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BU  § 25

Information från fritidshem

Ärendebeskrivning 
Fritidspedagog Therese Bergstedt, lärare Jan Suther och biträdande rektor 
Linn Gustavsson var närvarande och informerade om hur de arbetar på 
Vikarbyns fritidshem utifrån LGR11. 
LGR11 är en läroplan för förskoleklasser, grundskolor och fritidshem som 
kom 2011 och Vikarbyns fritidshem och skola har uppmärksammats för 
deras arbete utifrån LGR11. Läroplanen innehåller fem delar där vissa 
kunskapskrav finns för bland annat läsning i årskurs 1 i svenska och svenska 
som andra språk och en del om syfte och centralt innehåll för förskoleklasser 
och fritidshem.
På Vikarbyns fritidshem har man valt att uppmärksamma barnen om LGR11 
och arbetat fram en pedagogisk tavla där de visar hur dagen kommer se ut, 
både på förmiddagen och eftermiddagen. Tavlan sitter väl synlig för barnen 
och på så vis skapas struktur vilket barnen blir både lugnare och tryggare av. 
Barnen får på så vis också lära sig mer om sammanhang.

Bildningsutskottets beslut
- Informationen läggs till handlingarna.

__________________
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BU  § 26

Information från ordförande

Ärendebeskrivning 
Ordförande informerade att vuxenutbildningen i Leksand och Rättvik har 
rekryterat ny rektor, Carolina Svedjeland, som börjar sin anställning i juni 
2017.
Gemensam nämnd inom vuxenutbildningen har sammanträde måndag 24/3, 
och fredag 24/3 träffas Gysam.

Bildningsutskottets beslut
- Informationen läggs till handlingarna.

__________________
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BU  § 27

Information från förvaltningschef

Ärendebeskrivning 
Högskolan Dalarna har i samarbete med skolhuvudmännen i länet startat ett 
pilotprojekt, arbetsintegrerad lärarutbildning, där man som lärarstudent på 
grundskollärarutbildningen 4-6 med inriktning mot NO/teknik ska kunna 
arbeta och studera parallellt.
Ett kontrakt mellan arbetsgivaren och studenten upprättas och om studenten 
fullföljer kontraktet erhålls månadslön. Kontraktet reglerar en 
heltidsanställning där deltidsarbete om 50% på en skola samt deltidsstudier 
om 75% på ovan nämnda lärarutbildning ingår. Studenten erhåller ingen fast 
tjänst före examen och i Rättviks kommun kommer kontrakt skrivas årsvis 
med studenten.
För tillfället ligger det 30 tjänster ute inom förskola och grundskola och 
dessa tjänster är tilltänkta att ersätta alla de anställningar som obehöriga 
lärare innehar idag.
Ett dialogmöte mellan rektorer, bildningsutskottet samt kommunstyrelsens 
presidium ska äga rum. Man inväntar från kommunstyrelsens ordförande 
datum för mötet.

Bildningsutskottets beslut
- Informationen läggs till handlingarna.

___________________
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BU  § 28

KKiK – Kommunens Kvalitet i Korthet

Ärendebeskrivning 
Inköpssamordnare Erik Linder var närvarande och presenterade SKLs 
undersökning Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK). 
Undersökningen, som är frivillig och ska uppmuntra till målstyrning, består 
av fem områden vilka är din kommuns tillgänglighet, trygghetsaspekter i din 
kommun, din delaktighet och kommunens information, din kommuns 
effektivitet och din kommun som samhällsutvecklare.

Bildningsutskottets beslut
- Informationen läggs till handlingarna.

___________________
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BU  § 29 Dnr 2017/243

Bokslut BUF 2016

Ärendebeskrivning 
Förvaltningschef Lars Kratz presenterade årsbokslutet för barn- och 
utbildningsförvaltningen för året 2016.

Bildningsutskottets beslut
- Informationen läggs till handlingarna.

___________________
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BU  § 30

Information från rådslag

Ärendebeskrivning 
Ordförande informerade om att hon och Henrieta Vedberg (M) har besökt 
skolorna i Vikarbyn, Sätra och Söderås under mars månad.
Kommande rådslag:

- 4/4 2017 kl. 12:00 Boda och Ingels
- 5/4 2017 kl. 13:00 Nyhedsskolan
- 5/4 2017 kl. 18:00 Västra förskoleområdet
- 10/4 2017 kl. 12:30 Furudalsskolan
- 10/4 2017 kl. 16:00 Stiernhööksgymnasiet

Bildningsutskottets beslut
- Informationen läggs till handlingarna.

___________________
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BU  § 31

Meddelanden

Ärendebeskrivning 
Inga meddelanden fanns att rapportera.

Bildningsutskottets beslut
- Informationen läggs till handlingarna.

___________________
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