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KALLELSE

MELLERUDS

KOMMUN

2021-11-10

KULTUR. OCH UTBILDNINGSNAMNDEN

DATUM
PLATS

Onsdagen den 17 november 2021, klockan 08.30-12.00

Kommunkontoret, sammanträdesrum Dalslandsrummet
Ej tjänstgörande ersättare som avser att delta i sammanträdet - var vänlig anmäl
dig till kultur- och utbildningsförualtningen, tfn 787 77, senast kl, O9.O0 dagen
före sammanträdet.

Ersättare

Ledamöter
Anna Sanengen, ordf.

(c)

Paula Tdrnqvist

(KD)
(M)
(KrM)

Ludwig Mossberg, 1:e vice ordf.
Carina Walterlin
Marianne Sand-Wallin, 2:e vice ordf

(c)

Lisbet Andersson
Mauri Simson

(L)
(M)

Ann-Christin Larsson

Anwar Rasul

Marie Uhrbom
Anders Andersson
Gittan Andersson

(MP)

(s)
(s)

Ulf Rexefjord

(SD)

Liselott Hassel

(SD)

(s)
(s)

övriga
Anders Pettersson
Linda Eriksson
Katarina Kjörling
Gunnar Karlsson

.
.
.
.

Kultur- och utbildningschef
Förvaltningssekreterare
Kultursamordnare
Skolsamordnare

Sammanträdet öppnas
Upprop samt anmälan om tjänstgörande ersättare
Val av justerare - Ludwig Mossberg (M)
Val av ersättare för justerare - Carina Walterlin (KIM)

Tidpunkt för protokollets justering

-

19 november 202L, klockan

rc<.rc<

Ärenden

Nr

Rubrik

Kommentar

Fastställande av dagordn i ng

Anna Sanengen

3

Barnkulturplan for Melleruds kommu n 202I-2025

Katarina Kjörling, klockan
08.35

4

Barnomsorgsbehov i Melleruds kommun

Anders Pettersson, klockan
09.00

5

Kameraövervakning på kommunens skolor

Anna Sanengen, klockan

6

Sida

1

2

3

4
10.00
5

Redovisning av elevenkäten 2021
studiero

-

trygghet och

Gunnar Karlsson, klockan
10.30

Kultur- och utbildningsförvaltningen
Besöksadress: Storgatan L3,464 B0 Mellerud Telefon: 0530-180 00 E-post: kommunen@mellerud.se
Bankgiro : 5502-277 6 Organisationsnummer: 21 2000- 1488 Webbplats: www. mellerud.se

7

6

Aktuella frågor

Anders Pettersson, klockan
11.00

Ordföranden

I
Förua ltn i ngssekretera ren

Kultur- och utbildningsförvaltningen

kommWren@mellerud.se
Webbplats: www.mellerud.se

Besöksadress: Storgatan 13,464 80 Mellerud Telefon: 0530-180 00 E-posh

Bankgiro: 55A2-2776 Organisationsnummer; 212000-1488
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MELLERUDS KOMMUN

FöREDRAGNINGSLISTA

Kultur- och utbildningsförvaltningen

202r-70-17

ARENDE 1

Fastställande av dagordning
Kultur- och utbildningsförualtningens förslag till beslut
Kultur- och utbildningsnämnden fastställer dagordning enligt utskickad kallelse

Sammanfattning av ärendet
Kultur- och utbildningsnämndens ordförande redogör för utskickad kallelse.
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MELLERUDS KOMMUN
Ku

FOREDRAGNINGSLISTA

ltur- och utbildni ngsfdrvaltningen

ARENDE

2

Ba rn ku

ltu rpla n

202r-70-77

Dnr KUN 202I|LB5

för

Mel

leruds kom m u n 2O2L-2O25

Kultur- och utbildningsförvaltningens förslag till beslut
Kultur- och utbildningsnämnden fastställer barnkulturplan för Melleruds kommun 202I-2025

Sammanfattning av ärendet

I

Melleruds kommun vill vi skapa förutsättningar för att alla barn och unga, genom olika
uttrycksformer, ska få ta del av ett varierat och rikt kulturutbud.
Vi vill låta barn och unga växa och utvecklas genom att bereda möjlighet till eget kulturellt
skapande.
Målsättningen är att ge alla barn och unga i kommunen, genom hela förskole- och skoltiden,
möjlighet att delta i och uppleva olika kulturformer, såväl under skoltid som under fritid,
Verksamheten ska omfatta olika kulturformer såsom: teater, dans, musik, konst, litteratur, film
(skolbio) med mera.
Via Ungdomsrådets ledamöter i Kulturbruket på Dals styrelse, ge barn och unga möjlighet att
påverka det offentliga programutbudet.
Kulturskolans olika ämneskurser gör det möjligt för barn och unga att ta del av eget kulturellt
skapande, enskilt eller tillsammans med andra.
Kultursamordnaren redogör för ärendet.

Beslutsunderlag
Förslag barnkulturplan för Melleruds kommun 202I-2025, bilaga
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1

Förslag Barnkulturplan för Melleruds kommun 2021-

2025
Vision

I Melleruds

kommun vill vi skapa förutsättningar för att alla barn och unga, genom olika
uttrycksformer, ska få ta del av ett varierat och rikt kulturutbud.
Vi vill låta barn och unga växa och utvecklas genom att bereda möjlighet till eget kulturellt skapande

Målsättning
Målsättningen är att ge alla barn och unga i kommunen, genom hela förskole- och skoltiden, möjlighet
att delta i och uppleva olika kulturformer, såväl under skoltid som under fritid.
Verksamheten skallomfatta olika kulturformersåsom: teater, dans, musik, konst, litteratur, film
(skolbio) mm.
Via Ungdomsrådets ledamöter i Kulturbruket på Dals styrelse, ge barn och unga möjlighet att påverka
det offentliga programutbudet.
Kulturskolans olika ämneskurser gör det möjligt för barn och unga att ta del av eget kulturellt
skapande, enskilt eller tillsammans med andra.

Dokument som ligger till grund för barnkulturplanen
Aftikel 31 FN:s barnkonvention
"Konventionsstaterna erkänner barnets rätt till vila och fritid, till lek och rekreation anpassad till
barnets ålder och rätt att fritt delta i det kulturella och konstnärliga livet."
Ur Lgr 11, kap 1 Skolans värdegrund och uppdrag
"Eleverna ska få uppleva olika uttryck för kunskaper."
"De ska få pröva och utveckla olika uttrycksformer och uppleva känslor och stämningar. Drama,
fimik, dans, musicerande och skapande i bild, text och form ska vara inslag i skolans verksamhet."
Ur Lpfö 98 rev 2010
"Förskolan ska sträva mot att alla barn uWecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla
upplevelser, tankar och efarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik,
dans och drama."
Riktlinjer: Ge barn möjlighet att få bekanta sig med det lokala kulturlivet.
Bibliotekslagen (20

13

:801)

Regional kulturstrategi- och regional kulturplan 2020-2023 Västra Götalandsregionen

Kulturpolitiskt program för Melleruds kommun
Bi bl

iotekspla n för Mel leruds kom m u n 20L5-2020

2

Barnkulturgruppens representanter

Dal
Biblioteket
Förskolan
Kulturbruket på

kultursamordnaren, sammankallande
barn-och skolbibliotekarien
2 representanter

Fagerlidskolan 1 representant
Nordalsskolan 1 representanter

Karolinerskolan
Särskolan
Åsens skola
Åsebro skola
Rådaskolan

1 representant
1 representant

1 representant
I representant
1 representant

Gruppen träffas under terminerna och ansvarar för planering och fördelning av kulturevenemang
riktade till barn och unga under skoldagen. Detta som en del av det estetiska förhållningssättet i
skolan under läsåret.
Gruppen är referensgrupp vid arbetet med Skapande skola-ansökningar.

Samtliga representanters ansvar i barnkulturgruppen

r
o
.
o
.

Ha ett intresse för barnkultur, samt vara insatt i aktuellt programutbud
Ha mandat från rektor/arbetslag på respektive enhet att representera dem man är satt att
representera.
Vara informerad om regler och direktiv kring regionens arrangörsstöd samt teatergruppernas
regler.
Ta eget ansvar och initiativ.
Förmedla barnkulturgruppens beslut, samt tider och datum för arrangemanget till berörda
lärare. Skolorna beställer själva bussar till arrangemangen.

Kultursamordnaren för Kulturbruket på Oal

r
.
o
o

Ar en representant bland flera.
Samordnar och utför beställningar av kulturarrangemang.
Bokar lokaler och hotell, samt är kontaktperson.
Ansvarar för rapportering av arrangörsstöd till Västra Götalandsregionen

Ekonomi /arrangörsstöd
Kommunens satsning:
KUN/Enhetschefsgruppen avsätter en totalsumma/budgetår för barnkulturgruppen i kommunen, som
barnkulturgruppen föfogar över och fördelar.
Kulturnämnden i Västra Götalandsregionen avsätter varje år pengar till det regionala arrangörsstödet.
Pengarna är till för Västra Götalands 49 kommuner och syftar till att stärka arbetet med kultur för barn

och unga,
Alla kommuner har en reserverad summa av stödet. Summan baseras på antalet barn mellan 3 och 19
år som bor i kommunen. Arrangörsstödet ska komplettera kommunens egna satsningar på kultur för
barn och unga.

3

Barnkulturgruppens uppdrag
Utifrån givet anslag bidra till att tillgodose barns och ungdomars behov av kulturella upplevelser. Detta
innebär att barnkulturgruppen ska ha mandat och kompetens att terminsvis prioritera åldersgrupper
och skolenheter samt välja typ av arrangemang.
Barnkulturgruppen arbetar med åldersgruppen 0-19 år.

Aktiviteter i barnkulturgruppens regi
Barnkulturgruppen ansvarar för att anordna aktiviteter för, av och med barn och unga under skolans
läsår. Detta ska ske under professionell ledning.

Giltighet
Barnkulturplanen skall revideras vart femte år eller vid behov.

2021-06-07/KKj

MELLERUDS KOMMUN

FöREDRAGNINGSLISTA

Kultur- och utbildningsforvaltningen

2027-r0-77

ÄneNoe g

Dnr KUN 202t1I63

Barnomsorgsbehov i Melleruds kommun
Kultur- och utbildningsförvaltningens förslag till beslut
Sammanfattning av ärendet
Melleruds kommun har för närvarande hög belastning på barnomsorgskön för förskoleplatser
centrum och i Äsebro.

i

Förvaltningschefen ger en nulägesrapport av förvaltningens arbete med att bemöta det stora
barnomsorgsbehovet i dessa delar av Melleruds kommun.
På sammanträdet 2021-09-22 fick förvaltningschefen i uppdrag att undersöka vilka möjligheter
som finns för att öka antalet barnomsorgsplatser. Förvaltningen har genomfört en kartläggning
av nyttjandegraden i kommunens förskolor. De har även undersökt möjligheten till fler
förskoleplatser i Äsebro.
På sammanträdet 2021-10-20 beslutade kultur- och utbildningsnämnden att hyra en
förskolemodul som placeras på skolområdet iÄsebro.

Nu kvarstår det att bemöta barnomsorgsbehovet som finns i centrala delen av Melleruds
kommun. Förvaltningschefen och skoladministratören redogör för ärendet.

Beslutsunderlag
Beslut, Barnomsorgsbehov i Melleruds kommun, $ 92
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MELLERUDS KOMMUN

FöREDRAGNINGSLISTA

Kultur- och utbildningsförvaltningen

202t-70-17

ARENDE 4

Dnr KUN 20L91I64

Kameraövervakning på kommunens skolor
Kultur- och utbildningsförvaltningens förslag till beslut

Sammanfattning av ärendet
sammanträdet 20L9-10-30 väckte Ludwig Mossberg fråga angående kameraövervakning på
kommunens skolor;
På

"Med onledning ov vår på visso skolor dåliga uppsyn vad giiller entröer och den bristfalliga
kontrollen över vilka obehöriga personer som tor sig friheten att öntro, föreslår vi för ott
sökerstöllo våra elevers trygghet;
a

att uppdro till förvoltningschefen att i samarbete med berörda enheter utredq vilka skolor
som iir i behov qv komeroövervokning, kostnodsberökno, somt scikerstiilla om, och i sö fall
vilka tillstånd som kriivs."
På sammanträdet 2019-l-2-18 svarar förvaltningen på ledamotsinitiativet och konstaterar att
det är svårt att kostnadsberäkna installation av kameraövervakning utan tydligare
specifikation.
På sammanträdet 2020-05-04 beslutades tjänstemannaförslaget till budget 2021. Där fick
förvaltningen i uppdrag att ta fram finansiering av kameraövervakning utomhus på våra

skolenheter.
På sammanträdet 2020-11-30 beslutades att investeringsmedel för kameraövervakning på de
skolor där det är angeläget tas med i investeringsplanen.

att förvaltningen kommer att arbeta med en
kravspecifikation tillsammans med presidiet för kameraövervakning på kommunens skolor.
På sammanträdet 2021-10-20 beslutades

Beslutsunderlag
Skriftligt ledamotsinitiativ 2019-10-30 från Ludwig Mossberg, $ 110
Beslut, svar på ledamotsinitiativ 2019-12-18, S 123
Beslut, budget 202L - tjänstemannaförslag, $ 45
Beslut, investeringar KUN 2022-2026, 5 108
Beslut, kameraövervakning på kommunens skolor, $ 95

Beslutet skickas till
Förvaltningschefen
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MELLERUDS KOMMUN

FOREDRAGNINGSLISTA

Kultur- och utbildningsförvaltningen

202r-70-L7

ARENDE

5

Dnr KUN 202UtB6

Redovisning av elevenkäten 2021

-

trygghet och studiero

Kultur- och utbildningsförvaltningens förslag till beslut
Kultur- och utbild ningsnäm nden godkä nner redovisningen.

Sammanfattning av ärendet
På uppdrag av Kultur- och utbildningsnämnden redovisar förvaltningen resultatet av en mindre
enkätundersökning. Undersökningen har gjorts digitalt under hösten 2021 bland elever i årskurs
6 till och med 9 samt på gymnasiet.
Undersökningen har särskilt följt upp arbetsro, trygghet och bemötande i skolorna. Jämföft med
den stora och ordinarie undersökningen som genomfordes våren 2020 är resultaten något
lägre. Men merparten av den förbättring av elevernas uppfattning som syntes i den ordinarie
undersökningen 2020 jämfort med 2018 finns kvar,
Flera faktorer behöver vägas i bedömningen av enkätresultat. En av de tyngre faktorerna är att
den nu redovisade undersökningen har genomförts på hösten när många undervisningsgrupper
är nykomponerade samt att elever åk 3-5 ej deltagit i enkäten.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2021-11-08, Elevenkät - trygghet och studiero, bilaga 2
Sammanställning av elevenkäten, separat bilaga
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Tjänsteskrivelse

MELLERUDS

Kultur- och utbildningsforvaltningen

KOMMUN

Datum

Diarienummer

Sida

2021-11-08 KUN2021/186

1 (1)

Kultur- och utbildningsnämnden

Tjänsteskrivelse
Förslag

- Elevenkät - trygghet och studiero

till beslut

Kultu r- och utbildningsnämnden beslutar

att godkä n na informationen.

Sammanfattning
På uppdrag av Kultur- och utbildningsnämnden redovisar förvaltningen resultatet av en mindre

enkätundersökning. Undersökningen har gjorts digitalt under hösten 2021 bland elever i årskurs
6 till och med 9 samt på gymnasiet.
Undersökningen har särskilt foljt upp arbetsro, trygghet och bemötande i skolorna. Jämföft med
den stora och ordinarie undersökningen som genomfördes våren 2020 är resultaten något
lägre. Men merpaten av den förbättring av elevernas uppfattning som syntes i den ordinarie
undersökningen 2020 jämfört med 2018 finns kvar.
Flera faktorer behöver vägas i bedömningen av enkätresultat. En av de tyngre faktorerna är att

den nu redovisade undersökningen har genomförts på hösten när många undervisningsgrupper
är nykomponerade samt att elever åk 3-5 ej deltagit i enkäten.

Beslutsunderlag
Sammanställning av elevenkäten hösten 2021

Anders Pettersson
Förvaltningschef

Postadress

Besöksadress

Telefon

Bankgiro

Melleruds kommun

Storgatan 13

0530-180 00

5502-2776

Kultur- och utbildningsförvaltningen
464 80 MELLERUD

E-post

Webb

Organisationsnummer

kommunen@mellerud.se

www.mellerud.se

212000-1488

MELLERUDS KOMMUN

FOREDRAGNINGSLISTA

Kultur- och utbildningsförvaltningen

202r-70-t7

ARENDE 6

Aktuella frågor
Kultur- och utbildningsnämndens förslag till beslut
Kultur- och utbildningsnämnden godkänner informationen.

Sammanfattning av ärendet
Förvaltningschefen rapporterar

Anders Pettersson

Samverkan bästa skola
Nästa utskott

Anna Sanengen
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