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§ 1 
 
Tid och plats för justering av protokollet 
 
Beslutas att protokollet justeras 2007-02-12 på 
förvaltningskontoret. 
 
 
 
 
 
 
§ 2 
 
Val av justerare 
 
Beslutas att utse Allan Myrtenkvist (s) att tillsammans med 
ordföranden justera protokollet. 
 
 
 
 
 
 
§ 3 
 
Presentation av Bildningsnämnden 
 
Ordföranden hälsar de nya ledamöterna i Bildningsnämnden 
välkomna. 
 
Ledamöterna och ledningsgruppen presenterar sig.  
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§ 4 
 
Utvärdering av Kulturskolan, dnr 47.06/613 
 
Bildningsnämnden behandlade ärendet 2006-12-19, § 99 och 
förvaltningschefen och rektor för Kulturskolan fick i uppdrag att 
till dagens sammanträde ge förslag på hur utvärderingen kan 
genomföras. 
 
Utvärderingens syfte är att ge en bild av om Kulturskolans 
verksamhet satt spår och i så fall vilka. 
 
Örebro Universitet pedagogiska institutionen är intresserade av 
att göra utvärderingen och har lämnat en modellbeskrivning av 
hur de tänkt genomföra utvärderingen samt kostnad för detta. 
 
Modellbeskrivning av utvärderingen 
Del I: Bakgrund 
Den första delen av utvärderingen är en beskrivning av Kultur-
skolan och innehåller 
- en historisk beskrivning av Kulturskolan i Hällefors utifrån 

styrdokument såsom nationella och lokala mål 
- en sammanfattning av tidigare utvärderingar 
- en beskrivning av innebörden i kultur utifrån lokala texter 
- styrgrupp (t ex lärare och rektorer), vars uppgift är att 

reflektera över bakgrunden och i samråd med utvärderarna 
precisera frågeställningar till del II. 

Kostnad för del I är 29 000 kronor 
 

Del II: Beskrivning av nuvarande verksamhet 
Den andra delen är aktörsorienterad och innehåller olika bilder 
av kulturskolan. Den kan omfatta en eller flera av nedanstående 
delar 
- enkät – som ger en bild av Kulturskolans nuvarande 

verksamhet med statistik över data såsom t ex elevantal, 
utbud av aktiviteter m m 

- lokala arbetsplaner och utvärderingar 
- intervjuer med elever – 3 fokusgrupper om 4 eller 6 elever 

vardera. En fokusgrupp utses av elevrådet, en annan av 
lärare på grundskolan, en tredje av lärare på Kulturskolan. 
Det är en fördel om intervjuerna kan föregås av observa-
tioner 

- intervjuer med föräldrar 
- intervjuer med lärare i Kulturskolan – en fokusgrupp om 3 – 

5 personer 
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forts. § 4 
 
- intervjuer med lärare i grundskolan – en fokusgrupp om 3-5 

personer. Målgrupp för intervjuerna är lärare som  
- representerar den obligatoriska delen, den frivilliga samt 

fritidsklubben 
- intervjuer med politiker 
Kostnad för del II är 56 600 kronor. 
 
Del III: Diskussion och förslag  
Den tredje delen innehåller en diskussion som följer upp 
aspekter som tagits upp i del I och del II. Diskussionerna 
innehåller också frågeställningar och ställningstaganden som 
påverkar Kulturskolan fortsatta utformning. 

 
Del IV: Reflektioner över utvärderingens resultat. 
En grupp reflekterar över utvärderingens resultat.  
 
Kostnaden för del III och IV är 44 000 kronor. 
 
Sammantaget kostar genomförandet av hela utvärderingen 
129 600 kronor. 
 
Förvaltningschefen föreslår Bildningsnämnden besluta 
 
att som ett första led i utvärderingen beslutas att del I genom- 
     förs.   
 
Olle Samuelsson (c) yrkar på ett beslut om samtliga IV delar.  
 
Ordföranden ställer de båda förslagen mot varandra och finner  
att förvaltningschefens förslag är i majoritet. 
 
Christer Nordh (v) yrkar bifall till förvaltningschefens förslag. 
 
Bildningsnämnden beslutar enligt förvaltningschefens förslag. 
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 § 5 
 
Översyn av förskole- och familjedaghemsverksamheten i 
Hällefors kommun, dnr 9.07/710 
 
Bildningsnämnden beslutade 2006-01-31, § 4 
 
att uppdra till Bildningsförvaltningen att göra en översyn av  
     förskoleverksamheten i kommunen. 
 
Extern utredare fick i uppdraget att genomlysa förskole- och 
familjedaghemsverksamheten i kommunen. 
Utredningsmaterialet överlämnades 2006-12-19 till Bildnings-
nämnden för ställningstagande.  
 
Förvaltningschefen föreslår Bildningsnämnden besluta  
 
att en effektivisering vid förskolor och familjedaghem är   
     nödvändig 
 
att som mått på arbetsbelastningen skall volymtimmar användas  
     enligt den definition som utredningen använder, dvs. ca 200  
     barntimmar/personal och vecka på förskolorna och 170 barn-    
     timmar/personal och vecka på familjedaghemmen.    
     Måtten utgår från beräknad och ej verklig vistelsetid. 
 
att en utveckling av det systematiska kvalitetsarbetet är  
     nödvändigt 
 
att tid för planering och utvärdering samt kompetensutveckling  
     skall tillgodoses 

 
att vid varje avdelning eller alternativt varje förskola bör det  
     finnas en person med utvecklingsansvar 

 
att Hällefors kommun har f.n. inga resurser för nattbarnomsorg 

 
att förvaltningen får i uppdrag att vid nästa sammanträde  
     redovisa planerad organisation 
 

    att den nya organisationen ska vara genomförd 2007-08-31 
 

Förutom förvaltningschefens förslag, föreslår ordföranden 
följande tillägg   
 
att sparmålet är 3 miljoner kronor i verksamheten  

 
    Bildningsnämnden beslutar enligt ovanstående förslag.  
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§ 6 
 
Val av ledamöter till olika arbetsgrupper, dnr 10.07/600 
 
Ordföranden föreslår följande ledamöter till nedanstående 
arbetsgrupper: 
 
Bildningsnämndens kontaktgrupp
En ledamot från varje parti. Bestäms av partierna. 
 
Mat- och folkhälsorådet 
Ordförande Allan Myrtenkvist (s) samt Margurite Wase (hob)  
 
Kommunala Handikapprådet
Carina Gustafsson (s)   
 
Gymnasieskolans framtidsgrupp
Ritha Sörling (s), Kenth W Johansson (m) samt Christer Nord (v) 
 
Intagningsnämnden
Birger Antonsson (s) utses som observatör 
 
Brottsförebyggande rådet
Ritha Sörling (s) 
 
Måldokumentets arbetsgrupp 
Ritha Sörling (s), Kenth W Johansson samt Siv Ighe (v) 
 
Bildningsnämnden beslutar enligt ovanstående förslag. 
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§ 7 
 
Programmål för Specialutformat program närliggande 
samhällsvetenskapligt program med idrott- och hälsoprofil, 
dnr 11.07/612 

     
Det specialutformade programmet syftar till en på humaniora 
och samhällsvetenskap grundad kunskap om människors villkor 
och verksamhet. Programmet syftar även till att utveckla 
redskap att formulera, analysera och lösa problem inom flera 
ämnesområden. Ett ytterligare syfte är att utveckla förmågan att 
förstå sambanden mellan ekonomi, humaniora och 
samhällsvetenskap och andra vetenskaper. Det specialutformade 
programmet förbereder främst för vidare studier, men ger även 
grundläggande kunskaper för arbete med idrott och hälsa även 
inom det pedagogiska yrkesområdet. 
 
Programmets karaktär och uppbyggnad 
Intresset för människan och hennes verksamhet är central för det 
specialutformade programmet. Människan som individ och 
samhällsvarelse samt samhällets strukturer, mekanismer och 
konflikter är centrala studieobjekt i utbildningen. I utbildningen 
övas förmågan att finna och analysera samband, att formulera 
problem och föreslå lösningar. Att tolka, förstå och förklara är 
viktiga aktiviteter i utbildningen. 

Det specialutformade programmet erbjuder en bred utbildning 
som ger kunskaper inom många skilda områden och beredskap 
att inhämta ny kunskap inom det humanistiska, 
språkvetenskapliga och samhällsvetenskapliga området och 
utgör en grund för studier i högskolan. 

Att utveckla ett vetenskapligt förhållningssätt är en viktig del av 
utbildningen. Utmärkande för human- och 
samhällsvetenskaperna är att deras kunskapsområde ständigt 
omprövas och tolkas på nytt mot bakgrund av nya erfarenheter. 
Olika frågeställningar har gett upphov till skilda 
vetenskapstraditioner och forskningsmetoder. Central är 
förmågan att anlägga ett historiskt och internationellt perspektiv. 
De historiska kunskaperna ger delaktighet i kulturarvet och 
bidrar till förståelse av nutiden och handlingsberedskap inför 
framtiden. Genom läsning av litteratur ökar kännedomen om 
människors liv och tänkande från skilda tider och i olika 
kulturer. Kunskaper i matematik är nödvändiga för att studierna  
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i framför allt naturkunskap, ekonomi och samhällskunskap skall 
bli meningsfulla.  

Kunskaper i utbildningens gemensamma karaktärsämnen 
används ofta i sammanhang där förmågan att samarbeta och att 
uttrycka sig i tal och skrift är av stor vikt. Språk och text intar en 
särskild ställning i utbildningen. Språket är ett redskap för 
kommunikation men också för reflektion och lärande. För 
human- och samhällsvetenskaperna utgör vanligen texter av 
olika slag det stoff genom vilken människan och hennes 
verksamhet undersöks, men även andra källor, exempelvis 
undersökningar och intervjuer, används. Att utveckla sitt språk 
mot allt större klarhet underlättar begreppsförståelsen och den 
analytiska förmågan och är en god förberedelse för ett mer 
vetenskapligt sätt att tänka och arbeta. Förmågan att använda 
svenska språket utvecklas inom utbildningens alla ämnen. 

Kontakterna med andra länder och kulturer ökar, bland annat 
som en följd av den snabba utvecklingen inom 
informationstekniken. Inom de humanistiska och 
samhällsvetenskapliga sektorerna är användningen av 
informationsteknik mycket utbredd. Utbildningen ger god vana 
att använda informationstekniken som ett verktyg för lärande, 
kommunikation och informationssökning. 

Miljö- och resursfrågor är en viktig del i utbildningen. Insikter i 
sådana frågor utvecklas på ett naturligt sätt under studierna. 
Detta bidrar till att skapa en samlad förståelse av dessa frågor 
och för hur miljöfrågor kan lösas genom samverkan mellan olika 
discipliner inom naturvetenskap, samhällsvetenskap och 
humaniora. 
Det specialutformade programmets idrott- och hälsoprofil syftar 
till att ge grundläggande kunskaper för arbete inom idrott och 
hälsa även inom det pedagogiska yrkesområdet. För att ge insikt 
i arbetslivets villkor och därmed konkretisera utbildningen är 
delar av kurserna förlagda till olika arbetsplatser. Utbildningen i 
skolan och den arbetsförlagda delen bildar tillsammans en 
helhet. 
 
Karaktäristiskt för profilen är dess tvärvetenskapliga innehåll 
med idrotts- och hälsoperspektiv. I utbildningen integreras 
ämnen som pedagogik, psykologi och sociologi. Inom den del 
av utbildningen som gäller pedagogiskt arbete fokuseras arbete 
tillsammans med barn, ungdomar och andra grupper samt 
förståelse av pedagogiska verksamheter inom idrott och hälsa.  
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Förmåga att organisera och leda för att bidra till individens 
lärande och utveckling är central. 
 
Relationer i grupper mellan ledare och deltagare och mellan 
styrd och spontan verksamhet uppmärksammas i utbildningen, 
liksom det pedagogiska ledarskapets betydelse och utveckling 
av den kommunikativa förmågan. 
Inom profilen utvecklas kunskap och reflektion över hur 
samhällsutvecklingen påverkar synsättet på hälsa och 
livskvalitet; värdet av friluftsliv och att vistas i naturen under 
olika årstider betonas.  
 
Skolans ansvar 
Skolan skall ansvara för att eleverna vid fullföljd utbildning:  
har utvecklat ett intresse för samhällsvetenskapliga 
frågeställningar och kan söka, tolka och analysera information 
samt formulera och lösa problem med hjälp av 
samhällsvetenskapliga metoder,  

• kan tillämpa ett humanistiskt och samhällsvetenskapligt 
arbetssätt vad avser problemlösningsmetodik, modelltänkande, 
textkritik och teorikonstruktion,  

• kan utnyttja begrepp och teoretiska modeller i sitt tänkande och 
inser betydelsen av successiv revidering och utveckling av 
modeller och begrepp,  

• kan anlägga ett historiskt perspektiv på företeelser och skeenden 
i samhället,  

• har kännedom om det mångkulturella samhället och den ökande 
internationaliseringen i världen och följderna av dessa processer 
för samhällsutvecklingen i olika länder och kontinenter,  

• kan använda informationsteknik på ett sätt som stärker 
förståelse, begreppsutveckling och kommunikation samt har 
kunskaper om informationsteknikens möjligheter och problem,  

• kan kommunicera sina kunskaper och erfarenheter i tal och 
skrift samt har tillägnat sig insikter om språket som en väg till 
lärande och begreppsutveckling,  

• kan använda engelska på ett funktionellt sätt i tal och skrift inom 
det samhällsvetenskapliga området och i andra sammanhang,  
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• har fördjupade kunskaper om miljö- och resursfrågor och om 
samspelet mellan miljö, teknik, politik, ekonomi och etik i detta 
sammanhang, 

• har förvärvat en ekologisk grundsyn och har insikt i hur 
samhällsvetenskapliga tillämpningar kan användas för att skapa 
goda levnadsförhållanden och en livskvalitet som är förenlig 
med en hållbar utveckling. 

• kan medverka i planering, ledning och genomförande av 
pedagogiskt ledarskap inom idrott och hälsa för barn, ungdomar 
och andra grupper, 

• kan leda och inspirera andra till idrotts- och hälsoaktiviteter, 
• ha fördjupat sina kunskaper i friluftsliv, 
• har förmåga att diskutera och ta ställning till etiska frågor och 

förhållningssätt inom idrott och hälsa 
 
Skolledningen på Pihlskolan föreslår Bildningsnämnden besluta 
 
att godkänna att programmål för Specialformat program när- 
     liggande samhällsvetenskapligt program med idrott- och  
     hälsoprofil startar från och med höstterminen 2007.        

 
 Bildningsnämnden beslutar enligt förslaget. 
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§ 8 
 
Programmål för specialutformat program närliggande 
naturvetenskapsprogrammet med idrott- och hälsoprofil, 
dnr 12.07/612 

 
Syfte  
Naturvetenskapsprogrammet syftar till en naturvetenskap om 
livets villkor och om sammanhangen i naturen. Programmet 
syftar även till att utveckla förmågan att använda matematik i 
naturvetenskapliga och andra problemställningar. Ett ytterligare 
syfte är att utveckla förmågan att se sambanden mellan 
naturvetenskap och andra vetenskaper. Det specialutformade 
programmet förbereder främst för vidare studier, men ger 
grundläggande kunskaper för arbete med idrott och hälsa även 
inom det pedagogiska yrkesområdet. 
 
Programmets karaktär och uppbyggnad 
Föreställningen att naturen är begriplig är central i 
naturvetenskapsprogrammet. Utveckling inom matematik, 
naturvetenskap och teknik har ett genomgripande sätt att 
förändrat människans världsbild och tillämpningarna av de 
naturvetenskapliga kunskaperna har starkt bidragit 
tillutvecklingen av det moderna samhället. Naturvetenskaperna 
utgör därmed en viktig del av vår kultur. 
 
Det specialutformade programmet ger breda kunskaper och 
beredskap att inhämta nytt vetande inom många skilda områden, 
förutom i de naturvetenskapliga ämnena. Utbildningen utgör en 
grund för främst naturvetenskapliga och tekniska utbildningar i 
högskolan. 
 
Att utveckla ett vetenskapligt förhållningssätt är en viktig del av 
utbildningen. För begreppsutvecklingen är eleverna beroende av 
att se samband, både inom och mellan ämnen och mellan teori 
och verklighet. Kunskapsbildningen bygger därför på en 
växelverkan mellan erfarenhetsbaserad kunskap och teoretiska 
modeller. Modelltänkandet är centralt för alla naturvetenskaper 
men också inom andra verksamhetsområden. I utbildningen 
utvecklas en förståelse av att vår bild av naturvetenskapliga 
fenomen består av modeller, ofta beskrivna med ett matematiskt 
språk. Ett historiskt perspektiv bidrar till att belysa den 
utveckling programmets ämnen genomgått och deras betydelse i 
samhället. 
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Det naturvetenskapliga förhållningssättet utvecklas också i det 
experimentella arbetet. I detta utvecklas förmågan att planera  
och genomföra experiment och fältstudier, göra iakttagelser på 
ett objektivt och systematiskt sätt samt tolka och redovisa 
resultat. Utbildningen skall också ge tillfälle att tillämpa och 
värdera kunskaper, reflektera över egna erfarenheter och över 
fenomen i naturen och samhälle samt träna förmågan att 
argumentera. Att öva kreativitet, initiativförmåga och förmåga 
att lösa problem är väsentliga inslag i utbildningen. En 
samverkan mellan kärnämnen och karaktärsämnen är en 
förutsättning för att utbildningen skall uppfattas som en helhet.  
 
Kunskaper i utbildningens karaktärsämnen används ofta i 
sammanhang där förmåga att samarbeta och att uttrycka sig i tal 
och skrift är av stor vikt. Språket är ett redskap för 
kommunikation men också för reflektion och lärande. Förmåga 
att använda svenska språket utvecklas inom utbildningens alla 
ämnen. Kontakten med andra läder och kulturer ökar, bland 
annat som en följd av den snabba utvecklingen inom 
informationstekniken. Genom studier i engelska läggs en grund 
för samverkan över nationsgränser och en beredskap för studier 
och yrkesliv samt förståelse för andra kulturmönster. 
 
Miljö- och resursfrågor är en viktig del i utbildningen. Insikter i 
sådana frågor utvecklas på ett naturligt sätt i flera av de ämnena 
som ingår i utbildningen. Detta bidrar till att skapa en samlad 
förståelse av dessa frågor och för hur miljöfrågor kan lösas 
genom samverkan mellan olika discipliner inom naturvetenskap, 
samhällsvetenskap och humaniora. 
 
Det specialutformade programmets idrott- och hälsoprofil syftar 
till att ge grundläggande kunskaper för arbete inom idrott och 
hälsa även inom det pedagogiska yrkesområdet. För att ge insikt 
i arbetslivets villkor och därmed konkretisera utbildningen är 
delar av kurserna förlagda till olika arbetsplatser. Utbildningen i 
skolan och den arbetsförlagda delen bildar tillsammans en 
helhet. 
 
Karaktäristiskt för profilen är dess tvärvetenskapliga innehåll 
med idrotts- och hälsoperspektiv. I utbildningen integreras 
ämnen som pedagogik, psykologi och sociologi. Inom den del 
av utbildningen som gäller pedagogiskt arbete fokuseras arbete  
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tillsammans med barn, ungdomar och andra grupper samt 
förståelse av pedagogiska verksamheter inom idrott och hälsa.  
 
Förmåga att organisera och leda för att bidra till individens 
lärande och utveckling är central. 
Relationer i grupper mellan ledare och deltagare och mellan 
styrd och spontan verksamhet uppmärksammas i utbildningen,  
liksom det pedagogiska ledarskapets betydelse och utveckling 
av den kommunikativa förmågan. 
Inom profilen utvecklas kunskap och reflektion över hur 
samhällsutvecklingen påverkar synsättet på hälsa och 
livskvalitet; värdet av friluftsliv och att vistas i naturen under 
olika årstider betonas.  
 
Skolans ansvar 
Skolan skall ansvara för att eleverna vid fullföljd utbildning: 
 

• har fördjupade kunskaper inom naturvetenskap och matematik, 
• har utvecklat sin förmåga till kritiskt tänkande utifrån ett 

naturvetenskapligt förhållningssätt, 
• har förmåga att inhämta ny kunskap och kan sätta sig in i nya 

frågeställningar som gäller naturvetenskap, individ och 
samhälle, 

• har vidgat sin förståelse av naturvetenskapens roll i 
samhällsutvecklingen, såväl i ett historiskt perspektiv som i ett 
framtidsperspektiv, 

• kan tillämpa ett naturvetenskapligt arbetssätt utifrån 
problemlösningsmetodik, modelltänkande, experiment och 
teorikonstruktion, 

• har utvecklat ett intresse för naturvetenskapliga frågeställningar 
och kan analysera, formulera och lösa problem med hjälp av 
naturvetenskapliga metoder, 

• kan använda datorer och informationsteknik på ett sätt som 
stärker förståelse, begreppsutveckling och kommunikation samt 
har kunskaper om informationsteknikens möjligheter och 
problem, 

• kan kommunicera sin kunskap och erfarenhet i tal och skrift 
samt tillägnat sig insikter om språket som en väg till lärande och 
begreppsutveckling, 

• kan använda engelska på ett funktionellt sätt i tal och skrift inom 
det naturvetenskapliga området och i andra sammanhang, 
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• har förvärvat en ekologisk grundsyn och har insikt i hur 

naturvetenskapliga tillämpningar kan användas för att skapa 
goda levnadsförhållanden och en livskvalitet som är förenlig 
med hållbar utveckling, 

• kan medverka i planering, ledning och genomförande av 
pedagogiskt ledarskap inom idrott och hälsa för barn, ungdomar 
och andra grupper, 

• kan leda och inspirera andra till idrotts- och hälsoaktiviteter, 
• ha fördjupat sina kunskaper i friluftsliv, 
• har förmåga att diskutera och ta ställning till etiska frågor och 

förhållningssätt inom idrott och hälsa 
 
Skolledningen på Pihlskolan föreslår Bildningsnämnden besluta 
 
att godkänna att progmmål för Specialformat program närliggande  

naturvetenskapligt program med idrott- och hälsoprofil startar 
från och med höstterminen 2007.  
 

         Bildningsnämnden beslutar enligt förslaget. 
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§ 9 
 
Rapporter och informationer, dnr. 6.07/600 
  
a/ Uppföljning av verkställighet rörande beslut fattade av   
    Bildningsnämnden 
 
Verkställda beslut från 2006-12-19 
§ 71    Översyn av Klockarhagsskolan och elevutvecklingen 6-9 
           (med i utredningen om hur undervisningen i  F- 9 kan  
            organiseras under kommande 5-årsperiod) 
Kvarstående ej verkställda beslut 
2005 
§ 91    Utredningsuppdrag, gymnasieskolan. Arbetet pågår 
2006 
§ 4      Översyn av förskoleverksamheten, pågår 
           Kvalitetskriterierna inom familjedaghemmen ses över. 
§ 21    Christina Johanssons (m) motion om utredning angående    
           system som möjliggör att deltidstaxan kan återinföras  
           inom barnomsorgen, dnr 50.05/710. Bereds i samband  
           med översyn av förskoleverksamheten. 
§ 36    Utvärdering av Kulturskolan 
§ 71    Trafiksituationen vid Snäckeskolan 
            Förprojektering för en skola i centralorten 
§ 74     Se över regler och avgifter inom barnomsorgen 
§ 77     Föreningspolitiskt handlingsprogram 
§ 86     Uppdras till förvaltningschefen att tillsammans med led- 
             ningsgruppen upprätta ett akutprogram gällande flyk-   
             tingverksamheten 
§ 87      Motion om handlingsplan för kooperativ barnomsorg 
             behandlas av nya nämnden 2007 
§ 96      Uppdras till förvaltningen att redovisa nödvändiga åt-   
             gärder för budgetbalans 2008 samt vilka konsekvenser 
             dessa får 
§ 97      Förslag till bemanning av rektorstjänsterna inom F – 5 
§ 99      Utvärdering av Kulturskolan, förvaltningschefen och  
              rektor Kulturskolan arbetar vidare med ärendet 
 
b/ Lägesrapport från Styrgruppen gällande F-9 skola 
5-6 arbetsgrupper håller på att utses med representanter från alla 
skolor som ska vara delaktiga i utredningsarbetet. Föräldra-
informationer kommer att hållas och de fackliga organisa-
tionerna kommer att informeras i Samverkansgruppen. 
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Förslag finns på en särskild organisation för år 6 som innebär att 
man i år 5 förbereder sig på övergången till Klockarhags-skolan.  
 
c/ Lägerverksamhet anordnad av ÖLIF 
Barbro Andersson, folkhälsosamordnare ÖLIF och Marie 
Cesares Olsson, hälsopedagog Folkhälsoteamet, informerar om 
projektet Enjoying life. Projektet vänder sig till överviktiga barn 
och fokuserar på motion och mat för en friskare framtid. 
Sommaren 2006 hölls ett läger i Högfors gamla skola i 5 dagar 
för barn i åldern 10-16 år. Gruppen har fortsatt att träffas i 
hemkommunen i samarbete med Primärvård och Hällefors 
Gymnastikförening. Planer finns att fortsätta projektet till 
sommaren.  
 
d/ Budget 2007 
Alla verksamheter har ett uppdrag att ta fram en internbudget 
med åtgärdsplan på hur, var och när besparingar kan göras. 
Åtgärdsplanen för 2007-2008 ska presenteras på Bildnings-
nämnden 2007-02-27.   
 
e/ Program för Bildningsnämndens heldagsmöte 2007-02-27 
Följande ärenden ska behandlas: 
 
• Kvalitetsarbete och kvalitetsredovisning 
• Projektering F – 9 skola 
• Barn- och elevskyddslagen – likabehandlingsplan  
• Strömstadsmodellen numera ”Föräldraträffen – barn och 

ungdomsstöd i Hällefors  
 
Överenskommes att ett kompendium delas ut till de nya 
ledamöterna innehållande pågående arbeten inom 
Bildningsnämndens verksamhet. 
 
Bildningsnämnden beslutar att godkänna rapporterna och 
informationerna. 
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§ 10 
 
Inbjudningar till seminarium och föreläsning 
 
En inbjudan har kommit till ”Kommunal Skolriksdag” 27 – 28 
mars 2007 på Stockholmsmässan i Älvsjö. Arrangör är Sveriges 
Kommuner och Landsting.  
 
Inbjudan har också kommit från Fortbildarna AB, ”Att våga för-
ändras” och handlar om självförtroende, ärlighet och mod. 
Föreläsare är Jonas Gardell och Mats Trondman. Föreläsningen 
äger rum torsdag 8 februari 2007 kl 13.00 – 15.30 i Örebro. 
 
Ordföranden föreslår  
 
att  till Kommunal Skolriksdag anmäls förvaltningschefen, två  
      rektorer samt tre ledamöter från Bildningsnämnden  
 
att  till föreläsningen ”Att våga förändras” inbjuds ordinarie 
      ledamöter i Bildningsnämnden att delta. 
 
När det gäller deltagande från Bildningsnämnden beslutas  
 
att  Ritha Sörling (s) , Kenth W Johansson (m) samt Sören 
      Jansson (hob) anmäls till Kommunal Skolriksdag 
 
att  Ritha Sörling (s), Margurite Wase (hob), Anna Hult (s),  
      Kenth W Johansson (m), Madeleine Hautamäki (c), samt  
      Christer Nord (v) anmäls till föreläsningen “Att våga förändras”. 
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§ 11 
 
Lars-Göran Zetterlunds (c) motion om föreningspolitiskt 
handlingsprogram, dnr 38.06/810 
 
Kommunstyrelsen beslutade på sammanträde 2006-08-29, § 86, 
att överlämna rubricerade motion till Bildningsnämnden för be-
redning. 
 
Motionären föreslår: 
 
”att Hällefors kommun i samarbete med föreningslivet tar fram 
en handlingsplan som tydligt drar upp riktlinjerna för 
kommunens roll för ett rikt föreningsliv i kommunen.” 
 
Bildningsnämnden beslutade 2006-09-12, § 77 
 
att ärendet överlämnas till den nya Bildningsnämnden som 
inleder sitt arbete vid årsskiftet med rekommendationen att en 
arbetsgrupp bestående av förvaltningssekreteraren samt 3 per-
soner från Bildningsnämnden utses för att bereda motionen.  
 
Bildningsnämnden beslutar  
 
att  utse en arbetsgrupp bestående av nämndledamöterna Anna           
      Hult (s)  Sören Jansson (hob), och Olle Samuelsson (c) samt               

               förvaltningssekreterare Inger Törnkvist som sammankallande 
 
att  svar på motionen presenteras på Bildningsnämnden 2007-09-04.                   
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§ 12 
 
Delgivningsärenden 7.07/600 
 
1. Kommunfullmäktige 2006-12-12 § 111 

Ändring i bestämmelser om ersättning till förtroendevalda i 
Hällefors kommun, dnr 150.06/024 
 

2. Kommunfullmäktige 2006-12-12 § 115 
Förslag till biblioteksplan för Hällefors kommun, dnr 
72.06/880 
 

3. Kommunfullmäktige 2006-12-12 § 123 
Förslag angående särskild inkallelseordning för ersättare i 
styrelse och nämnder, dnr 157.06/100 
 

4. Kommunfullmäktige 2006-12-12 § 124 
Val av gruppledare och ersättare för åren 2007-2010, dnr 
135.06/102 
 

5. Pihlskolans ansökan om kvalificerad yrkesutbildning 
Naturturismentreprenör -  entreprenör inom eko-naturturism 
 

6. BMB:s yttrande över ”Rallyåkning” på Göransvägen 
 
7. Bildningsnämndens Samverkansgrupp  

Protokoll 2006-12-11 
 

8. Skolverkets lägesbedömning 2006  
 
Delges och läggs till handlingarna. 
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    § 13 
 
    Delegationsärenden, dnr 8.07/600 
   

1. Socialpedagog, 84 %, 2007-01-09 – 2007-02-18 
Klockarhagsskolan 
 

2. Modersmålslärare, 40 %, 2007-01-08 – 2007-06-12 
 
3. Modersmålslärare, 40 %, 2007-01-08 – 2007-06-12 

 
4. Beslut om anpassad elev 

 
Anmäls och läggs till handlingarna. 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


