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§ 28/2019

Val av justerare
Till justerare föreslås Matilda Jansson (L)
Beslut
Till justerare utses Matilda Jansson (L)
__________
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§ 29/2019

Tillkommande och utgående ärenden
Tillkommande ärenden:
o Bjuda in fackliga representanter till beredningens kommande möte
o Studentavslutningen
Punkterna läggs in under övrigt § 31.
Beslut
__________

Föredragningslistan fastställs
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§ 29/2019

Digitaliseringsstrategin
Regeringen beslutat om nationell digitaliseringsstrategi.
Fredrik Schandorff (S) redogör kort för delarna som rör skolan, vilket är tre fokusområden
med tillhörande delmål.
Beredningen diskuterar generellt kring digitalisering och digitala verktyg i skolan samt hur man
skulle kunna arbeta med strategin.
Beredningen delas in i grupper med var sitt fokusområde att arbeta vidare med.
Fokusområde 1 Digital kompetens för alla i skolväsendet – Fredrik Schandorff (S), Matilda Jansson
(L), Ulrika Brogren (S) och Björn Hernius (M)
Fokusområde 2 Likvärdig tillgång och användning – Lottie Lord (MP), Annica Börstell (SD), Erika
Sjöblom (S), Isabella Carneström Edman (C) och Erik Pilbom (KD)
Fokusområde 3 Forskning och uppföljning kring digitaliseringens möjligheter - Båda grupperna
Beredningen önskar bjuda in Yvonne Måhnsson, verksamhetsutvecklare, till nästa möte.
Beslut
Informationen antecknas till protokollet
__________
Expedieras till
För kännedom till
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§ 30/2019

Utbildningar/studiebesök/konferenser
Beredningen för bildning och lärande har tidigare uttryckt vilja att besöka kommunstyrelsens
utskott för lärande i Orust kommun och diskutera skolfrågor. Nämndsekreterare i Orust är
kontaktad och beredningen för bildning och lärande är välkomna på ett av utskottets
sammanträden under hösten.
Beredningen för dialog och kommer överens om att besöka Orust den 12 augusti klockan 912. Efter det fortsätter beredningen med sina grupparbeten. Beredningen inkommer med mer
konkreta frågor till lärandeutskottet i Orust kommun senast 31 maj.
Fredrik Schandorff (S) redogör från sitt besök på Skolriksdagen:
o Inkluderande lärmiljöer på vetenskaplig grund.
o Januariavtalet.
o Att planera för nya och ombyggda skolor – vilka saker får vi inte missa? Fysisk, social och
pedagogisk lärmiljö.
o Särskola – ingen särskild skola.
o Digital teknik i skolan.
Beslut
__________

Informationen antecknas till protokollet

Expedieras till
För kännedom till
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§ 31/2019

Övrigt
Matilda Jansson (L) lyfter frågan att bjuda in fackliga representanter till beredningens
sammanträde 28 augusti. Dels för att presentera den nya beredningen och dels för att diskutera
nutida och framtida utmaningar i skolan, digitalisering, skolbyggnation och ämnen som facken
önskar diskutera.
Matilda Jansson (L) informerar om studentavslutningen till vilken beredningens ledamöter är
välkomna.
Beslut
__________

Informationen antecknas till protokollet

Expedieras till
För kännedom till
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§ 32/2019

Beredningsuppdrag, BBL – Politisk inriktning om hur bästa möjliga
förutsättningar skapas för en kunskapsskola med hög måluppfyllelse (Dnr
KS2019/0204)
Beredningen håller en kort avstämning respektive grupp har arbetat med hittills.

Beslut
__________

Informationen antecknas till protokollet

Expedieras till
För kännedom till
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§ 33/2019

Information och dialog om skolbibliotek
Beredningen för bildning och lärande har bjudit in utskottet för bildning och lärande för
gemensam information och dialog kring skolbibliotek.
Dennis Reinhold, sektorchef bildning och lärande, informerar om skolbibliotek:
o Skollagen säger att tillgång till skolbibliotek ska finnas i alla skolformer, kap 2 § 36
o Nuläge i Kungälvs kommun:
- Samtliga skolor i kommunen har tillgång, men olika utsträckning.
- Fem folkbibliotek som är integrerade skolbibliotek: Kärna, Ytterby, Diseröd,
Marstrand samt Mimers.
- Kompletta skolbibliotek (bemannade och digitaliserade) är Sandbackaskolan och
Thorildskolan.
- Majoriteten av skolorna har lokaler och tillgång till media men saknar utbildad
personal till skolbiblioteken.
o Framtidsspaning – program för skolbibliotek? Nytt statsbidrag? Får kommunen
statsbidrag finns möjlighet att lägga resurs på utredning - vad behövs för att skapa
likvärdiga skolbibliotek i hela kommunen?
Beredning och utskott för dialog kring vilken kvalitet skolbiblioteken bör ha samt vad som är
viktigt i utformningen av framtida likvärdiga skolbibliotek.
Omvärldsorientering – hur gör andra kommuner? Omvärldsorientering har inte gjorts men
skulle skolbiblioteken utredas är det en del i utredningen.
Uppgift för beredningen - arbeta vidare i en långsiktig plan rörande vilken nivå man vill ha
skolbiblioteken. Detta som en del av uppdraget kring lokalplanering. Kan beredningen sätta en
riktning underlättar det en framtida utredning som då man kan fokusera på framtida mål
istället för status i nuläge.
Dialog kring olika former för skolbibliotek, digitalt bibliotek – sätt för att få ett likvärdigt
bibliotek i hela kommunen.
Anna Vedin (M) öppnar upp för att beredningen får ställa frågor till utskottet angående
nuvarande ärenden och aktuella ämnen för kommunstyrelsen.
Beslut
Informationen antecknas till protokollet
__________
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