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Barn- och ungdomsnämnden

Tjänsteskrivelse Utredning högstadium
Förslag till beslut
Barn- och ungdomsnämnden tar del av utredning av uppföljningspunkter utredning högstadium.

Beskrivning av ärendet
Barn- och ungdomskontoret fick i uppdrag att fortsätta utreda de tre punkter under 3.2 uppföljning i
utredning högstadium som beslutades på Barn- och ungdomsnämnden 2018-11-14.
1. Fortsatt utreda hur vi kan organisera verksamheter för att minska trycket på Örnaskolan med
inresande elever som ska undervisas i slöjd, hemkunskap och moderna språk. Kan man ordna
undervisning i dessa ämnen på annan plats och med annan organisation, för att skapa bättre
arbetsmiljö för både elever och personal som vistas i och kring Örnaskolan.
Svar: Samtliga grundskolerektorer har varit involverade i organisationen för kommande läsår
gällande undervisning i slöjd, hemkunskap och moderna språk. Viss undervisning för åk 6
läggs i Torups skola där slöjd och idrottsal finns, även moderna språk undervisas där.
Möjligheter till fjärrundervisning har undersökts och kan bli aktuellt framöver.
2. Se över organisationen för luncher som serveras i matsalen Örnaskolans kök, då det är en
påverkande faktor för att skapa bättre arbetsmiljö, inte bara på Örnaskolan utan även för
Kråkbergets elever och personal. Utökning av mattider, uppdelning av elever som äter på
andra platser och andra organisationsförändringar kan påverka matsituationen som i sin tur
påverkar välmående och prestation både för elever och personal på de berörda enheterna.
Svar : Örnaskolan och Kråkbergsskolan har inför kommande läsår organiserat matsituationen
med utökade serveringstider, organisation av besökare och serverings/placeringsmöjligheter i
lokalen.
3. Användandet av Örnahallens lokaler utreds tillsammans med Örnahallens personal för
optimalt nyttjande av både idrottssalar som simhall.
Svar: Arbetsgrupp för att arbeta för bäst användande av Örnahallens lokaler, idrottshall och
simhall, kommer att påbörja sitt arbete under hösten. Gruppens arbete kommer att vara klart
inför nyöppnande av Örnahallens renoverade lokaler.
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