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§ 23/2019    

 

Risker vid övergången mellan årskurser och skolformer 
 

Ärendet 
Arbetsutskottet får information om vilka risker som kan uppstå för barn och 
elever vid övergången mellan årskurser och skolformer. Många barn och ele-
ver är med om minst sex stycken övergångar under sin skoltid i fyra olika 
skolformer; förskolan, förskoleklassen, grundskolan och gymnasieskolan.  
 
Övergångar från en verksamhet till en annan är viktiga händelser för alla barn 
och elever. För att övergångsarbetet ska fungera så väl som möjligt behöver 
alla nivåer ta sin del av ansvaret. För att minimera riskerna vid övergången är 
det viktigt att bygga en skolgång ur elevperspektivet.  
 
Dagens sammanträde 
Förvaltningschef Mari Sandell Molander redogör för ärendet.  

 

Ärendet diskuteras. 

 

Ordförande tackar för informationen.  

 
 

_______________ 
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§ 24/2019   Dnr 2019-58 042-3 

  

Aprilrapport 

Ärendet 
Aprilrapporten är kommunstyrelsens redovisning till kommunfullmäktige om 
kommunens verksamhet och ekonomi för årets första fyra månader. Nämn-
dernas rapporteringar ligger till grund för redovisningen. 
 
Eftersom april månad ännu inte är slut informeras arbetsutskottet om det på-
gående arbetet. 
 
Dagens sammanträde 
Förvaltningschef Mari Sandell Molander redogör för ärendet. 

 

Ärendet diskuteras. 

 

Ordförande tackar för informationen. 

 

_______________ 
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§ 25/2019    

 

Verksamhetsbesök Lyckeskolan - första spadtaget 

Ärendet 
 
Arbetsutskottet lämnar sammanträdesrummet och tar sig till ett verksamhets-
besök på Lyckeskolan. Skolans personal och elever samt representanter från 
kommunen samlandes på skolområdet Sahara. Det första spadtaget till den 
nya Lyckeskolan togs av ordförande för barn- och utbildningsnämnden, ordfö-
rande för teknik- och servicenämnden samt ordförande för Lyckeskolans elev-
råd. 

 
Utöver att det första spadtaget togs höll kommunalråden tal, elever från Lyck-
eskolan sjöng, Marbo Moves hade dansuppvisning och det bjöds på tårta. Det 
fanns också en möjlighet att se hur den färdigbyggda skolan ska se ut med 
ett par VR-glasögon.  
 
 
________________ 
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§ 26/2019 

 

Aktuella händelser 

Dagens sammanträde 
Förvaltningschef Mari Sandell Molander har inga aktuella händelser att infor-
mera om. 
 
Ordförande informerar om att kommunen ska yttra sig gällande remisser från 
Skolinspektionen om att fristående huvudmän vill etablera i Borås kommun 
och Falkenbergs kommun. Det är ordförande som har delegation på att yttra 
sig. 
 
Ordförande informerar om att arbetsutskottet bör åka till Ängskolan ha ett 
möte med rektor och personal på skolan.  
 
Ordförande tackar för informationen.  
 
 
 
________________ 
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