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Kontor & Service organisation och 

ansvarsfördelning 

Enheten för kontor & service har i uppdrag att utföra arbetsuppgifter kring administration, 
ekonomi, skolmåltid, IT, fastighet, service och skolbibliotek. Enheten är huvudmannens och 
skolchefens redskap för att erbjuda förutsättningar för att bedriva undervisning och barnomsorg 
enligt lag och med god kvalitet.  
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Ledning, uppdrag och ansvar 

 
Ledning 
Skolchefen har ledningsansvar och är ansvarig inför myndigheter och styrelse. Varje vecka hålls 
en konferens för varje grupp med syfte att  dokumentera, leda och samordna de olika 
verksamheterna.  
 
Skolchefen ansvarar för att skolmiljön såväl inomhus som utomhus utformas på ett funktionellt, 
pedagogiskt, estetiskt och ekonomiskt hållbart sätt samt att rutiner upprättas för skötsel och drift 
av skolverksamheten. 
 
Ekonomi 
Ekonomen medverkar under ledning av styrelse och skolchef i Kms ekonomiska styrning. I 
arbetsuppgifterna ingår bla att hantera kommunala och statliga bidrag, fakturering, uppföljning 
av budget, rapportering, avtal och bokföring. 
 
Administration 
Administratören ansvarar för administration kring barn- och elever, familjer och personal, 
rapportering av statistik till myndigheter, hemsida och Schoolsoft.  IT- administratörerna och 
skolsekreteraren utför även en del administrativa uppgifter. 
 
IT 
It- tjänstemannen ansvarar för att skolans it-park, servrar, nätverk, backuper och viktiga 
uppdateringar sköts tillfredsställande och kontinuerligt samt för att skolans datorer 
servas/repareras. I uppdraget ligger även att utbilda och ge annan service till övrig personal och 
elever.  
 
KMS rektor leder och samordnar skolans arbete mot ökad digitalisering. 
 
Service 
Skolsekreteraren ansvarar för service till elever, föräldrar och personal, vikarieanskaffning, 
närvarokontroll, ledighetsansökningar, inkommande samtal, registrerar omsorgstider, 
kaffeautomaten, ordning och reda i personalrummet mm  
 
Skolvärden arbetar som bibliotekarie i skolbiblioteket, håller rent och finns tillgänglig i 
matsalen/samlingssalen, håller ordning i förråd och kopieringsrum, tar emot varor och ger 
annan service till övrig personal. 
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Skolmåltid 
Skolmåltidspersonalen lagar 380 luncher per skoldag, förbereder ca 200 mellanmål till förskola 
och skolbarnsomsorg samt frukost till förskolan. Vi har en heltidsanställd kock som ägnar största 
delen av sin tjänst till vår omfattande tillagning av dietmat. 
 
KMS har ett eget tillagningskök och hanterar allt kring skolmåltiden på plats. Maten serveras i 
vårt bufférum och äts i vår matsal. Förskolebarnen äter på sina enheter. Maten levereras dit i 
matvagnar direkt från köket.  
 
Vi strävar efter att servera måltider där råvaror är valda med största omsorg. Vi försöker främja 
närproducerade, ekologiska och framförallt färska råvaror, och i möjligaste mån undvika 
halvfabrikat.  

Fastighet 

Skolchef, skolsekreterare och vaktmästare samordnar och tillser att allt som har med fastighet, 
inne-och utemiljö och vaktmästeri att göra planeras och åtgärdas. Varje vecka sker planering 
och uppföljning i denna grupp. 
 
Skolchefen leder arbetet, sköter kontakter med fastighetsägare, styrelse och externa 
leverantörer.  Administratören sköter avtal och kontakt med städbolaget. Skolsekreteraren gör 
felanmälan, sköter dokumentation, gör inköp och administrerar aktiviteterna. 
 
Vaktmästaren ansvarar för att okulärbesiktningar av verksamhetens lokaler genomförs 
regelbundet, att utföra det som behöver åtgärdas inne och ute, att eventuella brister ur 
arbetsmiljö/brandsäkerhetsanseende rapporteras, post- och pakethantering, skolbilen, är 
trafikvakt mm. 
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Administration och ekonomi 

 

Lägesbeskrivning Hur är läget just nu? 

 

Omorganisation 
Efter omorganisationen på vår skolexpedition har vi nu en ansvarig på kö-administration, 
intagning och vikarieanskaffning. Dessutom är hon samordnare för fastighets och service. 
 
En ansvarig på ekonomi- och personal- och IT-administration.  
 
Efter årsskiftet fick vi förstärkning med ytterligare en person som har varit behjälplig med KMS 
Hemsida, Mina sidor (ny),  SchoolSoft, GDPR och övriga it-frågor. 
 
En omorganisation med inriktning IT- och Programmering har gjorts under året. Nuvarande 
It-tekniker avslutar sin anställning efter sommaren och en ny person har anställts för att stärka 
upp expeditionen och ta över vissa delar av it- verksamheten. 
 
Planerade förbättringsåtgärder under läsåret har varit 

 

Mjukvaror löner och ekonomi 
Vi ska digitalisera tidsredovisningen i lönehanteringen som tidigare planerats genom att starta 
med alla semesteranställda.  

Vi ska hitta en lösning för ferieanställda  och skolledare så att flexibiliteten i schemaläggningen 
kan bevaras . 

Detta ska vi göra för att vi så långt det är möjligt vill effektivisera alla våra verksamheter via 
digitala hjälpmedel. 
 
Telefoni 
Vi ska se över vår telefonservice genom att titta på mer moderna telefonväxelsystem. Syftet  är 
att öka servicen när vi tar emot samtal samt att få ett mer flexibelt och mer utvecklat system.  

Service 
 Vi ska omorganisera så att vi får en samordnare för ekonomi och administration och en för 
service och fastighet.  
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Vi ska införa ett samordningsmöte enbart för service med skolchef, samordnare och skolvärd. 
 
Resultat Vad har vi uppnått i förhållande till våra mål? 

 
Mjukvaror löner och ekonomi - VISMA Anställd 
Vi har försökt att starta upp denna tjänst (tidigare kallad STÄMPLA) men pga fel hos 
leverantören där synkronisering av olika anledningar vet vi ännu inte när detta är löst. 
Vi har endast släppt på 7 personer i tjänsten och avvaktar tills vi är trygga och “varma i 
kläderna” här. 
 
Telefoni 
Denna punkt har bordlagts då offerter har tagits in och kostnaderna har varit förstora för att 
prioriteras i verksamheten. Däremot har vi kompletterat med flera mobila enheter där behov har 
funnits. 

Service 
Vi har nu ansvarig för ekonomi och administration och en för service och fastighet. 

Analys och värdering Vad ser vi att det beror på? 
 
VISMA lön 
Att vi inte kommit vidare i att digitalisera lönehanteringen beror på att leverantören ej har löst 
funktionen med synkroniseringen. 
 
Telefoni 
När det gäller telefoni så är behovet av att vara “supermoderna” inte aktuellt i dagsläget så 
länge vi har ett fungerande växelsystem och telefonerandet minskar till förmån för mail. 
 
Service 
Våra funktioner på administrationen är nu tydligare för alla i verksamheten samt effektivare. 
 
Förbättringsåtgärder Vad ska vi göra eller inte göra för att bli bättre 

2018/2019? 

Rutinbackup 
Få delvis inblick i varandras arbetsuppgifter i händelse av frånvaro/ledighet för att inte göra 
enheten så sårbar. 
 
VISMA LÖN 
Vi fortsätter arbetet med att få igång den digitala månadsrapporteringen. Här bygger det på att 
Leverantören löser synkroniseringsproblematiken. 
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Mina Sidor 
Denna sida skapades i första hand för att bygga upp en kompetensbank för föräldrar. På denna 
nya plattform skulle vårdnadshavare och även nyanställd personal även kunna få information 
om hur KMS hanterar känsliga personuppgifter enligt den nya GDPR lagen. Funktionen 
samtycke till denna hantering skulle kunna utföras här. Samtidigt ger man här sitt samtycke till 
foto och filmning. Vi skall arbeta vidare på dessa funktioner vilka kommer att underlätta och 
förbättra rutinerna i samband med intagningar av nya barn/elever samt vid nyrekryteringar av 
personal. 
 
IT-administrationen 
Se över och förtydliga rutiner/dokumentation kring förändringar med elev/personal förändringar. 
 
Administrativa rutiner för specialkost  
Vi skall se över våra rutiner för hur vi hanterar behovet av specialkost för våra elever och 
personal. 
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IT enheten 

Lägesbeskrivning Hur är läget just nu? 

Chromebooks 
Överlappningen med Chromebooks/Air Mac fortsätter. Vi upplever att de äldre eleverna 
fortfarande  föredrar Mac:arna men tror att det minskar efter hand. Satsningen på att utöka med 
fler klassuppsättningar har varit mkt positivt.  

 
Chromebooksen har fungerat mycket bra och när det gäller Macarna kanske det är dags att 
byta batterier på dessa snart.  

Internet 
Hastigheten på internet har ökat då vi ÄNTLIGEN  har fått bredband. 

Programmering 
Undervisningen i programmering  har utfallit bra då Lego Mindstorm och Bee bot och Bluebot 
används på 6-9 samt F-2. nDär har IT enheten varit mycket aktiv med att ge pedagogerna 
support. 

Eleverna har idag tillgång till: 

● 17 datorer som används för Mindcraft for Education 
● 88 Chromebooks 
● 30 MacBook Airjjkb 
● 76 elev- iPads 

Personalen har idag tillgång till: 

● 56 st MacBook 
● 6 st PC datorer  

På KMS finns 5 servrar och en backup station. 

Övrig utrustning  

● 5 st kopiatorer, 3 st skrivare 
● 3d skrivare  
● 2 st dokumentkamera 

 

Utökad It-park 
Under läsåret har ytterligare två klassuppsättningar av ChroomeBooks införskaffats.  

Dessutom har har vi nu projektor i ett av glasrummen på Skogsbacken samt på Lilla Bärbacken. 
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Biblioteksregister 
Vi har skapat ett digitalt biblioteksregister över samtliga böcker i vårt bibliotek 

Ny Hemsida 
Nya Hemsidan som styrelse och ledning arbetat med en längre tid har nu publicerades och har 
mottagits positivt. 

Mina Sidor 
Mina sidor har utvecklats under vinter och vår, där kompetensbanken ligger uppe för personal 
och elever (åk 7-9). Vi har även samlat vår GDPR-information här. (Policy, samtycke). 
Personalen kan se vem som samtyckt eller inte. 

Loops 
Efter utvärdering av denna lärplattform har vi beslutat att inte gå vidare med denna tjänst. 
Vi har valt att arbeta vidare med NE (Nationalencyklopedin) 

Planerade förbättringsåtgärder under läsåret har varit; 

Fiberanpassningar- Den planerade fiberdragningen var  leveransberäknad till augusti 2017 
men kom betydligt senare. I samband med den nya fiberuppkopplingen behövde vi anpassa 
firewalls och accesspunkter. 
 

Hantering av personuppgifter- Vi ska sätta oss in i och börja tillämpa de nya reglerna i 
Dataskyddsförordningen som träder i kraft april - 2018 

Resultat Vad har vi uppnått i förhållande till våra mål? 

Fiberanpassningar 
Detta fungerar nu och är igång fullt ut. 
 
Hantering av personuppgifter 
Under året har vi genomfört ett projekt  fokuserat på införandet av de nya GDPR rutinerna i 
samband enligt lagen som trädde i kraft 25 maj. Under processen har vi; 

● kompetensutbildat oss genom kurser, besök och inläsning 
● arbetet med att kartlägga alla rutiner och dokument 

samlat PUB avtal från våra molntjänstleverantörer. 
● informerat alla vårdnadshavare och personal om våra rutiner och hur vi arbetar 

 
● sett över våra samtyckes rutiner som skal äggas ut på Mina sidor för att lättare få en 

överblick över svarsfrekvensen. 
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Analys och värdering Vad ser vi att det beror på 
 

Främsta anledningen till att IT verksamheten fungerar så väl är att vi genom våra IT-konferenser 
varje vecka kan arbeta systematiskt.  

Här får vi tid för att fokusera på vårt arbete med  teknik, rutiner, och dokumentation.Här följer vi 
upp och stämmer av det som är nödvändigt i verksamheten när det gäller intagning av 
barn/elever samt vid rekryteringar av ny personal.  Vi har många plattformar som där vi skall 
registrera och uppdatera uppgifter och det är viktigt att inget missas. 

GDPR 
Vi insåg tidigt att GDPR är ett bra verktyg för att vidareutveckla vårt arbetssätt och skapa 
rutiner. 
Detta kommer att hjälpa oss i vår fortsatta verksamhet. 
 
Större tillgång till It-utrustning 
Fler datorer och iPads har gjort arbetet och lättare och kreativiteten större på våra enheter. 
 
IT-Miljö 
Då vi har fått nya access-punkter har it--admistration och felsökning minskat vilket gjort allt 
digitalt arbete smidigare. 
 
Förbättringsåtgärder 2018-2019 
Vad ska vi göra eller inte göra för att bli bättre? 
 
Mina sidor 
Kan utvecklas ytterligare med t.ex. registerutdrag, fler sökmöjligheter, säkrare inloggning 
(bankID) 
 
GDPR 
Samordna och utbilda personalen i våra rutiner 
Registerutdrag 
Slutföra arbetet med Rutin- och dokumentationsförteckning på KMS 
 
IT-utrustning 
Tillverkning eller inköp av en laddningsstation för iPads/iPhones som är låst och fastmonterad 
på anvisad plats. 
 
IT-Administraton  
Tydligare och säkrare rutiner vid intagningar av barn/elever samt vid rekrytering av personal. 
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Skolbiblioteket   

 

Lägesbeskrivning Hur är läget just nu? 

 

Läsåret har kännetecknats av instabilitet i bibliotekarietjänsten. Den person som var anställd 
som bibliotekarie på 30% slutade vid läsårets start. Därefter har en nyanställd administratör 
med bl.a. journalistbakgrund haft tjänsten inom sin tjänst. 

Biblioteksplanen har följts, utvärderats och förändrats efter hand. 

En grupp om ca 20 elever är flitiga besöker och lånar många böcker. Pedagogerna lånar av och 
till böcker till klassrummen.  Samtliga elever i åk 1 och 5 har introducerats i biblioteket. 

Vi har gått igenom alla böcker, sorterat bort en del och köpt en del nya. Ett digitalt kartotek har 
upprättas för att veta vilka böcker som finns samt kunna sköta utlåning och tillbakalämnande 
mer effektivt. 

Planerade förbättringsåtgärder under året har varit; 

Elevmedverkan 
Biblioteket har påbörjat ett projekt där klasserna ska få önska böcker varje läsår, 
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Bokönskningen. Detta ska genomföras. 
 
Vi ska införa regelbundna elevsamtal med analyser och diskussioner om utvalda böcker för 
högstadieåldrarna. 

Öka utbudet 

Vi ska köpa in fler lättlästa böcker på engelska och uppdatera utbudet för lågstadieåldrarna. 

 
Resultat Vad har vi uppnått i förhållande till våra mål? 

KMS en skolutvecklingsgrupp med uppdrag att utveckla och kvalitetssäkra 
biblioteksverksamheten har haft möten någon gång i månaden. Gruppen har representanter 
från alla enheter.  

Detta läsår hr deras mål varit att upprätta rutiner, skapa struktur och genomföra aktiviteter för att 
läsandet och biblioteket ska bli lockande och lustfyllt . 

De har bl.a. skapat en skolbibliotekstrappa med progression f-9 för att få bibliotekskunskap och 
genomfört flera projekt där biblioteket använts såsom ; 

Åk 2 har varit på biblioteksbesök på Kullaviks bibliotek, fått boktips och lärt sig hur man hittar på 
biblioteket. Alla eleverna fick låna med sig varsin bok till skolan, på sitt eget lånekort. De har 
skrivit dikter till Alla hjärtans dag och satt upp i biblioteket och kyltat med böcker om kärlek. Alla 
eleverna tog med sig en bok hemifrån som de har läst och rekommenderar för sina 
klasskamrater. De presenterar sin bok med titel, författare, genré och varför man 
rekommenderar den. Dessa böcker fanns under ett antal veckor till utlåning i klassrummet. 
Eleven bokför sitt lån på en lånelista som läraren gjort. Eleverna skrev en bokrecension efter 
varje utläst bok. 

Åk 3 besökte Stadsbiblioteket i Göteborg, åk 6 och 8 har varit på Kullaviks bibliotek för att låna 
böcker inför sommarlovet.  och åk 9 har fått löpande boktips i biblioteket, särskilt av klassiker. 
 
Skolans bibliotekarie har introducerat åk 1 och 5 i KMS biblioteket. 
 
 
Analys och värdering Vad ser vi att det beror på? 

Vi ser att skolans bibliotek och elevernas bibliotekskunskap blir bättre ju fler som är involverade. 
Då vi inte har en utbildad bibliotekarie som går in i klassrummen är det viktigt att 
skolutvecklingsgruppen arbetar för att alla pedagoger ska använda bibliotek i undervisningen.  
 
Kvalitén i biblioteket har ökat då det rensats rejält och katalogiserats. 
. 
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Förbättringsåtgärder Vad ska vi göra eller inte göra för att bli bättre? 

Förstärk arbetet med att biblioteket ska vara en lugn oas för elever som har behov av en sådan 
under skoldagen.  
 
Sätta rutiner för introduktionen av skolbiblioteket i år 1.  
 
Informera alla pedagoger och elever om hur man lånar i biblioteket.  
 
Sätta upp en lathund för utlåning i biblioteket.  
 
Lära eleverna från år 3 att låna böckerna själva är. 
 

 

 

Skolmåltiden 

Lägesbeskrivning Hur är läget just nu? 
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I dagsläget består skolmåltidspersonalen av 3 personer (2, 75 tjänster) varav ett köksbiträde 
som tar hand om disken och salladsbaren, en dietkock samt en köksmästare. Under vissa tider 
under dagen har köket även hjälp av en skolvärdinna . Hon har bl.a hand om förberedelser och 
framdukning av mellanmålet och service i matsalen under lunchtimmarna. 
 
Köksbiträdet  tar hand om  salladsbaren, knäckebrödsbordet och disken från köket och 
matsalen. Dietkocken tar hand om alla barns och personalens specialkost och stöttar upp 
köksmästaren vid behov. Köksmästaren tar hand om övrig mat samt inköp och planering av 
matsedel. 
 
Något som är uppskattat på KMS är firandet av våra traditioner. Vi kommer att fortsätta med 
Nobeldagsfirande, där alla skolbarn bjuds på lite extra fin mat och en sprakande servering av 
efterrätten. Denna dag är skolköket av stor betydelse. Vi gör även lite extra vid de flesta andra 
högtider.  
 
Vi håller fortsatt den budget vi fått. 
 
Vi är fortsatt mer synliga i verksamheten genom att vara med när maten serveras och finnas i 
matsalen då och då. 
 
 
Planerade förbättringsåtgärder under året har varit; 

Specialkosten 
Vi ska se över och uppdatera våra rutiner och dokumentation för specialkosten och 
kvalitetssäkra så att alla kan känna sig trygga med vad som serveras till våra barn.  
 
Vi har många barn med överkänslighet och allergier för vissa råvaror och vi arbetar ständigt 
med att förbättra och utveckla rätterna till dessa barn. Nu behöver vi se över de rutiner som 
skapats de senaste åren. 
 
Önskeveckor och temaveckor 
Vi kommer fortsätta att ha önskedagar då och då under hösten 
Vi ska ändra från att klasser önskar till att enheterna önskar. 
Vi ska införa veckor med olika mat-teman såsom tidsåldrar, nationer, kontinenter, husmanskost, 
vegetariskt mm. 
 
Vi har konstaterat att önskeveckor är populära och efterlängtade. Det är många grupper och 
klasser på KMS som vill vara med och önska och erfarenheten visar att det  under 
önskeveckorna blir ungefär likadana matsedlar. Det betyder att det blir svårare att leva upp till 
Livsmedelsverkets råd om en varierad kost. På grund av detta kommer vi inte ha hela 
önskeveckor utan ha en önskedag då och då.  
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Resultat. Vad har vi uppnått i förhållande till våra mål? 

Specialkosten 
Vi har kvalitetssäkrat specialkosten genom att en person dubbelkollar med dietkocken, vilka 
råvaror som används till olika måltider och dubbelkollar paketeringen.  
 
Vi har även satt upp ett anslag i köket där alla specialkoster står; detta underlättar för övrig 
personal vid mellanmål m.m 
 
Vi är med som stöd och hjälp vid lunchen för barn med behov av specialkost.  
 
Önskedag 
Vi erbjuder önskedag en dag i veckan då och då, då vi serverar en rätt som någon enhet eller 
klass har önskat. 
 
Vi har gjort små punktinsatser med olika mat-teman men inte skapat någon systematik.  
 
Analys och värdering Vad ser vi att det beror på? 

Vi har lyckats med kvalitetssäkringen genom att vi har haft tillräcklig tid och extra stöd vid 
lunchen för att kunna skapa rutiner och följa dem. 
 
Genom att vi träffat Elevrådet några gånger under läsåret har vi kunnat ha dialog kring 
önskekost och näringsriktiga måltider. Detta har sedan förmedlats i Elevrådsprotokoll vilket lett 
till en ökad förståelse för vad som bör serveras i skolmåltiden. 
 

Förbättringsåtgärder Vad ska vi göra eller inte göra för att bli bättre 

2018-2019 ? 

Specialkosten 
Vi kommer att fortsätta med att säkra rutinerna kring specialkosten så att de fungerar bra i ett 
tidspressat kök. Detta gör vi för att vi fortfarande är i behov av att säkra rutinerna så att de 
fungerar lika bra vid personals frånvaro eller vid nyanställning av personal i kök såväl som ute 
på enheterna. 
 
Vi kommer även jobba på att få bättre koll och struktur över de som är i behov av specialkost. Vi 
uppdaterar alla nuvarande listor och skärper och förtydligar rutinerna kring ansökan om 
specialkost. 
 
Matsedeln 
Vi kommer i år att införa fler nya  rätter med fokus på vegetariskt. Detta för att vi ser att många 
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av våra elever väljer ensidigt från salladsbuffén och kan vara skeptiska till grönsaksrätter. Detta 
vill vi ändra på genom att alltid erbjuda flera roliga salladsblandningar på salladsbordet. Vi 
kommer introducera blandningarna på ett smakfullt och roligt sätt för att väcka intresse hos 
barnen. Samtidigt finns önskemål om fler tillagade vegetariska rätter. Detta ska vi tillmötesgå. 
 
Vi har fått önskemål från elever och pedagoger om att öka variationen av mellanmålet. Vi 
kommer därför, om möjligt, erbjuda varmt mellanmål en dag i veckan. Vi kommer även se till att 
det varje gång serveras grönsaker eller frukt som en del av mellanmålet. 
 

 

Fastighet  

 

Lägesbeskrivning. Hur är läget just nu? 

Vaktmästaren finns tillgänglig måndag-torsdag kl 6.30-15.30, fredag kl 6.30-13.00. 

Skolsekreteraren gör felanmälningar och är samordnare vad det gäller all drift. 

Varje vecka har vi fastighetsmöten där skolchef, samordnare och vaktmästare deltar.  Vi 
stämmer av nya och pågående projekt och den dagliga skötseln av fastigheten. Det ger oss en 
bra överblick om vad som händer i och runt våra lokaler.  

Vi har protokollförda regelbundna hyresgästmöten med representanter för Hemsö. 

Större projekt under läsåret har bl.a. varit; 

Ombyggnation av Stora Bärbacken från två till fyra avdelningar. Vid de nya entre´erna har 
lekytor och gångar anlagts. 

Översyn av ventilationen.  

En trappa från parkeringen nerför slänten (som blivit skolans huvudentre´sedan länge) har 
gjorts samt en gångväg framför parkeringen. 

Stora lekplatsens lekutrustning har tagits bort och ersatts med ny. 

Under våren har vi tilsammans med Hemsö gjort en plan för förminskning och dränering av 
stora gräsmattan, nya gångar och asfaltering. Detta kommer att ske under hösten. 

Vidare finns planer på byta en del av grusytan på lekplatsen mot  asfalt och att sätta buskar vid 
nya trappan nedför slänten. 

Planerade förbättringsåtgärder under året har varit; 

Att vi ska bli ännu mer strukturerade, effektiviserade och samordna arbetet med önskemål som 
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kommer in kring inköp eller åtgärder för bättre fysisk miljö, ommöblering i våra lokaler, 
reparationer, ombyggnad och fastighetsprojekt. 
 
Detta för att minska kostnader och arbetstid då det tidigare blivit såväl onödiga inköp, 
oförutsedda kostnader och dubbelarbete pga för dålig överblick. 

 

Resultat. Vad har vi uppnått i förhållande till våra mål? 

Vårt delade dokument för felanmälan/riskanmälan fylls i av all personal. Detta viktigt för vår 
dokumentation, samt underlättar arbetet för vår vaktmästare.  

Då det tidigare varit fler personer inblandade i vad som behöver åtgärdas i våra lokaler har vi 
under detta året endast godkänt och utfört önskemål där enhetens samordnare godkänt.  

Vi har arbetat och ska fortsätta med att få vår hyresvärd att ta sitt ansvar vad gäller 
gränsdragningslistan. På så sätt får vi en rättvis kostnadsfördelning. Detta har underlättats med 
att vi oftare sammankallar till ett möte med vår hyresvärd så att vi håller kommunikationen 
öppen. Detta arbete kommer att fortsätta kontinuerligt under läsåret. 

Analys och värdering. Vad ser vi att det beror på? 

Detta arbete har blivit bättre och blir ännu bättre ju mer överblick vi får genom 
veckokonferenserna och att vi sätter oss en stund tillsammans när behov finns. Ansvar, beslut 
och fakta dokumenteras i löpande minnesanteckningar. 
 
Vi har blivit mycket mer kostnadseffektiva sedan vi börjat bevaka och hårdra 
gränsdragningslistan. Då även hyresvärden insett detta har det underlättat kommunikationen 
oss emellan. 
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Förbättringsåtgärder 2018-2019 Vad ska vi göra eller inte göra för att bli 

bättre? 

 

Vi ska vara mer pådrivande gentemot vår hyresvärd vad gäller åldersslitage i och utanför våra 
lokaler, då det åligger dom att hålla en viss standard som kallas normalt slitage och ligger inom 
ramen för uthyresåttagandet. 
 

Vi skall också vara noga med att informera nyanställd personal om de rutiner som vi har för 
felanmälan,samt påminna all personal om detta vid terminsstart. 

 
 
 
 

 

 
 
 

2018 -08- 15 
Kontor & Service genom Lisbeth E-Malm 
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