årskurs 7, 8 eller 9 höstterminen 2018 gälla hela
högstadietiden ut.
Benämningarna låg-, mellan- och högstadium införs i skollagen för årskurserna
1-3, 4-6 och 7-9. Antalet timmar för de olika ämnena fördelas mellan låg-, mellanoch högstadiet. Den garanterade undervisningstiden för varje ämne och ämnesområde förändras dock inte. Förändringarna kommer däremot att påverka skolornas organisation, till exempel när det gäller tjänster, lokaler och schemaläggning.
Bestämmelser om fördelning av den garanterade undervisningstiden på ämnen
(timplan) finns i kap. 11 skollagen samt i bilaga till skolförordningen (2011:185).
Huvudmannen beslutar efter förslag av rektorn om fördelning av undervisningstiden mellan årskurserna. Undervisningen i grundsärskolans årskurser 1-9 ska
omfatta 6 890 timmar och i träningsskolans årskurser 1-9 6 665 timmar totalt.
Grundsärskolans rektor har, mot bakgrund av regeringens förväntade beslut om
stadieindelade timplaner, gjort en översyn av nuvarande timplan och justerat
densamma för att åstadkomma en ändamålsenlig fördelning av undervisningstiden mellan årskurserna inom respektive stadium. Med anledning av Skolverkets
förväntade övergångsbestämmelser om ikraftträdandet av de nya timplanerna
finns till synes en del obalanser i förslaget jämfört med Skolverkets föreskrifter.
För den enskilda eleven kommer dock timplanen att uppfyllas i enlighet med
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dessa. Den totala timtiden i de lokala timplanerna föreslås också även fortsättningsvis ligga något över Skolverkets garanterade minsta undervisningstid.
Att timplanerna blir stadieindelade innebär, utöver vad som beskrivs ovan, också
att grundsärskolans kursplaner förändras samt att kunskapskrav införs i årskurs
3 i ämnena svenska, svenska som andraspråk och matematik samt natur- och
samhällsorienterande ämnen. Denna förändring kommer delvis att påverka bedömningen av elevernas kunskapsutveckling.
Ytterligare förändringar i den stadieindelade timplanen är att ämnet teknik förväntas få en garanterad undervisningstid i samtliga stadier i stället för att ingå
med odefinierad tid i ämnesblocket naturorienterande ämnen och teknik.
I den nationella timplanen anges ett antal timmar som får användas för skolans
val. Utrymmet för skolans val kan användas för undervisning i ett eller flera ämnen och ska vara förenlig med kursplaner och med kunskapskrav. Vid skolans val
får antalet timmar i timplanen per stadium för ett ämne eller en ämnesgrupp
minskas med högst 20 procent, totalt högst 600 timmar. Antalet timmar för
svenska eller svenska som andraspråk, engelska, matematik, språkval och elevens
val får dock inte minskas. Eventuell fördelning av timmar till skolans val beslutas
av rektor.
Ekonomiska konsekvenser för kommunen

Den föreslagna justeringen av befintlig timplan beslutad 2016-10-25 medför inga
ekonomiska konsekvenser för kommunen.
Övriga konsekvenser

Beslutet medför inga övriga konsekvenser.
Uppföljning

Den antagna timplanen föreslås börja gälla läsåret 2018/2019. Rektor för grundsärskolan och träningsskolan ansvarar för att verkställa beslutet om ny timplan.
Timplanen förväntas behöva revideras även inför läsåren 2019/2020, 2020/2021
och 2021/2022 i enlighet med övergångsbestämmelserna avseende stegvis ikraftträdande för högstadiets timplan.
Beslutsunderlag

Förslag till reviderade timplaner, daterade 2018-06-20.
Beslutet skickas till

Tony Lööw
Utbildningschef

Katarina Holmsten
Verksamhetschef grundskolan
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Förslag - Timplan för grundsärskolan för läsåret 2018-2019
Ämnen
Bl
Hkk
Idh
Mu
Sl
Sv/SvA
En
Ma
NO
SO
Tk
E-val
Summa
Därav skolans val

Åk 1

Åk 2

Åk 3

S:a 1-3

Åk 4

Åk 5

Åk 6

S:a 4-6

Åk 7

Åk 8

Åk 9

S:a 7-9

35
65
140
70
100
255
20
225
85
105
25
35

35
65
140
70
100
255
20
225
85
105
25
35

35
65
140
70
100
255
20
225
85
105
25
35

105
195
420
210
300
765
60
675
255
315
75
105

45
65
140
75
150
255
35
225
110
125
35
40

45
65
140
75
150
255
35
225
110
125
35
40

45
65
140
75
150
255
35
225
110
125
35
40

135
195
420
225
450
765
105
675
330
375
105
120

55
235
150
80
175
170
45
150
140
150
40
45

55
235
150
80
175
170
45
150
140
150
40
45

55
235
150
80
175
170
45
150
140
150
40
45

165
705
450
240
525
510
135
450
420
450
120
135

1160

1160

1160

3480

1300

1300

1300

3900

1435

1435

1435

4305

Undervisning i min
totalt åk 1-9
405
1095
1290
675
1275
2040
300
1800
1005
1140
297
360
11682

Undervisningstid i timmar
Strängnäs Skolverket
240
225
650
525
765
750
401
395
757
730
1210
1300
178
180
1068
1110
596
595
676
695
176
190
214
195
6931

6890
1800
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Förslag Timplan för träningsskolan, läsåret 2018-2019
Ämnesområden
Estetisk verksamhet
Kommunikation
Motorik
Vardagsaktiviteter
Verklighetsuppfattning
Elevens val
Fördelningsbar undervisningstid
Summa undervisningstid
Total garanterat antal timmar

Lågstadiet
min/vecka
535
535
535
535
535
110
510
3295 min
1955 h
1875

Mellanstadiet
min/vecka
575
575
575
575
575
110
1020
4005 min
2376 h
2300

Högstadiet
min/vecka
575
575
575
575
575
110
1020
4005 min
2376 h
2300
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Högstadiet

Undervisning i min
totalt åk 1-9
1685
1685
1685
1685
1685
330
2550
11305

Undervisningstid i timmar
Strängnäs Skolverket
1000
995
1000
995
1000
995
1000
995
1000
995
196
190
1513
1500
6709
6665

6665
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Dnr BUN/2018:331-001
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Utbildningskontoret

Handläggare
Anna Liljehag
0152-293 79

Barn- och utbildningsnämnden

Beslut om att utse skolchef för de kommunala
verksamheterna
Förslag till beslut

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att
1. utse utbildningschefen till skolchef
Beskrivning av ärendet

Riksdagen fattade beslut den 23 maj 2018 om att varje skolhuvudman ska utse en
skolchef. Lagändringen börjar gälla den 1 juli 2018.
Orsaken är att man vill tydliggöra skolchefernas roll och markera vikten av
uppgiften. Skolchefen ska biträda huvudmannen i att se till att de föreskrifter
som gäller för utbildningen följs. Skolchefens roll ska dock inte detaljregleras.
I regeringens proposition 2017/18:182 finns flera förslag för att förbättra den
svenska skolan. Förslagen tar sin utgångspunkt i bland annat skolkommissionens
förslag till nationell strategi för kunskap och likvärdighet i utbildningen (Samling
för skolan, SOU 2017:35). Ett av förslagen i propositionen handlar om att
huvudmännen ska utse en skolchef. Regeringen anförde att vissa huvudmän
behöver ett förstärkt fokus på de statliga kraven inom skolan. Därför, menade
man, behöver det förtydligas att det alltid ska finnas en skolchef i huvudmannens
organisation. Skolchefen ska verka aktivt för att de nationella bestämmelserna för
verksamheten uppfylls. Befattningen bör leda till förbättringar och därmed stärkt
likvärdighet mellan olika skolor och huvudmän.
Befattningen skolchef omfattar alla skolformer, så som förskola, förskoleklass,
fritidshem, grundskola, grundsärskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola och
vuxenutbildning i Strängnäs.
Lagändringen innebär en ändring av skollagen (2010:800) där det införs en ny
paragraf i 2 kap, 8 a §, som lyder: ”Huvudmannen ska utse en skolchef som ska
biträda huvudmannen med att tillse att de föreskrifter som gäller för
utbildningen följs i huvudmannens verksamhet inom skolväsendet.
Huvudmannen kan utse en skolchef för hela verksamheten eller flera skolchefer
för delar av verksamheten.”
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Skolchefsrollen innebär inte någon ny ansvarsnivå. Skolkommissionen menar att
alla kommuner redan i dag har någon form av skolchefsfunktion, oftast med ett
kommunalt uppdrag att värna de nationella målen. Att utse utbildningschefen
också till skolchef innebär alltså att dennes roll som ansvarig för att de nationella
målen förtydligas samt att utbildningschefen också får en statligt reglerad
befattning.
Ekonomiska konsekvenser för kommunen

Beslutet medför inga ekonomiska konsekvenser för kommunen.
Övriga konsekvenser

Beslutet medför inga övriga konsekvenser.
Uppföljning

Ingen uppföljning krävs.
Beslutsunderlag

Inga handlingar bifogas.
Beslutet skickas till

-

Tony Lööw
Utbildningschef

Anna Liljehag
Administrativ enhetschef

Ärendebalanslista Barn- och utbildningsnämnden år 2018
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Uppdateras kontinuerligt. Fet stil = beslutsärende
Nämnd 23 januari – Stoppdag 15 dec

Presidium 21 dec

Nämnd 27 februari – Stoppdag 2 februari

Presidium 8 feb

• Nödvändig skolutrustning ska vara utan kostnad, motion
(BUN/2017:468)
• Skolstruktur för inkluderande lärmiljö (BUN/2017:176)
• Folkinitiativ till folkomröstning gällande ny skolstruktur,
remiss (BUN/2017:692)
• Val av ny ledamot till gymnasieutskottet (BUN/2017:643)
• Uppföljning tilläggsbelopp
• SKA: Gymnasieelever hos externa utbildningsanordnare samt
Kommunala aktivitetsansvaret
• Skolinspektionens tillsyn, rapport av vidtagna åtgärder
(BUN/2016:423)
• Skolinspektionens kvalitetsgranskningar

• Skolstrukturutredning för inkludernade lärmiljö, beslut om
genomförande (BUN/2017:176)
• Årsrapport 2017 (BUN/2018:1)
• Internkontrollplan 2017, årsuppföljning (BUN/2016:500)
• Programutbud, Thomasgymnasiet 2019-2022 (BUN2018/73)
• Skolinspektionens tillsyn, rapport av vidtagna åtgärder
(BUN/2016:423)
• SKA: Övergång, samverkan och omvärld (BUN/2018:11)
• Förebyggande arbete för att förhindra sexuella övergrepp på
barn, motion (BUN/2017:623)
• Kulturpolitiskt program, 2018-2021 (BUN/2017:691)
• Tillfällig firmateckningsrätt för hyresavtal (BUN/201870)

Nämnd 24 april – Stoppdag 29 mars

Nämnd 29 maj – Stoppdag 4 maj

Presidium 5 april

• Skolstrukturutredning för inkludernade lärmiljö, beslut om genomförande
(BUN/2017:176)
• Månadsrapport mars (BUN/2018:3)
• Nödvändig skolutrustning ska vara kostnadsfri, motion, återremiss (BUN/2017:468)
• Likvärdig skola, motion (BUN/2018:634)
• Program för uppföljning av privata utförare, remiss (BUN/2018:120)
• SKA: Normer, värden och inflytande, kvalitetsrapport (BUN/2018:11)
• Ansökan om godkännande som huvudman för Thoren Business School Eskilstuna, en
fristående gymnasieskola i Eskilstuna kommun (BUN/2018:110)
• Ansökan om godkännande som huvudman för utökning av befintlig fristående
gymnasieskola vid Realgymnasiet, Eskilstuna kommun, remiss (BUN/2018:150)
• Ansökan om godkännande som huvudman för utökning av befintlig fristående
gymnasieskola vid Kunskapscompaniets Gymnasieum, Eskilstuna kommun, remiss
(BUN/2018:153)
• Dataskyddsombud för barn- och utbildningsnämnden (BUN/2018:184)

• Barn-och ungdomsstategi, information
• Systematiskt arbetsmiljöarbete

• SKA: Kränkande behandling och klagomålshantering, terminsrapport
• Tillsyn gentemot fristående förskolor 2017 (BUN/2018:51)

Presidium 9 maj

• Delårsrapport 1:2018 för barn- och utbildningsnämnden
(BUN/2018:2)
• Ändring av faktureringsperiod för barnomsorgen
(BUN/2018:182)
• Timplan för grundskolan (BUN/2108:171)
• Aktiv rörelse, låg- och mellanstadiet, medborgarförslag
(BUN/2018:119)
• Skolskjutsregler, revidering (BUN/2017:597)
• Sammanträdesdagar för barn- och utbildningsnämnden,
revidering (BUN/2017:518)
• Dataskyddsombud för barn- och utbildningsnämnden
(BUN/2018:184), ordförandebelsut
• Månadsrapport mars, åtgärdsplan (BUN/2018:3), extra
sammanträde

Nämnd 27 mars – Stoppdag 2 mars

Sid 1 (1)
2018-08-20

Presidium 8 mars

• Tillfällig firmateckningsrätt för hyresavtal, återremiss
(BUN/2018:70)
• Patientsäkerhetsberättelse för 2017 (BUN/2018:6)
• Delegationsordning för barn- och utbildningsnämnden
(BUN/2018:30)
• Ansökan om godkännande som huvudman för Vårfruberga
Utbildning AB, en fristående grundskola i Strängnäs kommun
(BUN2018/104)
• Barnkonventionen, uppföljning
• Systematiskt arbetsmiljöarbete (KIA+Medhelp)
• Skolutveckling 2023, Vuxenutbildningen
• SKA: Normer, värden och inflytande
• Regler för placering i förskola, fritidshem och annan pedagogisk
omsorg, revidering (BUN/2017:508)

Nämnd 19 juni – Stoppdag 25 maj Presidium 31 maj
• Demokratiförankring genom skolresa till koncentrations- och
förintelselägret Auschwitz-Birkenau (BUN/2018:74)
• Utredning av förbättrad lärmiljö, motion (BUN/2018:199)
• Skolskjutsregler, revidering (BUN/2017:597), återremiss
• Sammanträdesdagar för barn- och utbildningsnämnden,
revidering (BUN/2017:518 (extra punkt)
• SKA: Preliminära betygsresultat grundskola och gymnasium
• Elevhälsa, hur ser det ut på skolorna
• Månadsrapport maj

• Trygghet, samverkan med polis (orten)

Nämnd 28 augusti – Stoppdag 3 aug

Presidium 9 aug

• Timplan för grundsärskolan (BUN/2018:172)
• Uppföljning Thomasgymnasiet program och programutbud
2019-2022 (BUN/2018:73)
• Utökad tid i förskolan för barn till arbetslösa och föräldralediga
(BUN/2018:344)
• Beslut att utse skolchef (BUN/2018:331)
•
•
•
•
•

Resursfördelningsmodell
SKA: Bakgrund och förutsättningar
Samverkan för bästa skola
SKA: Tilläggsbelopp lå 2018/2019
Antagning kommunala gymnasieskolan läsåret 2018/2019
(BUN/2017:166)

• Förutsättning för likvärdighet mellan fristående och kommunal
verksamhet (Pia Steensland), de fristående verksamheterna

Nämnd 25 september – Stoppdag 31 aug

Presidium 6 sept

• Delårsrapport 2:2018 för barn- och utbildningsnämnden
(BUN/2018:2)
• Internkontrollplan 2018, delårsuppföljning (BUN/2017:55)
• SKA: Bakgrund och förutsättningar (BUN/2018:11)
• Program Thomasgymnasiet läsåret 2019/2020
(BUN/2018:315)
• Regler för placering i förskolan…,revidering (BUN/2017:508)
• Avtal med Stiftelsen Culinary Craft (BUN/2017:282)
• Delegationsordningen för barn- och utbildningsnämnden,
revidering (BUN/2018:30)
• SKA: Kunskaper, utveckling och lärande
• Övervakningskameror Thomasgymnasiet - återkoppling
• Skolutveckling 2023, gymnasieskolan
• Förutsättning för likvärdighet mellan fristående och kommunal
verksamhet (Pia Steensland), de kommunala verksamheterna

Nämnd 6 november – Stoppdag 5 okt

Presidium 11 okt

• SKA: Kunskaper, utveckling och lärande (BUN/2018:11)
• Riktlinjer resursfördelning för barn- och utbildningsnämndens
verksamhetsområde 2019 (BUN/2018:33)
• Dokumenthanteringsplan för barn- och utbildningsnämnden
(BUN/2017:167)
• Verksamhetsplan 2019 för barn- och utbildningsnämnden
(BUN/2018:4)
• Månadsrapport september (BUN/2018:3)
• Internkontrollplan 2019 för barn- och utbildningsnämnden
(BUN/2018:5)
• SKA: Kränkande behandling, läsårsrapport

Nämnd 27 november – Stoppdag 2 nov

Presidium 8 nov

• Verksamhetsplan 2019 för barn- och utbildningsnämnden
(BUN/2018:4)
• Resursfördelning 2019 för barn- och utbildningsnämndens
verksamhetsområde (BUN/2018:390)
• Regler för skolval, revidering
• Plan för utbildning på introduktionsprogrammet
(BUN/2018:319)
• Månadsrapport oktober (BUN/2018:3)
• SKA: Övergång, samverkan och omvärld

Nämnd 18 december – Stoppdag 23 nov

Presidium 29 nov

• Internkontrollplan 2019 för barn- och utbildningsnämnden
(BUN/2018:5)
• Sammanträdesdagar 2019/2020 (BUN/2018:389)
• Regler för barnomsorgen, revidering
• SKA: Övergång, samverkan och omvärld (BUN/2018:11)
• SKA: Prel. terminsresultat grundskola och gymnasium samt Öppna
jämförelser

Varje månad

16.2

Föredragningslista, anmälan av övriga frågor
Öppet sammanträde
Ekonomisk rapport vissa månader via bilaga eller e-post
Övriga frågor anmäls under punkten föredragningslista
Kontaktpolitikerrapport muntlig information under övriga frågor
Information från utbildningschefen muntlig information
Information från ordföranden muntlig information
Ärendebalanslista bilaga
Delegationsärenden handlingar på sammanträdet
Anmälningsärenden bilaga och handlingar på sammanträdet
Rubrik i kallelsen: Vägledningsdiskussion innehåll bestäms innan utskick
Rubrik i kallelsen: Uppföljning innehåll bestäms innan utskick

