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ARVIDSJAURS KOMMUN Sammanträdesprotokoll 
 Sammanträdesdatum Sida 
 
 
Barn- och utbildningsnämnden 2014-11-19 60 
 
 

Ärendeförteckning 
 
 

Bun § 49 Dnr 00078/2014 101
Tema - Handlingsplan för elever i behov av stöd 
 
Bun § 50 Dnr 00078/2014 101
Tema - Huvudmannens styrning 
 
Bun § 51 Dnr 00266/2014 627
Överenskommelse mellan Norrbottens läns landsting och Norrbottens 
kommuner om ansvarsfördelning vid utredning av språk-, läs- och 
skrivproblematik – Kommunförbundet Norrbotten 
 
Bun § 52 Dnr 00269/2014 612
Uppsägning av formellt samarbete med Malå och Sorsele kommuner 
gällande samordning av gymnasial utbildning  
 
Bun § 53 Dnr 00284/2014 003
Riktlinjer för introduktion av nyanlända i grundskolan 
 
Bun § 54 Dnr 00224/2014 629 
Remisspromemoria – En bättre skolstart för alla: Bedömning och betyg för 
progression i lärandet (U 2014:C) 
 
Bun § 55 Dnr 00019/2014 042
Ekonomisk uppföljning månadsvis år 2014 - Barn- och utbildningsnämnden 
 
Bun § 56 Dnr 00141/2014 041 
Internbudget 2015 – Barn- och utbildningsnämnden 
 
Bun § 57 Dnr 00285/2014 608
Läsplan läsåret 2015/2016 – Grundskola och Gymnasieskola 
 
Bun § 58 Dnr 00300/2014 006
Sammanträdesplan 2015 
 
Bun § 59 Dnr 00267/2014 606
Information - Anmälan om skolsituationen för elever vid Ringelskolan i 
Arvidsjaurs kommun - Skolinspektionen, Dnr 41-2014:5500 
 
Bun § 60 Dnr 00268/2014 609
Information - Anmälan om förhållandena på Ringelskolan i Arvidsjaurs 
kommun - Skolinspektionen, Dnr 41-2014:5506 
 

Justerandes sign  
 
 

 

  
 

 Utdragsbestyrkande

 
  



 

ARVIDSJAURS KOMMUN Sammanträdesprotokoll 
 Sammanträdesdatum Sida 
 
 
Barn- och utbildningsnämnden 2014-11-19 61 
 
 

Ärendeförteckning 
 
 
 
 
 
 
Remittering 
 

Bun § 61 Dnr 00077/2014 600 
Skolchefens rapport år 2014 
 
Bun § 62 Dnr 00077/2014 600 
Rapport från barn- och utbildningsnämndens ordförande år 2014 
 
Bun § 63 Dnr 00283/2014 710
Regler och rutiner för förskola och fritidshem 
 
Bun § 64 
Anmälan av beslut i delegerade ärenden 
 
_____ 
 

Justerandes sign  
 
 

 

  
 

 Utdragsbestyrkande



ARVIDSJAURS KOMMUN Sammanträdesprotokoll 
 Sammanträdesdatum Sida 
 
 
Barn- och utbildningsnämnden 2014-11-19 62 
 

 
 
Tema 
- Handlingsplan för elever 
i behov av stöd 

Bun § 49 Dnr 00078/2014 101
 
Lise-Lotte Johansson, elevhälsochef/specialpedagog informerade om de 
förändringar som skett i elevhälsan. Två kuratorer har anställts under hösten, 
den ena för att vikariera för en som är tjänstledig för att prova annat arbete 
och den andra tjänsten är tillsatt för att en kurator avslutat sin anställning åt 
Arvidsjaurs kommun. Viss omflyttning av personalens arbetsrum har även 
skett och elevhälsan finns idag fler dagar/vecka på Fridhemsskolan. 
 
Information lämnades även om arbetet med att säkerställa att alla elever ska 
nå målen och om hur arbetet med elever i behov av särskilt stöd ska ske. 
En handlingsplan för detta håller på att utarbetas utifrån de nya direktiv som 
Skolverket kommit med i juli.  
  
Rektorerna har gett i uppdrag till specialpedagogerna att sammanställa 
resultat av screening, nationella prov och betyg i ämnena svenska, engelska 
och matematik, på klass och årskursnivå i förskoleklass till och med 
gymnasium. Utifrån detta ska det göras en analys och framåtsyftande 
åtgärder ska föreslås, för att elevers resultat ska förbättras. 
 
_____ 
 
 

Justerandes sign  
 
 

 

  
 

 Utdragsbestyrkande

  



ARVIDSJAURS KOMMUN Sammanträdesprotokoll 
 Sammanträdesdatum Sida 
 
 
Barn- och utbildningsnämnden 2014-11-19 63 
 

 
 
Tema 
- Huvudmannens styrning 

Bun § 50 Dnr 00078/2014 101
 
Förutsättningar måste finnas för att utbildningen ska hålla den kvalitet som 
styrdokumenten i form av skollag och läroplaner kräver. Alla barn och 
elever ska ges förutsättningar att lära och utvecklas i enlighet med de 
nationella målen. 
 
Det är huvudmannen som genom nämnden ska klargöra att verksamheten 
har väsentliga förutsättningar avseende resurstilldelning, organisation, 
personal och god miljö för lärande. 
 
Skillnaden mellan begreppen service och kvalitet diskuterades och vikten av 
prioriteringar och ställningstaganden vid resurstilldelning - för att på bästa 
möjliga sätt styra nämndens verksamheter mot de lokala och nationella 
målen. 
 
_____ 
 
 

Justerandes sign  
 
 

 

  
 

 Utdragsbestyrkande
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ARVIDSJAURS KOMMUN Sammanträdesprotokoll 
 Sammanträdesdatum Sida 
 
 
Barn- och utbildningsnämnden 2014-11-19 64 
 

 
 
Överenskommelse mellan 
Norrbottens läns landsting 
och Norrbottens 
kommuner om 
ansvarsfördelning vid 
utredning av språk-, läs- 
och skrivproblematik – 
Kommunförbundet 
Norrbotten 

Bun § 51 Dnr 00266/2014 627
 
En översyn av remissrutinerna från länets skolorna till länslogopedin har 
gjorts. Det innebär bland annat att nya remissrutiner utgår ifrån ett 
gemensamt elevfokus där syftet är att: 
 

 säkra tidiga insatser 
 använda adekvata och beprövade metoder 
 hushålla med resurser 
 kvalitetssäkring 
 ge likvärdiga insatser i hela länet 
 kompetensförstärkning via SPSM (Specialpedagogiska 

skolmyndigheten) 
 leverera goda underlag för fortsatt utredning 
 
Kommunförbundet Norrbotten styrelse har 2014-09-18 rekommenderat 
medlemskommunerna att anta överenskommelsen mellan Norrbottens läns 
landsting och Norrbottens kommuner om ansvarsfördelning vid utredning av 
språk-, läs- och skrivproblematik. 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 
 
1. Överenskommelse om ansvarsfördelning vid utredning av språk-, läs 

och skrivproblematik antas. 
 
_____ 
 
 

Justerandes sign  
 
 

 

  
 

 Utdragsbestyrkande



ARVIDSJAURS KOMMUN Sammanträdesprotokoll 
 Sammanträdesdatum Sida 
 
 
Barn- och utbildningsnämnden 2014-11-19 65 
 

 
 
Uppsägning av formellt 
samarbete med Malå och 
Sorsele kommuner 
gällande samordning av 
gymnasial utbildning  

Bun § 52 Dnr 00269/2014 612
 
Rektor vid Sandbackaskolan föreslår att barn- och utbildningsnämnden 
säger upp det formella samarbetet med Malå och Sorsele kommuner 
gällande gymnasial utbildning från och med intagning till läsåret 2015/2016.
 
Som motivering för uppsägningen anges följande: 
 

Utbildningsdepartementet har fattat ett beslut som stödjer Skolinspektionens 
tolkning att det gymnasiala samarbetet med Malå och Sorsele är olagligt 
enligt den form som kommunerna bedrivit. Samarbetet måste antigen 
avslutas i sin nuvarande form eller skrivas om i sin helhet där Arvidsjaurs 
kommun och Sandbackaskolan åtar sig huvudmannaskapet för den 
gymnasiala utbildningen i både Malå och Sorsele. Ett åtagande som 
Sandbackaskolan i nuläget inte är villig att ta på sig, eftersom annan 
samarbetsform för gymnasieorganisationen är under utredning. 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 
 
1. Samarbetet med Malå och Sorsele kommuner gällande samordning av 

gymnasial utbildning upphör att gälla från och med intagning till läsåret 
2015/2016. 

 
_____ 
 
 

Justerandes sign  
 
 

 

  
 

 Utdragsbestyrkande



ARVIDSJAURS KOMMUN Sammanträdesprotokoll 
 Sammanträdesdatum Sida 
 
 
Barn- och utbildningsnämnden 2014-11-19 66 
 

 
 
Riktlinjer för introduktion 
av nyanlända i grundskolan 

Bun § 53 Dnr 00284/2014 003
 
Förslag till ”Riktlinjer för introduktion av nyanlända i grundskolan” har 
upprättats.  
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 
 
1. Riktlinjer för introduktion av nyanlända i grundskolan antas. 
 
_____ 
 
 

Justerandes sign  
 
 

 

  
 

 Utdragsbestyrkande



 

Arvidsjaurs kommun / Árviesjávrien kommuvdna 1(2) 
 

Riktlinjer och rutiner för introduktion av 
nyanlända i grundskolan 
 

Fastställt av barn- och utbildningsnämnden 2014-11-19 § 53 

 
 
Rutiner Aktiviteter Ansvarig 
Information Information till rektor/skolassistent om aktuella 

nyanlända elever  
Flykting-
sekreterare 
Boendechef 

Inskrivnings-och 
informationssamtal 

Till inskrivningssamtal kallas rektor, eleven, 
vårdnadshavare/godemän och tolk. Följande kan 
också kallas: flyktingsekreterare, specialpedagog, 
lärare i svenska som andraspråk, elevhälsan och 
representant från HVB-hem. 
Fastställd checklista används vid samtalet. 

Rektor 

Arbetsplatsinformation  Berörd personal informeras, efter placering, om ny 
elev 

Rektor 

Elevhälsan Elev, vårdnadshavare/godemän (ev representant 
från HVB-hem) kallas till hälsosamtal. 

Skolsköterska 

Skolstart  Eleven får klasstillhörighet så snart som möjligt. 
Tolksamtal genomförs för att meddela 
klasstillhörighet och ge information inför 
skolstart.  
Eleven deltar så snart som möjligt i undervisning. 

Rektor/mentor 

Kartläggning  Kartläggning över elevens kunskapsnivå (språk-
respektive ämneskunskaper) görs för att kunna 
anpassa undervisningen och ta beslut om 
eventuellt anpassad studiegång. 
Informera vårdnadshavare/ Upprätta kontakt med 
kontaktpersoner på HVB-hem. 

Utsedd personal 
 
Rektor fattar 
beslut om 
anpassad 
studiegång 

Svenska som 
andraspråk 
/språkintroduktion 

Elever med annat modersmål än svenska har laglig 
rätt till undervisning i ämnet svenska som 
andraspråk 

Rektor 

Studiehandledning  En elev ska få studiehandledning på sitt 
modersmål, om eleven behöver det. 

Rektor 

Modersmåls-
undervisning  

Om fem elever med samma modersmål önskar 
modersmålsundervisning ansvarar rektor för att 
undervisningen genomförs. 
De nationella minoritetsspråken ger rätt till 
modersmålsundervisning även om det gäller 
endast en elev. 

Rektor 

Utvecklingssamtal Skriftlig IUP upprättas för varje enskild elev i 
samband med utvecklingssamtal i åk 1-6. 

Lärare/mentor 
 
 

Skriftliga omdömen Undervisande lärare i åk 1-5 upprättar fortlöpande 
skriftliga omdömen som information till elev och 
föräldrar. 

Klasslärare/ 
ämneslärare 

   



 

Arvidsjaurs kommun / Árviesjávrien kommuvdna 2(2) 
 

Riktlinjer och rutiner för introduktion av 
nyanlända i grundskolan 
 

Fastställt av barn- och utbildningsnämnden 2014-11-19 § 53 

 
 
Rutiner Aktiviteter Ansvarig 
Stödåtgärder finns i två 
former 

Extra anpassningar – anpassningar av mindre 
ingripande karaktär som genomförs inom ramen 
av den ordinarie undervisningen. 
 
Särskilt stöd - insatser av mer ingripande karaktär 
som normalt inte är möjliga att genomföra inom 
ramen av den ordinarie undervisningen. 
Särskilt stöd beslutas av rektor och ska 
dokumenteras i ett åtgärdsprogram. 

Lärare/ 
specialpedagog 
 
 
Rektor 

Uppföljning Klasslärare/mentor kallar till ett möte där det ges 
möjlighet att diskutera barnens skolgång. Deltar 
gör klasslärare/mentor, elev och 
vårdnadshavare/godemän.  
Vid behov kan också flyktingsekreterare, 
specialpedagog, lärare i svenska som andraspråk, 
elevhälsan och kontaktperson på HVB-hem kallas. 
 

Klasslärare/ 
mentor 
 
 
 

 
  



 

Arvidsjaurs kommun / Árviesjávrien kommuvdna Bilaga 1 - 1(3) 
 

Riktlinjer och rutiner för introduktion av 
nyanlända i grundskolan 
 

Fastställt av barn- och utbildningsnämnden 2014-11-19 § 53 

 

Checklista 
 
Inskrivningssamtal vid introduktion av nyanlända 
 
 
Sammanfattning 
 

Elevens namn Elevens personnummer 

  

 

Mammas namn Pappas namn 

  

 

Annan vårdnadshavares namn 

 

 

Ansvarig lärare Datum 

  

 

Sammanfattning av föräldrars/annan vårdnadshavares erfarenheter och tankar 

 

 

Uppgifter om familjen 

 

 
  



 

Arvidsjaurs kommun / Árviesjávrien kommuvdna Bilaga 1 - 2(3) 
 

Riktlinjer och rutiner för introduktion av 
nyanlända i grundskolan 
 

Fastställt av barn- och utbildningsnämnden 2014-11-19 § 53 

 
 

Uppgifter om barnet, släkt och vänner 

 

 
Språk, språkuveckling 

 

 

Skolbakgrund 

 

 

Föräldrarnas skolbakgrund och yrkesliv 

 

 
  



 

Arvidsjaurs kommun / Árviesjávrien kommuvdna Bilaga 1 - 3(3) 
 

Riktlinjer och rutiner för introduktion av 
nyanlända i grundskolan 
 

Fastställt av barn- och utbildningsnämnden 2014-11-19 § 53 

 
Förväntningar på skolan 

 

 

Uppgifter och ansvar - vardagsuppgifter 

 

 

Hälsa 

 

  



 

Arvidsjaurs kommun / Árviesjávrien kommuvdna Bilaga 2 - 1(5) 
 

Riktlinjer och rutiner för introduktion av 
nyanlända i grundskolan 
 

Fastställt av barn- och utbildningsnämnden 2014-11-19 § 53 

 
Instruktion - inskrivningssamtal 
 
 
Områden som kommer att beröras: 
* Uppgifter om familjen 
* Uppgifter om barnet, släkt och vänner 
* Språk – språkutveckling 
* Skolbakgrund 
* Föräldrarnas skolbakgrund och yrkesliv 
* Förväntningar på skolan 
* Uppgifter och ansvar – vardagsuppgifter  
* Hälsa 
 
Bakgrund – uppgifter om familjen 
I den här kartläggningsdelen, som vänder sig till föräldrar, används begreppet barn och i 
övriga delar används elev. Det kan vara en förälder, två föräldrar eller någon annan 
vårdnadshavare som svarar på frågorna om bakgrunden. Materialet är skrivet utifrån att båda 
föräldrarna är med under samtalet så du som lärare/rektor/samtalsledare måste anpassa och 
förändra efter situationen. Tala om att frågorna ställs för att skolan ska kunna möta barnet och 
planera skolgången på bästa sätt. Föräldrarna har dock självklart rätt att avstå från att svara på 
vissa frågor. Var lyhörd för vad föräldrarna är angelägna att berätta om under samtalets gång 
och förflytta dig mellan de olika delarna i bakgrunden utifrån föräldrarnas behov. Om du till 
exempel märker att föräldrarna vill tala om elevens hälsotillstånd, börja då i den 
kartläggningsdel som handlar om hälsa. 
 
Berätta, beskriv och förklara 
1. I vilket land är barnet fött? 
2. I vilket land är mamma, pappa, mor- och farföräldrar födda 
3. Har barnet bott i något annat land Om ja, var och hur länge? 
4. Hur bodde familjen? I en större stad, i ett samhälle, i en mindre by? 
5. Hur skulle du beskriva området där ni bodde? 
6. Vilka ingår i familjen? 
7. Har familjen bott tillsammans hela tiden? 
8. Var i Sverige har familjen bott? Hur länge? 
 
Bakgrund – uppgifter om barnet, släkt och vänner 
Försök få föräldrarna att berätta så mycket som möjligt om barnets personlighet och intressen. 
Då har personal inom skolan större möjlighet att anpassa skolgången efter barnets starka sidor 
och intresseområden. 
 
Barnet kan ha flyttat från sitt födelseland och därmed lämnat släktingar och vänner som betytt 
mycket. Släktingar och vänner till barnet kan i sin tur ha flyttat till andra delar av världen. 
Försök att ta reda på vilka släktingar och vänner som betyder/har betytt särskilt mycket för 
barnet och om hon har kontakt med dem eller har haft möjlighet att besöka dem. Informationen 
kan hjälpa dig som lärare att bygga upp en relation till barnet. Det kan även ge dig underlag för 
att planera undervisningen så att den utgår från barnets intressen och behov(skriva mejl/brev 
eller ha kontakt med släktingar och vänner via olika sociala närverk etc.) 

  



 

Arvidsjaurs kommun / Árviesjávrien kommuvdna Bilaga 2 - 2(5) 
 

Riktlinjer och rutiner för introduktion av 
nyanlända i grundskolan 
 

Fastställt av barn- och utbildningsnämnden 2014-11-19 § 53 

 
Berätta, beskriv och förklara 
1. Berätta om barnet, vilka intressen barnet har, vad hon brukar göra på fritiden, vad hon tycker 

om och inte tycker om? 
2. Har barnet några släktingar eller vänner som betyder mycket i Sverige eller i något annat 

land? 
 
Bakgrund – språk 
I många länder är det vanligt att man talar två eller flera språk. Ett barn kan ha ett eller flera 
modersmål/förstaspråk beroende på vilka språk föräldrarna talar. Försök skapa dig en bild av 
vilka språk barnet talar, med vem och i vilka situationer. 
 
Berätta, beskriv och förklara 
1. Vilket/vilka språk talar barnet? 
2. Vilket är barnets starkaste språk, det språk hon talar allra bäst? 
3. Vilket är mammas/pappas modersmål? Vilket språktalar oftast mamma/pappa med barnet? 
4. Med vem, förutom mamma/pappa talar barnet språket/-en? (lärare, släktingar, vänner , 

syskon) 
5. Kan barnet engelska?  
 
Bakgrund -språkutveckling 
Det är betydelsefullt att ta reda på föräldrarnas tankar om barnets språkutveckling. Anser 
föräldrarna att barnets språkutveckling är ”åldersadekvat” eller upplever de något avvikande i 
barnets språkutveckling, något som bekymrar dem? När du ställer frågor till föräldrarana om 
barnets språkutveckling på modersmålet/-en kan du få viss bild av om basen är grundlagd 
gällande till exempel grammatik, ordförråd och uttal, hur barnet använder och förstår 
modersmålet, hur barnet deltar i samtal, om det finns ett sammanhang i det barnet uttrycker och 
om barnet har utvecklat både ett vardagligt och mer kunskapsrelaterat språk (skolspråk). 
 
Berätta, beskriv och förklara 
1. Lyssnar och visar barnet att hon förstår det ni säger? 
2. Talar barnet så att omgivningen förstår? 
3. Följer barnet med i samtal och återger det då själv något hon varit med om eller hört så att 

andra förstår? 
4. Upplever ni att barnet har ett ordförråd som räcker i olika sammanhang på fritiden och i 

skolan? 
5. Finns det något i barnets språkutveckling som oroar er och som kan vara relevant för skolan 

att känna till (t ex uttal, grammatik, ordförråd)? 
6. Har barnet någon gång fått hjälp av en logoped eller talpedagog? 

  



 

Arvidsjaurs kommun / Árviesjávrien kommuvdna Bilaga 2 - 3(5) 
 

Riktlinjer och rutiner för introduktion av 
nyanlända i grundskolan 
 

Fastställt av barn- och utbildningsnämnden 2014-11-19 § 53 

 
Bakgrund -Skolbakgrund 1 
I anslutning till att frågor ställs om skolbakgrund, tala gärna med föräldrarna om hur olika 
kunskaper och förmågor kan inhämtas, i och utanför skolan, genom de erfarenheter barnet 
skaffar sig. Barnet kan till exempel ha tillägnat sig matematiska kunskaper och ha lärt sig att 
samarbeta, läsa, skriva, ta ställning och argumentera för sitt ställningstagande, tolka och värdera 
det hon ser och hör eller att använda dator på fler platser än i skolan. Det är därför väsentligt att 
fortsätta söka efter vilka förmågor och förkunskaper barnet har, även om hon inte gått i skolan. 
 
Berätta, beskriv och förklara 
1. Har barnet deltagit i förskoleverksamhet eller i någon annan gruppverksamhet? Om ja, hur 

länge och i vilken slags verksamhet? 
2. Har barnet gått i skola tidigare? 
3. Om ja, hur många år var barnet när hon började skolan? 
4. Var har barnet gått i skola, i vilka länder? Hur lång tid i varje skola? 
5. På vilket/vilka språk bedrevs undervisningen? 
6. I vilken omfattning har barnet gått i skolan (regelbunden eller sporadisk skolgång)? 
7. Vad kan du berätta om ditt barns skola/skolor? (Antal skoldagar/vecka, antal elever i 

klassen, lärarens roll/förhållningssätt, arbetssätt) 
8. Om barnet inte har gått i skola, vad är anledningen? Vad har barnet gjort i stället för att gå i 

skolan? 
 
Bakgrund -Skolbakgrund 2 
Genom att ställa frågor om barnets erfarenheter och förkunskaper kan du som lärare, förutom att 
få en bild av barnet, också få en bild av hur samarbetet mellan hem och skola har sett ut tidigare 
och på vilket sätt föräldrarna har varit aktiva i skolan. Det är intressant att se om barnet och 
föräldrarna tänker och uttrycker sig likartat om barnets erfarenheter och förkunskaper. Om 
möjlighet finns kan det vara en fördel att frågorna ställs till föräldrar och barn separat för att de 
inte ska påverkas av varandras svar. 
 
Berätta, beskriv och förklara 
1. Läser och skriver barnet? Om ja, sedan när? 
2. På vilket/vilka språk läser och skriver barnet? Vilket är barnets starkaste språk vad gäller 

läsning och skrivning? 
3. Vilka ämnen har barnet fått undervisning i? Antal år? 
4. Vilket ämne anser ni att barnet är starkast i? 
5. Vilket ämne anser ni att barnet är lite svagare i? 
6. Vilket ämne tror ni att barnet tycker bäst/sämst om? 
7. Har barnet dator- och internetvana? Var och hur använder/har barnet använt dator? Finns det 

dator i hemmet? 
8. Kan ni berätta hur samarbetet mellan hem och skola har sett ut tidigare och hur ni skulle 

önska att det såg ut? 
  



 

Arvidsjaurs kommun / Árviesjávrien kommuvdna Bilaga 2 - 4(5) 
 

Riktlinjer och rutiner för introduktion av 
nyanlända i grundskolan 
 

Fastställt av barn- och utbildningsnämnden 2014-11-19 § 53 

 
Bakgrund -föräldrars skolbakgrund och yrkesliv 
Genom att söka information om föräldrarnas tidigare skolgång och läs- och skrivförmåga får du 
bland annat svar på om föräldrarna kan ta emot information från skolan, till exempel skriftliga 
meddelanden som översatts till modersmålet. Du får även en bild av om böcker och läsning 
är/har varit vanligt förkommande i hemmet. 
  Du som personal får själv, utifrån situationen, avgöra vilka frågor som är relevanta att ställa. 
Var lyhörd i samtalet för vad och hur mycket föräldrarna vill berätta. Ibland kan det krävas tid 
innan föräldrarna känner förtroende för skolan och vill berätta om sig själva och sina 
erfarenheter. 
 
Berätta, beskriv och förklara! 
1. Har mamma/pappa egen erfarenhet av att ha gått i skolan? 
2. Läser och skriver mamma/pappa på modersmålet eller på något annat språk? 
3. Om ja, berättar eller läser mamma/pappa högt för barnet hemma (eller gjorde tidigare när 

barnet var yngre)? Vad läser/läste ni och hur ofta? 
4. Brukar/brukade barnet ha läxor som mamma/pappa hjälper/hjälpte till med? 
5. Använder mamma/pappa dator och internet? 
 
Bakgrund -förväntningar på skolan 
Skolsystemen och skolors läroplaner (eller motsvarande) skiljer sig åt mellan olika länder. Det är 
därför väsentligt att fråga föräldrar som flyttat från ett annat land om deras förväntningar på den 
svenska skolan. Då har du som personal möjlighet att bygga en bro mellan föräldrars 
förväntningar och hur den svenska skolan fungerar. Förtydliga vilka krav som kommer att ställas 
och varför (till exempel att föräldrar förväntas delta vid utvecklingssamtal och föräldramöten) 
och vilka rättigheter och skyldigheter barn och föräldrar har i den svenska skolan. Tänk dock på 
att inte ”fördöma” föräldrars åsikter och synpunkter utan försök mötas i förståelse och respekt 
för olika tankar och erfarenheter. 
 
Berätta, beskriv och förklara 
1. Vilka förväntningar har mamma/pappa på den svenska skolan? 
2. Om barnet gått i skola i ett annat land tidigare, vad är likheterna/skillnaderna, tror ni? 
3. Vilka drömmar och ambitioner har ni för ert barn, vad önskar ni ert barn? 
 
Bakgrund -uppgifter och ansvar 
Det är betydelsefullt att ställa frågor om vilka eventuella uppgifter och ansvar barnet kan ha haft 
eller har i eller utanför hemmet (hushållssysslor, passa syskon, hjälpa till med andra sysslor). Det 
är genom dessa frågor du som personal får syn på förmågor och strategier som barnet ha 
utvecklat, även om hon kanske inte har gått i skolan. Du kan med hjälp av denna information 
lägga pusselbitar som kompletterar frågor om skolbakgrund och ämneskunskaper. Det kan även 
ge en bild av barnets förkunskaper i ämnet hem- och konsumentkunskap. 
 
Berätta, beskriv och förklara 
1. Vilka uppgifter och vilket ansvar hade/har barnet i familjen? I hemmet, i närmiljön eller på 

annan plats? 
  



 

Arvidsjaurs kommun / Árviesjávrien kommuvdna Bilaga 2 - 5(5) 
 

Riktlinjer och rutiner för introduktion av 
nyanlända i grundskolan 
 

Fastställt av barn- och utbildningsnämnden 2014-11-19 § 53 

 
Bakgrund -hälsa 
Var tydlig med att det är frivilligt att svara på frågorna om barnets hälsa och om familjens 
erfarenheter, men det är en stor fördel om skolan vet så mycket som möjligtom barnet/familjen. 
Nyanlända barn, särskilt de som varit med om starka känslomässiga upplevelser, kanske sover 
dåligt, har tappat aptiten, eller är rädda för något (till exempelhöga ljud, naturen) vilket kan 
påverka prestationen i skolan. Kontakta skolhälsovården eller elevhälsoteamet på skolan om en 
undersökning inte har gjorts, eller om kartläggningen visar att barnet av olika skäl har behov av 
elevhälsan. 
 
Berätta, beskriv och förklara 
1. Är det något angående barnets hälsa som skolan bör veta (eventuella allergier, specialkost, 

syn-hörselfel, motoriska svårigheter )? 
2. Är det något barnet/familjen har varit med om som kan påverka barnets hälsa och skolgång 

och därmed är bra för skolan att känna till? 
3. Är det något annat gällande elevens hälsa som ni oroar er över eller skolan behöver tänka på 

som kan påverka barnets skolgång? 
  



 

Arvidsjaurs kommun / Árviesjávrien kommuvdna Bilaga 3 - 1(3) 
 

Riktlinjer och rutiner för introduktion av 
nyanlända i grundskolan 
 

Fastställt av barn- och utbildningsnämnden 2014-11-19 § 53 

 
Instruktion – uppföljningssamtal 
 
 

Elevens namn Elevens personnummer 

  

 

Ansvarig lärare Datum 

  

 
Berätta, beskriv och förklara 
1. Hur tycker ni att det går för barnet i skolan? Verkar barnet trivas i skolan? Verkar hon/han 

tillfreds/nöjd när hon går till skolan och när hon kommer hem från skolan? 
2. Berättar barnet om vad som händer i skolan och vad hon arbetar med? 
3. Hur upplever ni att det fungerar med läxorna? Talar barnet om att hon/han har läxor? 

Frågar ni efter läxor? Arbetar ni tillsammans med läxorna? Hur? 
4. Kan ni tillägna er den information som kommer hem från skolan? Tycker ni att informationen 

är tydlig och tillräcklig? 
5. Är det något annat ni vill prata om som gäller barnets skolgång, allmänna hälsotillstånd eller 

samarbetet mellan hem och skola? 
 

 Lärarens kommentarer 

1  

2  

3  

4  

5  

 
  



 

Arvidsjaurs kommun / Árviesjávrien kommuvdna Bilaga 3 - 2(3) 
 

Riktlinjer och rutiner för introduktion av 
nyanlända i grundskolan 
 

Fastställt av barn- och utbildningsnämnden 2014-11-19 § 53 

 
 
Deltog vid mötet: 
 
 
 .....................................................................................   .....................................................................................  

Elevens underskrift Pappas underskrift 
 
 
 .....................................................................................   .....................................................................................  

Mammas underskrift Annan vårdnadshavare 
 
 
 .....................................................................................   .....................................................................................  

Ansvarig lärare Tolk 
  



 

Arvidsjaurs kommun / Árviesjávrien kommuvdna Bilaga 3 - 3(3) 
 

Riktlinjer och rutiner för introduktion av 
nyanlända i grundskolan 
 

Fastställt av barn- och utbildningsnämnden 2014-11-19 § 53 

 
Att tänka på vid uppföljningssamtalet 
 
* Nämn hur svenska skola hanterar frågan om vårdnadshavare 

* Skolverkets skrifter riktade till nyanlända – finns på olika språk 

* Skolplikt etc 

* Rätt till SVA och modersmålsundervisning 

* Bad/idrott – deltagande, klädsel etc 

* Kunskapsmålen → jobbar ”i riktning mot” 

* Fritidshem/förskola 

* Skolans egna information 
 



ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum Sida 
 
 
Barn- och utbildningsnämnden 2014-11-19 67 
 

 
 
Remisspromemoria 
– En bättre skolstart för 
alla: Bedömning och betyg 
för progression i lärandet  
(U 2014:C) 

Bun § 54 Dnr 00224/2014 629 
 
Utbildningsdepartementet har översänt Remisspromemoria – En bättre 
skolstart för alla: Bedömning och betyg för progression i lärandet  
(U 2014:C) för yttrande. 
 
Promemorian kan delas in i tre delar; 
Bedömningsstöd, kunskapskrav för läsförståelse samt betyg från årskurs 4. 
 
Förslag till utformning av remissvar delges ledamöterna. 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 
 
1. Ordförande Britt-Inger Hedman och skolchef Annette Rylén ges i 

uppdrag att utifrån redovisade ställningstaganden skriva och skicka in 
yttrande. 

2. Yttrandet delges barn- och utbildningsnämnden. 

 
_____ 
 
 

Justerandes sign  
 
 

 

  
 

 Utdragsbestyrkande



ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum Sida 
 
 
Barn- och utbildningsnämnden 2014-11-19 68 
 

 
 
Ekonomisk uppföljning 
månadsvis år 2014 
- Barn- och 
utbildningsnämnden  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bilaga ./. 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till: 
.Ulrika Hallnor 
.Annette Rylén 
.Revisorer 
 
 

Bun § 55 Dnr 00019/2014 042
 
Ekonomisk uppföljning fram till oktober 2014 ska redovisas. 
 
Ulrika Hallnor redogör för uppföljningen; 
 
Sandbackaskolan 
Prognosen pekar på ett överskottsresultat med ca 600 000 kronor. Orsaken 
är framförallt de uppdragsutbildningar som anordnats där kommunen är 
underleverantör till Arbetsförmedlingen. Det gäller yrkessvenska för 
nyanlända, hotell- och restaurang samt omsorgsutbildning. Utbildningarna 
har fler deltagare än beräknat. 
 
Förskola/grundskola 
Verksamheten hade vid förra delårsbokslutet prognostiserat underskott på 
200 000 kronor, som i dagsläget ser ut att sluta på ca 800 000 kronor. 
Orsaken bedöms vara kostnad för skolskjutsar, med anledning av ett nytt 
avtal från höstterminen 2014 som blev betydligt dyrare än det förra.  
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 
 
1. Rapporten beaktas. 
 
_____ 
 

Justerandes sign  
 
 

 

  
 

 Utdragsbestyrkande



Bilaga till b
 
 

 

barn- och ungdomssnämndens protok

 

koll 2014-11-19 § 555. 1(2) 

 



 
 
 

 

2(2) 

 



ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum Sida 
 
 
Barn- och utbildningsnämnden 2014-11-19 69 
 

 
 
Internbudget 2015 
– Barn- och 
utbildningsnämnden 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till; 
.Utskottet 
.Ulrika Hallnor 
.Annette Rylén 

Bun § 56 Dnr 00141/2014 041 
 
Kommunfullmäktige har 2014-06-30 § 101 fastställt preliminära 
budgetramar för styrelse och nämnder för 2015. 
Den 24 november fastställs ramarna i kommunfullmäktige. 
 
Barn- och utbildningsnämndens föreslagna ram är 139 813 000 kronor, 
vilket är ett par miljoner högre än den preliminära ramen. En orsak till 
höjningen är att befolkningsutvecklingen är positivare än beräknat. 
 
De äskanden som kommit från verksamheterna till nämnden ligger högre än 
den föreslagna ramen. Verksamheterna arbetar med att hitta ett mer aktivt 
sätt att arbeta med budgeten, där ett större politiskt engagemang efterfrågas. 
Med rådande ekonomiska läge och de utmaningar som finns i 
verksamheterna krävs politiska ställningstaganden för att komma ner i ram. 
Hyvelmetoden har kommit till vägs ände och det behövs mer aktiva 
åtgärder, som att prioritera verksamheter, hitta andra verksamhetslösningar 
etc. för kommande år. 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 
 
1. Följande uppdrag lämnas till skolchef och rektorer; 

 

- Beräkna vilka utökningar av personal som gjorts i äskandet 
- Konsekvenser av utökning – om den genomförs eller inte 
- Omstrukturering av och i verksamheter som kan ge positiva 
   ekonomiska effekter på kort och lång sikt 
 

Förslagen ska lämnas förutsättningslöst utan värdering. 

2. Ärendet behandlas åter vid barn- och utbildningsnämndens samman-
träde den 21 januari.  

 
_____ 
 

Justerandes sign  
 
 

 

  Utdragsbestyrkande



ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum Sida 
 
 
Barn- och utbildningsnämnden 2014-11-19 70 
 

 
 
Läsplan läsåret 2015/2016 
– Grundskola och 
Gymnasieskola 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bilaga ./. 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till; 
.Rektorer 
.Resp. skolexp 
.Skolbespisningarna 
.Ulrika Hallnor 
.Karin Larsson 
.Elevhälsan 
.Fackförbunden 
.Annika Edström 
.Biblioteket 
.Löneenheten 
.Receptionen 
.Kulturen 
.Avfallsenheten 
.Centrumbadet 
.Församlingen 
.Länstrafiken 
.Sandbackaskolan 
.Sorsele kommun 
.Malå kommun 
.Arjeplogs kommun 
 

Bun § 57 Dnr 00285/2014 608
 
Barn- och ungdomsnämnden ska besluta om läsårets förläggning och antalet 
skoldagar för grundskolan och gymnasieskolan. 
 
Enligt Skolförordningen 2011:185, 3 kap och Gymnasieförordningen 
2010:2039, 3 kap, ska läsåret ha minst 178 skoldagar och minst 12 lovdagar. 
Läsåret ska börja i augusti och sluta i juni. Dagarna för höst- och 
vårterminens början och slut beslutas av huvudmannen.  
 
Förslag till läsplan har upprättats. 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 
 
1.  Läsplan för grundskolans och gymnasieskolans elever för läsåret 

2015/2016 fastställs enligt nedan:  
 

Höstterminen 2015 2015-08-24--12-22 82 skoldagar 
Vårterminen 2016 2016-01-08--06-10 96 skoldagar 
   

 178 skoldagar 
 

Lov / övrig ledighet 
Höstlov 2015-10-26--30 (v 44) 
Ledighet 2016-01-08 
Sportlov 2016-03-07--11 (v 10) 
Påsklov 2016-03-29--04-01 (v 13) 
Ledighet 2016-05-06 

 
_____ 
 
 

Justerandes sign  
 
 

 

  
 

 Utdragsbestyrkande



Bilaga till barn- och utbildningsnämndens protokoll 2014-11-19 § 57. 
 

  

LÄSPLAN för Grundskolan och Gymnasieskolan
Arvidsjaurs kommun,  läsåret 2015/2016

Höstterminen 2015-08-24--12-22 Höstlov 2015-10-26--30 5 dgr

Vårterminen 2016-01-08--06-10 Lovdag 2016-01-08 1 dag

Sportlov 2016-03-07--11 5 dgr

Påsklov 2016-03-29--04-01 4 dgr

Lovdag 2016-05-06 1 dag

Kalender-dgr

32 33 34 35

Läs-
dgr 
elev

A-
dgr

Arb-
dgr 
lär

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

8 19 Aug A A A A A A A 6 7 13
36 37 38 39 40
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

30 30 Sep 22 22
41 42 43 44

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

31 31 Okt L L L L L 17 19
45 46 47 48 A A 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

30 30 Nov 21 21

49 50 51 52 53

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

22 22 Dec 16 16
1 2 3 4

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

24 24 Jan L 15 16
A 1

5 6 7 8

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

29 29 Feb 21 21
9 10 11 12 13

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

31 31 Mars L L L L L L L L 13 15
A A 2

14 15 16 17
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

30 30 April L 20 20

18 19 20 21

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

31 31 Maj L 20 20

22 23 24 25 26
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

10 16 Juni A A A A 7 4 11
276 293 178 16 194

Hösttermin Vårtermin Läsåret
T eckenförkla ring dagar dagar dagar

Sön och Helgdag Skoldagar 82 96 178

Lördag A A-dagar Lärare 9 7 16

L Lovdag 5 11 16

Kalenderdagar elev 121 155 276
Kalenderdagar lärare 132 132

Veckor 18 22 40

Förutsättningar (enl Skolförordningen 2011:185, 3 kap. 3 § och Gymnasieförordningen 2010:2039, 3 kap )

Läsåret ska börja i augusti och sluta i juni samt ha minst 178 skoldagar och minst 12 lovdagar.



ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum Sida 
 
 
Barn- och utbildningsnämnden 2014-11-19 71 
 

 
 
Sammanträdesplan 2015 
– Barn- och 
utbildningsnämnden 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till; 
.Nämndens ledamöter 
 och ersättare 
.Rektorer 
.Annette Rylén 
.Louise Renberg 
.Nämndskansli 

Bun § 58 Dnr 00300/2014 006 
 
Förslag till sammanträdesplan 2015 för barn- och utbildningsnämnden ska 
upprättats. 
 
Utskott, onsdagar, kl 13.00 Nämnd, onsdagar kl 09.00 
 

 21 januari 
18 februari 11 mars (kl 13.00) 
1 april 22 april 
6 maj 27 maj 
9 september 30 september 
11 november 2 december 
 
Vad som ska behandlas i nämnd 
21 januari – Val av utskott 
11 mars – Bokslut 
22 april – Utkast mål och resursplan 2016 
27 maj – Delårsbokslut 0430 
30 september – Delårsbokslut 0831, ev rev mål och resursplan 
2 december – Fastställande av mål och resursplan 2016 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 
 
1. Sammanträdesplan för 2015 antas. 
 
_____ 
 
 

Justerandes sign  
 
 

 

 
 

 Utdragsbestyrkande

  



ARVIDSJAURS KOMMUN Sammanträdesprotokoll 
 Sammanträdesdatum Sida 
 
 
Barn- och utbildningsnämnden 2014-11-19 72 
 
 

 
 
Information 
- Anmälan om 
skolsituationen för elever 
vid Ringelskolan i 
Arvidsjaurs kommun – 
Skolinspektionen, 
Dnr 41-2014:5500 
 

Bun § 59 Dnr 00267/2014 606
 
Skolinspektionen har den 18 september 2014 tagit emot en anmälan som rör 
en elev vid Ringelskolan. I anmälan uppges att eleven utsätts för kränkande 
behandling. Det uppges vidare att eleverna i en årskurs 3 klass saknar 
trygghet och studiero. 
 
Arvidsjaurs kommun, som är huvudman för verksamheten, ombes att yttra 
sig över uppgifterna i anmälan samt redovisa vilka åtgärder som eventuellt 
har vidtagits eller kommer att vidtas. 
 
Yttrande till Skolinspektionen har 2014-10-14 inlämnats av ordföranden 
Britt-Inger Hedman. 
 
Skolchef Annette Rylén redogör för ärendet. 
 
_____ 
 
 

Justerandes sign  
 
 

 

  
 

 Utdragsbestyrkande

  



ARVIDSJAURS KOMMUN Sammanträdesprotokoll 
 Sammanträdesdatum Sida 
 
 
Barn- och utbildningsnämnden 2014-11-19 73 
 

 
 
Information 
- Anmälan om 
förhållandena på 
Ringelskolan i Arvidsjaurs 
kommun 
– Skolinspektionen, 
Dnr 41-2014:5506 

Bun § 60 Dnr 00268/2014 609
 
Skolinspektionen har den 18 september 2014 tagit emot en anmälan mot en 
personal i ledande ställning vid Ringelskolan. I anmälan uppges bland annat 
att personen uppträtt oprofessionellt under ett föräldramöte samt att föräldrar 
inte har fått svar på frågor och att information undanhålls om situationen i 
den aktuella klassen. 
 
Skolinspektionen har 2014-10-10 beslutat lämna den del av anmälan som rör 
information och kommunikation mellan skola och hem till Arvidsjaurs 
kommun för utredning och eventuella åtgärder. Skolinspektionen prövar inte 
den del av ärendet som gäller ansvarigs uppträdande. Skolinspektionen 
avslutar i den delen ärendet men säger i domen att kommunen som 
huvudman för Ringelskolan ansvarar för att utredningen genomförs i 
enlighet med skolförfattningarna. Arvidsjaurs kommun ska enligt 4 kap. 7 
och 8 §§ skollagen (2010:800) ha skriftliga rutiner för att ta emot och utreda 
klagomål mot utbildningen och om det framkommit brister se till att 
nödvändiga åtgärder vidtas. 
 
Skolchef Annette Rylén redogör för ärendet. 
 
_____ 
 

Justerandes sign  
 
 

 

  
 

 Utdragsbestyrkande

  



ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum Sida 
 
 
Barn- och utbildningsnämnden 2014-11-19 74 
 
 

 
 
Skolchefens rapport år 
2014 
 

Bun § 61 Dnr 00077/2014 600 
 
Skolchefen informerar om följande; 
 

Samverkansavtal med fackförbunden har sagts upp 
Det innebär rent praktiskt fler MBL-förhandlingar på verksamhetsnivå.  
 

Systematiskt kvalitétsarbete 
Ledningsgruppen arbetar med frågan som senare ska redovisas för nämnden. 
 

Löneöversyn 
Arbetet ska vara klart till 1:a april då ny lön ska vara satt. 
 

Rekrytering 
Fortfarande svårt att rekrytera behörig personal. Det finns fortfarande vakanta 
tjänster utan sökande. 
 

Hög arbetsbelastning i ledningsorganisation 
De fackliga organisationerna har larmat om behovet av förstärkning till 
ledningsorganisationen. 
 

Sandbackaskolan 
* Lärlingsutbildning har startats. 
* Planer på uppstart av grundläggande vuxenutbildning hösten 2015. 
* Lars-Håkan Andersson har anställts som rektor. 
 

Läsplattor 
De första läsplattorna har lämnats ut till lyckliga barn i årskurs 4. 
 

Klagomål 
Klagomål har kommit in om för lite resurser i en 8-klass på Fridhemsskolan. 
Möte har genomförts, och klagomålet är bemött och besvarat. 
 

Kränkningar 
Fridhemsskolan – Det är lugnt på skolan. Erfarenheten säger att oron kan 
öka lite inför julen, som för en del elever är en jobbig tid. 
 

Parkskolan – Pågående utredning om incidenter. 
 

Sandbackaskolan – Inget att rapportera. 
 

Ringelskolan – Ett par anmälningar om kränkningar och tillbud 
 

Förskolan – Inget att rapportera 
 
_____ 
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Rapport från barn- och 
utbildningsnämndens 
ordförande år 2014 
 

Bun § 62 Dnr 00077/2014 600 
 
Ordförande Britt-Inger Hedman och vice ordförande Kristina Taimi har varit 
på ordförandeträff i Stockholm i två dagar. 
 
De informerar nämnden om bland annat om följande; 
 
Nytt – Allmänna råd för fritidshem – anpassning till skollagen 
Beställning av allmänna råden till ledamöterna i nya nämnden ska göras. 
Föräldrarna till fritidsbarnen ska kommuniceras. 
 
Skolans digitalisering, hur satsningarna på en-till-en ser ut i landet 
Tillgång till digitala läromedel är generellt låg. SKL jobbar mycket med stöd 
till kommunen i olika former när det gäller digitalisering i skolan. 
 
Gymnasieskolan, framtidsarbete. 
Förslag har lagts om en obligatorisk gymnasieskola med högskole-
förberedande program, i princip en återgång till hur det var förut. Sedan 
läroplanerna ändrades har utbildningar där det inte finns högskolebehörighet 
haft betydligt mindre sökande. 
 
BRÅ – Brottsförebyggande rådet 
Mätning visar en minskning av antalet unga i högstadiet som använder 
droger. Mätningen visar att det också är färre som begått brott. Det är en liten 
klick ungdomar som gör det mesta. Starka sociala band till föräldrar och 
skola minskar influenser till droger och brott. 
 
Studiebesök på skolor 
 

Årstaskolan – digitaliserad skola som har gått all in. 
Skolan hade tidigare dåligt rykte och var mycket nedgången. Årstaskolan är 
en liten kommunal skola och i kommunen finns många friskolor. Efter 
förnyelsearbetet har barn med svårigheter gått framåt. Nu finns kö till skolan. 
 

Rinkeby 
Här finns inga svenska barn och största språkgruppen sär somaliska. Tidigare 
hade skolan mycket dåligt resultat, bara 13% godkända. Skolan använder sig 
av genrepedagogik, språkstudier tillsammans och utifrån ett sammanhang. Nu 
är 93% godkända, och det är lugnt och stilla på skolan. 
Ledordet på skolan är ”Låt språket lära”. 
_____ 
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Återremittering 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Skickas till: 
.Annette Rylén 
.Kristina Johansson 
 

Bun § 63 Dnr 00283/2014 710
 
Regler och rutiner för förskola och fritidshem 
 
Dokumentet ”Regler och rutiner gällande förskola och fritidshem i 
Arvidsjaurs kommun” har reviderats. 
 
Förslag under sammanträdet 
 
Kristina Taimi (s) 
* Sidan 10, punkt 5 – ”I första hand” i rubriken stryks. 
 

* Sidan 10, ny punkt efter punkten 5;  
 Vid vårdnadshavares semester/ledighet har barnet ej rätt att vistas på 

förskolan. Om särskilda skäl föreligger ska diskussion tas med ansvarig 
förskolechef. 

 
Britt-Inger Hedman (v) 
Återremiss för ytterligare utredning. 
 
Eftersom förslag om återremiss har lagts, frågar först ordföranden om 
ärendet ska avgöras idag eller ej. Efter framställd proposition har barn- och 
utbildningsnämnden beslutat att ärendet ska återremitteras. 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 
 
1. Ärendet återremitteras med följande utredningsdirektiv avseende barn 

som vistas på förskola under vårdnadshavares semester/ledighet; 
 

- Förekomst 
- Hur andra kommuner har skrivit sina regler 
- Fördelar / problem – både för verksamheten, barn och personal 
- Ekonomi 
- Övrigt som kan vara relevant för nämndens ställningstagande 

2. Ärendet behandlas åter vid barn- och utbildningsnämndens samman-
träde den 21 januari. 

 
_____ 
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Anmälan av beslut i 
delegerade ärenden 
 
 

Bun § 64 
 
Följande beslut anmäls i delegerade ärenden: 
 
II Övriga delegeringsbeslut 
 
Ordförande Britt-Inger Hedman 
1.1.5 Yttrande till Skolinspektionen §§ 1-2 2014 
 
Rektor Eivor Kebert 
1.9.18 Meddela att en elev börjar eller slutar vid en 
gymnasieskola med annan huvudman än hem- 
kommunen §§ 1-1 2014 
 
Rektor Eivor Kebert 
1.9.34 Beslut om stöd till inackordering §§ 2-2 2014 
 
Skolassistent Margareta Renberg 
1. Skolskjutsärenden för förskola, grundskola  
och gymnasium §§ 4-11 2014 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 
 
1. Redovisningen godkänns. 
 
___ 
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Sammanträde: 2014-11-19 
 
Ordinarie ledamöter: 

 § § §  
Namn Närvarande Ja Nej Avst Ja Nej Avst Ja Nej Avst

 1 Britt-Inger Hedman 1          

 2 Kristina Taimi 1          

 3 Tycko Johansson 1          

 4 Patrik Åman 1          

 5 Catrin Vikström -          

 6 Ingrid Tagesdotter 1          

 7 Lennart Wigenstam 1          

 8 Ann-Karin Sörmo -          

 9 Ann Björklund 1          
 
 
 
Ersättare: 

 § § §  
Namn Närvarande Ja Nej Avst Ja Nej Avst Ja Nej Avst

 1 Margot Edström 1          

 2 Elin Nordfeldt           

 3 Ulf Isaksson           

 4 Erik Johanson           

 5 Åsa Ögren           

 6 Bill Grundström           

 7 Martin Nilsson           

 8 Kristina Lundberg           

 9 Lars Lindström           
 

Summa 8          
 
 


