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Utbildningsnämndens arbetsutskott
Unau § 118

Dnr BUN 2014/322

Översyn av basprogrammet inom elevhälsans medicinska insats
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets beslut

1. Utbildningsnämndens arbetsutskott återremitterar ärendet till sektor utbildning.
2. Utbildningsnämndens arbetsutskott ger utbildningschefen i uppdrag att livsstilsfrågor, livskunskap, sex och samlevnad som i dag ligger i basprogrammet (men som
i det nya förslaget till basprogrammet lyfts ut, då det är rektors ansvar), säkerställs så
att eleverna får kunskapen på annat sätt. I uppdraget ingår att utbildningschefen
skriver fram hur detta säkerställs.
Bakgrund

En översyn av basprogrammet har gjorts av skolsköterskorna tillsammans med elevhälsochef. Syftet med översynen är att säkerställa att elevhälsans medicinska insats tillhandahåller
en god kvalitet och följer de riktlinjer och den lagstiftning som reglerar området.
Elevhälsan har ett utvidgat, breddat och fördjupat uppdrag att jobba tvärprofessionellt,
samlat och i samverkan. Det kommer nya forskningsresultat, nya rön och nya uppdrag. För
att säkerställa en god kvalitet, bland annat genom att se till att resurserna räcker till att utföra
de uppdrag som lagstiftningen kräver, måste huvudmannen kontinuerligt se över, utvärdera
och utveckla elevhälsans arbetsuppgifter och rutiner.
I den samlade elevhälsans uppdrag, där elevhälsans medicinska insats ingår, är viktiga delar
samverkan med socialtjänsten, barn- och ungdomspsykiatrin, barn- och ungdomshabiliteringen, primärvården med flera. En utmaning för elevhälsan är att utarbeta och utveckla
former för att kunna vara ett kvalificerat stöd för pedagoger i deras möte med elever från
länder i krig, och som kan vara bärare av traumatiska krigserfarenheter.
Basprogrammet inom elevhälsans medicinska insats är en sammanställning av vad skolsköterskorna som minst ska göra under ett år. Skolsköterskorna genomför hälsosamtal i förskoleklass, åk 4, åk 7 och på gymnasiet.
Nyligen har ett nytt nationellt kvalitetsregister antagits, som har specificerade frågeområden
som ska gälla över hela riket. HPV-vaccinationerna (mot livmoderhalscancer) har ändrats
från tre till två doser, enligt riktlinjer i nationella vaccinationsprogrammet.
2016-2017 kommer åk 8 att vaccineras mot difteri, stelkramp och kikhosta, som ett led i att
vaccinationsprogrammet har ändrats för elever födda 2002. Skolsköterskorna har flera uppsamlingsheat för att säkerställa att eleverna får alla vaccinationer.
En viktig fråga att bevaka i hälsosamtalen är förekomsten av könsstympning. Idag lyfts detta
på gruppnivå i alla klasser på gymnasiet i sex- och samlevnadsundervisningen, och skolsköterskorna har frågeställningar i hälsosamtalen som uppmärksammar förekomsten av detta.
Till detta kommer de övriga uppdragen skolsköterskorna har som del i den samlade elevhälsan.
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Utbildningsnämndens arbetsutskott

Forts § 118
Rektors och undervisande pedagogs ansvar för livsstilsfrågor, livskunskap, sex och samlevnad har förtydligats i läroplanerna för grundskolan och gymnasiet. Där framgår att inom
grundskolan är det rektors ansvar att i undervisningen i olika ämnen integrera ämnesövergripande kunskapsområden, exempelvis miljö, trafik, jämställdhet, konsumentfrågor, sex och
samlevnad samt riskerna med tobak, alkohol och andra droger. För gymnasiet har rektor ansvar för att eleverna får kunskaper om sex och samlevnad, konsument- och trafikfrågor
samt riskerna med tobak, alkohol, narkotika och andra droger.
Detta är en viktig del i hela skolans uppdrag, där elevhälsan skall vara behjälplig och stötta
pedagogerna. Här kan även skolkurator, skolpsykolog och specialpedagog vara viktiga aktörer. Skolsköterskorna tar upp livsstilsfrågor individuellt i alla hälsosamtal i förskoleklass, åk
4, åk 7 och i gymnasiet.
Samtalsgrupper runt livskunskap och hälsofrågor ligger i dag i basprogrammet. Detta uppdrag
ska genomsyra skolans hela arbete, vilket framgår av skrivningarna i läroplanerna som angivits ovan. Det är således rektors ansvar, i samarbete med pedagogerna och elevhälsans alla
professioner.
Förslag till utbildningsnämnden är att detta uppdrag lyfts ur basprogrammet, eftersom det
säkerställs på annat sätt.
I övrigt är bedömningen att basprogrammet inom elevhälsans medicinska insatser innehåller
relevanta områden och är av god kvalitet.
Underlag för beslut

Basprogram inom elevhälsans medicinska insats.
______________________________________________________

Utbildningsnämnden
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Utbildningsnämndens arbetsutskott
Unau § 119

Dnr BUN 2014/292

Riktlinjer för kostverksamhet i Mariestads kommun
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets beslut

1. Utbildningsnämndens arbetsutskott återremitterar ärendet till sektor utbildning.
2. Utbildningsnämndens arbetsutskott ger utbildningschefen i uppdrag att tillsammans
med presidiet och kostchefen i en arbetsgrupp arbeta vidare med riktlinjerna.
Bakgrund

Kommunstyrelsens arbetsutskott gav den 29 januari 2014 (Ksau § 51) kommunchefen i
uppdrag att upprätta ett förslag till livsmedelsstrategi för Mariestads kommun. Syftet med
strategin är att så långt möjligt upphandla svenskt kött och svenska grönsaker.
Uppdraget vidaredelegerades den 22 augusti 2014 till kostchef Ann-Christine Gustafsson
och upphandlare Camilla Sundler.
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott gav den 20 augusti (Bunau § 75) utbildningschefen i uppdrag att ta fram riktlinjer för Kost och livsmedel.
Dessa båda uppdrag har resulterat i upprättat förslag, Riktlinjer för kostverksamhet i Mariestads kommun.
Riktlinjer för kostverksamhet ska vara ett verktyg för att kvalitetssäkra måltiden
för alla som tillagar och hanterar mat, serverar eller möter matgäster i det dagliga
arbetet, samt för dem som fattar beslut. De ska användas vid upphandling, planering, genomförande och uppföljning av måltidsverksamheten.
Riktlinjerna gäller all kostverksamhet i Mariestads kommun och ska revideras
minst en gång per mandatperiod eller vid behov. Kostchef ansvarar för att riktlinjerna revideras.
Ambitionen är att öka andelen svenska livsmedel. Genom att dela upp livsmedelsupphandlingarna i mindre varuområden eller geografiska områden kan mindre företag lättare klara av att lägga konkurrenskraftiga anbud. Vid upphandling av livsmedel ska Mariestads kommun ställa höga krav på råvaran beträffande kvalitet,
miljö och djurskydd. Kraven som ställs vid upphandling ska minst motsvara de
krav som ställs på svensk livsmedelsproduktion.
Förslag till riktlinjer har varit hos sektor stöd och omsorg och hos enhet redovisning och upphandling på remiss.
Utbildningsnämnden och socialnämnden ska lämna yttrande för beslut i kommunstyrelsen.
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Forts § 119
Sektor utbildning förslår utbildningsnämnden föreslå kommunstyrelsen besluta
anta Riktlinjer för kostverksamhet i Mariestads kommun enligt upprättat förslag.
Underlag för beslut

Riktlinjer för kostverksamhet i Mariestads kommun.
______________________________________________________

Utbildningsnämnden
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Utbildningsnämndens arbetsutskott
Unau § 120

Dnr BUN 2014/334

Vadsbogymnasiets programpriser 2015 för interkommunala
ersättningar
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets förslag till beslut i utbildningsnämnden

Utbildningsnämnden fastställer Vadsbogymnasiets programpriser enligt upprättat
förslag.
Bakgrund
Prislistan används för att fastställa interkommunala ersättningar som Mariestads

kommun fakturerar till andra kommuner.
När en elev kommer från en kommun inom Gymnasium Skaraborgs samverkansområde gäller Gymnasium Skaraborgs prislista istället.
För Marinteknikprogrammet och Introduktionsprogrammet gäller Mariestadsprislistan också för kommuner inom Gymnasium Skaraborgs samverkansområde.
Den här prislistan används också för att fastställa interkommunala ersättningar till gymnasieskolor i kommunal regi utanför Gymnasium Skaraborgs samverkansområde.
Underlag för beslut

Tjänsteskrivelse ”Vadsbogymnasiets programpriser 2015 för interkommunala ersättningar”
upprättad av ekonom Bas Thijssen och rektor Maria Appelgren.
______________________________________________________
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Utbildningsnämndens arbetsutskott
Unau § 121

Lokaler – Informationsärende
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets beslut

Utbildningsnämndens arbetsutskott noterar informationen.
På mötet

Verksamhetskoordinator Catarina Dahlander informerar om


Studiebesök som gjorts i Skövde på Billingskolan.



Förslag på namn på de nya skolorna håller på att tas fram.



Upphandling av en skola är klar. Upphandlingen av den andra skolan ska vara klar i
slutet av januari 2015.



Arkitekt för skola ett ska tillsättas.

______________________________________________________
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Utbildningsnämndens arbetsutskott
Unau § 122

Återkoppling Skolinspektionens dag
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets beslut

Utbildningsnämndens arbetsutskott noterar informationen.
På mötet

Utbildningschef Katarina Lindberg återkopplar Skolinspektionens dag som delvis handlade
om huvudmannens styrning och om den nya tillsynen.
______________________________________________________
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