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 Plats och tid Kommunhuset, Kungshamn, 08.30 – 12.10 

Beslutande Mikael Sternemar (L), ordförande Annica Erlandsson (S) 

Ej tjg ersättare 

Övriga deltagare Lars Bennersten, förvaltningschef 
Astrid Edström, sekreterare 
Staffan Karlander , §§ 19,21-22 
Eva-Lott Grafman, §§ 18, 21 
Karina Rödström, § 22 

Justerare Annica Erlandsson (S) 

Justering Tisdag 26 april april kl 13.00 - kansliet 

Sekreterare 

Astrid Edström 
Ordförande 

Mikael Sternemar (L) 
Justerare 

Annica Erlandsson(S) 

Anslagsbevis 
Utbildningsnämndens arbetsutskotts protokoll 2016-04-21 är justerat. 
Protokollet är anslaget under tiden 2016-04-26 - - 2016-05-18 
Under anslagstiden kan beslutsärenden överklagas enligt Kommunallagen. 
Protokollet förvaras på kommunkansliet. 

Siv Bennis 
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 UNAU § 15 

 
Val av justerare 

Utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut 

 
Annika Erlandsson (S) utsågs att justera protokollet. 
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UNAU § 16    

 

Dagordningen 

Utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut 

Dagordningen godkänns med följande tillägg:  
 
• Lysekils projekt om grovt språk tas upp under punkten ”dialog inför kommande ärenden”. 
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UNAU § 17  UN 2016/47 

 

Revidering av timplan för grundskolan 

Sammanfattning 

Timplanen är det som styr hur kurserna i de olika ämnena förläggs under grundskolans nio år. 
Sedan nuvarande timplan antogs har beslut fattats på nationell nivå som gör att en revidering är 
nödvändig inför höstterminen 2016.  
Beslut har fattats om att utöka timplanen med 105 timmar i ämnet matematik. Ökningen skall ske 
inom årskurserna 4 till 6. 

Regelverk      
Antal timmars fördelning på de olika ämnena beslutas på nationell nivå och är från och med 
höstterminen 2016 enligt nedan. 
 
Timplan för grundskolan 
Undervisningstid i timmar om 60 minuter för ämnen och ämnesgrupper totalt. 
 
Ämnen    tim  
Bild                                              230 
Hem- och konsumentkunskap                        118 
Idrott och hälsa                                  500 
Musik                                             230 
Slöjd                                             330 
Svenska eller svenska som andraspråk             1 490 
Engelska                                          480 
Matematik                                         1125 
Geografi,                                           
Historia, Religionskunskap, Samhällskunskap 885 
Biologi,                                            
Fysik, Kemi, Teknik   800 
Språkval                                          320 
Elevens val                                       382 

Totalt garanterat antal timmar                  6 890 
Därav skolans val                                 600 
 
Vid skolans val får antalet timmar i timplanen för ett ämne eller en ämnesgrupp minskas med högst 
20 procent. Antalet timmar för svenska eller svenska som andraspråk, engelska och matematik får 
dock inte minskas. 
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Forts § 17 

Organisation och personal  
En förändring sker i och med att timplanen ökar med 105 timmar i ämnet matematik vilket innebär 
en personalökning där. 

Underlag för beslut 

Förvaltningschefens tjänsteskrivelse 2016-04-07. 

Utbildningsnämndens arbetsutskotts förslag 

Utbildningsnämnden antar timplan enligt följande: 
Undervisningstid i timmar om 60 minuter för ämnen och ämnesgrupper totalt. 
 
Ämnen 
 
Bild                                              230 
Hem- och konsumentkunskap                        118 
Idrott och hälsa                                  500 
Musik                                             230 
Slöjd                                             330 
Svenska eller svenska som andraspråk             1 490 
Engelska                                          480 
Matematik                                         1125 
Geografi,                                           
Historia, Religionskunskap, Samhällskunskap 885 
Biologi,                                            
Fysik, Kemi, Teknik   800 
Språkval                                          320 
Elevens val                                       382 

Totalt garanterat antal timmar                  6 890 
Därav skolans val                                 600 
 
 

Skickas till 

Förvaltningschefen 
Utbildningsnämnden 
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UNAU § 18  UN 2016/39 

 

Mall för rapport av systematiska kvalitetsarbetet  

Beskrivning av ärendet 

Utbildningsförvaltningen genomför kontinuerligt ett systematiskt kvalitetsarbete (SKA) under 
verksamhetsåret. Detta arbete redovisas en gång per år och stäms av vid ytterligare två tillfällen. 
 
För att underlätta och tydliggöra arbetet har förvaltningen byggt en mall för rapporten där mycket 
sifferunderlag standardiseras och redovisas fullt utbyggt över fem år. Dessa underlag ligger till 
grund för verksamheternas analys och prioritering framåt. 
 
Mallen lyfts för genomgång och dialog så att den överensstämmer med behov av underlag för 
analys av verksamheten. 
 

Koppling till vision, programförklaring och mål  

Arbetet följer det uppdrag utbildningsnämnden tilldelats av kommunfullmäktige i form av 
reglemente och programförklaring samt det krav på systematiskt kvalitetsarbete skollagen 
föreskriver.   

Beslutsunderlag 

Skolutvecklarens tjänsteskrivelse 2016-04-07. 
 

Utbildningsnämndens beslut 

Förvaltningen arbetar vidare med förslaget och återkommer till arbetsutskottet. 
 

Skickas till 

Förvaltningschefen 
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UNAU § 19  UN 2016/49 

 
Återrapport för Systematiskt kvalitetsarbete (SKA) för Fritid och kultur 
2015 

Verksamhetens mål  

Av kommunfullmäktiges inriktningsmål framgår att Sotenäs kommun skall erbjuda ett rikt fritids- 
och kulturutbud. Enligt kommunfullmäktiges programförklaring skall Sotenäs kommun bidra till att 
bevara, dokumentera och synliggöra vårt kulturarv. Medborgarna skall vara delaktiga och ha 
inflytande över utbudet av fritidsaktiviteter. 
 
Verksamhetens kvalitet utvärderas varje år i en rapport 

Underlag för beslut 

Fritid och kulturansvariges SKA-rapport, 2016-02-23 

Utbildningsnämndens arbetsutskotts förslag 

Utbildningsnämnden tar del av rapporten och godkänner densamma. 
 

Skickas till 

Utbildningsnämnden 
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UNAU § 20  UN 2015/50 

 
Utvärdering av karriärtjänster 

Utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut 

Ärendet tas upp, enligt tidigare beslut, vid utbildningsnämndens sammanträde den 12 maj 

Skickas till 

Utbildningsnämnden   
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UNAU § 21 

 

Information 
Förvaltningschefen informerar om:  
 

• Förvaltningens sjuk- och frisktal. Frisktalet är 60, 7 %. Sjuktalet gick för tillfället inte att få 
ut ur systemet. 

• Skolenkäten ”öppna jämförelser” där Sotenäs låg på plats 60 (total placering). 
• Öskarsgalan 2016, inbjudan har kommit till förvaltningschefen. Tas upp på 

utbildningsnämnden 
• Musikskolans framträdanden 2016. Går ut som information till utbildningsnämnden. 

 
Staffan Karlander informerar från fritid och kultur, bl a att ungdomsutvecklare nu är anställd. 
 
Eva-Lott Grafman informerar om läget för nyanlända. 
 
Övriga kurser och andra meddelanden i pärm.  
 

Utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut 

Arbetsutskottet tar del av informationen. 
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UNAU § 22 

 

Dialog inför kommande ärenden 
 

• Karina Rödström om annan pedagogisk verksamhet – dagbarnvårdare. 
• Staffan Karlander om anläggningsbidrag. 
• Lysekils projekt om grovt språk i skolan. 
• Optiplan, ett sätt att optimera skolskjutsarna. 

 

Utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut 

 
Lysekils projekt om grovt språk i skolan 
Förvaltningschefen får i uppdrag att höra med rektorerna om det finns liknande projekt i Sotenäs, 
och återkomma till arbetsutskottet med åtgärder. 
 
Optiplan 
Förvaltningschefen får i uppdrag att presentera ett beslutsunderlag till UN den 12 maj. 
 
Anläggningsstöd 
Förvaltningschefen får i uppdrag att till utbildningsnämndens sammanträde den 12 maj arbeta fram 
ett reviderat regelverk för anläggningsstöd. 
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