
PROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSENS UTSKOTT FÖR 

LÄRANDE 
Sammanträdesdatum: 2021-08-26 
Dokument nr:  OK LÄR 2021/00002-26 

1(10) 

Kommunstyrelsens utskott för lärande 

Plats och tid: Kommunsalen, 2021-08-26 kl. 13:00 – 15:00 

Beslutande: Susann Lindblad (C), ordförande 
Gunilla Elings-Friberg (S), vice ordförande 
Carina Konradsson (C) 
Abdirahman Ahmed Nur (MP) §§ 23 – 25.1 
Ellenor Smids (S) 

Övriga deltagare: Christine Alexandersson, verksamhetschef lärande 
Lena Helgesson, rektor Bergetskolan § 25.1 
Birgitta Moraeus, sekreterare 

Utses att justera: Carina Konradsson (C) 

Justeringens 
plats och tid: 

Gemensamt stöd och medborgarservice 

Underskrifter: ______________________________________ 

Birgitta Moraeus, sekreterare 

Paragraf 23 - 27 

______________________________________ 

Susann Lindblad, ordförande 

______________________________________ 

Carina Konradsson, justerare 

____________________________________________________________ 

ANSLAG/BEVIS 
Justering har tillkännagivits genom anslag 

Organ: Kommunstyrelsens 
utskott för lärande 

Sammanträdesdatum: 2021-08-26 

Överklagningstid: 2021-09-02 – 2021-09-23 

Anslaget sätts upp: 2021-09-02 Anslaget tas ner: 2021-09-24 

Förvaringsplats för protokollet: Gemensamt stöd och medborgarservice 

____________________________ 

Underskrift 

____________________________ 
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§ 23 OK LÄR 2021/00107–5 

 

Förslag till mål 2022 - verksamhet lärande 

Beslut 
Utskottet för lärande föreslår: 
Kommunstyrelsen beslutar om följande mål för verksamhet lärande 2022: 

1. Elevernas upplevda studiero ska öka till 100 % med fokus på likvärdighet 
mellan skolorna/förskolorna. 

2. Andelen elever med minst betyget E på nationella proven i matematik i årskurs 
6 och 9 ska öka till 100 % med fokus på likvärdighet mellan 
skolorna/förskolorna. 

3. Andelen elever med minst betyget E på nationella proven i svenska/svenska 
som andra språk i årskurs 6 och 9 ska öka till 100 % med fokus på likvärdighet 
mellan skolorna/förskolorna. 

 

Sammanfattning av ärendet 
Utskottet för lärande har under våren 2021 diskuterat tänkbara verksamhetsmål 
(SMARTA mål) inför 2022. Följande mål har föreslagits: 
 

Elevernas upplevda studiero ska öka till 100 % med fokus på likvärdighet mellan 
skolorna/förskolorna. 
  

 Grundskolans läroplansmål 2.8: ”Alla elever tillförsäkras en skolmiljö som 
präglas av trygghet och studiero.” 

 Förskolans läroplan Mål, kap 2: ”förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar 

och för miljön i förskolan och förståelse för demokratiska principer och förmåga 

att samarbeta och fatta beslut i enlighet med dem” 
 

Andelen elever med minst betyget E på nationella proven i matematik i årskurs 6 och 9 
ska öka till 100 %. 
 

 Grundskolans läroplansmål 2.2: ”Alla elever kan använda sig av matematiskt 
tänkande för vidare studier och i vardagslivet.” 

 Förskolans läroplan Mål, kap 2: ”förmåga att använda matematik för att 
undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras 
problemställningar” 
”förståelse för rum, tid och form, och grund läggande egenskaper hos mängder, 
mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera 
matematiskt om detta” 

 

Andelen elever med minst betyget E på nationella proven i svenska/svenska som andra 
språk årskurs i 6 och 9 ska öka till 100 %. 
 

 Grundskolans läroplansmål 2.2. ”kan använda det svenska språket i tal och skrift 
på ett rikt och nyanserat sätt”  

 Förskolans läroplan Mål, kap 2: ”ett nyanserat talspråk och ordförråd samt 
förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera 

och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften”  
”intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att 
förmedla budskap” 
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Likvärdighet mellan Orsa skolor och förskolor 
  
Arbetet i ledningsgruppen för lärande kommer att genomsyras av 
likvärdighetsdiskussioner och aktiviteter. Ledningsgruppen kommer under läsåret 
samplanera och genomföra strukturella aktiviteter. Redovisning sker i utskott för 
lärande. 
  

 Grundskolans läroplansmål 2.8: Rektorns ansvar Som pedagogisk ledare och chef 
för lärarna och övrig personal i skolan har rektorn det övergripande ansvaret för 

att verksamheten som helhet inriktas mot de nationella målen”.   

 
 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande Christine Alexandersson 2021-08-20 

Förslag till beslut 
Utskottet för lärande föreslår: 
Kommunstyrelsen beslutar om följande mål för verksamhet lärande 2022: 

1. Elevernas upplevda studiero ska öka till 100 % med fokus på likvärdighet 
mellan skolorna/förskolorna. 

2. Andelen elever med minst betyget E på nationella proven i matematik i årskurs 
6 och 9 ska öka till 100 %. 

3. Andelen elever med minst betyget E på nationella proven i svenska/svenska 
som andra språk i årskurs 6 och 9 ska öka till 100 %. 

 
 

Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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§ 24 OK LÄR 2021/00171–1 

 

Tillfällig utökning av lokaler, förskolan 

Beslut 
Utskottet för lärande föreslår kommunstyrelsen: 
En tillfällig förskoleavdelning öppnas i källarvåningen på Musikskolans 
lokaler/Ungdomens Hus från 15 september 2021 till 30 juni 2022 

Sammanfattning av ärendet 
Antalet förskoleplatser har succesivt minskat från år 2013. Förskolan i Stackmora lades 
ner 2013 där man hade 18 platser. Under efterföljande år slutade tre dagbarnvårdare 
som hade 6 barn var och minskningen blev 18 platser till. Med andra ord har 
förskoleplatserna minskat med 36 platser från 2012 till dagens datum. Detta medförde 
att trycket på platser ökat och mest under vårterminerna. 
 
Överinskrivningar har genomförts för att lösa detta. 2018 var behovet av platser mycket 
högt och vi var tvungna att öppna en tillfällig förskoleavdelning i före detta förskolan 
Lillåns lokaler, men behovet ökade ytterligare och en avdelning till öppnades i samma 
lokaler med något mindre antal barn. Totalt anställdes 4 ,75 personal under varierad tid 
mellan höstterminen 2018 och vårterminen 2020. Den tillfälliga förskolan upphörde då 
Lindorna flyttade in i de lokalerna. 
 
Under vårterminen 2021 har alla förskolor/avdelningar tagit emot överintag av barn. 
Under denna tid har arbetsbelastningen varit mycket hög för pedagogerna dels för det 
höga antalet barn, dels Covid-19 restriktionerna. Viss personalförstärkning har under 
denna tid genomförts. 
 
Inför läsåret 2021–2022 är trycket på platser fortfarande högt. Det finns inga lediga 
platser på någon förskola. I kö 16 augusti 2021 är det 7 barn som är i behov av plats, 
och som enligt lag ska bli erbjuden plats, från september till december. Ytterligare 6 
barn behöver plats i januari 2022. 
 
Skollagen säger att kommunen har ansvar för att ordna en förskoleplats och det 
regleras i bland annat följande kapitel, 8 kap. 12§, 8 kap. 14§, 8 kap. 15§. 
Skollagens första kapitel innehåller de övergripande målen för utbildning inom 
skolväsendet. I 1 kap. 4§ skollagen, beskrivs de viktigaste grunderna för både förskolan 
och skolan. 
 
Kostnaderna för att öppna en tillfällig förskoleavdelning i bottenvåningen på 
Musikskolan är: 
Lokalvård 98 000 kronor exklusive moms/år 
2.0 - 3 .0 tjänst under läsåret 2021–2022 
Inköp av inventarier ca 150 000 kronor 
Då lärande redan i dag betalar för lokalerna blir det ingen ytterligare hyreskostnad. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande Christine Alexandersson 2021-08-20 
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Förslag till beslut 
Utskottet för lärande föreslår kommunstyrelsen: 
En tillfällig förskoleavdelning öppnas i Musikskolans lokaler från 15 september 2021 
till 30 juni 2022 

Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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§ 25  

 

Informationsärenden 

1. Verksamhetsinformation, Christine Alexandersson 

Översyn av skolenheternas lokaler 

Joakim Larsson, utredning och utveckling, har gjort en sammanställning över 

behov av anpassning och underhåll av lokalerna i Orsas skolor, fritidshem, 

förskolor och musikskolan. En prioritering av de åtgärder som behöver göras 

kommer att tas fram. 

Digitalisering i skolan 

Skolverket har i uppdrag att underlätta för skolor och huvudmän att ta tillvara 

digitaliseringens möjligheter i undervisningen. Skolverket ska också ge stöd 

gällande digital kompetens och digitaliseringens möjligheter för ökad 

måluppfyllelse och likvärdighet. 

Orsa kommun har blivit beviljade att delta i Skolverkets riktade insatser för 

skolans digitalisering under hösten 2021 tillsammans med ytterligare 26 

kommuner. 

Förstelärartjänster, finansiering från Skolverket 

Tre nya förstelärare har i uppdrag att arbeta med språkutveckling. De ska 

främja och utveckla elevernas språkutveckling med fokus på kollegialt lärande. 

Tre nya förstelärare har uppdrag som lärlagsledare. De ska arbeta med att 

främja och utveckla det kollegiala lärandet och lärlagen. 

Ny rektor på Bergetskolan 

Lena Helgesson, ny rektor på Bergetskolan, började sin tjänst vid skolstarten 

höstterminen 2021.  

Rekrytering av rektor i förskolan 

Annonsering ska göras för rekrytering av en rektor till förskolan. 

Föräldraskapsstöd 

Kurserna har legat nere under pandemin. Omtag kommer att göras för att 

starta upp kurserna igen. 

Ung förändringskraft/Science center (Tidigare Framtidsmuseet) 

besöker Orsas skolor och har workshops med elever och lärare. 

2. Sammanställning av rapporter om 

kränkande behandling juni och juli 2021  

OK LÄR 2021/00066–5 

 



 

PROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSENS UTSKOTT FÖR 

LÄRANDE 
Sammanträdesdatum: 2021-08-26 
Dokument nr: OK LÄR 2021/00002-26 

8(10) 

 

  
  
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

 

§ 26  

 

Delegationsbeslut 

1. Ställföreträdande skolchef sommaren 2021  OK LÄR 2021/00012–2 

2. Anställning lärare Digerbergets och 

Bergets skolor 210618–220617 

OK LÄR 2021/00035–22 

3. Anställning lärare Digerbergets skola 

210617–220617 

OK LÄR 2021/00035–23 

4. Anställning lärarassistent Bergetskolan 

210810–211231 

OK LÄR 2021/00035–24 

5. Anställning lärare Kyrkbyns skola 210710–

220630 

OK LÄR 2021/00035–25 

6. Anställning lärare Bergetskolan 2021-06-

14 

OK LÄR 2021/00035–26 

7. Anställning elevassistent Digerbergets 

skola 210816–220610 

OK LÄR 2021/00035–27 

8. Anställning elevassistent Digerbergets 

skola 210810–211231 

OK LÄR 2021/00035–28 

9. Anställning lärare Kyrkbyns skola 210617–

220615 

OK LÄR 2021/00035–29 

10. Anställning lärare Kyrkbyns skola 2021-

08-09 

OK LÄR 2021/00035–30 

11. Anställning barnskötare Kyrkbyns skola 

210612–220610 

OK LÄR 2021/00035–31 

12. Anställning förskollärare Digerbergets 

skola 210809–220616 

OK LÄR 2021/00035–32 

13. Anställning elevassistent Digerbergets 

skola 210809–220617 

OK LÄR 2021/00035–33 

14. Anställning lärare Bergetskolan 2021-08-

10 

OK LÄR 2021/00035–34 

15. Anställning förskollärare Brantuddens 

förskola 210809–220807 

OK LÄR 2021/00035–35 

16. Anställning förskollärare Brantuddens 

förskola 210809–220805 

OK LÄR 2021/00035–36 
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17. Anställning barnskötare Nyfikens förskola 

210809–211231 

OK LÄR 2021/00035–37 

18. Anställning förskollärare Nyfikens förskola 

210816–211231 

OK LÄR 2021/00035–38 

19. Anställning förskollärare Brantuddens 

förskola 210808–211231 

OK LÄR 2021/00035–39 

20. Beslut om skolgång i grundsärskola OK LÄR 2021/00143–4 
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§ 27  

 

Delgivningar 

1. Protokoll utskott för lärande 2021-06-17 OK LÄR 2021/00002–23 

2. Beslut om deltagande, riktade insatser för 

skolans digitalisering 

OK LÄR 2021/00144–1 

3. Beslut, Skolmiljarden 2021 OK LÄR 2021/00151–1 

4. Redovisning av barn- och elevolycksfall 

2021-08-26 

OK LÄR 2021/00067–5 
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