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Bevis/Anslag 
Justering har tillkännagivits genom anslag 

 

Organ Beredningen för bildning och lärande Sammanträdesdatum 2022-02-23 

    
Datum då anslag 
sätts upp 2022-03-09 

Datum då anslag tas 
ner 2022-03-31 

    
Förvaringsplats för 
protokollet Kommunkansliet   

    
 

 BEREDNINGEN FÖR BILDNING OCH LÄRANDE 

 

ADRESS Stadshuset · 442 81 Kungälv 

TELEFON 0303-23 80 00 vx 

FAX 0303-132 17  

E-POST kommun@kungalv.se 

HEMSIDA www.kungalv.se  

 

Plats och tid Stadshuset, sammanträdesrum Fästningsholmen, plan 4 

 Onsdagen 23 februari kl. 16:00-19:15   
  

Beslutande   
 Ulrica Brogren (S) Ordförande 
 Matilda Jansson (L) Vice ordförande 
 Erika Sjöblom (S) §§13-21 
 Yvonne Norlén (C) §§13-21 
 Billy Kaldemark (S)  
 Björn Hernius (M)  
 Annica Börstell (SD)  

 
 
Sekreterare 
  Paragraf 11-21 

 Annie Alsterholm  

   

Ordförande 
 

 

 Ulrica Brogren (S)  

   

Justerande   

 Matilda Jansson (L)  
 

Ej närvarande   
 Per Garelius (KD)  
 Lottie Lord (MP)  

 

 
 

Innehållsförteckning 

Övriga deltagare   

 Dennis Reinhold §13 Sektor bildning och lärande 

 Niklas Delander  §13 Ekonomienheten 

 Catharina Bengtsson  §14 Sektor bildning och lärande 

 Linda Markus §14 Sektor bildning och lärande 



Sammanträdesprotokoll   

Sammanträdesdatum  2022-02-23 
Sida  2 (16) 

 
 

 BEREDNINGEN FÖR BILDNING OCH 
LÄRANDE 

 

Justeras sign 

 

 

 

Val av justerare ................................................................................................................................................................ 3 
Tillkommande och utgående ärenden .......................................................................................................................... 4 
Systematiskt kvalitetsarbete läsår 2020/2021 .............................................................................................................. 5 
Arbete mot hot och våld i skolan ................................................................................................................................. 7 
Reflektion- Informationspunkterna ............................................................................................................................. 8 
Beredningsskrivelse- Policy skolbibliotek (Dnr KS2022/0297)............................................................................... 9 
Skolgårdar ....................................................................................................................................................................... 11 
Elevhälsan ...................................................................................................................................................................... 12 
Ordning och reda i skolan ........................................................................................................................................... 13 
Övriga frågor ................................................................................................................................................................. 14 
Nästa sammanträde....................................................................................................................................................... 15 

 

 
  



Sammanträdesprotokoll   

Sammanträdesdatum  2022-02-23 
Sida  3 (16) 

 
 

 BEREDNINGEN FÖR BILDNING OCH 
LÄRANDE 

 

Justeras sign 

 

§ 11/2022 

Val av justerare 

 
 Till justerare föreslås Matilda Jansson (L) 
 
 

Beslut 

            Till justerare utses Matilda Jansson (L) 
 

__________ 
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§ 12/2022 

Tillkommande och utgående ärenden 

 
 Inga tillkommande eller utgående ärenden 
 

Beslut 

              Dagordningen fastställs 
 

__________ 
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 § 13/2022 

Systematiskt kvalitetsarbete läsår 2020/2021 

 
Dennis Reinhold, sektorchef, och Niklas Delander, verksamhetsutvecklare, informerar om 
följande: 

 
Uppföljningsrapport 3-Kunskaper, betyg och bedömning.  
 

• Förskoleklass 
- Fortsatt arbete med kartläggningsmaterial för förskoleklassen med fokus på att så tidigt 

som möjligt under läsåret genomföra kartläggningarna och sätta in lämpliga 
stödåtgärder.  

- Fortsatt utveckling av övergångar mellan förskola, förskoleklassen och grundskolan. 
  

• Fritidshemmet 
- Behövs större likvärdighet i fritidshemmens arbete, med gemensam bild av 

fritidshemmets uppdrag och undervisning. 
- Konsekvenserna av omställningen i samband med Covid-19 kommer behöva hanteras 
- Behörighet för personal i fritidshemmen fortsatt centralt 

 

• Grundskolan åk 1-6 
- Kungälvs kommuns skolor åk 6, jämförelse över tid. 
- Det pedagogiska utvecklingsarbetet kring ledarskap i klassrummet fortsätter- viktigt 

med ledarskap och långsiktighet 
- Fortsatt utveckling av elevhälsparbetet med inriktning på främjande och förebyggande 

insatser. 
- Fortsatta satsningar på kompetensutveckling 

 

• Grundskolan åk 7-9 
- Kungälvs kommunala skolor slutbetyg åk 9, jämförelse över tid. 
- ”Alla ska lyckas”- fokus på Kungälvs kommuns SALSA-värden, likvärdig bedömning 

och implementering av de nya kursplanerna 
- Nya målsättningar för läsåret 21/22. 

 

• Grundsärskolan  
- Utmana varje elev- fortsatta diskussioner på individnivå om integrering i grundskolan 

eller kombination mellan ämnen och ämnesområden 
- Förstärkning av arbetet med särskilt stöd i grundskolan 
- Ökat arbete med digitala hjälpmedel 

 

• Gymnasieskolan 
- Andel av avgångselever åk 3 med gymnasieexamen   
- Nya målsättningar läsåret 21/22 
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• Gymnasiesärskolan 
- Fortsätta kvalitetssäkra bedömning och betygssättning 
- Omorganisering av gymnasiesärskolegemansamma ämnen årskursvis 
- Planera utbildning med möjlighet att ta emot sökande till programmet för administration, 

handel och varuhantering. 
 

• Vuxenutbildning 
- Ökat samarbete mellan de olika delarna av vuxenutbildningen, inklusive sfi. 
- Möta behov av flexibla undervisningsformer.  
- Rutiner för uppföljning av distanskurser via Hermods med fokus på att minska avhopp 

och andelen elever med F i betyg. 
- Utveckling av studie- och yrkesvägledning. 

 

• Annat utvecklingsarbete på huvudmannanivå  
- Verksamhetsplaner och vertikala dialoger, systematiskt kvalitetsarbete som del av MOVE i 

Stratsys. 
- Ledarforum 
- Ny strukturresursmodell  
- Elevhälsans roll i huvudmannens systematiska kvalitetsarbete 
- Tydligare uppföljning av statsbidrag.  

 
  

 Beredningen för dialog med Dennis Reinhold och Niklas Delander.  

Beslut 

             Informationen antecknas till protokollet 
             

 
__________ 
 
 

 Expedieras till  

 För kännedom till  
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 § 14/2022 

Arbete mot hot och våld i skolan 

 
Linda Markus, rektor på Sandbackaskolan, informerar beredningen om skolans arbetssätt för 
att motverka hot och våld.  
 

• Sandbackaskolans arbete för att erbjuda en trygg, stödjande, stimulerande och aktiv miljö   

• Mål och vision för skolan 

• I klassrummet 

• Ute på raster och korridorer  

• Fritidshemmet 

• På fritiden 

• Arbetet på skolan för att skapa goda relationer 

• Implementerande förhållningssätt/ordningsregler  

• Mål: ökad trygghet och studiero 

• Skolans framgångsfaktorer 
 
Beredningen för dialog med Linda Markus och Catharina Bengtsson  

Beslut 

             Informationen antecknas till protokollet 
 

__________ 
 
 

 Expedieras till  

 För kännedom till  
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 § 15/2022 

Reflektion- Informationspunkterna 

 
 Beredningen för dialog om informationspunkterna som redovisats.  
 

Beslut 

             Informationen antecknas till protokollet 
 

__________ 
 
 

 Expedieras till  

 För kännedom till  
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 § 16/2022 

Beredningsskrivelse- Policy skolbibliotek (Dnr KS2022/0297) 

 
 Beredningen för bildning och lärande har tagit fram denna Policy för skolbibliotek för 

Kungälvs kommunala grundskolor. Policy för skolbibliotek är en del av arbetet med 
beredningsuppdraget: Politisk inriktning om hur bästa möjliga 
förutsättningar skapas för en kunskapsskola med hög måluppfyllelse. 
 
Syftet med policyn är att skapa en gemensam riktning för utvecklingen av skolbiblioteken i 
kommunen. Policyn skall bidra till att öka likvärdigheten och kvalitativ 
skolbiblioteksverksamhet som gynnar alla elevers kunskapsinhämtning i Kungälvs 
kommunala skolor. 
 
Enligt Beredningen för bildning och lärande strävar vi i Kungälv efter att alla barn och elever 
har tillgång till litteratur, medier och information som medel för att utveckla språk och 
kunskap. För att kunna omvandla information till kunskap och bli delaktiga i ett demokratiskt 
samhälle behöver barn och unga vägledning i att källkritiskt söka, välja och värdera 
information. Högläsning, lässtimulans och många tillfällen att samtala om litteratur bidrar till 
lusten att läsa och ger läsengagemang. En stark läskultur i skolan stärker barn och elevers 
språk-och kunskapsutveckling. 
 
I Kungälv bör skolbiblioteken sträva efter att ha bemanning, öppet-tider och resurser som 
möjliggör att skolbibliotekspersonalen aktivt kan bidra till elevernas språk- och 
kunskapsutveckling i samarbete med övrig pedagogisk personal. 
Personalen i skolbiblioteket bör få relevant utbildning för uppdraget och möjlighet till 
kompetensutveckling. Rektor ansvarar för att pedagogisk personal använder skolbiblioteket i 
undervisningen och bidrar i planering och utformning av biblioteksverksamheten. 
För de elever som är i behov av anpassningar eller särskilt stöd kan skolbiblioteket stötta upp 
och vara en viktig resurs. Skolbiblioteksansvarig bör även tillgodose och främja flerspråkiga 
elevers behov av läsning på modersmålet. 
 
Lärarna har huvudansvaret för undervisningen, men skolbibliotekarien ska sträva efter att 
fungera som en samarbetspartner till läraren och ett stöd för eleverna. Skolbibliotekarien 
ansvarar för bibliotekets medieurval men kan till exempel också vara 
delaktig i eller driva olika läsprojekt, genomföra bokprat och övningar i informationssökning 
och källkritik. 
 
Beslutsunderlag 
Beredningsskrivelse- Policy skolbibliotek (Dnr KS2022/0297) 
Policy för skolbibliotek KS2022/0297 

Förslag till Kommunfullmäktige 

             Upprättad dokument: Policy för skolbibliotek antas. 
 

 



Sammanträdesprotokoll   

Sammanträdesdatum  2022-02-23 
Sida  10 (16) 

 
 

 BEREDNINGEN FÖR BILDNING OCH 
LÄRANDE 

 

Justeras sign 

 

__________ 
Annica Börstell (SD): Lämnar en anteckning till protokollet.  
 
 
 

 Expedieras till  

 För kännedom till Dennis Reinhold, Matilda Skön, Annie Alsterholm 
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 § 17/2022 

Skolgårdar 

 
Beredningen går igenom arbetsmaterialet för Policy för skolgårdar och för dialog om 
skrivelsens innehåll samt tidsplanen.   

  

Beslut 

            Informationen antecknas till protokollet 
 

__________ 
 
 

 Expedieras till  

 För kännedom till  
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 § 18/2022 

Elevhälsan 

  
Beredningen går igenom arbetsmaterialet gällande Elevhälsan och för dialog om innehåll och 
formalia. Beredningen diskuterar även arbetet framåt.  

  

Beslut 

            Informationen antecknas till protokollet  
 

__________ 
 
 

 Expedieras till  

 För kännedom till  
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 § 19/2022 

Ordning och reda i skolan 

 
Annica Börstell (SD) och Yvonne Norlén (C) informerar beredningen om gruppens pågående 
arbete: 

• Skrivelsens innehåll 

• Information om syftet och arbetet 

• Faktainsamling. 

• Underlaget- inte tänkt att bli någon policy. 

• Underlag som eventuellt kan användas vid ett senare tillfälle.  
 

Beslut 

            Informationen antecknas till protokollet 
 

__________ 
 
 

 Expedieras till  

 För kännedom till  
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 § 20/2022 

Övriga frågor 

 
 Inga övriga frågor.  
  

Beslut 

            Informationen antecknas till protokollet  
 

__________ 
 
 

 Expedieras till  

 För kännedom till  
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 § 21/2022 

Nästa sammanträde 

  

• Ändrat datum 
- Ordförande, Ulrica Brogren (S), informerar om att nästkommande sammanträde äger rum 

2022-04-24. 
  

Beslut 

             Informationen antecknas till protokollet  
 

__________ 
 
 

 Expedieras till  

 För kännedom till  
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Anteckning till protokoll  
 
Beredningsskrivelse- Policy skolbibliotek (Dnr KS2022/0297) 
 
Ang. beredningens förslag på dokument "Bibliotekspolicy" 
Anteckning till protokollet - synpunkter från Sverigedemokraterna i Kungälv. 
 
I bibliotekspolicyn står angivet att "skolbiblioteksansvarig bör även tillgodose och främja 
flerspråkiga elevers behov av läsning på modersmålet". 
Sverigedemokraterna har en annan syn på detta. Skolbiblioteken ska enligt vår mening ha som 
främsta uppgift att bidra till att stärka elevernas språk- och kunskapsutveckling i svenska 
språket. 
 
Resultaten på läsprov i grundskolan visar på stora brister avseende kunskaper i det svenska 
språket. Av naturliga orsaker är elever som har invandrat och elever med annat modersmål än 
svenska överrepresenterade i den grupp som har dåliga kunskaper i att läsa och förstå svenska. 
Det är av största vikt att dessa elever får möjlighet att uppnå kunskapskraven genom fokus 
och prioritering på det svenska språket. Otillräckliga svenskkunskaper är en barriär i 
kunskapsutvecklingen och minskar förutsättningarna att kunna lyckas i vidare studier. 
Kunskaper i svenska är dessutom nyckeln till integration. 
 
Att tillhandahålla litteratur på andra språk än svenska innebär även stora kostnader. Dessutom 
ställs det orimliga krav på bibliotekarierna om de ska kunna vägleda de utländska eleverna i ett 
språk som bibliotekspersonalen själva inte behärskar. Eleverna i dagens skola kommer ju också 
från ett mycket stort antal länder och att täcka in alla de språk som litteraturutbudet skulle 
omfatta är ogörligt. 
 
Annica Börstell 
 
 


