Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
Sida
Plats och tid
Beslutande

2019-10-30
1 (10)

Plan 4, sammanträdesrum Fästningsholmen, stadshuset klockan 13:00-16:00
Fredrik Schandorff (S)
Matilda Jansson (L)
Erika Sjöblom (S)
Lottie Lord (MP)
Annica Börstell (SD)
Björn Hernius (M)

Sekreterare

Paragraf 45-51

Kajsa Danesjö
Ordförande

Justerande

Ej närvarande

Ordförande
Vice ordförande

Fredrik Schandorff (S)
Matilda Jansson (L)
Ulrica Brogren (S)
Anders Johansson (C)

Bevis/Anslag
Justering har tillkännagivits genom anslag
Organ

Beredningen för bildning och lärande

Sammanträdesdatum

2019-10-30

Datum då anslag
sätts upp

2019-11-08

Datum då anslag tas
ner

2019-11-30

Förvaringsplats för
protokollet

Kommunkansliet

Underskrift

ADRESS

BEREDNINGEN FÖR BILDNING OCH LÄRANDE

TELEFON
FAX
E-POST
HEMSIDA

Stadshuset · 442 81 Kungälv
0303-23 80 00 vx
0303-132 17
kommun@kungalv.se
www.kungalv.se

Sammanträdesprotokoll

2019-10-30
2 (10)

Sammanträdesdatum
Sida

Innehållsförteckning

Val av justerare ................................................................................................................................................................ 3
Tillkommande och utgående ärenden .......................................................................................................................... 4
Beredningsuppdrag, BBL – Politisk inriktning om hur bästa möjliga förutsättningar skapas för en
kunskapsskola med hög måluppfyllelse (Dnr KS2019/0204) .................................................................................. 5
Dialog kring skolbibliotek .............................................................................................................................................. 7
Framtida studiebesök...................................................................................................................................................... 8
Övriga frågor ................................................................................................................................................................... 9
Utbildning barnkonventionen, filmvisning ............................................................................................................... 10

Justeras sign
BEREDNINGEN FÖR BILDNING OCH
LÄRANDE

Sammanträdesprotokoll

2019-10-30
3 (10)

Sammanträdesdatum
Sida

§ 45/2019

Val av justerare

Till justerare föreslås Matilda Jansson (L).

Beslut
__________

Till justerare utses Matilda Jansson (L)

Justeras sign
BEREDNINGEN FÖR BILDNING OCH
LÄRANDE

Sammanträdesprotokoll

2019-10-30
4 (10)

Sammanträdesdatum
Sida

§ 46/2019

Tillkommande och utgående ärenden
Inga tillkommande eller utgående ärenden

Beslut
__________

Föredragningslistan fastställs
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§ 47/2019

Beredningsuppdrag, BBL – Politisk inriktning om hur bästa möjliga
förutsättningar skapas för en kunskapsskola med hög måluppfyllelse (Dnr
KS2019/0204)
På beredningens sammanträde 2019-09-25 beslöts att båda arbetsgrupper ska ha träffats till
dagens sammanträde och presentera hur man arbetat med respektive fokusområde i den
nationella digitaliseringsstrategin.

Syftet med arbetet är att ta fram en digitaliseringsstrategi för skolan i Kungälvs kommun som
baseras på den nationella.
Arbetsgrupperna presenterar sitt arbete:
Fokusområde 1 Digital kompetens för alla i skolväsendet (Fredrik Schandorff (S),
Matilda Jansson (L), Ulrika Brogren (S) och Björn Hernius (M)).
• Digital kompetens – mätbarhet?
• Kompentensutveckling hos lärare
• Politik- skapa likvärdighet och förutsättningar
• Kostnadseffektivitet
• Kontinuerlig fortbildning
• God beställarkompetens, system som “pratar” med varandra.
Användarvänlighet.
• Tillgång till digitala verktyg
Fokusområde 2 Likvärdig tillgång och användning (Lottie Lord (MP), Annica Börstell
(SD), Erika Sjöblom (S))
• Kompetens personal inom digitalisering
• Synliggöra barn/elever med särskilda behov – tidiga insatser.
• Likvärdig tillgång
Fokusområde 3 Forskning och uppföljning kring digitaliseringens möjligheter
(samtliga ledamöter)
• Kompetensutveckling
• Samarbete kommun, region, stat och högskola
• Uppmuntra/stimulera egen personal till forskning
• Omvärldsbevaking
• Kartläggning
• Uppföljning
• Förankring
• Hälsoperspektiv, väva in elevhälsan.
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Dialog om Digitala verktyg i undervisningen - matematik och teknik i årskurs 7-9 från
Skolinspektionen och Perspektiv på digitalisering av Nathalie Besèr.
Dialog kring vad beredningens nästa steg med arbetet med digitalisering blir.
•

•
•

Fredrik Schandorff (S) och Matilda Jansson (L) skriver ihop ett utkast till
beredningsskrivele/styrdokument med utgångpunkt i den nationella strategin
med anpassningar efter Kungälvs förutsättningar.
Utkastet presenteras på kommande sammanträde då även
verksamhetsutvecklare från sektor bildning och lärande bjuds in.
Beredningen är inbjuden till utskottet för bildning och lärandes sammanträde
18 december där dialog om dokumentet kan föras.

Dialog förs om vikten att ha ett tydligt syfte med dokumentet samt att vara väl insatta i dagsläget
hos verksamheterna. Status på digitala verktyg, utbildning, infrastruktur.

Beslut
__________

Dialogen antecknas till protokollet

Expedieras till
För kännedom till
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§ 48/2019

Dialog kring skolbibliotek

Beredningen för bildning och lärande bjöd in utskottet för bildning och lärande till
sammanträdet 2019-05-22 och fick då information samt diskuterade skolbibliotek.
Frågor som diskuterades då var vilken kvalitet skolbiblioteken bör ha samt vad som är viktigt i
utformningen av framtida likvärdiga skolbibliotek.
En framtida uppgift för beredningen som diskuterades var att arbeta vidare i en långsiktig plan
rörande vilken nivå man vill ha skolbiblioteken. Detta som en del av uppdraget kring
lokalplanering. Dennis Reinhold, sektorchef bildning och lärande påpekade då att om
beredningen kan sätta en riktning underlättar det en framtida utredning som då man kan
fokusera på framtida mål istället för status i nuläge.
Beredningen beslutar att ta upp ämnet igen på kommande sammanträde för utförligare dialog.
Beslut
__________

Dialogen antecknas till protokollet

Expedieras till
För kännedom till
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§ 49/2019

Framtida studiebesök

Beredningen för dialog kring vilka studiebesök man önskar göra under kommande år.
Trekungagymnasiet kom som förslag samt att ha hela sammanträden ute i verksamheterna.
Beslut
__________

Dialogen antecknas till protokollet

Expedieras till
För kännedom till
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§ 50/2019

Övriga frågor

Inga övriga frågor anmäls på sammanträdet.

Beslut
__________

Informationen antecknas till protokollet

Expedieras till
För kännedom till
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§ 51/2019

Utbildning barnkonventionen, filmvisning

Liberalerna inkom med en motion (dnr KS2016/1479) om utbildning i barnkonventionen
som kommunfullmäktige biföll 2017-02-02. Kommunfullmäktiges presidium fick då uppdraget
att planera för och genomföra utbildningen.
På dagens sammanträde ser beredningen för bildning och lärande utbildningsfilmen
Barnkonventionen - från teori till praktik som är framtagen av Västra Götalandsregionen i
samverkan med Sveriges Kommuner och Landsting.
Beslut
__________

Informationen antecknas till protokollet

Expedieras till
För kännedom till
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