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Övriga deltagare 

 

Ej tjänstgörande ersättare 

Valter Jauhiainen (S) t o m § 88 

Rosa Vallgårda (S) 

Jens Backman (S) 

Patrik Andersson (M) 

Gabriel Farrysson (M) 

Ellinor Hansson (C) 

Frida Karlander (L) 

Arvid Lundberg (MP) 

 

 

Tjänstemän 

Christopher Granberg 

Daniel Nordgren 

Maria Runarsdotter 

Åsa Bergström § 86 

Marcus Bystedt § 86 

Pian Rosell § 87 

Fredrik Strandgren § 87 

Gunnar Olofsson § 90 

Michael Lindgren § 90 

Annelie Holmlund 
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Beslutsärenden 
 

§ 84 

Diarienr: SK-2020/00631 

Fastställande av dagordning och fråga om jäv - 

november 

Beslut 

För- och grundskolenämnden beslutar: 

 

-att fastställa dagordningen med tillägg av § 85 

 

-att till protokollet notera att ingen person är jävig 

 

Ärendebeskrivning 

För- och grundskolenämndens föredragningslista finns som bilaga och 

eventuella ändringar noteras. En jävig person får varken delta i 

handläggningen av ärendet eller vara närvarande vid nämndens behandling 

av ärendet. 

Beslutsunderlag 

Bilaga - Föredragningslista 

Beredningsansvarig 

Annelie Holmlund, nämndsekreterare 
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§ 85 
Diarienr: SK-2018/00581 

Sammanträdesform nämndssammanträde - inom 

stängda dörrar 

Beslut 

För- och grundskolenämnden beslutar enhälligt att nämndens 

sammanträden inte är öppna för allmänheten så länge de måste 

genomföras helt digitalt på grund av pandemin, och så länge det inte finns 

en digital lösning som möjliggör detta. 

 

För- och grundskolenämnden beslutar vidare att punkten justeras 

omedelbart. 

Ärendebeskrivning 

Med anledning av Covid- 19, den kraftiga smittökningen och 

Folkhälsomyndighetens skärpta allmänna råd har beslut tidigare fattats om 

helt digitalt nämndsmöte i november. 

 

För att möjliggöra ett digitalt möte, med de tekniska utmaningar som detta 

innebär, behöver antalet deltagare begränsas. Risk finns annars för 

tekniska störningar för tjänstgörande ledamöter med följd att 

sammanträdet inte kan fullföljas. 

Beredningsansvarig 

Annelie Holmlund, nämndsekreterare 

 

Yrkanden 
Bifallsyrkande från Socialdemokraterna, Moderaterna, Vänsterpartiet, 
Centerpartiet, Miljöpartiet, Kristdemokraterna, Liberalerna. 
  

 

Propositionsordning 

Ordföranden prövar tjänsteskrivelsens förslag, bifall mot avslag, och finner 

att nämnden bifaller tjänsteskrivelsens förslag.  
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§ 86 

Diarienr: SK-2020/00600 

Budget och uppdragsplan 2021, reviderade styrkort 

Beslut 

För- och grundskolenämnden beslutar: 

 

Uppdragsplan 2021 

Att med redaktionella ändringar och nedanstående tillägg och ändringar 

godkänna förslag till uppdragsplan 2021: 

 

-att uppdrag H omformuleras till: Utreda hur kommungemensamma 

resursklasser ska organiseras avseende behov av antalet klasser, lokaler 

och omfattning. Upprätta samtidigt en plan för att anpassa lärmiljöerna 

efter barn med särskilda behov, med särskilt fokus på NPF. 

 

-att uppdrag N inte ska strykas då det inte är slutfört. 

 

-om tillägg av uppdrag under inre kvalitet: Att i samarbete med gymnasie- 

och vuxenutbildningen säkerställa att verksamhetens långsiktiga behov av 

utbildade barnskötare tillgodoses. 

 

-att under rubriken hållbarhet lägga till brödtexten: Grundskolan ska ha ett 

aktivt arbete för att få fler elever att gå eller cykla till skolan. Ökad fysisk 

aktivitet och rörelserikedom under hela skoldagen förbättrar hälsan, 

skolresultat och arbetsklimat i klassrummet. 

 

-om tillägg av uppdrag under ökad likvärdighet: Att bidra till arbetet med 

Umeå växer tryggt och säkert.  

 

-om tillägg under delaktighet och inflytande, sida 2: 

Kommunens elevskyddsombud ska erbjudas en utbildning av hög kvalité 
där likvärdigheten skolor emellan säkerställs. 
 

-att flytta 1.2. Effektivisera lokalutnyttjandet till avsnittet ”Ekonomi”. 
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Styrkort 2021 

Att godkänna förslag till styrkort 2021 med följande tillägg och ändringar: 

 

-att målvärdet för 13.2.3 avseende förskola ”Föräldrar (barn) och elever 

som upplever att skolarbetet är stimulerande” ska höjas till 8,6. 

 

-att KF-mål 9 ”Umeå kommun ska ha heltid och tillsvidareanställning som 

norm” för samtliga målvärden (9.1.1, 9.1.2 och 9.1.3) ska tas bort och 

istället kompletteras när det är klart i den kommungemensamma 

processen.  

 

 

Budget 2021 

Att godkänna förslag till budget per verksamhet 2021 

 

Att fastställa det generella tillägget till liten skola i mindre tätort till 167,5 

tkr per skola och år 

 

Att fastställa tillägg för mycket liten skola i mindre tätort till 410 tkr för 

Överboda skola, 530 tkr för Botsmarks skola, 167,5 tkr för Sörmjöle skola 

och 741 tkr för Rödåsels skola för 2020 

 

Att fastställa grundbeloppet i tilldelningen till grundskolan 38 935 kr per 

elev och år avseende faktor 1,0  

 

Att fastställa ”differentierad kompletterande ersättning” avseende faktor 

1,0 för nyanlända elever i reguljär klass till 55 582 kr per elev och år  

 

Att fastställa den kompletterande delen för nyanlända elever i reguljär 

klass gällande studiehandledning till 36 204 kr per elev och år avseende 

faktor 1,0  

 

Att fastställa grundbeloppet till fritidshem till 25 787 kr per barn och år 

avseende faktor 1,0 
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Protokollsanteckning 

Nasteho Lander (V): 

Vänsterpartiet lägger ner sin röst avseende tjänsteskrivelsens 

budgetförslag med anledning av att Kommunfullmäktiges sammanträdet i 

november ställts in p g a den ökade smittspridningen i Umeå. 

Vänsterpartiet hade annars yrkat att nämnden begär att 

kommunfullmäktige ger ett tilläggsanslag på 23 miljoner kronor för att 

säkra omfattningen och kvalitén för nämndens ansvarsområden 

budgetåret 2021, samt tar 15 – barnsmålet i beaktning.  

 

Ärendebeskrivning 

I förslag till uppdragsplan 2021, behålls uppdrag från 2020 som är delvis 

eller inte genomförda. Genomförda uppdrag har strukits. Uppdragsplanen 

har uppdaterats med kommunfullmäktiges (KF) uppdrag för 2021 som 

riktas till nämnden. Dessa är tio till antalet jämfört med 2020 års KF 

uppdrag som var 14. 

 

Vidare har styrkortet uppdaterats och anpassats till 2021 års KF mål som är 

12 till antalet jämfört med 2020 års KF mål som var 17. 

Beslutsunderlag 

Bilaga 1: FGN förslag uppdragsplan 2021  

Bilaga 2: FGN budgetförslag 2021  

Bilaga 3: FGN förslag styrkort 2021 

Beredningsansvariga 

Marcus Bystedt, tf ekonomichef 

Maria Runarsdotter, kanslichef 

 

 
Budget 2021 
 

Yrkanden budget 2021 
 
Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Moderaterna, Liberalerna, Centerpartiet 
och Kristdemokraterna för bifall till tjänsteskrivelsens förslag.  
 
Vänsterpartiet lägger ner sin röst. Se protokollsanteckning. 
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Propositionsordning 

Ordföranden prövar tjänsteskrivelsens förslag till budget, bifall mot avslag, 

och finner att nämnden beslutar att bifalla föreslagen budget.  

  

 
 
Uppdragsplan och styrkort 2021 
 

Yrkanden uppdragsplan och styrkort 2021 

 

Socialdemokraterna och Miljöpartiet för: 

 

1. att uppdrag H omformuleras till: Utreda hur kommungemensamma 

resursklasser ska organiseras avseende behov av antalet klasser, 

lokaler och omfattning. Upprätta samtidigt en plan för att anpassa 

lärmiljöerna efter barn med särskilda behov, med särskilt fokus på 

NPF. 

 

2. att uppdrag N inte ska strykas då det inte är slutfört. 

 

3. tillägg av uppdrag under inre kvalitet: Att i samarbete med 

gymnasie- och vuxenutbildningen säkerställa att verksamhetens 

långsiktiga behov av utbildade barnskötare tillgodoses. 

 

4. att under rubriken hållbarhet lägga till brödtexten: Grundskolan ska 

ha ett aktivt arbete för att få fler elever att gå eller cykla till skolan. 

Ökad fysisk aktivitet och rörelserikedom under hela skoldagen 

förbättrar hälsan, skolresultat och arbetsklimat i klassrummet. 

 

5. att målvärdet för 13.2.3 avseende förskola ”Föräldrar (barn) och 

elever som upplever att skolarbetet är stimulerande” ska höjas till 

8,6. 

 

6. Att KF-mål 9 ”Umeå kommun ska ha heltid och tillsvidareanställning 

som norm för samtliga målvärden (9.1.1, 9.1.2 och 9.1.3) ska tas 
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bort och istället kompletteras när det är klart i den 

kommungemensamma processen.  

 

Liberalerna, Vänsterpartiet, Centerpartiet, Socialdemokraterna och 

Miljöpartiet för bifall till yrkandet. 

 

Moderaterna och Kristdemokraterna för bifall till punkt 1, 3, 5 och 6 i 

yrkandet och avslag till punkt 2 och 4.  

 

Propositionsordning 

Ordföranden prövar Socialdemokraternas och Miljöpartiets yrkande, bifall 

mot avslag, och finner att nämnden bifaller yrkandet. 

 

 

Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet för: 

 

-tillägg av uppdrag under ökad likvärdighet: Att bidra till arbetet med 

Umeå växer tryggt och säkert.  

 

Moderaterna, Liberalerna, Centerpartiet, Socialdemokraterna, Miljöpartiet 

och Vänsterpartiet för bifall till yrkandet.  

 

Propositionsordning 

Ordföranden prövar Socialdemokraternas, Miljöpartiets och 

Vänsterpartiets yrkande, bifall mot avslag, och finner att nämnden bifaller 

yrkandet.  

 

 

Vänsterpartiet för: 

 

1. tillägg under delaktighet och inflytande, sida 2: 

Kommunens elevskyddsombud ska erbjudas en utbildning av hög 
kvalité där likvärdigheten skolor emellan säkerställs. 

 

2. tillägg under inkludering, jämställdhet och mångfald, sida 5: 

Utreda hur vi kan öka trivseln och tryggheten för elever i 
grundsärskola. 
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3. Att följande stycke stryks från uppdragsplanen: 

”Lokaleffektivisering ska ske ur ett verksamhetsperspektiv med 

målet att åstadkomma långsiktigt hållbar kompetens- och 

resurshantering som motsvarar skollagstiftningens krav på 

huvudmannen. Genom att arbeta med lokaleffektivisering minskas 

behovet av tillkommande lokaler vilket ökar möjligheterna till ökade 

driftramar från kommunfullmäktige.” 

 
 

Socialdemokraterna och Miljöpartiet för bifall till punkt 1 och avslag till 

punkt 2.  

 

Centerpartiet, Liberalerna, Moderaterna och Kristdemokraterna för avslag 

till Vänsterpartiets yrkande.  

 

Propositionsordning 

Ordföranden prövar Vänsterpartiets yrkande punkt 1, bifall mot avslag, och 

finner att nämnden bifaller yrkandet punkt 1. 

 

Ordföranden prövar vidare Vänsterpartiets yrkande punkt 2, avslag mot 

bifall, och finner att nämnden beslutar att avslå yrkandet punkt 2. 

 

Ordföranden prövar Vänsterpartiets yrkande punkt 3, avslag mot bifall, och 

finner att nämnden beslutar att avslå yrkandet punkt 3. 

 

Reservation 

Vänsterpartiet reserverar sig mot besluten att avslå punkt 2 och 3 till 

förmån för eget yrkande. 

 

 

Moderaterna för: 

 

1. att förvaltningen ges i uppdrag att införa ett obligatoriskt och aktivt 

skolval i Umeå kommun. 

 

2. att förvaltningen ges i uppdrag att utreda och kartlägga förekomsten 

av hot, våld och hedersförtryck i Umeås grundskolor. 



Sida 12 av 23 

Umeå kommun Sammanträdesprotokoll 

För- och grundskolenämnden 2020-11-26 

 
 

    
Justerares sign:  Utdraget bestyrks: 

 

 

3. att förvaltningen ges i uppdrag att verka och uppmuntra grundskolor 

i Umeå kommun att ansöka om att delta i försöksverksamhet med 

betyg från årskurs 4. 

 

Vänsterpartiet, Socialdemokraterna och Miljöpartiet för avslag till 

Moderaternas yrkande.  

 

Liberalerna och Centerpartiet för bifall till Moderaternas yrkande. 

 

Kristdemokraterna för bifall till punkt 1 och 2 samt avslag till punkt 3. 

 

Propositionsordning 

Ordföranden prövar Moderaternas yrkande, avslag mot bifall, och finner 

att nämnden beslutar att avslå yrkandet.  

 

Reservation 

Moderaterna till förmån för eget yrkande.  

Centerpartiet, Liberalerna och Kristdemokraterna reserverar sig mot 

beslutet. 

 

Liberalerna för: 

Sid 2, Mål 

13.2 ”Andel elever behöriga till gymnasiet ska öka till 92 % behöriga 

år 2025” stryks som mål. Övergår till resultatmått i styrkortet 

Föreslaget borttaget mål ”Elevfrånvaron” ska minska ska vara ett mål 

 

 

Sid 2 Attraktiv utbildning 

Första textstycket kompletteras (fet stil föreslaget tillägg) 

Vi vill att Umeå kommuns förskolor och grundskolor skall vara det 

naturliga valet för barn, elever och föräldrar. Verksamheten ska där 

utmärkas av aktiv utveckling och hög kvalitet, där lärdomar även kan tas 

från fristående skolor. 
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Sid 2, under stycket Hållbarhet. 

Texten ändras gällande meningen ”Perspektivet ungas hälsa ska beaktas 

prioriteras.” 

 

Sid 3, Mål 

1.1 ”Andelen barn och elever i kommunala enheter ska bibehållas” stryks 

som mål. Övergår till resultatmått i styrkortet. 

1.2 . ”Effektivisera lokalutnyttjandet”. Flyttas till avsnittet ”Ekonomi”. 

Föreslaget borttaget mål ”Ungas hälsa 13–16 år ska förbättras” ska vara 

ett mål. 

 

Sid 4, andra textstycket 

”Undervisning i särskilda skolor, i specialklasser eller avdelningar inom 

en viss skola på varaktig basis ska vara en undantagslösning. 

Huvudinriktning när det gäller särskola mm ska vara inkludering.” 

Ersätts med: 

Undervisning i särskilda skolor, i specialklasser eller avdelningar inom 

en viss skola på varaktig basis ska bibehållas där så befinns mest 

lämpligt. Huvudinriktning när det gäller särskola mm ska vara att 

anpassa undervisningen efter varje elevs behov och inte med automatik 

innebära inkludering. 

 

Sid 9, Mål 

”1.2. Effektivisera lokalutnyttjandet” ska ligga under avsnittet ”Ekonomi”. 

 

Styrkort: 

Mål 13.2 stryks och övergår till resultatmått i styrkortet.  

Mål 1.1 stryks och övergår till resultatmått i styrkortet. 

”Elevfrånvaron ska minska” ska redovisas som ett mål för FGN i styrkortet. 

”Ungas hälsa 13-16 år ska förbättras” ska redovisas som ett mål för FGN i 

styrkortet. 
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Centerpartiet, Moderaterna, Liberalerna och Kristdemokraterna för bifall 

till Liberalernas yrkande.  

Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet för bifall till yrkandet 

avseende ”1.2. Effektivisera lokalutnyttjandet ska ligga under avsnittet 

”Ekonomi”  

Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet för avslag till övriga 

delar i yrkandet.  

 

Propositionsordning 

Ordföranden prövar Liberalernas yrkande att flytta 1.2. Effektivisera 

lokalutnyttjandet till avsnittet ”Ekonomi”, bifall mot avslag, och finner att 

nämnden beslutar att bifalla detta yrkande. 

 

Ordföranden prövar vidare Liberalernas övriga yrkanden, avslag mot bifall, 

och finner att nämnden beslutar att avslå samtliga övriga yrkanden. 

 

Reservation 

Liberalerna till förmån för eget yrkande. 

 

 

Miljöpartiet för: 

 

Stryk, sida 1: Barnkonventionen som är FN:s konvention om barns 

mänskliga rättigheter blev svensk lag från och med den 1 januari 2020. 

 

Stryk, sida 2: ” (artikel 12 i FN:s barnkonvention). Barns och elevers 

delaktighet och inflytande i sitt lärande och i sina arbetsmiljöer ska därför 

stärkas liksom förmågan att uttrycka sin åsikt, göra egna val och fatta 

självständiga beslut.” 

 

Stryk, sida 3 (i näst sista stycket): Vi tar tillvara de goda förutsättningarna 

som finns i Umeå kommun och ger barn och elever bästa möjliga start i det 

livslånga lärandet. 
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Ändra detta (sida 2) ...  

I alla verksamheter och i all undervisning ska arbetet med lärande för 

hållbar utveckling och De globala målen inkluderas. Förskolans och skolans 

arbete med De globala målen förutsätter ett medvetet arbete på varje 

enhet i frågor som gäller hållbarhetsfrågor t e x demokrati, mänskliga 

rättigheter och miljö utifrån läroplanernas övergripande mål och riktlinjer. 

Barn, elever och personal ska ges möjlighet att bidra till att en hållbar 

utveckling blir verklighet. Perspektivet ungas hälsa ska beaktas. Det 

handlar framförallt om upplevelse av stress, otrygghet och kränkande 

behandling. Förskolor och skolors arbete med De globala målen ska för 

barn och elever vara synliggjorda genom lärande och aktiva handlingar på 

enheten. 

 

...till detta: 

Förskolor och skolor ska arbeta med hållbar utveckling och De globala 

målen. Barn och elever ska lära sig om dessa frågor genom undervisning 

såväl som aktiva handlingar.  

 

 

Moderaterna, Centerpartiet och Vänsterpartiet för avslag på Miljöpartiets 

yrkande.  

 

Miljöpartiet och Socialdemokraterna för bifall till yrkandet.  

 

Liberalerna för bifall till: Stryk, sida 1: Barnkonventionen som är FN:s 

konvention om barns mänskliga rättigheter blev svensk lag från och med 

den 1 januari 2020.  

 

Liberalerna för avslag till övriga yrkanden. 

 

Propositionsordning 

Ordföranden prövar Miljöpartiets yrkande, bifall mot avslag, och finner att 

nämnden beslutar att avslå yrkandet.  
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§ 87 

Diarienr: SK-2020/00595 

Kvalitetsrapport huvudmannanivå - förskola, 

grundskola, grundsärskola, förskoleklass, fritidshem 

Beslut 

För- och grundskolenämnden beslutar 

- att nämnden har tagit del av rapport om kvalitet- och 
måluppfyllelse läsåret 2019/20 och utvecklingsområden 2020/2021 
avseende förskola, annan pedagogisk verksamhet, grundskola, 
grundsärskola, förskoleklass, fritidshem i Umeå kommun 

Ärendebeskrivning 

Varje huvudman inom skolväsendet ska på huvudmannanivå systematiskt 

och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen inom 

förskolan och skolan. Utifrån detta uppdrag upprättas årligen en 

kvalitetsrapport för förskola, annan pedagogisk verksamhet, grundskola, 

grundsärskola, förskoleklass. Rapporten ska lyfta fram orsaker till framgång 

och problem samt identifiera och prioritera utvecklingsområden utifrån 

nationella mål.  

Huvudmannarapporten baserar sig på enheternas kvalitetsrapporter, 
kvalitetsdialoger och andra relevanta underlag. 
 
Måluppfyllelse 

Förskola 

Förskolor håller genomgående en god kvalitet. Likvärdigheten mellan 

kommunens förskolor har ökat – lägsta nivån har höjts. Alla förskolor har 

tagit ytterligare steg mot att utbildningen utgår från, och styrs av den 

reviderade läroplanen Lpfö 18. Barnen får i hög grad den omsorg och 

utbildning de har rätt till utifrån skollag och läroplan. Ytterligare insatser 

behövs som säkerställer ett språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt i 

alla förskolor och rektors ledarskap behöver stärkas ytterligare. Flertalet 

förskolor är inte nöjda med samverkan med förskoleklassen, skolan och 

fritidshemmet, varken när det gäller utbyte av kunskaper och erfarenheter 

eller övergången när barn slutar i förskolan och ska börja skolan. 
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Annan pedagogisk verksamhet 

Ny organisation med en enhetschef och gruppering av dagbarnvårdare som 

samarbetar kommer på sikt leda till större likvärdighet i omsorg och 

pedagogisk verksamhet för de barn som deltar. Barns behov och 

önskningar kan tillgodoses i hög grad i den lilla grupp som de flesta 

dagbarnvårdarna arbetar med. Dagbarnvårdarnas jämställdhetsarbete i 

behöver utvecklas ytterligare. Omsorg på obekväm tid kommer att ha ett 

systematiskt kvalitetsarbete från och med höstterminen 2020. 

Förskoleklass, grundskola, grundsärskola och fritidshem 

I alla fyra verksamhetsformer präglas verksamheten av trygghet och ett 

tydligt fokus på att öka elevernas lärande och möjlighet att utvecklas så 

långt som möjligt. Förskoleklassen har god måluppfyllelse och har haft det 

över tid. Förmågan att anpassa undervisningen efter elevernas behov är 

verksamhetens främsta kvalitet. Anpassningar som försvåras i de 

förskoleklasser där tidigare fungerande rutiner för övergångar mellan 

förskola och förskoleklass utmanas av att antalet överlämnande förskolor 

ökat.  

 

Grundskolan håller generellt hög kvalitet när det gäller måluppfyllelsen och 

har jämfört med kommungruppen större städer högst andel elever i åk 9 

som blir behöriga till gymnasiet. Trots att behörigheten till gymnasiet 

generellt sett är god finns det en grupp av elever med väldigt låg 

behörighet, elever med utländsk bakgrund födda utomlands. Pojkarnas 

studieresultat har stigit rejält de senaste fem åren och när det gäller att bli 

godkänd står de sig väl jämfört med flickorna. Men när det gäller 

medelbetygspoängen presterar flickorna fortsatt betydligt bättre än 

pojkarna. Det finns därmed en fortsatt utmaning med att få pojkar att 

anstränga sig för att nå sin fulla potential. En utmaning som skolor börjat 

angripa genom att fokusera på pluggkulturen. I grundsärskolan har det 

kollegiala lärande lett till utvecklade undervisningsstrategier som hjälpt 

eleverna att nå målen, få en fördjupad läsförståelse, bli mer 

kommunikativa, mer delaktiga och ta ett större ansvar för sitt lärande. 

Måluppfyllelsen för elever som är integrerade inom grundskolan är oklar 

då det finns brister i uppföljningen. Kvalitén på fritidshemmen är generellt 

hög. Eleverna trivs, har kompisar och upplevelse av delaktighet samt 

möjlighet att påverka har ökat i fritidshemmet för alla åldrar. 
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Fritidshemmen brottas med att skapa förutsättningar för att eleverna ska 

få möjlighet till rekreation och uppleva lugn och ro. En utmaning för 

fritidshemmet är även att pojkarna är mindre nöjda med möjligheten att 

påverka och upplever i mindre omfattning att de får göra aktiviteter som är 

nya för dem. När det gäller flickor handlar utmaningen främst om att 

trivseln minskar med stigande ålder.  

 

Utvecklingsområden 2020–21 

Förskola, Annan pedagogisk verksamhet, Förskoleklass, Grundskola, Grund-

särskola, Fritidshem: 

 

1. Pedagogiskt ledarskap 
Syfte: Barn och elever ska uppleva lärande och lärmiljöer som 

kreativa, stimulerande, utmanande och av hög kvalitet. 

Undervisningen ska präglas att ett gott pedagogiskt ledarskap och 

bygga på beprövad erfarenhet och aktuell forskning inom förskolan 

och skolan. 

2. Nyanländas och flerspråkiga barn och elevers lärande 
Syfte: Nyanlända och flerspråkiga barn- och elever ska möta 

undervisning som är språk- och kunskapsutvecklande. Alla 

nyanlända och flerspråkiga barn och elever ska möta anpassningar i 

undervisningen utifrån konstaterade behov. 

3. Elevhälsoarbetets organisation och roller 
Syfte: Undervisning i särskilda skolor, i specialklasser eller 

avdelningar inom en viss skola eller förskola på varaktig basis ska 

vara en undantagslösning. Huvudinriktning ska vara inkludering. 

Inom verksamheterna ska undervisningen och elevhälsans 

verksamhet utformas på ett sådant sätt att barn och elever får det 

särskilda stöd och den hjälp de behöver.  

4. Övergång och samverkan 
Syfte: Genom samverkan och bra rutiner kan barn och elever ges en 

trygg och bra övergång mellan och inom olika skolformer. Förskola, 

förskoleklass, skola och fritidshem ska samverka på ett 

förtroendefullt sätt med varandra för att stödja barnens utveckling 

och lärande i ett långsiktigt perspektiv. 
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Beslutsunderlag 

Bilaga 1: Huvudmannens kvalitetsrapport, Kvalitet- och måluppfyllelse 

läsåret 2019/20. Förskola, Annan pedagogisk verksamhet, Förskoleklass, 

Grundskola, Grundsärskola, Fritidshem i Umeå kommun 

Beredningsansvariga 

Pian Rosell 

Fredrik Strandgren  
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§ 88 
Diarienr: SK-2020/00119 

Delegationsbeslut och anmälningsärenden - För- 

och grundskolenämnden 2020-11-26 

Beslut 

För- och grundskolenämnden beslutar att godkänna redovisningen av 

delegationsbeslut och anmälningsärenden. 

Ärendebeskrivning 

Inför för- och grundskolenämndens sammanträde 2020-11-26 redovisas 

anmälda delegationsbeslut och anmälningsärenden som ska delges 

nämnden.  

Beslutsunderlag 

Bilaga – Sammanställning av delegationsbeslut och anmälningsärenden, 

upprättad vid tidpunkt för kallelsens utskick. 

Beredningsansvarig 

Annelie Holmlund, nämndsekreterare 
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Informationsärenden 
 

§ 89 

Diarienr: SK-2020/00093 

Utbildningsdirektören informerar 
 

Christopher Granberg, biträdande utbildningsdirektör för grundskolan, 

informerar om Coronaläget i länet.  

 

Det råder en hög allmän smitta och avstämning sker regelbundet med 

Region Västerbotten och med länets smittskyddsläkare. De striktare 

restriktionerna har förlängts till den 13 december. Det finns signaler som 

tyder på att man kan förlänga perioden ytterligare med striktare 

restriktioner i länet.  

 

Smittskyddsenheten beskriver att den allmänna smittspridningen i nuläget 

framförallt sker på arbetsplatser och i hemmen och i olika sociala 

sammanhang. Det finns tydliga rutiner och rekommendationer som är 

framtagna för nämndens verksamhetsområden.  

 

Skyddstopp infördes vid en av kommunens förskolor med anledning av 

omfattande smittspridning bland personalen. Skyddsstoppet hävdes dagen 

efter. 

 

Daniel Nordgren, biträdande utbildningsdirektör för förskolan, informerar 

om att förskolan Stråken, som befinner sig i tillfälliga lokaler, kommer 

upphöra med sin verksamhet v. 27 2021. Lokalerna kommer nyttjas av 

Sjöfruskolan F-6 som har ett ökande elevantal from ht 2021. De barn som 

har plats vid Stråkens förskola erbjuds plats vid andra förskolor inom 

närområdet. Vid årsskiftet 2022/2023 planeras en ny 6 avdelningsförskola 

(Kålmasken) att stå klar på nya området Tomtebogård. Processen pågår 

med att få tillstånd en stadigvarande lösning för Sjöfruskolan F-6 med en 

befintlig utbyggnad av lokalerna. 
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Ordföranden informerar från möte med Hållbarhetsutskottet där presidiet 

och utbildningsdirektören redovisade nämndens arbete med 

hållbarhetsfrågor. 
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§ 90 
Diarienr: SK-2020/00093 

Skolstruktur F-6 
 

Gunnar Olofsson och Michael Lindgren informerar om den genomförda 

utredningen gällande Skolstruktur F-6.  

 

Risk- och konsekvensanalys är gjord och alternativa förslag och lösningar 

presenteras.  

 

Underlaget kommer att kommunicera publikt inom kort.  

 

 

 


