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Återrapportering av uppdrag 30 i budget 20 I 9 - Utökning av antal

timmar i idrott och hälsa

Förskole- och grundskolenämndens beslut

Återrapport av uppdrag 30 i budget 2019 - Utökning av antal timmar i idrott och hälsa har
mottagits och överlämnas till Kommunfullmäktige.

Sammanfattning
Förskole- och g-rundskolenämnden fick i budget 2018 och 2019 i uppdrag att följa upp
utökning av antal timmar i idrott och hälsa i årskurs 6-9 med hänvisning till Ökad Skolpeng i

budget 2018. I ärsbokslut 2018 framgick att utökning av antal idrottstimmar endast hade
genomförts av en fristående skola. Inför uppföljningen 2019 har timplanen i ämnet idrott och
hälsa utökats i skollagen med 100 timmar. Uppföljningen visar att flertalet enheter har
genomfört eller påbörjat en utökning av timplanen i enlighet med skollagens krav från och
med läsåret 2019/20.

Beslutsunderlag

Utbildnings fönraltningens tjänsteutlåtande 2019-10-29

Förslag till beslut

Hampa Klein (M) yrkar bifall till utbildningsförvaltningens beslutsförslag innebärande att

återrapport av uppdrag 30 i budget 2019 - utökning av antal timmar i idrott och hälsa har
mottagits.

Propositionsordning

Ordföranden frågar om Förskole- och grundskolcnämnden beslutar enligt Hampe Kleins (M)
yrkande och finner att så är fallet.

Expedieras
- Kommunstyrelsen
- Åkten

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande



Österåker
Tjänsteutlåtande

Utbildningsförvaltningen Dnr FGN 20 I 9/0066g2)\/

Till Förskole- och grundskolenämnden
Datum 20I9-I0-29

Återrapport av uppdrag 30 i budget 20I9- utökat antal timmar i idrott

och hälsa

Sammanfattning
Förskole- och grundskolenämnden ñck i budget 2018 och 2019 i uppdrag att följa upp utökning av

antal timmar i idrott- och hälsa i åk 6 - 9 med hänvisning till ökad skolpeng i budget 2018. I

årsbokslut 2018 framgick att utökning av antal idrottstimmar endast hade genomförts av en
fristående skola. Inför uppföljningen 2019 har timplanen i ämnet idrott och hälsa utökats i skollagen

med 100 timmar. Uppföljningen visar att flertalet enheter har genomfört eller påbörjat en utökning
av timplanen i enlighet med skollagens krav från och med läsåret 2019/20.

Beslutsförslag

Förskole- och grundskolcnämndens beslut

Återrapport av uppdrag 30 i budget 2019- utökning av antal timar i idrott och hälsa- har mottagits

och överlämnas till Kommunfullmäktige.

Bakgrund
I budget 2018 gjordes ett antal politiska prioriteringar inom peng, bland annat att: antalet timmar i

idrott och hälsa skulle utökas med 32 timmar per årskurs i årskurs 6 - 9. I Skolnämndens bokslut

2018 framgick att endast en fristående huvudman hade utökat sin timplan i ämnet. I de kommunala
skolorna genomfördes ingen utökad timplan och huvudmannen hänvisade bl a till konsekvenser

med en utökad schemaram som lokalbrist, rekryteringsbehov, Skolskjutsar mm. och Ville avvakta den
utökade timplanen i skollagen. Samtidigt framhöll huvudmannen att skolorna arbetar för att föra in

aktiv rörelse flexibelt under skoldagen. 2019 fick Förskolc - och grundskolcnämnden i uppdrag att

på nytt följa upp utökning av antal timmar i idrott och hälsa.

Utökad timplan i skollagen

Elever i grundskolan har enligt skollagen rätt till ett: minsta antal garanterade undervisningstimmar

per ämne och stadium. Timplanen beskriver hur undervisningstimmarna ska fördelas mellan

de Olika ämnena. Från och med höstterminen 2019 utökas den garanterade undervisningstiden i

idrott och hälsa med 100 timmar, från 500 till 600 timmar. Av utökningen är 20 timmar förlagda till

mellanstadiet (åk 6) och 80 timmar till högstadiet (åk 7-9).

Utökad timplan i idrott och hälsa inom kommunen
Från och med höstterminen 2019, har timplancn i idrott och hälsa i de kommunala skolorna utökats

med 30 timmar i åk 6 och 55 timmar i åk 7. Läsåret 2020/21 utökas även timplancn för åk 8 med 55

timmar. Därmed följer de kommunala skolorna skollagens föreskrifter kring stadieplaner och
utökning av idrottsämnet.
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Österåker
Tjänsteutlåtande

Det finns fem fristående skolor med årskurs 6-9 i kommunen. Solbackens Montessoriskola med
skolår F - 6 har infört 40 minuter extra idrott varje vecka i åk 6 från ht 2019. Akers friskola som har
med åk F - 9, har utökat timplanen med 25 timmar/läsår i årskurserna 6 - 9. Övriga fristående

huvudmän med berörda årskurser har inte inkommit med någon redogörelse för timplan i ämnet.

Förvaltningens slutsatser

Den utökade timplanen i skollagen i idrott och hälsa från och med läsåret 2019/20 har haft

genomslag i de kommunala skolorna och i minst två av de fristående enheterna. Det är rimligt att

anta att även Övriga friskolor kommer att följa skollagens bestämmelser med utökad timplan.

Sammantaget bedömer föwaltningen att eleverna i åk 6 -9 i Österåkers kommun fått en utökning av
idrottstimmar från och med ht 2019, vilket ligger i linje med den politiska satsningen i budget 2018.

Tidigare beredning och beslutsunderlag

KS 2018/0333 2018-11-29, uppdrag 30 i budget 2019
FGN 2019/0072 2019-03-05, verksamhetsberättelse med återrapport av uppdrag 31

KS 2017/0287 2017-10-25, uppdrag 31 i budget 2018
SKOL15 2016/0085 2017-06-13, återrapport av uppdrag 26

KS 2016/0250 2016-10-23, uppdrag 26 i budget 2017

Bilaga

1. Uppdrag 30/2019, KS 2018/0333

Louise Furness I stin Johansen

utbildningsdircktör sakkunnig utbildning

Expedieras

Kommunfullmäktige
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26. Skolnämnden får i uppdrag att följa upp och utvärdera införandet av

två- eller flerlärarsystem i kommunala grundskolor i kommunen. Detta

ska ske i samråd med Produktionsstytelsen.

27. Skolnämnden får i uppdrag att följa upp tidigare satsningar och utreda

förutsättningarna för fler vuxna i skolan i syfte att avlasta lärare och

minska lärares administrativa uppgifter med hänsyn till extra

satsningar via skolpeng under 2016-2019.

28. Skolnämnden får i samråd med socialförvaltningen och skolornas

huvudmän i uppdrag att kartlägga pågågående arbete kring

hedersrelaterad problematiki syfte att motverka psykisk och fysisk

ohälsa hos unga.

29. Skolnämnden får i uppdrag att utreda behov av ytterligare

yrkesprogram. Syftet är att ge ökad valfrihet .inom kommunen och

ökade möjligheter att gå Vidare till annan utbildning, t.ex. från

språkintroduktion.

®Skolnämnden får uppdrag att följa upp genomförandet av extra

satsning på utökat antal timmar, motsvarande 32 timmar per läsår i åk
6-9 idrott- och hälsa med hänsyn till satsningar i budget 2018.

31. Skolnämndcn får i uppdrag att införa första förskolelärartjänst för 15

personer från och med 2019, vilket ska utvärderas efter 2 år.

32. Skolnämnden får i uppdrag att kartlägga, följa upp och analysera

effekten av politiska satsningar under de tre senaste åren inom både

förskole- och skolverksamhet. Detta ska rapporteras till

Kommunstyrelsen senast juni 2019.

33. Skolnämnden får i uppdrag att utreda orsakerna bakom resultatet

gällande psykisk ohälsa bland annat med hjälp av resultat från

Stockholmsenkäten och föreslå eventuella åtgärder.

34. Vård- och omsorgsnämnden får i uppdrag att utreda förutsättningarna

för att inrätta ett biståndsbedömt trygghetsboende ur både ekonomi-

och verksamhetsperspektiv.
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