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Plats och tid Digitalt via Teams, logga in 16:45 

Tisdagen den 15 juni 2021 klockan 17.00–18.37 

Beslutande Anders Almfors (L), Ordförande 

Gunnar Pettersson (S), 1:e vice ordförande 

Fredrik Wärnbring (M), 2:e vice ordförande 

Sofia Johansson (S) 

Johanna Bergbom (M) 

Birger Lindström (C) 

Mikael Zander (SD) 

Eva-Lis Svensson (S) 

Zeljka Axelsson (KD) ersätter Maria Alfredsson (KD) 

Övriga närvarande Åsa Wadling, skolchef § 66-67 

Per Sandberg, bitr skolchef § 64 

Mona Ljunggren, ekonom § 65 

Josef Axelsson, sekreterare 

Camilla Reuthammar, särskolesamordnare § 64 

Cecilia Bratt Johansson, utepedagog § 63 

Paragrafer 61–69 

Utses att justera Eva-Lis Svensson 

Ordförande 

 

Justerande 

 

Sekreterare 
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 Bevis om tillkännagivande av justerat protokoll 

 Justeringen har tillkännagivits på kommunens anslagstavla. 

Beslutande organ Barn- och utbildningsnämnden 

Sammanträdesdatum 2021-06-15 

Datum då anslaget publiceras  

Datum då anslaget avpubliceras  

Protokollet förvaras på Barn- och utbildningsförvaltningen 

Underskrift 
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Justeras Expedierats 

 

§ 61 Godkännande av dagordning 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden godkänner föreslagen dagordning. 

_____  
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§ 62 Val av justerare 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden väljer Eva-Lis Svensson (S) att justera 

protokollet. 

_____  
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§ 63 Uppföljning av Naturskolans verksamhet 

Utepedagog Cecilia Bratt Johansson berättar att både förskolor 

(kommunala samt fristående) och skolor i Habo kan boka in 

utomhuslektioner vid Naturskolan som Cecilia då leder. Lektionerna hålls 

utomhus intill Hökesånreservatet vid gamla spinnet. Besöken vid 

naturskolan ger en variation i lärandet, främjar hälsa, minskar skillnaderna 

i barns naturkontakt, minskar stress och ökar koncentrationsförmågan. 

Kommunen har byggt en så kallad stolplada där Cecilia kan ha 

genomgångar med klasser som besöker Naturskolan. Naturskolan är ett 

projekt på fyra år som pågår till december 2021. 

Under lektionerna vid Naturskolan får barn och elever diskutera hållbar 

utveckling vilket kan väcka ett framtida engagemang i miljöfrågor. 

Naturskolan samarbetar med sportfiskarna i Jönköping. De genomför 

praktiska naturvårdsinsatser i Hökesån tillsammans med 

mellanstadieelever. 

Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) och Linköpings universitet har 

sammanställt forskning som visar att utomhusundervisning påverkar 

elevers lärande och prestationer positivt. Det lede också till bättre hälsa hos 

barn och elever.  

Ordförande tackar för informationen. 

_____  
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§ 64 Uppföljning och utvärdering av särskolan 

Särskolesamordnare i Habo kommun, Camilla Reuthammar, berättar att för 

att en elev ska kunna skrivas in i grundsärskolan ska eleven antingen ha en 

intellektuell funktionsnedsättning eller en bestående hjärnskada. De flesta 

av Habo kommuns grundsärskoleelever går i särskolor i Jönköpings 

kommun. Några går också i Habo kommuns grundskolor. Grundskolans 

timplan är då anpassad för eleven, om inte eleven följer timplanen för 

särskola. Camilla berättar att barn- och utbildningsnämndens nya 

resursfördelningsmodell gynnar särskoleelever som går på grundskolor i 

Habo. 

Biträdande skolchef Per Sandberg berättar att en grundsärskola kommer 

startas i Habo hösten 2022. Till att börja med kommer så kallade moduler 

(flyttbara, mindre hus) att hyras för grundsärskolans verksamhet. 

Modulerna ska stå vid Hagabodaskolan. Närheten till Hagenskolan 

möjliggör för särskoleelever att läsa vissa ämnen i grundskolans regi, till 

exempel bild och slöjd.  

Ordförande tackar för informationen.  

 

_____  
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§ 65 Ekonomisk månadsrapport och barn- och 
elevavstämning 

Ekonom Mona Ljunggren visar avstämning av antal barn i förskola samt 

elever i skola per den 31 maj samt ger en ekonomisk månadsrapport per 

den 31 maj. 

Barn- och elevprognosen visar att antal barn och elever i förskola 

respektive skola under hösten 2021 kommer vara lägre än budgeterat.   

_____  
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§ 66 Skolinspektionens beslut efter granskning av 
barn- och utbildningsnämndens arbete med 
delegering, samt Skolinspektionens rapport över 
kvalitetsgranskning i kommuner 

Skolchef Åsa Wadling berättar att Skolinspektionen har gjort en så kallad 

tematisk kvalitetsgranskning. Detta innebär att de har granskat hur 30 

slumpvis utvalda kommuner arbetar med delegering inom barn- och 

utbildningsnämndens område. Habo var en av de kommuner som valdes ut 

och granskning skedde våren 2020. Skolinspektionen fattade sen ett beslut 

där de ville att barn- och utbildningsnämnden skulle besvara hur utveckling 

kan ske inom tre områden; förväntningar och återrapporteringskrav på 

delegerade uppgifter, att det finns en samsyn om vad som ska uppnås med 

de delegerade uppgifterna, instruktioner som reglerar arbetet med 

delegerade arbetsuppgifter. 

Barn- och utbildningsförvaltningen har på nämndens uppdrag den 18 mars 

2021 svarat på Skolinspektionens frågor. Skolinspektionen beslutade den 6 

maj 2021 att avsluta granskningsärendet och alltså acceptera svaret från 

den 18 mars. 

 

 

_____  
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§ 67 Läsårstider 2022/23 

Skolchef Åsa Wadling har på delegation från nämnden beslutat om 

läsårstider samt arbetsår 2022/2023. I arbetet med att ta fram läsårstider 

samt fastställa lärarnas arbetsår har framförallt två saker diskuterats mellan 

förvaltningsledning, rektorer och fackförbund. Det ena är vilka dagar som 

förskola samt fritids ska ha stängt för planeringstid för personalen. Det 

andra frågan som har diskuterats är i vilken omfattning lärarkåren ska 

arbeta under novemberlovet hösten 2022. Beslutet blev att fortsätta som 

tidigare, det vill säga tre dagars arbete och två dagar ledigt. 

Något som är nytt till läsåret 2022/2023 är att det delas in i fyra 

avstämningsperioder. Syftet med dessa perioder är att få bättre koll på 

lärarnas arbetsbelastning. 

Höstterminen 2022 börjar eleverna den 23 augusti och slutar den 22 

december. Vårterminen 2023 börjar den 10 januari och slutar den 16 juni. 

 

 

_____  
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§ 68 Redovisning av delegationsbeslut  

Beslut 

Delegationsbesluten läggs till handlingarna.  

Ärendebeskrivning 

Delegationslistor från: 

Skolchef Åsa Wadling 210501–200531 nr 12-16 

Handläggare Josef Axelsson 210501-210531 nr 31-38 

Handläggare Ulla Gillblom 210501-210531 nr 4 

_____  
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§ 69 Informationsärenden 

Lokaler 

Entreprenör har tilldelats uppdraget att bygga skolan vid Kärnekulla. 

Beslutet har inte överklagats. 

Covid-19 

Antal smittade (0-19 år) i Habo kommun har tydligt minskat i slutet av 

vårterminen 2021. Familjecentralen kommer börja i en liten skala till 

hösten.    

Eva-Lis Svensson (S) rekommenderar föreläsning med Fredrik 

Zimmerman, Borås högskola. Han berättar om varför pojkar presterar 

sämre än flickor i skolan.  

_____ 


