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§ 8/2021

Val av justerare
Till justerare föreslås Matilda Jansson (L).
Beslut
Till justerare utses Matilda Jansson (L).
__________
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§ 9/2021

Tillkommande och utgående ärenden
Tillkommande ärenden:
- Styrdokument – Digitaliseringspolicy för förskola och skola (Dnr KS2020/1771)
- Övrigt
Inga utgående ärenden.
Beslut
Dagordningen fastställs.
__________
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§ 10/2021

Föredragning av utredning – skolbibliotek
Under föredragningen informerar Catarina Stake, kulturenheten om
utbildningsdepartementets utredning gällande stärkta skolbibliotek och läromedel (U 2019:04)
Det som informeras om är kortfattat det som anges nedan.











Omfattning av uppdraget
Kartläggning av skolbibliotek
Kartläggning av samverkan mellan skolbibliotek och folkbibliotek
Definitionen av skolbibliotek
Skolbibliotekens uppgift är dels att främja läskunnighet och att lära eleverna att söka och
värdera information.
Skolbiblioteken ska normalt återfinnas på egna verksamheten, i närhet av skola.
Skolbiblioteken behöver vara bemannade, det räcker inte att ha rum med tillgång till
böcker. Den personal som arbetar i skolbiblioteken ska även vara utbildad i området.
I utredningen framgår att det ska vara möjligt för lärare att kombinera lärartjänst samt
bibliotekstjänst.
Det är rektorns ansvar att se till att skolbiblioteket används.
Skolbiblioteken ska även vara tillgängliga kontinuerligt och inte endast under vissa utsatta
tider.

Under efterföljande diskussion diskuteras bland annat följande:
Att skolbibliotekssamordnare kan vara ett alternativ för att se vilka samordningsvinster som
kan finnas inom verksamheten.
Ulrica Brogren (S), menar på att det är viktigt att tänka på säkerheten i de fall allmänheten har
tillgång till samma lokaler som skolbiblioteken befinner sig.
Beslut
Informationen antecknas till protokollet.
__________
Expedieras till
För kännedom till
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§ 11/2021

Översyn av mentorsprogram – lärare
Beredningen diskuterar frågan om mentorsprogram för att tydliggöra för nya lärare samt
möjligheten att få ett gemensamt dokument för alla skolor och på så sätt skapa samma
förutsättningar.

Beslut
Informationen antecknas till protokollet.
__________
Expedieras till
För kännedom till
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§ 12/2021

Information från Kommunstyrelsens ordförande – Digitaliseringspolicy
Miguel Odhner (S) informerar och för dialog om digitaliseringspolicyn utifrån den nationella
strategin.
Diskussion förs kring en formulering inom digitaliseringspolicyn, där det skapas olikheter
mellan medarbetare beroende på vilken typ av yrkeskategori de har i kommunen.
Beslut
Informationen antecknas till protokollet.
__________
Expedieras till
För kännedom till
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§ 13/2021

Skolgårdar
Under diskuteras det fortsatta arbetet kring skolgårdar i Kungälvs kommun.
Annica Börstell (SD) informerar om att varje elev i grundskolan bör ha 30 kvm friyta, enligt
boverkets rapport om Grundskolor och friytor - Nationell kartläggning och uppföljning av
grundskoleelevers tillgång till friytor 2014 – 2017.
Beslut
Informationen antecknas till protokollet.
__________
Expedieras till
För kännedom till
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§ 14/2021

Styrdokument – Digitaliseringspolicy för förskola och skola (Dnr
KS2020/1771)
Beredningen för bildning och lärandes har arbetat fram ett förslag på Digitaliseringspolicy
Digitalisering förskola och skola i Kungälvs kommun (KS 2020/1771). Beredningen har valt att gå
igenom digitaliseringspolicyn under sammanträdet och kommit fram till att göra följande
revideringar.
Revidering av 6. Sammanfattningsvis att levandegöra strategin första stycket enligt följande:
Beredningen för bildning och lärande ser ett långsiktigt behov av att kontinuerligt säkerställa
fortbildning för medarbetare. Vilket är kostnadsdrivande och kräver en kartläggning och ett
uttryck där verksamhetens behov framkommer med tydlighet. Det förutsätter även att resurser
tillsätts för att möjliggöra ett genomförande och ett underhåll. Beredningen ser att kontinuerlig
kompetensutveckling och omvärldsbevakning är en förutsättning för att förhålla sig till hur
samhället för övrigt utvecklas. Därför måste vidareutbildningen för medarbetarna vara
ändamålsenlig, löpande och ett område fredat från besparingar. Kungälvs kommun ska vara en
attraktiv arbetsgivare och en del i det är att behålla och utveckla medarbetarnas kunnande och
skicklighet. Lärare måste ges tid och möjlighet till diskussion, för att på ett mer konkret sätt tolka
sitt uppdrag, för att fastställa ansvar och roller, som kommer att vara föränderligt över tid.
Digitaliseringen är inte enbart IT - utan digitalisering bör ses i ett sammanhang som metod och
förhållningssätt. Det digitala arbetet ska vara en självklar och integrerad del i skolans uppdrag.
Stycket ersätts med:
Beredningen för bildning och lärande ser ett långsiktigt behov av att kontinuerligt säkerställa
fortbildning för medarbetare. Vilket är kostnadsdrivande och kräver en kartläggning och ett
uttryck där verksamhetens behov framkommer med tydlighet. Det förutsätter även att resurser
tillsätts för att möjliggöra ett genomförande och ett underhåll. Beredningen ser att kontinuerlig
kompetensutveckling och omvärldsbevakning är en förutsättning för att förhålla sig till hur
samhället för övrigt utvecklas. Därför måste vidareutbildningen för medarbetarna vara
ändamålsenlig, löpande och ett område långsiktigt prioriterat. Kungälvs kommun ska vara en
attraktiv arbetsgivare och en del i det är att behålla och utveckla medarbetarnas kunnande och
skicklighet. Lärare måste ges tid och möjlighet till diskussion, för att på ett mer konkret sätt tolka
sitt uppdrag, för att fastställa ansvar och roller, som kommer att vara föränderligt över tid.
Digitaliseringen är inte enbart IT - utan digitalisering bör ses i ett sammanhang som metod och
förhållningssätt. Det digitala arbetet ska vara en självklar och integrerad del i skolans uppdrag.
Beslut

__________

Förslag på revidering av Digitaliseringspolicy för förskola och grundskola (Dnr KS
2020/1771) godkännas.
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15§/2021

Övrigt
Under punkten diskuteras övriga frågor inkomna till beredningen.



Projektförslag till beredningen
Information från idrottsrådet
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