Barn- och utbildningsnämnden
Inom planperioden kommer man att arbeta med hur den framtida skolan inom kommunen ska
se ut och hur den skall bedrivas, och en åtgärds- och genomförandeplan håller på att arbetas
fram.
Barn- och utbildningsnämnden har förskole- och skolplan, fritids- och kulturplan samt
biblioteksplan. Dessa planer har fastställts av kommunfullmäktige och utgör kommunens
preciserade styrinstrument för verksamheterna. Under 2011 ska eventuellt nya lokala
arbetsplaner tas fram för förskole- och skolverksamheten.

Fritid
Föreningar och andra organisationer är viktiga resurser för kommunens samlade
fritidsverksamhet. Det finns kommunala badplatser i alla kommundelar och vandringsleder
som genomkorsar kommunen. Kommunen har även ett rikt utbud av idrottsanläggningar i
form av idrottshallar och fotbollsplaner. Kommunen driver en fritidsgård i Laxå tätort.
Fritidsgårdar i övriga kommundelar är föreningsdrivna med kommunalt stöd.

Kultur
Biblioteken bildar basen för kommunens kulturverksamhet. Varje skola har skolbibliotek som
drivs av folkbiblioteket.
Musikundervisningen erbjuds med stöd av bildningsförbund. Musik och övriga kulturformer
anordnas också inom förskolan och grundskolans verksamhet.
Bildningsförbund erbjuder cirkelverksamhet med kommunalt och statligt stöd.

Förskola och familjedaghem
Det finns förskolor och familjedaghem i Laxå tätort. I Finnerödja, Hasselfors och Tived finns
det endast förskola. Målgruppen omfattar barn i ålder ett till fem år. Alla 3-5 åringar erbjuds
att gå i allmän förskola utan avgift.

Fritidshem
Det finns fritidshem i anknytning till F-6 skolor. Förskolan i Tived fungerar även som
fritidshem. Målgruppen för fritidshemmen är barn i ålder 6-12 år.

Grundskola och förskoleklass
Förskoleklass är en egen skolform som är frivillig och skall erbjudas alla barn året före
grundskolan. Verksamheten är samlokaliserad med grundskolan och det finns ett väl utvecklat
samarbete. Grundskolan är obligatorisk för alla barn. Verksamheten bedrivs med F-6
organisation i Finnerödja, Hasselfors samt på Saltängsskolan i Laxå tätort. De tre sista åren
7-9 anordnas för alla elever i Centralskolan.

Särskola
Särskolan är en egen skolform. Studier enligt särskolans kursplaner beslutas av
verksamhetschef. Eleverna inkluderas i grundskolan eller ansöker om skolgång i annan
kommun.

Gymnasium och vuxenutbildning
Ansvaret för utbildning efter grundskolan delas med Askersunds och Hallsbergs kommuner i
ett kommunalförbund, SUF (Sydnärkes Utbildningsförbund). Huvuddelen av
ungdomsverksamheten är förlagd till Alléskolan i Hallsbergs kommun. Det är direktionen för
SUF, som har ansvar för myndighetsutövningen för verksamheten.

Mål för Barn- och utbildningsnämnden
Medborgare
Mål

Mätmetod

Styrtal

En överenskommelse med
frivilligsektorn ska utarbetas under
året.

Rapportering

Inbjuda frivilligsektorn att
tillsammans hitta ett område för
samarbete där en överenskommelse
skrivs.

Mål

Mätmetod

Styrtal

Antalet godkända elever ska öka.
Målet är 100%

Nationella prov
åk.3,6.
Betyg åk. 6,8,9

Uppföljning av betyg åk. 9

Utveckling

Ekonomi
Mål

Mätmetod

Styrtal

Ekonomi – kvalitet, förskolan ska
minska i kostnad

Jämföra kostnader i
öppna jämförelser
2008, 2009, 2010

Kostnad per barn i förskola 1-5 år

