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KULTUR. OCH UTBILDNINGSNAMNDEN
DATUM Onsdagen den22 juni2022, klockan 0B.30-12.00

PLATS Kommunkontoret, sammanträdesrum Dalslandsrummet

Ej tjänstgörande ersättare som auser att delta i sammanträdet - var vänlig anmäl
dig till kultur- och utbildningsförualtningen, tfn 787 77, senast kl. O9,OO dagen
före sammanträdet.

MELLERUDS
KOMMUN

KALLELSE

2022-06-15

Ersättare
Lisbet Andersson
Mauri Simson
Ann-Christin Larsson
Marie Uhrbom
Anders Andersson
Gittan Andersson
Liselott Hassel

Ledamöter
Anna Sanengen, ordf.
Paula Törnqvist
Ludwig Mossberg, 1:e vice ordf.
Carina Walterlin
Marianne Sand-Wallin, 2:e vice ordf,
Anwar Rasul
Ulf Rexefjord

övriga
Anders Pettersson
Linda Eriksson
Tomas Öhberg
Gunnar Karlsson

Kultur- och utbildningschef
Förua ltn i ngssekretera re
HR-Konsult
Skolsamordnare

(c)
(KD)
(M)
(KrM)
(s)
(s)
(SD)

(c)
(L)
(M)
(MP)
(s)
(s)
(SD)

. Sammanträdet öppnas

. Upprop samt anmälan om tjänstgörande ersättare

. Val av justerare - Carina Walterlin (KIM)
Val av ersättare för justerare - Ulf Rexefjord (SD)

. Tidpunkt för protokollets justering - 23 juni 2022, klockan )o(.)o(

Ärenden

Nr Rubrik Kommentar

Ordföranden
I

Förualtningssekreteraren
Kultur- och utbildningsförualtningen
Besöksadress: Storgatan t3,464 80 Mellerud Telefon: 0530-180 00 E-posh kommunen@mellerud.se
Bankgiro: 5502-277 6 Organisationsnummer: 212000- 1488 Webbplats: www. mel lerud.se

Sida
1.

Fastställande av dagordning Anna Sanengen 2

2.
Arbetsmiljöbokslut 1 för kultur- och
utbildninosförualtninqen 2022

Tomas öhberg, klockan 0B:35 3

3.
Resultat av elevenkät 2022 Gunnar Karlsson, klockan

09:15
4

4.
Uppföljning av betyg för årskurs 6, läsåret
202L12022

Anders Pettersson, klockan
10:30

5

5

Aktuella frågor Anders Pettersson 6



MELLERUDS KOMMUN

Ku ltur- och utbild ningsförvaltn ingen

FOREDRAGNINGSLISTA

2022-06-22

ÄRrnoe r

Fastställande av dagordning

Kultur- och utbildningsförualtningens förslag till beslut

Kultur- och utbildningsnämnden fastställer dagordning enligt utskickad kallelse.

Sammanfattning av ärendet

Kultur- och utbildningsnämndens ordförande redogör för utskickad kallelse.

2



MELLERUDS KOMMUN

Kultur- och utbildningsförvaltningen

FOREDRAGNINGSLISTA

2022-O6-22

Äneruor z Dnr KUN 2022168

Arbetsmi ljöboksl ut 1 för ku ltu r- och utbild n ingsförua ltn ing en 2O22

Kultur- och utbildningsförualtningens förslag till beslut

Kultur- och utbildningsnämnden godkänner redovisningen.

Sammanfattning av ärendet

Kultur- och utbildningsnämnden beslutade att vid sammanträdet 2021-05-26 att ett
arbetsmiljöbokslut ska redovisas två gånger per år. Vid sammanträdet ijuni redovisas
skyddsronder, tillbud och sjukfrånvaro. I december varje år redovisas resultat av en enkät som
beskriver den psykosociala arbetsmiljön, tillbud och sjukfrånvaro.

Kommunens HR- konsult redogör för ärendet.

Beslutet skickas till
En hetschefer inom kultur- och utbildn i ngsförualtn ingen
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MELLERUDS KOMMUN

Kultur- och utbildningsförvaltningen

FOREDRAGNINGSLISTA

2022-O6-22

ÄRrNoe g Dnr KUN 2022/67

Resu ltat av elevenkät 2022

Kultur- och utbildningsförualtningens förslag till beslut

Kultur- och utbildningsnämnden godkänner redovisningen.

Sammanfattning av ärendet

Under tre veckor med start i april genomfördes en enkätundersökning bland kommunens
grundskole- och gymnasieelever, samt elever på vuxenutbildningen. Enkäten genomförs
vartannat år sedan 2012 och resultaten ligger till grund för fortsatt uWeckling av Melleruds
skolor.

Skolsamordnaren redogör för resultat av årets enkät för grundskolan, gymnasiet och
vuxenutbildningen.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2022-06- 14, elevenkät 2022, bilaga I
Elevenkät sammanställning, separat bilaga

Enkätfrågor, separat bilaga

E leven kät 2022, siff er redovisn i n g, sepa rat b i la ga

Beslutet skickas till
En hetschefer inom kultur- och utbildni ngsförua ltn ingen

4



n
{l
rr

1lll

1.

MELLERUDS
KOMMUN

Tjänsteskrivelse - eleven kä t 2022
Kultur- och utbildningsförvaltningen

Datum Diarienummer Sida

2022-06-14 KUN 2022167 1 (1)

Kultur och utbildningsnämnden

Elevenkät våren 2022

Förslag till beslut
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar godkänna informationen

Sammanfattning av ärendet

Melleruds kommun genomför elevenkäter vartannat år. Elever i grundskolan årskurs 3 till 9,
gymnasiet och vuxenstuderande erbjuds att delta i undersökningen. Enkäten genomfördes som

ett elektroniskt formulär under tidsperioden 26 april 2022 tll och med 73 maj 2022.

Elevenkäten är en viktig del av det systematiska kvalitetsarbete som ständigt pågår inom Kultur
och utbildningsnämndens verksamhetsområde. Enkäten ger också eleverna möjlighet att
påverka, ta ansvar och vara delaktiga i sin vardag.

Sa mma nfatta nde erfa ren heter från en kätsva ren

. Elevernas uppfattning av trygghet och trivsel på skolan är fortsatt hög i de lägre
årskurserna och den har förbättrats tydligt bland de äldre eleverna.

. Det är foftsatt så att nyfikenheten och lusten att lära avtar med åldern i grundskolan,
Men jämfört med tidigare undersökningar har intresset för att lära sig mer ökat bland
de äldre eleverna,

. Det är stora skillnader i hur eleverna upplever stödet från lärare mellan pojkar och
flickor

. Den upplevda arbetsron på lektionerna har förbättrats bland de äldre eleverna men är
fortsatt ett utveckl ingsområde.

. Den upplevda återkopplingen av elevernas resultat till eleverna har förbättrats bland de
äldre eleverna

Beslutsunderlag
Sammanställning av Elevenkät 2022 med bilagor (2)

Anders Pettersson
Förvaltningschef

Beslutet skickas till
Diariet

Postadress
Melleruds kommun
Kultur- och utbildningsförvaltningen
464 80 MELLERUD

Besöksadress
Storgatan 13

E-post
kommunen@mellerud.se

Telefon
0530-180 00

Webb
www.mellerud.se

Bankgiro
5502-2776

Organisationsnummer
212000-1488



MELLERUDS KOMMUN

Kultur- och utbildningsförvaltningen

FOREDRAGNINGSLISTA

2022-06-22

Änrnoe e Dnr KUN 2022169

Uppföljning av betyg för årskurs 6, läsåret202Ll2022

Kultur- och utbildningsförualtningens förslag till beslut

Kultur- och utbildningsnämnden godkänner redovisningen.

Sammanfattning av ärendet

Förvaltningschefen redogör för resultat av betyg för årskurs 6, läsåret 202112022.

Beslutsunderlag

Sammanställning av betyg för årskurs 6, separat bilaga

Beslutet skickas till
Enhetschefer inom kultur- och utbildningsförualtningen
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MELTERUDS KOMMUN

Kultur- och utbild ningsförvaltningen

FOREDRAGNINGSTISTA

2022-O6-22

Anders Pettersson

Anna Sanengen

ARENDE 5

Aktuella frågor

Kultur- och utbildningsnämndens förslag till beslut

Kultur- och utbildningsnämnden godkänner informationen.

Sammanfattning av ärendet

Förualtningschefen rapporterar

Rapport från verksamheterna

Nästa utskott
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