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Bevis/Anslag 
Justering har tillkännagivits genom anslag 

 

Organ Beredningen för bildning och lärande Sammanträdesdatum 2022-04-27 

    
Datum då anslag 
sätts upp 2022-05-06 

Datum då anslag tas 
ner 2022-05-30 

    
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 den 27 april kl. 16:00-17:47 
  

Beslutande   
 Ulrica Brogren (S) Ordförande 
 Matilda Jansson (L) Vice ordförande 
 Erika Sjöblom (S)  
 Lottie Lord (MP)  
 Annica Börstell (SD)  
 Björn Hernius (M)  
 Per Garelius (KD)  

 
 
 
Sekreterare 
  Paragraf 30-36 

 Annie Alsterholm  

   

Ordförande 
 

 

 Ulrica Brogren (S)  

   

Justerande   

 Matilda Jansson (L)  
 

Ej närvarande   
 Yvonne Norlén (C)  
 Billy Kaldemark (S)  
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§ 30/2022 

Val av justerare 

 
 Till justerare föreslås Matilda Jansson (L) 
 

Beslut 

            Till justerare utses Matilda Jansson (L) 
 

__________ 
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§ 31/2022 

Tillkommande och utgående ärenden 

 
 Inga tillkommande och utgående ärenden. 
 
 

Beslut 

             Dagordningen fastställs 
 

__________ 
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 § 32/2022 

Beredningsskrivelse- Policy för Kungälvs kommuns kommunala 
grundskolors skolgårdar (Dnr KS2022/0834) 

 
Beredningen för bildning och lärande har tagit fram denna Policy för skolgårdar för Kungälvs 
kommunala grundskolor. Policy för skolgårdar är en del av arbetet med beredningsuppdraget: 
Politisk inriktning om hur bästa möjliga förutsättningar skapas för en kunskapsskola med hög 
måluppfyllelse.  
På varje skola finns en skolgård. Hur stor den bör vara och hur den ser ut kan variera på 
många olika sätt, allt beror på hur behoven och grundförutsättningarna ser ut från början. Det 
finns många saker som en skolgård skall innehålla för att kunna gynna barns hälsosamma 
utveckling och vara en del i skolans verksamhet.  
 
Sammantaget är ytstorleken en grundförutsättning för utemiljöns kvalitet, för att fullfölja 
skolgårdens potential att gynna barns kognitiva, sociala och fysiska utveckling under rast och i 
undervisning och samtidigt bidra med ekologiska och sociala värden i lokalsamhället. Därför 
behöver rymliga ytstorlekar för utemiljöer i skola och förskola säkras.  

 
Det är tre grundläggande kvaliteter som ska finnas på skolgården 
som alla kräver areal: förutsättningar för fysisk aktivitet, naturkontakt samt socialt liv.  
Dessa tre kvaliteter är helt grundläggande för att en skolgård ska vara välfungerande för de 
många olika funktioner som skapar kvalitet för alla barn samt för skola och samhälle.  
Det finns flera studier som visar på de positiva fördelarna av uteundervisning. Klassrum med 
himlen som tak visar att utomhusundervisning leder till en lång rad positiva effekter för elever 
i grundskoleålder. Därför är det av stor vikt att kommunen tänker in ett utrymme på 
skolgården som kan fungera i uteundervisningen.  

 
Beredningen bildning och lärandes framtidsvision om skolgårdar i Kungälvs kommunala skolor 
är att: 
o Ytan ska vara tillräckligt stor utifrån forskningsresultat så att kvalitén blir ändamålsenlig. 
o Skolgården ska bidra till fysisk aktivitet, naturkontakt och social samvaro. 
o Ytan ska vara varierad. 
o Möjlighet till utomhusundervisning ska beaktas. 
o Barnen bör involveras i framtagandet av utformningen så att de känner sig involverade och 

skadegörelse minskar. 
o Skolgårdarna skall vara inkluderande för alla elever. 

Beslutsunderlag 
Policy för Kungälvs kommuns kommunala grundskolors skolgårdar                     
Beredningsskrivelse - Policy för Kungälvs kommuns kommunala grundskolors skolgårdar 

 

 



Sammanträdesprotokoll   

Sammanträdesdatum  2022-04-27 
Sida  6 (10) 

 
 

 BEREDNINGEN FÖR BILDNING OCH 
LÄRANDE 

 

Justeras sign 

 

Förslag till Kommunfullmäktige 

          Upprättad dokument: Policy för Kungälvs kommuns kommunala  
           grundskolors skolgårdar antas. 

             
__________ 
 
 

 Expedieras till  

 För kännedom till Dennis Reinhold 
Annie Alsterholm 
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 § 33/2022 

Policy Elevhälsa 

           
Beredningen för dialog om följande: 
 
o Remissyttranden som inkommit från partierna. 
o Elevhälsan i friskolor. 
o Elevpeng.  
o Samverkan med föräldrar och primärvården. 

 
o Avsnittet som behandlar NPF-säkrade skolor. 

- Diskussion om hur det ska uttryckas i policyn. 
- Fortsatt diskussion om detta på nästkommande sammanträde.  

 
o Avsnittet som behandlar HBTQ+-certifieringar  

- Diskussion om visionen och om det ska stå certifiering eller utbildning i policyn 
- Ulrica Brogren (S) och Matilda Jansson (L) får i uppdrag att jobba vidare med texten 

utifrån dessa kommentarer. 
- Fortsatt diskussion om detta på nästkommande sammanträde.  

Beslut 

            Informationen antecknas till protokollet 
 

__________ 
 
 

 Expedieras till  

 För kännedom till  
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 § 34/2022 

Frågestund – dokumentet Hot och våld i skolan 

 
Ulrica Brogren (S) har varit i kontakt med Kommunfullmäktiges ordförande Thomas Alpner 
(M) angående idén om en frågestund om hot och våld i skolan under Kommunfullmäktiges 
nästkommande sammanträde. 
 
Ulrica Brogren (S) meddelar beredningen att det blir svårt att hinna med detta. 
 
Beredningen för dialog om följande: 

• Dokumentet Hot och våld i skolan 
-  Arbetet utifrån underlaget kan fortgå om beredningarna finns kvar efter valet.  

• Innan sommaren ska beredningen se över vilka dokument som ska föras över till 
nästkommande.   

Beslut 

            Informationen antecknas till protokollet 
 

__________ 
 
 

 Expedieras till  

 För kännedom till  
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 § 35/2022 

Sammanträden framöver 

  
 Beredningen för dialog om de sammanträden som återstår innan sommaren. 
 

Sammanträdet i maj 
o Beredningen har bjudit in Dennis Reinhold, sektorchef bildning och lärande, och 

Monica Carhult Karlsson, verksamhetschef förskola.  
o Beslut om Policy för elevhälsan 

 
  Sammanträdet i juni  

o Sammanfattning 
o Eventuellt studiebesök på Sparråsskolan 
o Fortsatt diskussion under nästa sammanträde 

 

Beslut 

            Informationen antecknas till protokollet 
 

__________ 
 
 

 Expedieras till  

 För kännedom till  
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 § 36/2022 

Övriga frågor 

 
 Inga övriga frågor.  

Beslut 

            Informationen antecknas till protokollet 
 

__________ 
 
 

 Expedieras till  

 För kännedom till  

 
 
 


