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Förord 

I nämndsplanen beskrivs barn- och utbildningsnämndens uppdrag, dels utifrån kommunens reg-
lemente, dels utifrån statliga styrdokument. I planen framgår vilka förutsättningar som ligger till 
grund för nämndens uppdrag, förutsättningar i form av ekonomiska ramar och personella resur-
ser.  

Utbildningen i Säter ska leda till att alla elever ges förutsättningar att skapa ett liv med egen för-
sörjning. Det sker genom att lärandet hänger ihop från första dagen i förskolan till den dag man 
lämnar utbildningen i Säter.  

När eleverna lämnar utbildningen i Säter känner de fortsatt nyfikenhet och har utvecklat en grund 
för ett livslångt lärande. De har utvecklat sin kreativitet och kunskaper, de är trygga, har blivit 
sedda för den de är och de har mötts av respekt från kamrater och personal.  

Nämnden pekar ut en färdriktning som verksamheten skall sträva mot. Färdriktningen samman-
fattas i tre strategier för långsiktig framgång. 

Strategierna lyfter fram ett antal viktiga förutsättningar som ska leda till goda resultat. De utveck-
lar och stödjer huvudprocesserna, vilka beskriver hur det bästa lärandet sker, i en verksamhet 
som utgår från varje enskild individs förutsättningar. 

Genom Kulturskolan får barnen erfarenhet av estetiska lärprocesser och får uppleva hur dessa 
utvecklar och fördjupar lärandet.  

Via Ung i Säter får ungdomarna möjlighet till en aktiv och innehållsrik fritid. Härigenom skapas 
viktiga sociala kontaktytor som är till nytta och glädje resten av livet. 

Ett nära samarbete har utvecklats mellan elev, vårdnadshavare och förskola/skola, där man till-
sammans utvecklat de bästa vägarna till en framgångsrik utbildning. 

Nyfikenhet genom livet ger fortsatt kunskapsutveckling! 

 

 

Tommy Bäck 
Ordförande  
Barn och utbildningsnämnden 
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Inledning 

I nämndsplanen förtydligas de ansvarsområden och uppdrag som kommunfullmäktige överläm-
nat till nämnder genom reglementet. Syftet med nämndsplanen är att tydliggöra inriktningen samt 
beskriva hur Barn och utbildningsnämnden avser att ta sig an fullmäktiges uppdrag inom fast-
ställda ekonomiska ramar.  

Förutom detta ska Barn och Utbildningsnämnden ange vilka prioriteringar som ska göras inom 
ramen för lagar, förordningar och kommunens egna styrdokument. Utifrån dialog med verksam-
heten beslutar barn och utbildningsnämnden vilka prioriteringar/strategier samt vilka indikatorer 
som ska följas upp och kontinuerligt återrapporteras till nämnden.  

Nämndsplanen beslutas av barn och utbildningsnämnden och revideras årligen. 

 

Ansvar enligt reglemente och övriga styrdokument 

Reglemente  

Nämnden fullgör kommunens uppgifter inom det offentliga skolväsendet, förskoleverksamheten, 
skolbarnsomsorgen och vuxenutbildningen. Undantag är ansvaret för skolskjutsverksamheten.  

Nämndens uppgifter omfattar följande: Förskola, Fritidshem, Förskoleklass, Annan pedagogisk 
verksamhet, Grundskola, Grundsärskola, Gymnasieskola, Gymnasiesärskola, Särskild utbildning 
för vuxna, Kommunal vuxenutbildning med utbildning i svenska för invandrare (SFI). 

Utöver detta ansvarar nämnden för Kulturskola och Ungdomsverksamheten. 

Nämnden ansvarar även för det kommunala aktivitetsansvaret för ungdomar (KAA). KAA inne-
bär ansvar för att löpande under året hålla sig informerad om hur de ungdomar i kommunen är 
sysselsatta som har fullgjort sin skolplikt men inte har fyllt 20 år och inte genomför eller har full-
följt utbildning på nationella program i gymnasieskola eller gymnasiesärskola eller motsvarande 
utbildning.  

Andra aktuella styrdokument 

Verksamheten för förskola och skola är reglerad i skollagen och riktad till huvudmannen, men 
också direkt riktad till professionen, till förskolechef/rektor och lärarna. Syftet med detta är att 
tydliggöra professionens ansvar som rättsgarant för att barnen/eleverna får det som föreskrivs 
och har rätt till.  

Nationella mål ska uppnås med hjälp av lokala resurser. Den inbördes ”hierarkin” lagarna emellan 
innebär att en speciallag alltid gäller framför en allmän lag vid en eventuell intressekonflikt. Kom-
munallagen är en allmän lag och skollagen är en speciallag, precis som socialtjänstlagen och ar-
betsmiljölagen. 

Till skollagen tillkommer förordningar, läroplaner, föreskrifter och allmänna råd.  

Exempel på andra styrande lagar är kommunallagen, personuppgiftslagen, arbetsmiljölagen, ar-
betstidslagen, socialtjänstlagen, sekretesslagen m.fl. 
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Syfte med barn och utbildningsnämndens ansvarsområde utifrån 
Säterbons perspektiv 

Syftet med utbildningen beskrivs i skollagen (SL) 1 kap. 4 - 5 §§. Det är vad utbildningen i Säter 
skall garantera invånarna. Verksamheten skall bedrivas med hög kvalitet så att barn och elever ges 
förutsättningar till ett framgångsrikt liv med egen försörjning. 

Utbildningen inom skolväsendet syftar till att barn och elever ska inhämta och utveckla kunskaper och 
värden. Den ska främja alla barns och elevers utveckling och lärande samt en livslång lust att lära. Ut-
bildningen ska också förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande 
demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på. 

I utbildningen ska hänsyn tas till barns och elevers olika behov. Barn och elever ska ges stöd och stimu-
lans så att de utvecklas så långt som möjligt. En strävan ska vara att uppväga skillnader i barnens och 
elevernas förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen. 

Utbildningen syftar också till att i samarbete med hemmen främja barns och elevers allsidiga personliga 
utveckling till aktiva, kreativa, kompetenta och ansvarskännande individer och medborgare (SL 1 kap 4 
§). 

Utbildningen ska utformas i överensstämmelse med grundläggande demokratiska värderingar och de 
mänskliga rättigheterna som människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla männi-
skors lika värde, jämställdhet samt solidaritet mellan människor. 

Var och en som verkar inom utbildningen ska främja de mänskliga rättigheterna och aktivt motverka 
alla former av kränkande behandling. 

Utbildningen ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet (SL 1 kap 5 §). 

I barn och utbildningsnämndens ansvarsområde finns Säters Kulturskola. Syftet med den är att 
musik, drama och dans ska vara en naturlig del i elevernas vardag. 

Genom att Kulturskolan ansvarar för musikämnet i grundskolan samordnas kommunens resurser 
på ett sätt som ger stärkt musik-, dans- och dramaprofil i skolan, samt möjlighet till utvecklingsar-
bete i samverkan kring estetiska lärprocesser.  

Barn och ungdomar ges också möjlighet att på sin fritid utöva och framträda med musik, teater 
och dans.  

Ett annat viktigt verksamhetsområde som ligger i barn- och utbildningsnämndens ansvar är ung-
domsverksamheten. Ung i Säter verkar för att ge ungdomar en aktiv och innehållsrik fritid som 
förstärker det demokratiska uppdraget som ligger i linje med skollagen. Arbetet med FN:s kon-
vention om barnets rättigheter är framgångsrikt och betydelsefullt för ungdomarnas och kommu-
nens utveckling. 
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Omvärldsbevakning/Framtid 

Den svenska skolan är inne i en period av vikande resultatutveckling, minskande tillgång på behö-
rig personal. Vid mätningar får ofta verksamheten goda resultat av vårdnadshavare och elever vad 
gäller trygghet och tilltro. 

Utbildningsområdet har de senaste tio åren varit en arena där många känt sig manade att tala om 
vad som behöver göras. Forskning och erfarenheter som både Skolverket och Skolinspektionen 
lyft fram ger en tydlig bild om vad som behöver utvecklas. Det kan i princip sammanfattas i tre 
områden, lärarskapet, ledarskapet och lokalernas förutsättningar. 

Skolverket har på regeringens uppdrag gett bra stöd i arbetet med införande av de nya styrdoku-
menten samt satsningar på matematik och svenska, angelägna och framgångsrika satsningar.  

Barn och utbildningsnämnden har via de beslutade strategierna beskrivit hur man vill ge ett lång-
siktigt och stabilt stöd för att utbildningen skall ges kompetens och trygghet i det fortsatta ut-
vecklingsarbetet för hög måluppfyllelse. 

Nämndens mål och strategier 

För att vara framgångsrik i utvecklingen och lärandet för varje barn/elev har barn- och utbild-
ningsnämnden identifierat två huvudprocesser.  

Huvudprocesser1 

1 Lärprocessen 

Den första är själva lärandet, lärprocessen. John Hattie har i sin studie av 800 forskningsrappor-
ter, ”Visible learning”, påvisat lärarens betydelse i ett framgångsrikt lärande. Han lyfter fram sex 
punkter som avgörande2. Fem av dessa sex punkter handlar om lärarens betydelse och den sjätte 
om skolledaren. Dessa sex punkter skall vara ledstjärnor i arbetet med Säters framgångsrika för-
skolor/skolor. 

2 Inkluderande lärmiljö 

Den andra huvudprocessen är att verksamheten genomsyras av en inkluderande lärmiljö. En in-
kluderande skola möter varje individ utifrån dess behov och anpassar sig efter eleverna - inte 
tvärtom. Det viktiga är att alla elever känner att de är delaktiga i ett sammanhang och att de får 

                                                 
1 Se mer i bilaga 1: Utbildningen i Säter år 2022, en framtidsvision 
2 Hatties sex punkter: 
1. Det läraren vet, kan och gör, är en av de starkaste påverkansfaktorerna på lärande. 
2. Lärare behöver vara instruktiva, påverkande, omhändertagande, aktivt och passionerat engagerade i undervisning och lärande. 
3. Lärare behöver vara medvetna om vad varje elev tänker och kan för att skapa meningsfulla erfarenheter i ljuset av detta, samt själv ha goda 
kunskaper om sitt ämne för att kunna erbjuda meningsfull återkoppling till stöd för elevens progression. 
4. Lärare behöver kunna lärandemålen och kriterierna för måluppfyllelse för sina lektioner och veta hur bra de når dessa kriterier för alla sina ele-
ver, samt veta vad som är nästa steg, i ljuset av skillnaden mellan elevernas nuvarande kunskap och kriterierna för måluppfyllelse. 
5. Lärare behöver röra sig från de enskilda idéerna till mångfalden av idéer, relatera till dessa och sedan erbjuda dem så att eleverna konstruerar 
och rekonstruerar kunskap och idéer. Det är inte kunskapen eller idéerna, utan elevernas konstruktion av denna kunskap och dessa idéer som är 
det kritiska 
6. Skolledare och lärare behöver skapa skolor, personalrum och klassrumsmiljöer där misstag välkomnas som en möjlighet för lärande, där förkas-
tad felaktig kunskap och förståelse är välkommen och där deltagarna kan känna trygghet i att lära och lära igen och utforska kunskap och förstå-
else 
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möjlighet att utvecklas efter sina förutsättningar. Elevernas olikheter ska vara en tillgång i under-
visningen och för lärandet. En inkluderande skola har olika lärmiljöer för olika behov hos olika 
elever. Inkluderande lärmiljöer främjar alla elevers utveckling såväl socialt som kunskapsmässigt. 

Utbildningsverksamheten kan beskrivas utifrån en schematisk bild. Bilden beskriver hur allt skall 
stödja huvudprocesserna. Enligt forskning behövs fem till sju år för att tillskapa en varaktig för-
ändring. När verksamheten är tydlig i vad som är avgörande för att bli framgångsrik så vet vi 
också vad som inte bidra till hög måluppfyllelse.  

 

 

Barn- och utbildningsnämndens strategier 

Nämnden har beslutat om tre strategier som långsiktigt skall bidra till en framgångsrik utbildning 
för Säters invånare. Strategierna utgår från de nationella styrdokumenten, forskning och beprövad 
erfarenhet och kommunala ambitioner. 

 

Strategi 1 

Inkluderande lärmiljöer 

Skolan och förskolan ska kännetecknas av en demokratisk gemenskap, där alla elever är delaktiga, 
en miljö där elever har möjlighet att utvecklas och lära sig och där olikheter ses som en tillgång.  

I det långsiktiga arbetet skall följande punkter vara vägledande  

 Stadieövergångarna F-Gy ”den röda tråden” 

 Organisation för särskilt stöd 
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 Kompetensförsörjning - ledarskapet i verksamheten 

 Närvaroteam - tydligare rutiner för att hantera olika typer av frånvaro 

Strategi 2 

Organisation 
Alla som verkar i förskolan/skolan har en gemensam förståelse för uppdraget och en organisat-
ion med mötesplatser i vardagen som gynnar barnets/elevens lärande.  
”Organisationer hålls samman av gemensam förståelse av verksamhetens uppdrag. Människor 
handlar utifrån sin förståelse av verkligheten och utifrån de lärdomar man gjort när man försöker 
förverkliga sin förståelse av uppdraget. Att leda och organisera innebär att skapa lärprocesser, där 
gemensam förståelse utvecklas.” (Scherp) 

I det långsiktiga arbetet skall följande punkter vara vägledande:  

 Mötesplatser 

 Kollegialt lärande 

 Ämnesövergripande undervisning 

 Övergångar 

 Studie- och yrkesvägledning (SYV) 

 

Strategi 3 

Kommunikation 
Kommunikation är en social process som innebär att dela tankar, känslor och erfarenheter med 
andra. Kommunikation bygger på ömsesidighet och gemenskap med omgivningen. 
Att kommunicera är en mänsklig rättighet - alla kan inte tala, men alla kan kommunicera.  
Barn, elever och vuxna i behov av kommunikativt stöd ska kunna delta i undervisningen och ges 
förutsättningar för att nå målen. 
En fungerande kommunikation är en förutsättning för lärande och delaktighet. 

I det långsiktiga arbetet skall följande punkter vara vägledande  

 Information och kommunikationsteknologi (IKT) 

 Litteratur – läsandet - litteracitet 

 Samtal 

 Lek 

 Estetiska lärprocesser 

 Språkpraktik 

 AKK (Alternativ kompletterande kommunikation)3 

                                                 
3 AKK är en samlingsterm för insatser som avser att förbättra en människas möjligheter att kommunicera. AKK står för Alternativ och Komplet-
terande Kommunikation och innebär att man kompletterar eller ersätter ett bristfälligt tal eller språk. Förutom uttryckssätt som kroppsspråk och 
gester (ibland kallade naturliga AKK-former), finns specifika AKK-former som tecken, bilder, blissymboler och ord. Behov av AKK finns i olika 
grupper med funktionsnedsättningar. AKK är inte bara till för den som har en funktionsnedsättning, utan också för omgivningen. 
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Samverkansparter 

Samverkan med vårdnadshavarna 

Samverkan med vårdnadshavare och elever är grunden till ett framgångsrikt lärande. I skollagen 
står: Utbildningen syftar också till att i samarbete med hemmen främja barns och elevers allsidiga personliga ut-
veckling till aktiva, kreativa, kompetenta och ansvarskännande individer och medborgare (1 kap. 4 §). 

 

Samverkan med kommunala förvaltningar 

Barn- och utbildningsnämnden och utbildningsnämnden har ett nära samarbete med kommunens 
samtliga verksamheter.  

Förskola/skola och socialtjänst har ett gemensamt ansvar för att barn och ungdomar i kommu-
nen mår bra och utvecklas positivt. Det är därför väsentligt att tidigt identifierar de barn som far 
illa eller riskerar att fara illa och att det finns struktur och rutiner för hur man tillsammans agerar. 
Gemensamt har de båda förvaltningarna uppdraget att bevaka barns rätt utifrån barnkonvention-
ens tredje paragraf: ”Vid alla åtgärder som rör barn skall barnets bästa komma i främsta rummet”. Mot 
bakgrund av detta har barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden utarbetat ett samver-
kansavtal. Syftet med avtalet är att: 

- kvalitén i arbetet med barn och ungdom skall bli bättre 

- de tillgängliga resurserna samordnas och används på ett så effektivt sätt som möjligt 

- insatser sker så tidigt som möjligt i förhållande till problemområde 

I syfte att samordna pågående och planerade byggprojekt träffas representanter från barn- och 
utbildningsnämnden och samhällsbyggnadsnämnden ca en gång per månad för att stämma av ut-
vecklingen. Vid mötena deltar ordförande i nämnderna och ansvariga tjänstemän. Utöver dessa 
möten sker en regelbunden samverkan mellan barn- och utbildningsförvaltningens fastighetssam-
ordnare och fastighetschefen. I denna samverkan hanteras också frågor om fastighetsunderhåll 
och vaktmästarfunktion. 

Styrgruppen för Ung i Säter har uppdraget att implementera konventionen om barnets rättigheter 
och arbetet sker i samverkan med kommunens folkhälsoplanerare.  

Ett arbete i syfte att utveckla skolbiblioteksverksamheten har inletts tillsammans med Kulturför-
valtningen. Inom ramen för arbetet planeras ett modernt, funktionellt skolbibliotek i centrala Sä-
ter. 

 

Samverkan med externa, offentliga myndigheter och institutioner 

Samverkan med högskola, landsting och andra länsöverskridande funktioner bidrar till att Säter 
får viktig information och kunskap men också stöd i enskilda och generella frågor. Samverkan 
sker även med statliga myndigheter och nationella intresseorganisationer, främst Skolverket, Skol-
inspektionen och Sveriges kommuner och landsting (SKL). Samverkan sker också med andra 
kommuner och institutioner i Sverige.  

Polisen är en annan viktig samarbetspart i arbetet med att motverka mobbing, våld och drogmiss-
bruk. Samverkan mellan polis och skola har visat sig ha stor betydelse när det gäller att skapa 
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trygghet och förebygga att ungdomar dras in i kriminalitet eller påverka ungdomar till att själva 
avsluta sin redan påbörjade kriminella bana.  

Samverkan med näringslivet 

Enligt grundskolans läroplan ska alla som arbetar i skolan verka för att utveckla kontakter med 
kultur- och arbetsliv, föreningsliv samt andra verksamheter utanför skolan som kan berika den 
som en lärande miljö.  

Under 2017 fortsätter Matspanarna där alla 4-5 åringar får åka på studiebesök till lantbruk i kom-
munen för att se var maten kommer ifrån. Detta är ett samarbete mellan förskolan och det lokala 
näringslivet. 

Uppföljning/utvärdering  

Nämnden kommer, med start 2017, maj eller juni, få en uppföljning av hur arbetet med respek-
tive strategi fortlöper. Vid novembermötet skall nämnden via framtagna indikatorer ges utvärde-
ring av de beslutade strategierna. I övrigt regleras uppföljning och utvärdering via nämndens sys-
tematiska kvalitetsarbete. 

Finansiella förutsättningar 

Barn- och utbildningsnämndens preliminära ram inklusive Ung i Säter ramen för 2018 är beslutad 
till 263 916 tkr. Det är 6 178 tkr högre än 2017 års ram.  

Ekonomiska förutsättningar 

Ramfördelning för 2017 års budget gällande förskola, pedagogisk omsorg, förskoleklass, grund-
skola, fritidshem, grundsärskola, elevhälsa, kulturskola. 

Tabell 1. Förskola, pedagogisk omsorg, förskoleklass, grundskola, fritidshem, grundsärskola, elevhälsa, kulturskola 

Politik och administration 25 212 000 

Förskoleverksamhet 52 266 500 

Särskoleverksamhet 4 260 000 

Förskoleklass 4 030 000 

Grundskola 95 211 500 

Fritidshem 13 865 000 

Gymnasieskola 49 625 000 

Vuxenutbildning 5 280 000 

Kulturskola 5 780 000 

Totalt 255 530 000 

  

Ung i Säter 2 208 000 

Totalt 2 208 000 
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Investeringar 

Barn- och utbildningsnämndens investeringsbudget 2018 uppgår till 2 450 tkr varav 1 500 tkr av-
ser reinvesteringar av verksamhetsanknutna inventarier samt arbetsmiljöåtgärder i befintliga loka-
ler. Resterande 950 tkr avser investeringar i inventarier kopplade till nybyggnad av skolor.  

Nämndens resursfördelning 

Resurserna till förskolorna och skolorna fördelas genom fördelningstal/nyckeltal. Fördelningen 
anpassas även efter utfall och eventuella förändringar i verksamheterna. Särskild resurs fördelas 
för att tillgodose nyanländas behov. 

Nämndens ekonomiska kommentar 

Utbildningen i kommunen ska vara likvärdig. Resurser som tilldelas skolan ska vara anpassade till 
elevers olika behov och förutsättningar. För att nå målet att alla elever ska få tillgång till en likvär-
dig utbildning av god kvalitet avser barn- och utbildningsnämnden inför 2017 att utarbeta ny so-
cioekonomisk resursfördelningsmodell för grundskolan. Behov av motsvarande modell för för-
skola, förskoleklass och fritidshem kommer därefter att utredas. 

En gymnasieskola med få elever och höga budgeterade programkostnader och en grundskola 
med en förändrad elevstruktur medför ett behov av att fördela om resurser inom nämndens verk-
samhetsområden. Barn- och utbildningsnämnden genomför omfattande ny- och ombyggnationer 
av förskol- och skollokaler anpassat efter pedagogiska behov. Detta kan medföra ökade samt 
oförutsedda kostnader. Ett av nämndens särskilt prioriterade och utmanande verksamhetsområ-
den bör vara att minska ned gymnasieskolans kostnader. 

För grundskolan handlar det om en ökad rörlighet där vårdnadshavare i större utsträckning väljer 
andra kommunala eller fristående skolor för sina barns utbildning. Detta gäller främst elever som 
börjar i årskurs 7. Det medför behov att kostnadsanpassa högstadieverksamheten. 

Barn- och utbildningsförvaltningen har tidigare kartlagt vårdnadshavarnas behov av barnomsorg 
på obekväma tider. Kartläggningen visade att det finns ett behov av utökade öppettider inom 
barnomsorgen. Det är därför angeläget att skapa förutsättningar för en lösning med en förskola i 
varje kommundel, Säter, Gustafs och Stora Skedvi med utökade öppettider. Planering för att möj-
liggöra utökade öppettider vid förskolan inleds under 2016 med målsättningen att erbjuda barn-
omsorg på obekväma tider till hösten 2017. En förutsättning för att tillgodose behovet är att 
barn- och utbildningsnämnden kan utnyttja delar av den planerade kostnadsminskningen avveckl-
ingen av de nationella gymnasieprogrammen vid Dahlander kunskapscentrum beräknas ge.  

Personella förutsättningar 

Nuläge 

Under perioden 2017-2023 kommer 72 anställda (22 %) att fylla 65 år4. Då barn- och elevutveckl-
ingen bedöms stabil eller något ökande, kommer det att uppstå ett rekryteringsbehov. Ett flertal 

                                                 
4 Av dessa är 33 (23 %) tillsvidareanställda lärare/elevassistenter, 25 anställda (19 %) inom förskola/ förskoleklass/ fritidshem, 3 anställda (33 %) 

inom Kulturskolan och 11 anställda (24 %) inom administrationen. 
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personalkategorier är svåra att rekrytera. Exempel är förskollärare, lärare skolår 1-6, studie- och 
yrkesvägledare, skolsköterskor, lärare i modersmål, svenska som andraspråk, moderna språk, na-
turorienterande ämnen, specialpedagoger och speciallärare. I syfte att säkra försörjningen har 
barn- och utbildningsförvaltningen upprättat en rekryteringsstrategi som bl.a. innehåller samar-
bete med Högskolan Dalarna och lärarutbildningen.  

Genom kravet på lärarlegitimation har konkurrensen om legitimerade lärare ökat i regionen. Be-
dömningen är att detta kan komma att verka lönedrivande vid framtida rekryteringar. 

 

Sjukstatistik 

Sjuktalet inom barn- och utbildningsnämndens verksamhetsområden visar en positiv trend. Efter 
en uppgång av sjuktalen 2013 har sjuktalen vänt och låg 2015 på 5,13 %. 

 
Figur 1. Det genomsnittliga sjuktalet (%), BUN, 2007-2015 

 

Utveckling 

Den viktigaste resursen vi har för att nå framgång är medarbetarna. Behörighet och kompetens är 
avgörande för att Säters kommun skall lyckas i sitt uppdrag.  

Att behålla och utveckla den personal vi har idag är viktigt. Här kommer strategierna bidra i det 
långsiktiga arbetet. Att vara framgångsrika i rekrytering kommer vara avgörande. Det första som 
behöver vara tydligt är att är att arbetsuppgifterna är meningsfulla och intressanta och att man har 
inflytande på sitt arbete. Att vi har en sund miljö och en organisation som tar tillvara på medarbe-
tarnas kompetens och utvecklingsförmåga för att nå framgångar. Att vi har arbetslag med goda 
relationer och att vi erbjuder en lön som är konkurrenskraftig. Att vi erbjuder medarbetarna per-
sonlig utveckling och möjlighet till karriärmöjligheter.  

Att se till att förvaltningen och övriga kommunen ger stöd och service till organisationen så att 
ledarna kan vara pedagogiska ledare. I förvaltningen utvecklas kontinuerligt stödet till verksam-
heterna som till exempel tillskapandet av en bemanningsenhet, stöd i fastighetsfrågor, stöd i kva-
litetsarbetet med mera. 
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Kompetensutveckling 

Barn- och utbildningsnämnden fortsätter sin satsning på att möjliggöra för lärare att vidareutbilda 
sig inom Lärarlyftet. Läraren kan komplettera sin legitimation med fler behörigheter genom lärar-
lyftets kurser och utbildningar. Nämnden avsätter 250 tkr. för Lärarlyftet i 2016 års budget.  

 

Karriärmöjligheter 

En bredare syn på karriär och fler typer av karriärtjänster ger medarbetare chansen att utveckla 
både sig själva och verksamheten, vilket gör yrket mer attraktivt. Säters kommun har tilldelats en 
statsbidragsram som gjort det möjligt att anställa 15 förstelärare. Från 2016 kan ytterligare en 
tjänst rekryteras, alltså totalt 16 tjänster.   

 

Lönebildning 

Lönerna ska sättas lokalt och individuellt. Syftet med individuell lön är att stimulera medarbetaren 
att öka måluppfyllelsen och att bidra till utveckling av verksamheten. För att framgångsrikt nå 
denna ambition är det av största betydelse att arbetsgivaren klargör kopplingen mellan arbets-
gruppens gemensamma mål och resultat, medarbetaren egna uppdrag och resultat och lön. För 
att genomföra detta krävs att det skapas goda förutsättningar på arbetsplatsen och att arbetet sker 
i dialog mellan chefen och medarbetaren, både som gruppmedlem och som enskild individ.  

 

VFU/övningsskolor 

Barn- och utbildningsförvaltningen avser att anmäla intresse för att utöka den verksamhetsför-
lagda utbildningen vid förskollärar- och grundlärarprogrammet, Högskolan Dalarna. På detta sätt 
kommer Säter att vara en del i utbildningen av framtidens lärare. Ett deltagande i denna satsning 
antas komma att underlätta framtida rekrytering av lärare till Säter kommuns skolor. 

 

Ledarskapet 

Barn- och utbildningsnämnden erbjuder förskolechefer/rektorer som genomgått den statliga be-
fattningsutbildningen (rektorsprogrammet) fortbildning med inriktning på pedagogiskt ledarskap 
för skolutveckling (tidigare Rektorslyftet). Fortbildningen fördjupar relevanta delar av nuvarande 
befattningsutbildning där fokus ligger på elevernas lärmiljö och skolans resultat. 
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Internkontroll 

Internkontrollplan upprättas årligen och fastställs av nämnden. Riskanalys genomförs av kontroll-
momenten i planen. Redovisning till nämnden görs månatligen av genomförda kontrollmoment. 
Vid behov fattar nämnden beslut om åtgärder med anledning av resultatet av gjorda iakttagelser. 
Med utgångspunkt från risk- och konsekvensbedömningar görs en årlig sammanfattande uppfölj-
ning. Uppföljningen ligger till grund för ny plan för nästkommande år. 


