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§ 43 Ärendenr  

Val av justerare 

Beslut 
Andreas Elamsson väljs till justerare. 
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§ 44 Ärendenr   

Fastställande av dagordning 

Beslut 
Dagordningen fastställs. 
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§ 45 Ärendenr   

Meddelanden 

Beslut 
Redovisning av meddelanden godkänns. 

Ärendebeskrivning 
Redogörelse för bland annat beslut fattade enligt delegationsordning. 

Delegationsbeslut 

Beslut om placering av grundskoleelev vid viss skolenhet, ärendenr: 2022/932, 2022/934, 
2022/935, 2022/936, 2022/937, 2022/939, 2022/941, 2022/942, 2022/969, 2022/970, 
2022/971, 2022/972, 2022/976, 2022/979, 2022/984, 2022/990, 2022/991, 2022/992.  

Anställning av icke-legitimerad förskollärare, ärendenr: 2022/938, 2022/944, 2022/945, 
2022/963, 2022/964, 2022/965, 2022/977. 

Övriga meddelanden 

Föreläggande om försiktighetsåtgärder på Himlabackarnas förskola, ärendenr: 2022/1117.  

Anmälan till huvudman om kränkande behandling, ärendenr: 2022/833, 2022/834, 2022/835, 
2022/836, 2022/837, 2022/842, 2022/845, 2022/846, 2022/847, 2022/848, 2022/849, 
2022/850, 2022/884, 2022/898, 2022/899, 2022/900, 2022/901, 2022/902, 2022/903, 
2022/905, 2022/907, 2022/908, 2022/912, 2022/914, 2022/927, 2022/930, 2022/931, 
2022/950, 2022/951, 2022/1011, 2022/1096, 2022/1098, 2022/1099, 2022/1103, 2022/1104, 
2022/1105, 2022/1106, 2022/1107, 2022/1108, 2022/1115, 2022/1116, 2022/1126, 
2022/1128, 2022/1130, 2022/1132.  
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§ 46 Ärendenr   

Rapport från kontaktpolitiker   
Mikael Hahn (S), Andreas Elamsson (C) och Patrik Karlsson (VF) redovisar från 
verksamhetsbesök på Njudungsgymnasiet.  
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§ 47 Ärendenr   

Information från förvaltningen 
Utredning av gymnasiesamverkan på Höglandet  

Gymnasieutredning har nu presenterats för kommunerna på Höglandet samt Tranås kommun. 
Utredningen föreslår bland annat ett gemensamt gymnasieförbund och ett gemensamt 
programutbud.  

Rapporten har nu överlämnats till Höglandsförbundets arbetsutskott samt till Tranås 
kommun. Nästa steg blir att Höglandsförbundets arbetsutskott ger kommundirektörerna i 
uppdrag att analysera utredningen och göra eventuella kompletteringar och fördjupningar. 
Parallellt med det arbetet ska en dialog föras inom kommunerna, både politiskt och på 
tjänstemannanivå. 

Utredning av administration och utvecklingsorganisation  

År 2014 omorganiserades barn- och utbildningsförvaltningen och det blev en uppdelning 
mellan organisationen för förskola och grundskola. Tjänsterna inom administration och 
utveckling har löpt på sedan dess och idag finns ett behov av att se över om vi kan få ett 
bättre flöde och klarare uppdrag. 

Utredningen kommer att göras av konsulter med start i höst och resultatet ska vara klart till 
våren 2023. 

Målet är att få en effektiv administrativ- och utvecklingsorganisation som stödjer skolchef och 
verksamhetschefers förutsättningar att verka som huvudmannens representanter, samt 
stödjer rektorernas förutsättningar för att bedriva pedagogiskt ledarskap. 
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§ 48 Ärendenr   

Nya kursplaner i grundskolan 

Beslut 
Informationen läggs till protokollet  

Ärendebeskrivning 
Britta Utter, verksamhetschef F-6 informerar om de förändringarna i grundskolans kursplaner 
och läroplaner. Förändringarna börjar att gälla från 1 juli 2022.  

Det finns ändringar i alla kursplaner på grundskolenivå. Det har också kommit nya 
formuleringar om sexualitet, samtycke och relationer och annat värdegrundsarbete i 
läroplanernas inledande delar. För lärare som sätter betyg införs också en ny princip för 
betygssättning i skollagen.  

Alla ändringar ska tillämpas från höstterminen 2022. Det finns inga övergångsregler. Det 
betyder att ändringarna börjar gälla samtidigt för alla årskurser i grundskolan och 
grundsärskolan.  Även elever på introduktionsprogrammen som läser grundskolans ämnen 
kommer att läsa enligt de ändrade kursplanerna. 

Ändringarna i läroplanens inledande delar gäller också förskoleklassen och fritidshemmet.  

De ändrade kursplanerna ska vara ett bättre arbetsverktyg för lärarna. Ämnets syfte och 
centrala innehåll har fått ett tydligare fokus i undervisningen. Betygskriterierna och kriterierna 
för bedömning ska bli ett bättre stöd när lärarna skriver omdömen och sätter betyg. 
Ändringarna varierar i omfattning mellan de olika kursplanerna.  

De huvudsakliga förändringarna: 

• Fakta och förståelse betonas mer för att visa att goda ämneskunskaper har ett värde i 
sig. 

• Ämnets karaktär har lyfts fram tydligare. 

• Omfattningen av det centrala innehållet har setts över i vissa kursplaner. 

• Skillnaden mellan stadierna i det centrala innehållet är tydligare. Grundläggande 
kunskaper har stärkts i de lägre årskurserna och mer komplexa sammanhang 
introduceras successivt. 

• Det som i dag kallas kunskapskrav i de ändrade kursplanerna i Lgr22, Lgrsär22, 
Lgrspec22 och Lgrsam22 byter namn till betygskriterier, men kommer att ha samma 
innehåll. I kursplanerna för lågstadiet och för ämnesområden i grundsärskolan och 
specialskolan byter kunskapskrav namn till kriterier för bedömning av kunskaper. 

• Betygskriterierna och kriterierna för bedömning av kunskaper är mindre detaljerade 
och öppnar för varierade bedömningssituationer. 
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• Kursplanerna i olika skolformer är samordnade med varandra samtidigt som det 
specifika med varje skolform är tydligare. 

• Ämnesinnehållet är tydligare i grundsärskolans ämnesområden. 

 

Skolverket har även gjort en översyn av timplanerna för grundskolan och grundsärskolan. 
Syftet är att skapa en bättre balans mellan kursplanernas centrala innehåll och den 
undervisningstid som är avsatt för varje ämne i timplanen. Skolverket har också tittat på olika 
åtgärder för att fler elever ska läsa ett språk utöver svenska och engelska. 

Skolverket föreslår bland annat att elevens val tas bort och att denna tid fördelas till de ämnen 
och stadier som har ett behov av mer reglerad undervisningstid. Timmarna fördelas framför 
allt till de samhällsorienterande och de naturorienterande ämnena, men i viss mån också till 
de så kallade praktisk-estetiska ämnena. 

Skolverket redovisade uppdraget till regeringen den 29 mars 2021. Förslagen ligger nu hos 
regeringen men inga beslut om ändringar har ännu tagits. 
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§ 49 Ärendenr   

Deltagande i Skolverkets samverkan för nyanländas lärande 

Beslut 
Informationen läggs till protokollet. 

Ärendebeskrivning 
 Skolverket har erbjudit Vetlanda kommun att delta i en ny samverkansperiod inom 
Skolverkets riktade insatser för nyanländas lärande. Vetlanda kommun deltog i Skolverkets 
föregående samverkansperiod 2018-08-01 till 2020-08-31. 

Syftet med samverkan är att stärka förmågan att både på kort och lång sikt erbjuda barn och 
elever som är nyanlända eller har annat modersmål än svenska en utbildning av hög och 
likvärdig kvalitet. Målet är förbättrade förutsättningar för högre måluppfyllelse i förskolan, 
förskoleklassen och fritidshemmet och förbättrade förutsättningar för goda kunskapsresultat 
för elever i grund- och gymnasieskolan samt inom kommunal vuxenutbildning och särskild 
utbildning för vuxna.  
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§ 50 Ärendenr BU 2022/864 

Från musikskola till kulturskola 

Beslut 
Den kommunala musikskolan i Vetlanda kommun omformas till kulturskola. I samband med 
detta beslut byter musikskolan namn till Vetlanda kulturskola.  

Rektor för musikskolan får uppdrag av nämnden att arbeta med implementering av flera 
kulturspråk på det sätt som tjänar verksamheten och barnen i Vetlanda kommuns bästa. 

Verksamheten kulturskola får möjlighet att anta elever i olika ålderskategorier utifrån 
verksamhetens bästa. 

Ärendebeskrivning 
I sin nuvarande form erbjuder musikskolan enbart undervisning i musik. Genom beslut att 
införliva fler kulturspråk och omforma musikskolan till kulturskola gör Vetlanda kommun det 
möjligt för fler barn att ta del av verksamheten.  

Genom det kollegiala utvecklingsarbetet på musikskolan utarbetades en handlingsplan/mål 
för musikskolan utveckling över en treårsperiod 2017–2019. Musikskolechef tillsammans med 
personalen tog fram mål som musikskolan skulle arbeta emot. Målet att utveckla musikskolan 
till att bli kulturskola grundades i att man ville få ett breddat utbud av kurser till gagn för 
barnen i Vetlanda kommun. Man såg också möjligheter till ett fördjupat samarbete med 
grundskola och gymnasiet och andra aktörer. 

Den långsiktiga trenden bland kultur- och musikskolor är att kommunerna breddar 
verksamheterna och går från renodlade musikskolor till kulturskolor. I Region Jönköpings län 
finns idag 13 kultur- och musikskolor. Nio av dessa skolor är kulturskolor och fyra är 
musikskolor.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, Från musikskola till kulturskola 

Arbetsutskottets förslag till barn- och utbildningsnämnden 
Den kommunala musikskolan i Vetlanda kommun omformas till kulturskola. I samband med 
detta beslut byter musikskolan namn till Vetlanda kulturskola.  

Rektor för musikskolan får uppdrag av nämnden att arbeta med implementering av flera 
kulturspråk på det sätt som tjänar verksamheten och barnen i Vetlanda kommuns bästa. 

Verksamheten kulturskola får möjlighet att anta elever i olika ålderskategorier utifrån 
verksamhetens bästa. 
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Beslutet skickas till 
Verksamhetschef F-6 

Rektor för Musikskolan 
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§ 52 Ärendenr BU 2022/913 

Prognos april 2022 Barn- och utbildningsnämnd 

Beslut 
Prognos per april 2022 godkänns. 

Ärendebeskrivning 
Barn- och utbildningsnämndens prognos per april visar-1 300 tkr i avvikelse mot budget. Det 
är 2 400 tkr bättre jämfört med föregående prognos. Förändringen förklaras till största del att 
förskolan och grundskolan redovisar en bättre prognos.  

Grundskolan prognostiserar -1 300 tkr i avvikelse, vilket är 2 300 tkr bättre än föregående 
prognos. Avvikelsen beror till viss del på trygghetsskapande åtgärder i årskurs 7-9 samt att 
elevantalet ökar i Landsbro 7-9 där det startas upp en extra klass 7 till höstterminen. Finns en 
osäkerhet kring höstterminens kostnader gällande elever i behov särskilt stöd, vi ser att dessa 
behov ökar inom hela grundskoleverksamheten.  

Förskoleverksamheten redovisar totalt en avvikelse mot budget på -180 tkr, 700 tkr bättre 
jämfört med föregående prognos. Förändringen förklaras till största del av ett tillkommande 
ökat statsbidrag vilket ej var budgeterat. Den kommunala förskoleverksamheten 
prognostiserar -900 tkr. Underskottet kommer av högre vikariekostnader, ökade 
lönekostnader för barn i behov av särskilt stöd samt ökad bemanning orsakat av ökat 
barnantal på några förskolor. Kostnaderna till externa utförare uppskattas minska 700 tkr, då 
en enhet inom den pedagogiska omsorgen avvecklas till hösten. 

Beslutsunderlag 
Prognos per april 2022 barn- och utbildningsnämnden 

Arbetsutskottets förslag till barn- och utbildningsnämnden 
Prognos per april 2022 godkänns 
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§ 53 Ärendenr BU 2022/856 

Avveckling av Vklass 

Beslut 
Att verksamhetssystemet Vklass gallras och därefter avvecklas. 

Ärendebeskrivning 
Barn- och utbildningsförvaltningen har tillsammans med kommunerna på höglandet 
upphandlat en ny lärplattform (Haldor) som ersätter nuvarande lärplattform Vklass. Innan ett 
system avvecklas behöver nämnden fatta beslut om gallring av informationen och avveckling 
av systemet.  

Beslutsunderlag 
Gallringsutredning av Vklass 

Arbetsutskottets förslag till barn- och utbildningsnämnden 
Att verksamhetssystemet Vklass gallras och därefter avvecklas. 

Beslutet skickas till 
Enhetschef-IT 

Kommun arkivarien 
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§ 54 Ärendenr BU 2022/857 

Revidering av delegationsförteckning för barn- och 
utbildningsnämnden 

Beslut 
Reviderad delegationsförteckning för barn- och utbildningsnämnden godkänns. 

Ärendebeskrivning 
I nuvarande delegationsförteckning saknas delegaten enhetschef. Då förvaltningen har två 
enhetschefer anställda medför avsaknaden av delegaten enhetschef att dom inte har rätt att 
fatta vissa beslut gällande ekonomi och administration. Förvaltningen föreslår därav att 
delegaten enhetschef införs i delegationsförteckningen. 

Beslutsunderlag 
Reviderad delegationsförteckning 

Arbetsutskottets förslag till barn- och utbildningsnämnden 
Reviderad delegationsförteckning för barn- och utbildningsnämnden godkänns. 

Beslutet skickas till 
Verksamhetsutvecklare 
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