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Oskarshamns kommuns vision  
"Hållbara Oskarshamn – ett internation-
ellt energicentrum och en kommun med hög livskva-
litet och tillväxt." 

År 2030 är vi 30 000 invånare. I Oskarshamns kom-
mun finns attraktiva boenden och en omgivning som 
är god att växa upp, leva och åldras i. Här finns mö-
tesplatser och möjligheter för att lära av varandra 
och påverka sin vardag. Vi har utbildning av hög kvali-
tet och aktiviteter, kultur och fritid för alla. 

Kommunen är en viktig del i Kalmarsundsregionen 
och dess gemensamma arbets- och bostadsmarknad. 
Vi har goda kommunikationer inom kommunen och 
med omvärlden. 

Med vårt starka näringsliv är vi en motor i regionen. 
Här råder en positiv företagar- och utvecklingsanda 
som skapar jobb. I samarbete med näringsliv, univer-
sitet och högskolor främjar vi kunskap och inno-
vation. Oskarshamns kommun är ett internationellt 
erkänt energicentrum där världsunik forskning bed-
rivs. 

Vi bevarar och gör våra kulturmiljöer och vår natur 
tillgänglig för invånare och besökare. Landsbygd och 
stad stärker varandra och vi satsar på upplevelser och 
turism i hela kommunen. Oskarshamns stad har en 
levande stadskärna med en bredd av handel, kultur 
och service. 

 Vi har ett hållbart samhälle som präglas av trygg-

het, tillit och tolerans – så skapar vi en kommun 

med trivsel och delaktighet under hela livet. 

Team Förskola 

Bildningsnämndens vision 

   

Bildningsnämnden och  

bildningsförvaltningen 

Bildningsnämndens löften  

 Vi lovar att ta tillvara allas lust att lära och utvecklas. 

 Vi lovar dig ett likvärdigt bemötande och delaktighet 

utifrån dina förutsättningar av professionella och enga-

gerade medarbetare. 

 Vi lovar att informationen är tydlig och lättillgänglig. 

 Vi lovar trygga mötesplatser för upplevelser. Lärande 

och en meningsfull fritid. 

Önskat läge—arbetsmiljö  

 Vi är stolta över våra verksamheter och ser möjligheter. 

Där folk mår bra dit vill andra. 

 Politiker och tjänstepersoner känner tillit till profession-

en! Dialogen och förtroendet är ömsesidigt. Vi har en 

tillåtande kultur där det är okej att tänka nytt och lyckas 

och att misslyckas. 

 Vi har kompetenta och behöriga medarbetare i alla verk-

samheter och alla ämnen. 

 Arbetet är meningsfullt! Vi ska åt samma håll tillsam-

mans, alla barn och ungdomar är våra. 

 Vi har 95 % frisknärvaro. 

 Chefer, rektorer och lärare är närvarande pedagogiska 

ledare med goda förutsättningar.  

 Ingen utsätts för kränkande särbehandling av något  slag. 

 65 % av våra medarbetare i förskolan är legitimerade 

förskollärare. 

 Vi har kul på jobbet! Arbetet är förebyggande och hälso-

främjande vilket innebär att rörelse och friskvård är en 

naturlig del av arbetet. 

 Arbetsmiljön är funktionell bidrar till lärarande för barn, 

elever och medarbetare. Det innebär väl fungerande 

arbetsrum, ventilation och IT – miljön. 

 Vi har barngrupper i förskolan som förhåller sig till Skol-

verkets riktmärken. 

 Vi har lokaler som räcker till  och är ändamålsenliga. 

 Vi ger utifrån behov pensionerade medarbetare möjlig-

het att jobba kvar. 

Önskat läge—arbetsorganisation  

 Vi är en kommun och vi ska åt samma håll med alla barn och  

ungdomar. 

 Organisationen tar fram det bästa av oss alla och genomsyras av tydliga roller och 

uppdrag. 

 Vi har kompetenta och behöriga medarbetare i alla verksamheter och alla ämnen. 

 Vi erbjuder olika anställningsformer utifrån avtalet. 

 Schema och strukturer stödjer lärandet och arbetsmiljön. 

 Alla nya medarbetare har tillgång till en mentor, eller annat stöd 

 Administration, elevhälsa, HR, IT gör att medarbetare och chefer har likvärdiga förut-

sättningar oavsett verksamhet. 

 De barn och elever som har störst behov och störst rättigheter möts av de mest kom-

petenta medarbetarna. 

 Vi paketerar tjänster och studentplatser och stöttar utifrån behov. 

 Vi har en budget som motsvarar kraven och en resursfördelningsmodell utifrån behov. 

Önskat läge—arbetstid  

 Alla har möjlighet att genomföra sitt uppdrag på sin arbetstid. 

 Vi har en gemensam förståelse för begreppen arbetstid, rast, 

paus, övertid, flextid och kompensationstid. 

 Vi avsätter tid för att utveckla undervisningen och verksam-

heten 

 Vi tydliggör tid för kollegialt lärande och planeringstid. 

 Vi arbetar i team för att lära och ha stöd av varandra och 

undvika ensamarbete. 

 Alla mentorer för nyanställda har förutsättningar att klara 

uppdraget. 

 Vi har en gemensam tanke om undervisningstid och fördelar 

tid efter förutsättningar. 

 Vi överväger 40 timmars arbetstid för alla och 5,5 timmes 

förtroende tid för lärare utifrån gällande avtal. 

 Vi överväger 38,25 timmar för dem som arbetar i simhallen. 

Önskat läge—lönebildning  

 Löneutveckling utifrån prestation – hur bidrar var och en till en god måluppfyllelse. 

 Delaktighet i löneprocessen – gällande inledning, prioriteringar, genomförande, upp-

följning och avslut. 

 Kompetens, kontinuitet och erfarenhet är synligt i lönebildningen. 

 Lönen stimulerar till förbättringar av verksamhetens effektivitet, produktivitet och 

kvalitet. 

 Lönekartläggning genomförs årligen med stor delaktighet. 

 En bra ingångslön utifrån läget i länet samt marknaden. Konkurrenskraftiga löner. 

 Lönen är individuell och differentierad och avspeglar uppnådda mål och resultat. 

 Dialog förs mellan chef och medarbetare om mål, förväntningar, krav, uppnådda 

resultat och lön. 

 Chefer är arbetsgivarens företrädare och har ett stort ansvar för att uppsatta mål nås 

och att uppföljning av resultat sker. 100 % av cheferna ska ha sett sina medarbetare i 

det praktiska arbetet. 
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Gymnasium och vuxenutbildning 

Oscarsgymnasiet, där all undervisnings 

bedrivs,  är Möjligheternas skola - vi 

satsar på dig, framtiden och världen.  

Oscarsgymnasiet har ett brett programutbud med hög-
skoleförberedande inriktningar och yrkesutbildningar, 
som även de kan ge högskolebehörighet. 

Här kan du skaffa dig kunskaper och färdigheter inom 

det område som du brinner för, du får en grund för att 

gå vidare i livet och förutsättningar för såväl fortsatta 

studier som ett spännande yrkesliv. 

Är du nyfiken på att lära dig något nytt och utvecklas 

som människa? Behöver du komplettera dina betyg så 

att du kan söka in på högskolan? Eller behöver du läsa 

om kurser för att få ett slutbetyg eller gymnasieexa-

men? Du är kanske ny i Sverige och behöver lära dig 

svenska. På Komvux i Oskarshamn väljer du själv de 

ämnen du vill läsa och kan kombinera kurser på olika 

nivåer efter dina behov och intressen. 

  

Fritidsverksamhet 
Uppdraget och ansvaret omfattar: 

 Idrotts– och fritidsanläggningar 

 Fritidsgårdar 

 Föreningsbidrag 

Inom idrott och fritid finns ett fantastiskt utbud som 

roar, engagerar och aktiverar ett stort antal männi-

skor, både kommuninvånare och turister. Som exem-

pel kan nämnas att bara Arena Oskarshamn har 500 

000 besökare om året. 

Fritidsgårdarna har aktiviteter varje kväll och du är 
alltid välkommen att komma med förslag på vad du vill 
göra här. Vårt motto är att alltid lyssna på våra ungdo-
mars idéer och förslag! Vill du bara komma hit för att 
slappa och, kanske titta lite på TV, så gör du det. Vi har 
även biljard, X-box, pingis, pyssel och mycket annat.  

Har du frågor kring föreningslivet är du välkommen att 
kontakta oss på fritidskontoret så hjälper vi dig gärna. 

 

 

 

Kulturverksamhet 
Uppdraget och ansvaret omfattar: 

 Allmänkultur & evenemang 

 Folk– och skolbibliotek, kulturbussen 

 Kulturskolan 

 Stöd till föreningsliv 

Ett blomstrande kulturliv ger energi och skapar attrakti-
vitet! 

Oskarshamn är en stad med ett rikt och levande kultur-

liv. Hjärtat är Kulturhuset, där det finns något för alla;  

mötesplats, museer, bibliotek, konsthall, skaparverk-

stad och kulturkanalen. 

Kulturskolan Oskarshamn erbjuder dig möjlighet att 

utveckla ditt estetiskt kreativa intresse. Genom under-

visning individuellt eller i små grupper samt ensemble 

eller körmedverkan vill vi, så långt som möjligt, försöka 

utveckla varje elev efter hans/hennes förutsättningar. 

 

 

Skola, från 6 till 16 år 

I Oskarshamns finns tio kommunala 

grundskolor. I dessa skolor finns försko-

leklass, fritidshem, grundskola och 

grundsärskola. 

Med engagemang och arbetsglädje utbildar vi världs-
medborgare. Allt är möjligt och ibland tar det längre tid. 
Vi vågar tänka olika! Mod, mångfald, engagemang och 
balans genomsyrar våra verksamheter. 

På våra skolar utmanas varje elev och ges förutsättning-

ar för trivsel och goda kunskaper av våra fantastiska 

pedagoger under hela dagen. 

 

 

 

 

Förskola, från 1 till 5 år 

I Oskarshamns kommun finns 18 kom-

munala förskolor, en öppen förskola 

samt helg och natt-omsorg. 

Våra förskolor är en mötesplats för kommunens yngsta 

medborgare och deras vårdnadshavare.  

Tillsammans arbetar vi aktivt för att förskolan ska vara 

en meningsfull plats att vara på , en plats där livet sker 

och som öppnar världen för nya möjliga förståelser. 

Förskolans uppdrag handlar om att erbjuda barnen en 

utbildning med rika tillfällen att utveckla kunskaper, 

förmågor och värden och omsorg, lek och lärande bil-

dar en helhet. Barnen lär sig att leva i världen så att 

världen klarar sig. 

Bildningsnämnden och bildnings-

förvaltningen ansvarar för utbildning, 

fritid och kultur. 

Förtroendevalda politiker har i sin egen-

skap av arbetsgivare det yttersta ansva-

ret för att säkerställa att nödvändig 

kompetens och tillräckliga resurser finns 

i organisationen inom arbetsmiljö– och 

hälsoområdet.  
Uppdraget innebär också tillståndsgivning, tillsyn och 

kvalitetsgranskning av fristående förskolor och fritids-

hem. 

Bildningsnämnden ska se till att verksamheterna bed-

rivs i enlighet med lagar, förordningar och föreskrifter, 

exempelvis skollag, lotterilag och bibliotekslag samt 

kommunfullmäktiges mål och riktlinjer. 

Bildningsnämnden består av 11 ledamöter och 11 er-

sättare 

  

Bildningsnämndens och bildningsförvaltningens  

uppdrag 
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Team Övergripande 

Utredare  

 Utredningsstöd till chefer 

Bland annat SI-ärenden, klagomål, skolskjuts, tillsyn och 

insyn genom insamling, bearbetning, sammanställning, 

tolkning och analys samt framskrivande av yttrande, be-

slutsunderlag/förslag. 

 Stöd till chefer i juridiska frågor 

Bollplank vid juridiska dilemman genom inläsning, tolk-

ning och bedömning utifrån gällande rätt.   

 Internutbildning för chefer och medarbetare 

Löpande fortbildningsinsatser för att aktivt bidra till att 

stärka olika funktioner inom organisationen att göra rätts-

säkra utredningar.  

 Omvärldsbevakning skoljuridik 

 Stöd i posthantering och registratur 

 Stöd i utredning , mottagande och beslut av skolskjuts Team Förskola 

Nämndsekreterare 

 Ansvar för nämndcykelns alla delar 

Förberedelse, genomförande, efterarbete av arbetsut-

skott, bildningsnämnd, presidier.  

 Stöd och bollplank till chefer och handläggare i hand-

läggningsprocessens olika faser  

 Stöd till chefer i juridiska frågor 

Bollplank vid juridiska dilemman genom inläsning, tolk-

ning och bedömning utifrån tillämplig lagstiftning. 

 Omvärldsbevakning skoljuridik 

 Kontaktperson för nämndens förtroendevalda 

 Samordning/uppdatering av delegationsordningen 

   

Organisationsstrateg 

 Ansvar för utredning och beslut av skolskjuts 

Tar emot, utreder och beslutar i skolskjutsfrågor. 

 Samordna och driva utvecklingsarbeten 

Bland annat utvecklingen av e-tjänster inom förvaltning-

en, processen kring skolskjuts, samt automatiseringen av 

interna administrativa processer.  

 Processtöd till chefer 

Bland annat arbetet med fysisk arbetsmiljö och lokaler.  

 Stöd och bollplank till chefer i strategiska och operativa 

utvecklingsfrågor , bland annat lokalfrågor 

 Sekreterarstöd 

 Stöd i nämndprocessen. 

   

Bildningsförvaltningen, avdelningen för administration 
Uppdrag: Administrationens uppdrag gentemot elever, vårdnadshavare, medborgare, medarbetare, chefer och politiker är att med utgångspunkt från barnets och ele-

vens bästa uppfylla behoven av support och stöd inom:  

Kansli, nämnd och utredning, Barn/elevuppgiftshantering, Nämndsadministration, Ekonomi & personal och Expedition.  

Administrationen möter upp med rätt kompetens, tydlighet och effektivitet. Administrationen lyssnar och förstår, ger råd och föreslår.  

Systemförvaltare  

 Systemförvaltning och systemutveckling 

av verksamhetsgemensamma system i enlighet med anta-

gen  systemförvaltarmodell, bland annat genom att ut-

veckla standarder för användning av system, digitala 

tjänster och funktioner.  

 Hemsida, intranät, mallar och blanketter 

Redaktör för intranät och hemsida, samordning och ut-

veckling av blanketter, mallar, lathundar, manualer.  

 Elevhantering 

Friskola och annan kommun 

 Skolval 

 Fakturering 

Ströfakturering, fakturering fristående verksamheter, IKE 

 Sambokontroll/inkomstkontroll 

Förvaltningsadministratör registratur 

 Ansvar för posthantering, registrering, arkivering 

Tar emot, sorterar och registrerar post på bildnings-

kontoret, ansvarar för utlämnande av allmän handling 

samt arkivering 

 Kontaktperson Public 360 

Utveckling av arbetet med ärendehanteringssystemet 

Public 360, uppskapande av mallar, internutbildning i 

systemet för att stärka olika funktioner i organisationen 

i att handlägga ärenden i ärendehanteringssystemet.  

 Handläggare IKE-ärenden 

I samarbete med förvaltningsadministratör—

systemförvaltning 

 Skolpliktsbevakning 

 Samordning/uppdatering av informationshanterings-

plan 

 Arkivombud för bildningsförvaltningen 

Vikariesamordnare  

 Vikarieanskaffning akut och planerade behov i 

 förskolan 

 Rekrytering av timvikarier inom förskolan 

Annonsering av tjänster, tar emot/besvarar intresse-

anmälningar, intervju, introduktion 

 Personaladministration timvikarier förskolan  

Personalscheman, tidrapporter, anställningsavtal 

 Stöd till chefer 

Stödja beslutsfattare och medarbetare gällande tolk-

ning och tillämpning av grundläggande lagar och regler 

inom det personaladministrativa området.  

 Stöd i personaladministrativa uppgifter förskola 

 Information och kommunikation 

Stöd i informationshantering hemsida/intranät.  

Ekonomistrateg/administratör  

 Stöd och bollplank till chefer och kollegor i strategisk och 

operativ ekonomi– och personaladministration 

Initiera, planera, samordna, följa upp och analysera ut-

vecklingen samt proaktivt stödja utvecklingen av den in-

terna ekonomiska processen och säkerställa att ekono-

miska rutiner och riktlinjer följs.  

 Handlägga och utreda ekonomiärenden inom förskolans 

ansvarsområde 

 Stöd till cheferna i  förskolan gällande processerna  

budget, uppföljning, bokslut, beräkning och fördelning 

 Projektledare/projektstöd utifrån ekonomiperspektiv 

 Fakturahantering/bokföringsorders förskola 

 Personaladministration förskola 

Personalscheman, tidrapporter, anställningsavtal 

  

Förvaltningsadministratör förskola 

 Barn/elevuppgiftshantering i förskola & fritidshem 

Uppgiftsinlämning, sammanställning, rapportutskrivning  

Hantering av barn och elevuppgifter i databasen Extens. 

Ärendehantering i Artvise. 

 Fortbildningsstöd 

Aktivt bidra till att stärka användarnas kunskaper i att 

använda system och tillgänglig information på ett effek-

tivt sätt.  

 Post, registrering, arkivering förskola 

 Telefonombud/transparent IT förskola och förvalt-

ningschef 

 Stöd vid sambokontroll/inkomstkontroll 

 Stöd i personaladministrativa uppgifter förskola 

 

  

Administrativchef  

 Leder och fördelar arbetet vid avdelningen för  

administration 

 Digitalisering 

Processledare för utbildningsverksamhetens digitali-

seringsarbete. Deltar i styrgrupp, leder digitaliseringsfo-

rum, tar fram beslutsunderlag och fördelningsunderlag 

gällande digitala verktyg, följer upp arbetet inom SKA.  

 Kommunikation intern/extern 

Stöd till chefer och medarbetare i samband med kom-

munikationsinsatser.  

 Chefstöd vid tillsyn av fristående förskolor/fth 

Förbereder, genomför, efterarbetar tillsynen. 

 Intern kontroll 

Samordningsansvar 

 Kanslistöd 

 Ansvarar för att verksamheten lever upp till samver-

kansavtalet. 
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Team Grundskola 

Ekonomistrateg 

 Stöd och bollplank till chefer och kollegor i strategisk och 

operativ ekonomihantering, planering och uppföljning 

Initiera, planera, samordna, följa upp och analysera ut-

vecklingen ur ett ekonomiskt perspektiv samt proaktivt 

stödja utvecklingen av de interna ekonomiska processer-

naoch säkerställa att ekonomiska rutiner och riktlinjer 

följs genom exempelvis systematisk internkontroll. 

 Stöd till cheferna i  grundskolan gällande processerna  

budget, uppföljning, bokslut, beräkning och fördelning 

 Stöd till cheferna i det systematiska kvalitetsarbetet, 

gällande det numeriska underlaget 

 Handlägga och utreda ekonomiärenden inom grund-

skolans ansvarsområde 

 Fördela och kontera kostnader för grundskolan centralt 

 Projektledare/projektstöd utifrån ekonomiperspektiv 

Exempelvis e-handel 

 Återsök migrationsverket 

 Momsredovisning 

 Kanslistöd 

Exempelvis post, registratur, beställningar. 

 

 

Ekonomi- och personaladministratör 

- Vallhalla, Kristineberg, Saltvik, Påskallavik, moders-

mål, Grundsär Kristineberg, Elevhälsa 

 Ekonomiadministration 

Hantering av fakturor och bokföringsorders, extern faktu-

rering till organisation, kommun, företag, fakturabevak-

ning Raindance, ta fram underlag för statsbidragsansök-

ningar, hedersgåvor, fonder och stipendier, ersättning till 

förtroendevalda 

 Personaladministration 

Personalscheman, tidrapporter, anställningsavtal, arbets-

givarintyg, personalakter, uppföljning av uppgifter i trans-

parent IT, registrering av personal i Extens. 

 Stöd till chefer  

Stödja beslutsfattare och medarbetare gällande tolkning 

och tillämpning av grundläggande lagar och regler inom 

det personal och ekonomiadministrativa området. 

 Fortbildningsstöd till chefer och medarbetare 

Aktivt bidra till att stäkra användarnas kunskaper i att 

använda system och tillgänglig information på ett effek-

tivt sätt.  

 Rapporter till SCB (ekonomi och personal) 

 Kanslistöd 

Exempelvis post, registratur, beställningar. 

   

Ekonomi- och personaladministratör 

- Rödsle, Norra, Fårbo, Figeholm, Bockara, Kristdala, 

Grundsär Rödsle, avdelningen för administration 

 Ekonomiadministration 

Hantering av fakturor och bokföringsorders, extern faktu-

rering till organisation, kommun, företag, fakturabevak-

ning Raindance, ta fram underlag för statsbidragsansök-

ningar, hedersgåvor, fonder och stipendier.  

 Personaladministration 

Personalscheman, tidrapporter, anställningsavtal, arbets-

givarintyg, personalakter, uppföljning av uppgifter i trans-

parent IT, registrering av personal i Extens. 

 Stöd till chefer  

Stödja beslutsfattare och medarbetare gällande tolkning 

och tillämpning av grundläggande lagar och regler inom 

det personal och ekonomiadministrativa området. 

 Fortbildningsstöd till chefer och medarbetare 

Aktivt bidra till att stäkra användarnas kunskaper i att 

använda system och tillgänglig information på ett effektivt 

sätt.  

 Rapporter till SCB (ekonomi och personal) 

 Kanslistöd 

Exempelvis post, registratur, beställningar. 

Förvaltningsadministratör skola  

- Kristineberg, Påskallavik, Saltvik, Grundsär Kristine-

berg 

 Stöd till chef med elevuppgiftshantering  

Uppgiftsinlämning, sammanställning, rapportutskrivning  

Hantering av elevuppgifter i databasen Extens och Unikum 

(synk/kontaktuppgifter), betygshantering och hantering av 

nationella prov, samt stöd i hantering av elevakter.  

 Fortbildningsstöd till chefer, medarbetare, vh 

Aktivt bidra till att  stärka användarnas kunskaper i att 

använda system och tillgänglig information på ett effektivt 

sätt.  

 Post, registrering, arkivering  

 Telefonombud 

Hantering av telefonbeställningar och inlämningar  

enligt rutin på enheten.  

 Nycklar/taggar 

 Stöd i utvecklingsarbetet med dokumenthanteringsplan 

 Samordningsansvar Busskort grundskola 

 Arkivombud—bildningsförvaltningen 

Förvaltningsadministratör skola  

-  Vallhalla, Norra, modersmål grundskola och gymna-

sieskola 

 Stöd till chef med elevuppgiftshantering  

Uppgiftsinlämning, sammanställning, rapportutskrivning  

Hantering av elevuppgifter i databasen Extens och Uni-

kum (synk/kontaktuppgifter), betygshantering och hante-

ring av nationella prov, samt stöd i hantering av elev-

akter. 

 Fortbildningsstöd till chefer, medarbetare, vh 

 Aktivt bidra till att stärka användarnas kunskaper i att 

använda system och tillgänglig information på ett effek-

tivt sätt.  

 Post, registrering, arkivering  

 Telefonombud 

Hantering av telefonbeställningar och inlämningar  

enligt rutin på enheten.  

 Nycklar/taggar 

 Modersmålsadministration grundskola och gymnasie-

skola 

 Stöd i utveckling av E-tjänster—bildningsförvaltningen 

Förvaltningsadministratör skola  

- Rödsle, Fårbo, Figeholm, Kristdala, Bockara, Grundsär 

Rödsle 

 Stöd till chef med elevuppgiftshantering  

Uppgiftsinlämning, sammanställning, rapportutskrivning  

Hantering av elevuppgifter i databasen Extens och Unikum 

(synk/kontaktuppgifter), betygshantering och hantering av 

nationella prov, samt stöd i hantering av elevakter. 

 Tillfälligt schemaläggningsstöd  

 Fortbildningsstöd till chefer, medarbetare och vh 

Aktivt bidra till att stäkra användarnas kunskaper i att 

använda system och tillgänglig information på ett effektivt 

sätt.  

 Post, registrering, arkivering  

 Telefonombud 

Hantering av telefonbeställningar och inlämningar  

enligt rutin på enheten.  

 Nycklar/taggar 

 

  

Bildningsförvaltningen  

Avdelningen för administration 
Uppdrag: Administrationens uppdrag gentemot elever, vårdnadshavare, medborgare, medarbetare, chefer och politiker är att med utgångspunkt från barnets och elevens 

bästa uppfylla behoven av support och stöd inom: Kansli, nämnd och utredning, Barn/elevuppgiftshantering, Nämndsadministration, Ekonomi & personal och Expedition.  

Administrationen möter upp med rätt kompetens, tydlighet och effektivitet. Administrationen lyssnar och förstår, ger råd och föreslår. Administrationens insatser bidrar till att 

barn och elever i Oskarshamns kommun får de bästa förutsättningarna för ett gott liv. 
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Team Gymnasium, vux, SFI 

Ekonomistrateg/administratör 

- Oscarsgymnasiet, Komvux, Teknikcollege samt budget-

uppföljning för elevhälsan samt avdelningen för admi-

nistration 

 Stöd och bollplank till chefer och kollegor i strategisk och 

operativ ekonomihantering, planering och uppföljning 

Initiera, planera, samordna, följa upp och analysera ut-

vecklingen ur ett ekonomiskt perspektiv (SKA) samt proak-

tivt stödja utvecklingen av de interna ekonomiska proces-

serna och säkerställa att ekonomiska rutiner och riktlinjer 

följs genom exempelvis systematisk internkontroll. 

 Stöd till cheferna vid gy, vux, elevhälsa samt administ-

ration gällande processerna  

budget, uppföljning, bokslut, beräkning och fördelning 

 Ekonomiadministration 

Hantering av fakturor och bokföringsorders, extern faktu-

rering till organisation, kommun, företag, fakturabevak-

ning Raindance, hedersgåvor, fonder och stipendier. 

 Fortbildningsstöd till chefer, medarbetare, elever 

Aktivt bidra till att  stärka användarnas kunskaper i att 

använda system och tillgänglig information på ett effektivt 

sätt.  

 Handlägga och utreda ekonomiärenden inom gymnasie-

skolans och vux ansvarsområden 

 Samordningsansvar statsbidrag  

 Beställningar 

 Kanslistöd 

Post, registratur, telefon mm. 

 

Personaladministratör 

- Oscarsgymnasiet, Komvux, förvaltningsledning, 

Teknikcollege, ungdomssamordnare  

 Personaladministration 

Personalscheman, tidrapporter, anställningsavtal, arbets-

givarintyg, personalakter, uppföljning av uppgifter i trans-

parent IT, registrering av personal i Extens, lönehantering 

 Stöd till chefer i gällande rätt 

Stödja beslutsfattare och medarbetare gällande tolkning 

och tillämpning av grundläggande lagar och regler inom 

det personaladministrativa området.  

 Fortbildningsstöd till chefer och medarbetare 

Aktivt bidra till att stäkra användarnas kunskaper i att 

använda system och tillgänglig information på ett effek-

tivt sätt.  

 Vikariesamordning 

Akut och planerad enligt rutin 

 Rapporter till SCB (personal) 

 Ta fram underlag till statsbidrag. 

 Kanslistöd 

Post, registratur, telefon mm. 

   

Förvaltningsadministratör 
- Komvux, SFI 

 Stöd till chef med elevuppgiftshantering  

Uppgiftsinlämning, sammanställning, rapportutskrivning  

Hantering av elevuppgifter i databasen Extens, betygshan-

tering och rapportering.  

 Fortbildningsstöd till chefer, medarbetare, elever 

Aktivt bidra till att  stärka användarnas kunskaper i att 

använda system och tillgänglig information på ett effektivt 

sätt.  

 Post, registrering, arkivering  

 Kommunikation, intern och extern 

 Rapportering CSN 

 SCB-statistik 

 Intyg/diplom 

Yrkesintyg bussförare, VO-college 

 Hantera prövningar  

 Kanslistöd 

Post, registratur, telefon mm. 

 

 

Förvaltningsadministratör  

-  Oscarsgymnasiet, komvux, SFI 

 Kansli 

Reception och telefon 

 Post, registratur och arkiv 

 Kommunikation, intern och extern 

 Stöd till chef med elevuppgiftshantering  

Uppgiftsinlämning, sammanställning, rapportutskrivning  

Hantering av elevuppgifter i databasen Extens, betygs-

hantering mm. 

 Busskort—elevresor 

 Inackorderingstillägg 

 Rapportering CSN 

 Lokalbokningar 

 Fortbildningsstöd till chefer, medarbetare, elever 

Aktivt bidra till att stärka användarnas kunskaper i att 

använda system och tillgänglig information på ett effek-

tivt sätt.  

 Telefonombud 

Hantering av telefonbeställningar och återlämningar  

enligt rutin på enheten.  

Förvaltningsadministratör  

- Oscarsgymnasiet 

 Stöd till chef med elevuppgiftshantering  

Uppgiftsinlämning, sammanställning, rapportutskrivning  

Hantering av elevuppgifter i databasen Extens och Unikum 

(synk/kontaktuppgifter), betygshantering och hantering av 

nationella prov, samt stöd i hantering av elevakter. 

 Justering i studieplaner 

 Valhantering 

 Fortbildningsstöd till chefer, medarbetare och elever 

Aktivt bidra till att stäkra användarnas kunskaper i att 

använda system och tillgänglig information på ett effektivt 

sätt.  

 Diplom Teknikcollege, vårdcollege 

 Försäkringsfrågor 

 Brandombud 

 Kommunikation, intern och extern 

 Kanslistöd 

Post, registratur, telefon mm 

 

 

Bildningsförvaltningen  

Avdelningen för administration 
Uppdrag: Administrationens uppdrag gentemot elever, vårdnadshavare, medborgare, medarbetare, chefer och politiker är att med utgångspunkt från barnets och elevens 

bästa uppfylla behoven av support och stöd inom: Kansli, nämnd och utredning, Barn/elevuppgiftshantering, Nämndsadministration, Ekonomi & personal och Expedition.  

Administrationen möter upp med rätt kompetens, tydlighet och effektivitet. Administrationen lyssnar och förstår, ger råd och föreslår. Administrationens insatser bidrar till att 

barn och elever i Oskarshamns kommun får de bästa förutsättningarna för ett gott liv. 
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VFU-handledare 

En legitimerad förskollärare som har gått eller 

kommer att gå handledarutbildning 7,5 hp. 

 Tar första dagen emot registerutdrag och lämnar detta 

samt anhörighetsförteckning till personalredogörare. 

 Är förtrogen med och använder material som berörd 

högskola eller universitet använder. Exempelvis; VFU-

kursens mål och bedömningsgrunder, guide för handled-

ning och bedömning, verksamhetsförlagd utbildning 

inom lärarutbildning samt VFU handbok. 

 Planerar upp perioden så att studenten får möjlighet till 

inblick och deltagande i olika verksamheter och att ar-

betsuppgifter i syfte att ge studenten en helhetsbild av 

lärarprofessionen. 

 Avsätter tid för handledning, planering och reflektion i 

samråd med studenten. 

 Deltar på träffar som anordnas av universitet/högskola 

för VFU-handledare. 

 Följer upp studenternas närvaro. 

 Dokumenterar och bedömer studenten kontinuerligt 

utifrån universitetets/högskolans riktlinjer.  

VFU-ansvarig 

Den utlokaliserade förskollärarutbildningen inne-

bär att det på varje VFU-förskola kommer att fin-

nas en medarbetare med ett särskilt VFU-ansvar 

som är reglerat med högskolan i Jönköping. 

 Initiera, har det övergripande ansvaret för VFU-arbetet 

på förskolan. 

 Säkerställer kommunikationsvägar inom förskoleområdet 

så att informationen sprids på ett tydligt sätt. 

 Ansvarar för att studenten placeras hos handledare med 

relevant behörighet. 

 Organiserar regelbundet tillfällen för såväl studenter som 

handledare att delta i olika former av kollegialt lärande 

kring VFU. 

 Ansvarar för att studentseminarier genomförs enligt plan. 

 Deltar på de träffar som HLK och kommunen regelbundet 

anordnar för att öka samverkan och säkerställa kvalitén 

inom VFU. 

VFU-samordnare 

Direkt underställd rektor på Nova och arbetar på upp-

drag av bildningsförvaltningen enligt särskild överens-

kommelse. 

 Placerar ut de studenter som vill göra sin VFU i Oskars-

hamns kommun på kommunens förskolor och skolor. 

 Placeringen av VFU-studenter från Linneuniversitetet sker 

via deras plattform. Uppdaterar kontaktuppgifter i porta-

len minst en gång per termin. Linneuniversitetet ger sup-

port i systemet. 

 Kontakt med förskolor och skolor sker via verksamhets-

chef och rektorer. 

 Kontakt med enskilda VFU-studenter. 

 Deltar en gång per år i VFU-konferensen som Linnéuniver-

sitetet bjuder in till. 

 Har regelbunden kontakt med Linnéuniversitetets  VFU-

koordinatorer. 

 Kontaktar VFU-koordinator vid eventuella studentpro-

blem. 

 Godkänner ekonomiska underlag från universitetet. 

 Skickar ekonomiska underlag till förvaltnings-

ekonom. 

Specialpedagog 

Samverkar med arbetslag, rektor och biträdande 

rektor. Driver ett främjande och förebyggande ar-

bete för en inkluderande utbildning och undervis-

ning genom att tillföra specialpedagogisk kompe-

tens.   

 Skapar goda relationer till barn, föräldrar och kolle-

gor. 

 Handleder arbetslag genom samtal samt genom att agera 

modell.  

 Är en del av  förskolans systematiska kvalitetsarbete. 

 Är med och skapar processer som syftar till utveckling och 

lärande mot målen genom att ta tillvara barns intresse, 

nyfikenhet och initiativ.  

 Tar tillsammans med arbetslagen ansvar för att undervis-

ning och lärande i förskolan sker utifrån ett demokratiskt 

arbetssätt där barnen deltar aktivt. 

 Planerar, genomför, utvecklar och dokumenterar det spe-

cialpedagogiska arbetet. 

Barnskötare  

Ingår i arbetslag och bidrar till att skapa förutsätt-

ningar för en trygg förskola och ett lustfyllt lä-

rande.  

 Bidrar till att förskolans uppdrag genomförs utifrån läro-

planen. 

 Planerar, genomför, utvärderar och utvecklar utbildning-

en tillsammans med arbetslaget. 

 Driver tillsammans med förskollärare och övriga i arbets-

laget utbildningen framåt. 

 Är med och lägger grunden till ett livslångt lärande där 

trygghet, omsorg och lärande bildar en helhet. 

 Skapar positiva och utvecklande miljöer för barn. 

 Skapar goda relationer till barn, föräldrar och kollegor. 

 Är aktiv vid utvecklingssamtal, introduktion, övergångar 

inom förskolan och till grundskolan. 

 Synliggör barns lärpocesser och utveckling med hjälp av 

dokumentation. 

 

Förskollärare 

Ingår i arbetslag och ansvarar för att tillsammans 

med övriga pedagoger på förskolan skapa förut-

sättningar för en trygg förskola och ett lustfyllt lä-

rande. Förskollärare gör professionella bedöm-

ningar som har effekter på barns lärande och ut-

veckling. 

 Ansvarar enligt styrdokumenten för planering, uppföljning 

samt utveckling av  utbildningen och undervisningen med 

pedagogisk dokumentation som verktyg och ett undersö-

kande förhållningssätt som utgångspunkt . 

 Utgår i uppdraget från evidensbaserad kunskap och aktu-

ell forskning. 

 Använder leken och estetiska uttrycksformer som medel 

för lärande. 

 Skapar goda relationer till barn, föräldrar och kollegor. 

 Skapar tillgängliga, trygga, inspirerande och utmanande 

lärmiljöer och använder digitala verktyg för att utveckla 

barns lust att lära. 

 Är aktiv i utvecklandet av hela verksamheten och bidrar 

till att barnen får en rolig, trygg och lärorik tid i förskolan. 

 Ansvarar för utvecklingssamtal, introduktion och över-

gångar inom förskolan och till grundskolan. 

Bildningsförvaltningen  

Förskola 
Uppdrag: Våra förskolor är en mötesplats för barn, vårdnadshavare och personal. Tillsammans arbetar vi aktivt för att förskolan ska vara en skön och meningsfull plats att 

vara på, en plats där livet sker och som öppnar världen för möjliga nya förståelser. Barnen utvecklar kunskaper och värden, de lär sig att leva i världen så att världen klarar sig. 
Pedagoger i våra förskolor erövrar sin egen förundran och är nyfiket intresserade av att gå i dialog med barnens tankar, det de uttrycker, säger och gör. Barnen ska uppmunt-
ras och få möjlighet att prova och utforska i en kreativ och lustfylld miljö. 

Förskolans uppdrag är att erbjuda barnen en pedagogisk utbildning där omsorg, fostran och lärande bildar en helhet. Lek och lärande är grunden för undervisningen. Under-
visningens pedagogiska kvalitet skapas i mötet mellan förskolläraren och barnet och det innehåll barnet ges möjlighet att utveckla ett kunnande om och bygger framförallt på 
ett utforskande förhållningssätt där barnens frågor kring fenomen och begrepp lyfts fram som utgångspunkt för det fortsatta arbetet. Vi tror på idén om att lärande sker i me-
ningsfulla sammanhang och arbetar därför i projekt tillsammans med barnen där läroplanens målområden förbinds till varandra, ett målrelationellt perspektiv. Barnen delar 
inte upp sin tillvaro i olika ämnen. 
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Verksamhetschef förskola 

Leder, samordnar, utvecklar och stödjer förskolans 

rektorer och verksamhetsområde. 

 Deltar i huvudmannens systematiska kvalitetsarbete enligt 

vår beslutade gemensamma modell. 

 Övergripande ansvarar för förskolans uppdrag. 

 Övergripande personal-, arbetsmiljö– och budgetansvar 

för förskolans verksamhetsområde. 

 Handlägger och utreder verksamhetens ärenden till nämn-

den.  

 Ansvarar för verksamhetsspecifika riktade statsbidrag och 

andra externa bidrag. 

 Representerar och tar mot anmälan för huvudmannen i 

ärenden om kränkande behandling. 

 Representerar huvudmannen i verksamhetsspecifika sam-

manhang. 

 Deltar i nätverk . 

Biträdande rektor  

Arbetar på uppdrag av  rektor. Pedagogisk ledare 

med chefsuppdrag och direkt underställd rektor. 

Ingår i skolans ledningsgrupp. Arbetar utifrån 

nationella styrdokument samt bildningsnämndens 

vision och löften för en hållbar framtid genom ett 

utforskande och projekterande arbetssätt. Starka 

värden i förskolan är delaktighet, dialog, närva-

rande samt lusten att lära 

 Delaktig i förskolans systematiska kvalitetsarbete. 

 Stödjer förskollärare och andra medarbetare i uppdraget 

allas lust att lära och verkar för en tillgänglig utbildning 

för alla. med stöd av pedagogisk dokumentation, utveck-

lande pedagogiska miljöer och material. 

 Delaktig i att leda förskolans arbete mot diskriminering 

och kränkande behandling. 

 Delaktig i att leda  digitaliseringen och utveckla försko-

lans arbete med digitala verktyg. 

 På uppdrag av rektor ansvarig för personal och budget. 

   

Ledningsstöd 

Arbetar på uppdrag av rektor. Uppdraget bottnar i 

en personlig överenskommelse utifrån de behov 

som finns på enheterna. 

 

  

Bildningsförvaltningen  

Förskola 
Uppdrag: Uppdrag: Våra förskolor är en mötesplats för barn, vårdnadshavare och personal. Tillsammans arbetar vi aktivt för att förskolan ska vara en skön och me-

ningsfull plats att vara på, en plats där livet sker och som öppnar världen för möjliga nya förståelser. Barnen utvecklar kunskaper och värden, de lär sig att leva i världen så att 
världen klarar sig. Pedagoger i våra förskolor erövrar sin egen förundran och är nyfiket intresserade av att gå i dialog med barnens tankar, det de uttrycker, säger och gör. Bar-
nen ska uppmuntras och få möjlighet att prova och utforska i en kreativ och lustfylld miljö. 

Förskolans uppdrag är att erbjuda barnen en pedagogisk utbildning där omsorg, fostran och lärande bildar en helhet. Lek och lärande är grunden för undervisningen. Under-
visningens pedagogiska kvalitet skapas i mötet mellan förskolläraren och barnet och det innehåll barnet ges möjlighet att utveckla ett kunnande om och bygger framförallt på 
ett utforskande förhållningssätt där barnens frågor kring fenomen och begrepp lyfts fram som utgångspunkt för det fortsatta arbetet. Vi tror på idén om att lärande sker i me-
ningsfulla sammanhang och arbetar därför i projekt tillsammans med barnen där läroplanens målområden förbinds till varandra, ett målrelationellt perspektiv. Barnen delar 
inte upp sin tillvaro i olika ämnen. 

Rektor  

Pedagogisk ledare med chefsuppdrag och direkt 

underställd verksamhetschefen. Rektor ansvarar 

för sin skolenhet och ingår i skolans lednings-

grupp. Arbetar utifrån nationella styrdokument 

samt bildningsnämndens vision och löften. 

 Leder skolenhetens systematiska kvalitetsarbete. Med 

målsättning att  utifrån styrdokumenten utveckla under-

visningen med hög kvalitet och måluppfyllelse. 

 Leder likabehandlingsarbetet och ansvarar för trygghet  

och  en god omsorg. 

 Stödjer lärare och andra medarbetare i uppdraget och 

verkar för en tillgänglig utbildning för alla. 

 Ansvarar för att leda digitaliseringen och utveckla arbetet 

med digitala verktyg. 

 Leder barnhälsa i förskolan. 

 Är ansvarig för SAM, personal och budget på delegation 

från verksamhetschefen.   

  

Övergripande Specialpedagog 

Samverkar med arbetslag, rektor och biträdande 

rektor. Driver ett främjande och förebyggande ar-

bete för en inkluderande utbildning och undervis-

ning.   

 övergripande samordnare av barnhälsan i förskoleområ-

det  

 särskilt ansvar för specialpedagogiska frågor inom försko-

leområdet och verkar för ett främjande och förebyggande 

arbete i förskolorna. 

 skapar goda relationer till barn, föräldrar, kollegor och alla 

du möter i verksamheten  

 Du är en del av  förskoleområdets systematiska kvalitets-

arbete. 

 Stärka det språkutvecklande arbetet i förskolorna och 

bidrar till att utveckla ett interkulturellt förhållningssätt. 

 Planerar, genomför, utvecklar och dokumenterar det pe-

dagogiska arbetet med stöd av digitala verktyg och peda-

gogisk dokumentation. 

 samverkan med central elevhälsa och de professioner som 

finns där. 
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Skolsköterska 

Den viktigaste insatsen är att arbeta förebyggande 

och främjande. Genomföra elevhälsans medi-

cinska uppdrag. Genomföra fem hälsobesök i 

grundskolan och ytterligare ett i gymnasiet. 

 Är ett stöd i det pedagogiska arbetet. 

 Vid hälsobesök tidigt identifiera problem eller symtom hos 

elever som kan innebära att  de är i behov av särskilt stöd 

eller andra insatser. 

 I samverkan med elever, vårdnadshavare och skolans 

medarbetare arbeta för att ge elever kunskap om hälso-

samma levnadsvanor och om faktorer som bidrar till hälsa 

och ohälsa. 

 Handledning till skolans medarbetare. 

 Erbjuder vaccinationer enligt Socialstyrelsens vacci-

nationsprogram och vid behov komplettera vaccinationer-

na om några tidigare doser saknas. 

 Bidrar med medicinsk kunskap inför arbetsmoment som 

är förlagda ute i verksamheter och vid yrkesvägledning. 

 Tar till vara kunskap om elevernas hälsa i skolans arbete. 

 

 

  

Tal– och språkpedagog/Logoped 

Arbetar ör att stödja barn och unga som av en 

eller annan anledning har svårt att kommunicera, 

det vill säga har brister vad gäller röst tal och 

språk. 

 Ger individuell träning, vid behov upp till två—tre till-

fällen i veckan 

 Genomför tal/språk– och kommunikationsscreening av 

samtliga elever i förskoleklass. 

 Ger information om språkstörning generellt till hela ar-

betslag och individuellt om varje barns specifika språk-

störning till berörda. 

 Ger råd och stöd till rektor, i dialog med vårdnadshavare, 

för att skapa organisatoriska lösningar som är anpassade 

efter varje barns behov. 

 Ger råd och stöd till lärare för att skapa språkutvecklande 

miljöer på gruppnivå. 

 Ger handledning till lärare med förslag på individuellt 

anpassat språkträningsmaterial som kan integreras i den 

ordinarie verksamheten. 

 Utifrån behov och efterfrågan delta på föräldramöten 

kring barn tal– och språkutveckling. 

   

Specialpedagog/speciallärare 

Arbetar inom förskolan, grundskolan, grundsärskolan, 

gymnasieskolan och gymnasiesärskolan för att stödja 

barns och elevers hälsa, lärande och utveckling. 

 Hjälper till med det pedagogiska arbetet och med den 

övergripande planeringen av elevhälsans arbete. 

 Kartlägger hinder och möjligheter i lärmiljön och elevers 

behov av särskilt stöd 

 Bidrar med sakkunskap vid pedagogiska utredningar. 

 Bidrar med sakkunskap vid upprättande av åtgärdspro-

gram. 

 Handleder och ge konsultation till pedagogisk personal. 

 Följer upp, utvärderar och stödjer utvecklingen av verk-

samhetens lärandemiljöer. 

Kurator  

Kurator finns som stöd åt enskilda elever, grupper 

eller klasser i sociala– och psykosociala frågor. I allt 

som rör en elevs sociala situation, oavsett om det 

handlar om skolan, familjen eller fritiden kan kura-

tor  vara ett stöd. Arbetssättet är förebyggande 

och främjande. 

 Ger stöd i det pedagogiska arbetet. 

 Genomför samtal; stöd-, motivations– och krissamtal. 

 Genomför utredande och rådgivande samtal med enskilda 

elever och deras familjer relaterat till skolan. 

 På rektors uppdrag, efter beslut av elevhälsans chef, utred 

och bedöma den sociala och psykosociala situationen för 

enskilda elever, bland annat inför beslut om särskilt stöd 

samt mottagande i särskolan. 

 Ger handledning och konsultation. 

 Bidrar med kunskaper om risk– och skyddsfaktorer för 

elevers utveckling och hälsa. 

 Bidrar med kunskaper om samhällets stödsystem. 

 Bidrar med skolans arbete gällande värdegrund och lika-

behandling. 

 Tar tillvara kunskap om elevernas generella psykosociala 

hälsa och sociala situation i elevhälsans övriga arbete. 

Psykolog  

Den viktigaste uppgiften är att arbeta förebyg-

gande och hälsofrämjande. Psykologen är en re-

surs för skolans medarbetare för att öka elevers 

möjligheter att uppnå målen och må bra i skolan. 

 Tillför psykologisk kompetens. 

 Ger konsultation och handledning. 

 Bidrar med kunskap kring psykiska besvär. 

 På rektors uppdrag, efter beslut av elevhälsans chef, ge-

nomför psykologiska utredningar av elevers kognitiva 

förmåga vid bedömning om eleven har rätt att läsa enligt 

särskolans läroplan. 

 Bidrar med psykologisk kunskap kring skydds– och risk-

faktorer för elevers hälsa, lärande och utveckling, till 

exempel genom utbildning kring psykisk hälsa och ohälsa. 

 Tar tillvara kunskap om elevernas psykiska hälsa i elevhäl-

sans arbete. 

I de fall där psykologen träffar enskilda barn eller elever ska 

vårdnadshavares samtycke först inhämtas. 

 

 

Skolläkare 

Träffar elever med skolrelaterade hälsoproblem. 

Gör uppföljningar efter hälsobesöken hos skolskö-

terskan om det uppstått frågor av olika slag. Besök 

hos skolläkaren bokas via skolsköterskan. 

 Tillför medicinsk kompetens som ett stöd i det pedago-

giska arbetet och i den övergripande planeringen av elev-

hälsans arbete. 

 I samverkan med elever, vårdnadshavare och skolans 

övriga medarbetare arbetar för att ge eleverna kunskap 

om hälsosamma levnadsvanor och om faktorer som bidrar 

till hälsa och ohälsa. 

 Ger handledning och konsultation till skolans medarbetare 

 Ordinera kompletterande vaccinationer till dem som inte 

följt det nationella vaccinationsprogrammet. 

 Bidrar med medicinsk  kunskap inför arbetsmoment 

som är förlagda ute i  verksamheten och vid yrkes-

vägledning. 

 Verksamhetsansvarig för elevhälsans medicinska 

insats. 

Bildningsförvaltningen  

Elevhälsa 
Uppdrag: Elevhälsans främsta är att främja elevers lärande, utveckling och hälsa, att förebygga ohälsa och inlärningssvårigheter samt att bidra till att skapa miljöer som 

främjar lärande, utveckling och hälsa. Detta innebär bland annat att samverka med skolans pedagogiska personal i arbetsmiljöfrågor och det övergripande hälsofrämjande och 

förebyggande ansvaret, att bistå rektor med information, råd och utredningar i frågor som har betydlse för elevernas mående och utveckling. I uppdraget ingår även att sam-

verka med regionen; BUP, HAB,  ungdomsmottagningar, tandvård samt socialtjänsten . Elevhälsan har även ett individuellt uppdrag för att bidra till att varje enskild elev ges 

förutsättningar att utvecklas så långt som möjligt. Läs mer om elevhälsans uppdrag på kommunens hemsida. 
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Chef för elevhälsan  samt modersmåls-

enheten 

Leder, samordnar, utvecklar och stödjer elevhäl-

sans arbete. 

 Stödjer övriga verksamhetschefer i arbetet med elevhäl-

sans, modersmålsenhetens och utbildningens  systema-

tiska kvalitetsarbete. 

 Deltar i huvudmannens systematiska kvalitetsarbete en-

ligt vår beslutade gemensamma modell. 

 Ingår i förvaltningsledningen.  

 Övergripande budgetansvar för elevhälsan och moders-

målsenheten. 

 Ansvarar för elevhälsans och modersmålsenhetens upp-

drag. 

 Handlägger och utreder elevhälsans  och modermålsen-

hetens ärenden till nämnden.  

 Ansvarar för verksamhetsspecifika riktade statsbidrag och 

andra externa bidrag. 

 Representerar och tar mot anmälan för huvudmannen i 

ärenden om kränkande behandling. 

 Redovisar regelbundet  problematisk skolfrånvaro till 

bildningsnämnden. 

 Representerar huvudmannen i verksamhetsspecifika 

sammanhang. 

 Deltar i nätverk  med socialtjänsten och Regionen. 

Samordnare för flerspråkighet och         

lärande 

Samordnarens uppdrag är att stödja huvudmannen i 

arbetet med att systematiskt följa upp, analysera, pla-

nera och utveckla arbetet med nyanlända och flersprå-

kiga barns och elevers lärande. 

 På uppdrag av huvudmannen synliggöra funktionen och 

rollen i hela verksamheten. 

 Ha  kontakt med rektorer och andra viktiga funktioner 

utifrån uppdraget. 

 Delta i de obligatoriska regionala nätverksträffarna. 

 Genomföra en nulägesbeskrivning, samt analys och nulä-

gesbedömning. 

 Tillsammans med huvudman ta fram en utvecklingsplan. 

 Vara stöd för verksamheten i val och organisering av kom-

mande utvecklingsinsatser gällande flerspråkiga barn och 

elever. 

 Vara ett stöd för verksamheterna gällande kartläggning av 

nyanlända elever. Genomföra fördjupad kartläggning av 

elevers lärande. 

 Bidra med kunskaper om språk- och kunskapsutveckling. 

 Handleda och ge konsultation till pedagogisk personal 

gällande språk- och kunskapsutveckling. 

Bildningsförvaltningen  

Elevhälsa och modersmålsenheten 
Uppdrag: Elevhälsans främsta är att främja elevers lärande, utveckling och hälsa, att förebygga ohälsa och inlärningssvårigheter samt att bidra till att skapa miljöer som 

främjar lärande, utveckling och hälsa. Detta innebär bland annat att samverka med skolans pedagogiska personal i arbetsmiljöfrågor och det övergripande hälsofrämjande och 

förebyggande ansvaret, att bistå rektor med information, råd och utredningar i frågor som har betydlse för elevernas mående och utveckling. I uppdraget ingår även att sam-

verka med regionen; BUP, HAB,  ungdomsmottagningar, tandvård samt socialtjänsten . Elevhälsan har även ett individuellt uppdrag för att bidra till att varje enskild elev ges 

förutsättningar att utvecklas så långt som möjligt. Läs mer om elevhälsans uppdrag på kommunens hemsida. 

Modersmåls lärare 

Modersmålet har stor betydelse för barns språk, identi-

tets- , personlighets– och tankeutveckling. Möjlighet att 

få utveckla modersmål underlättar inlärningen både av 

nya språk och nya kunskaper. Lärarna är organiserade i 

arbetslag. Arbetslaget är den organisatoriska basen för 

planering, genomförande, utvärdering samt utveckling 

av undervisningen och uppdraget som skolan har enligt 

skollag och läroplan. 

 Undervisning 

 Vid behov delta på föräldramöten 

 Tillsyn 

 Medverka i utvecklingsarbete 

 Delta i kompetensutveckling och bidra till att skolan har 

kompetens om flerspråkighet. 

 Samverka med annan personal på skolan. Vara delaktig i 

att samordna exempelvis ämnen, rättning, samlad skol-

dag, teman samt samverkan med föräldrar. 

 Dokumentera elevers kunskapsutveckling samt regelbun-

det uppdatera Unikum. 

 Informera och marknadsföra 

 Administrera och vara delaktig i schemaläggning, beställ-

ning, elevuppgifter 

 Myndighetsutövning i form av betygssättning 

 Delta i den verksamhetsförlagda delen av lärarutbildning-

en, handleda lärare 

 Medverka vid rekrytering 

Chef för modersmålsenheten 

Enhetens chef är en pedagogisk ledare med chefsupp-

drag och direkt understäld elevhälsans chef. Chefen 

ingår även i skolans ledningsgrupp. 

 

 Enhetens arbete genomförs utifrån nationella styrdoku-

ment samt bildningsnämndens vision och löften. 

 Leder enhetens systematiska kvalitetsarbete i syfte att 

upprätthålla och utveckla undervisningen med hög kvali-

tet och  måluppfyllelse med elevens bästa i fokus. 

 Stödjer lärarna genom samtal och god dialog 

 Ansvarar för att samverkansavtalet följs. 

 Samverkar med rektorer. 

 Har arbetsmiljö-, personal– och budgetansvar. 

Studiehandledare 

Skolans kompensatoriska uppdrag innebär att ta hänsyn 

till elevers olika behov. Skolan ska sträva efter att upp-

väga skillnader i elevernas förutsättningar att tillgodo-

göra sig sin utbildning.  Studiehandledning ges på mo-

dersmålet eller på elevens starkaste skolspråk. Ämnes-

lärare och studiehandledare samverkar runt elevens 

undervisning. 

 Stödja elevens språk– och kunskapsutveckling i olika äm-

nen. 

 Samverka med lärare runt elevens undervisning och be-

dömning. 

 Anpassa insatserna efter elevens förutsättningar och be-

hov. Ta del av adekvat dokumentation gällande eleven. 

 Ge studiehandledning växelvis på modersmål eller stark-

aste skolspråk  och på svenska för att eleven ska utveckla 

verktyg för sitt eget lärande. 

 Delta i kompetensutveckling och bidra till att skolan har 

kompetens om flerspråkighet. 

Modersmålsenheten 

Stödjer förskolor, skolor samt gymnasium med  

modersmålsstöd i förskola och förskoleklass samt mo-

dersmålsundervisning i grundskola, grundsärskola, gym-

nasieskola och gymnasiesärskola.  Rektor kan hos che-

fen för modersmålsenheten ansöka om studiehandled-

ning. 

Ansökan om modersmålsstöd, modersmålsunder-

visning samt studiehandledning sker enligt beslu-

tade rutiner. 

Syftet med modersmålsundervisning är att ge ele-

ven möjlighet att utveckla kunskaper i och om sitt 

eget språk. Rätten till modersmålsstöd, moders-

målsundervisning och studiehandledning är regle-

rad skollag  och förordningar. 
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Elevassistenter/Klassassistenter 

Hjälper elever som behöver särskilt stöd för att 

kunna följa med i undervisningen. Är tillsammans 

med alla andra på skolan en del av skolans elevhäl-

soarbete och ingår i ett arbetslag. 

 Stödjer enskilda elever eller grupper i den personliga ut-

vecklingen. Det kan gälla i vardagssituationer, att får 

struktur på dagen och i det sociala samspelet  samt inlär-

ningsmässigt. 

 Hjälper elever framåt i sin allsidiga utveckling genom ett 

nära samarbete med arbetslag, mentor och hem. 

 Skapar ett tryggt socialt klimat och förtroendefulla re-

lationer. 

 Tar initiativ och är en länk mellan olika parter; exempelvis 

skola, fritidshem, hem, EHT och externa insatser. 

 Tar emot och förbereder elever inför dagen exempelvis 

genom att möta vårdnadshavare för en snabb överläm-

ning, känna av dagsformen för eleven och anpassa dagen 

utifrån rådande behov. 

 Stöttning kan gälla både under skoldagen och under fri-

tidshemstiden i syfte att bidra till en trygg situation och 

meningsfull sysselsättning före och efter skoldagen samt 

under skollov och andra ledigheter. 

 

Förskollärare 

Ingår i arbetslag och ansvarar för att tillsammans 

med övriga pedagoger på skolan skapa förutsätt-

ningar för en trygg skola och ett lustfyllt lärande. 

Förskollärare gör professionella bedömningar som 

har effekter på barns lärande och utveckling. 

 Ansvarar utifrån läroplanen för undervisningen i förskole-

klass. 

 Skapar goda relationer till elever, föräldrar och kollegor. 

 Planerar, genomför, utvecklar och dokumenterar det 

pedagogiska arbetet. 

 Bidrar aktivt till det systematiska kvalitetsarbetet. 

 Skapar inspirerande och utmanande lärmiljöer. 

 Är aktiv i utvecklandet av hela verksamheten och bidrar 

till att barnen får en rolig, trygg och lärorik tid i förskole-

klassen och fritidshemmet. 

   

Lärare i fritidshem 

Ingår i arbetslag och ansvarar för att tillsammans 

med övriga pedagoger på skolan skapa förutsätt-

ningar för en trygg skola och ett lustfyllt lärande. 

Lärare i fritidshem gör professionella bedömningar 

som har effekter på barns lärande och utveckling. 

 Ansvarar utifrån läroplanen för undervisningen i fritids-

hemmet. 

 Samverkar med övriga medarbetare på skolan  om elever-

nas hela dag. 

 Skapar goda relationer till elever, föräldrar och kollegor. 

 Planerar, genomför, utvecklar och dokumenterar det pe-

dagogiska arbetet. 

 Bidrar aktivt till det systematiska kvalitetsarbetet. 

 Skapar inspirerande och utmanande lärmiljöer. 

 Är aktiv i utvecklandet av hela verksamheten och bidrar 

till att barnen får en rolig, trygg och lärorik tid i fritids-

hemmet. 

Elevcoach  

Ingår i ett arbetslag med andra pedagoger. Arbetar 
tillsammans med kollegerna i arbetslaget och i äm-
nesgrupper för att främja elevernas utveckling mot 
målen. Har stor pedagogisk frihet med fokus på 
kunskapskraven.  

 Arbetar särskilt förebyggande med elever som riskerar att 

inte nå målen i syfte att höja motivationen samt att öka 

behörigheten till gymnasiet. Arbetet kan exempelvis inne-

bära att anpassa skoldagen utifrån elevernas behov och 

förutsättningar. 

 Socialiserar fångar upp och finnas till för alla elever. 

 Särskilt ansvar för tillsyn i korridorer och matsal 

 Bidrar till  ett Gott Liv för alla elever. 

 Förbereder, planerar, genomför och utvärderar undervis-

ningen på ett professionellt sätt utifrån styrdokument, 

evidensbaserad kunskap och aktuell forskning.  

 

Arbetslagsledare/lagledare  

Rollen som lagledare är ett funktionsuppdrag, till-
sätts och entledigas av rektor. Lagledaren kan 
ingå i rektors ledningsgrupp på de enheter där 
man valt att organisera sig så. 

 Stöd till chef med elevuppgiftshantering  

Uppgiftsinlämning, sammanställning, rapportutskrivning  

Hantering av elevuppgifter i databasen Extens och Uni-

kum (synk/kontaktuppgifter), betygshantering och hante-

ring av nationella prov, samt stöd i hantering av elev-

akter. 

 Leder och samordnar det egna arbetslagets planering, 

utveckling och kvalitetsarbete i samklang med skolans 

mål.  Lagledaren har ett tydligt ansvar att leda och ge-

nomföra utvecklingsarbete som skolan enats kring. 

 Ansvarar för att elevärenden i första hand diskuteras i 

arbetslaget. Arbetar tillsammans med arbetslaget för en 

god arbetsmiljö, ett professionellt bemötande och ansva-

rar för arbetslagets ekonomi utifrån tilldelad driftbudget. 

  

 

  

Arbetslag  

Alla enheter och medarbetare är organiserade i 

arbetslag. Arbetslagets roll är att vara den organi-

satoriska basen för planering, genomförande och 

utvärdering av skolans uppdrag.   

 Varje arbetslag planerar, genomför, analyserar och ut-

vecklar det pedagogiska arbetet så att alla barn och elever 

ges den ledning och stimulans som de behöver i sitt lä-

rande och sin personliga utveckling. 

 Gemensamma uppgifter fördelas inom arbetslaget. 

 Arbetslaget leds gemensamt eller av en lagledare. 

 Beslut om den inre organisationen tas efter samverkan på 

APT eller i den lokala samverkansgruppen av rektor.  

 Arbetslaget ansvarar för den tilldelade budgeten för peda-

gogiskt material, studieutflykter och förbrukningsmateri-

al. 

 Arbetsbelastningen kan variera under året.  

  

Bildningsförvaltningen  

Skola 6 —16 år 
Uppdrag: Med engagemang och arbetsglädje utbildar vi världsmedborgare. Allt är möjligt och ibland tar det längre tid. Vi vågar tänka olika! Mod, mångfald, enga-

gemang och balans genomsyrar våra verksamheter. Alla är lika viktiga för vår gemensamma arbetsmiljö. 

På våra skolar utmanas varje elev och ges förutsättningar för trivsel och goda kunskaper av våra fantastiska pedagoger. Vi arbetar målinriktat och med stor respekt för 

varandras likheter och olikheter. 

Uppdraget framgår tydligt av skollag och läroplaner för förskoleklass, fritidshem, grundsärskola samt grundskola. Det handlar om att ta varje elev så långt det är möjligt genom 

personlig-, social, och kunskapsutveckling.  Utbildningen skall ge eleverna kunskaper och färdigheter samt, i samarbete med hemmen, främja deras harmoniska utveckling till 

ansvarskännande människor och samhällsmedlemmar. Utöver det nationella uppdraget utgår arbetet från bildningsnämndens vision och löften. 
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Speciallärare/specialpedagog 

Ingår i arbetslag och ansvarar för att tillsam-

mans med övriga lärare på enheten skapa för-

utsättningar för en trygg skola och ett lustfyllt 

lärande. Läraren gör professionella bedöm-

ningar som har effekter på elevernas lärande 

och utveckling. 

 Arbetar för att stödja elevers hälsa, lärande och utveckl-

ing 

 Stöttar arbetslagets pedagogiska arbete 

 Samarbetar med elevcoacher, elevassistenter och de 

grupper som finns på skolan 

 Genomför utredning av en elev behov av särskilt stöd och 

bedömning av rätt till särskilt stöd 

 Utformar och genomför tillsammans med alla lärare be-

slutade åtgärdsprogram 

 Handledning och konsultation till pedagogisk personal 

 Följer upp, utvärderar och stödjer utvecklingen av sko-

lans lärandemiljöer 

 Undervisar 

 Är en länk mellan lärare och EHT Studie– och yrkesvägledare 

Ingår i  arbetslag och ansvarar för att tillsam-

mans med övriga lärare på enheten skapa för-

utsättningar för en trygg skola och ett lustfyllt 

lärande. Ger eleverna förutsättningar att han-

tera frågor som rör val av  studier och yrken. 

Studie– och yrkesvägledning är en viktig del i 

det livslånga lärande och ett stöd i en individs 

ständiga pågående karriärprocess under hela 

skoltiden. 

 Erbjuder elever, vårdnadshavare och lärare stöd i frågor 

och valsituationer kring utbildning, yrken och arbets-

marknad. 

 Vägledande och motiverande samtal. 

 Ger informationsföreläsningar i större sammanhang—

undervisar tillsammans med lärarna i arbetskunskap. 

 Organiserar och ansvarar för PRAO. 

 Är engagerad i kommunövergripande samarbeten. 

 Arbetar nära rektorer, lärare och administration. 

   

Mentorer  

Ingår i arbetslag och ansvarar för att tillsam-

mans med övriga lärare på enheten skapa för-

utsättningar för en trygg skola och ett lustfyllt 

lärande. Läraren gör professionella bedöm-

ningar som har effekter på elevernas lärande 

och utveckling. Är nyckelperson för sina mentor-

selever 

 Bygger relationer till sina mentorselever 

 Organiserar platser i klassrum och matsal 

 Ansvarar för att underlagen i Unikum är uppdaterade en-

ligt riktlinjerna. 

 Planerar, genomför och utvecklar utvecklingssamtalen. 

 Anmäler oro om problematisk skolfrånvaro till rektor en-

ligt Närvarotrappan. 

Lärare  

Ingår i arbetslag och ansvarar för att tillsam-

mans med övriga lärare på enheten skapa för-

utsättningar för en trygg skola och ett lustfyllt 

lärande. Läraren gör professionella bedöm-

ningar som har effekter på elevernas lärande 

och utveckling. 

 Ansvarar enligt styrdokumenten för planering, uppfölj-

ning samt utveckling av undervisningen. 

 Utgår i ditt uppdrag från evidensbaserad kunskap och 

aktuell forskning. 

 Har stor pedagogisk frihet med fokus på kunskapskraven. 

 Skapar inspirerande och utmanande lärsituationer med 

stöd av IKT. 

 Skapar goda relationer till elever, föräldrar och kollegor. 

 Bidrar aktivt till det systematiska kvalitetsarbetet vilket 

innebär att du är aktiv i utvecklandet av hela verksamhet-

en och bidrar till att eleverna får en rolig, trygg och lärorik 

skoltid. 

Bildningsförvaltningen  

Skola 6 —16 år 
Uppdrag: Med engagemang och arbetsglädje utbildar vi världsmedborgare. Allt är möjligt och ibland tar det längre tid. Vi vågar tänka olika! Mod, mångfald, enga-

gemang och balans genomsyrar våra verksamheter. Alla är lika viktiga för vår gemensamma arbetsmiljö. 

På våra skolar utmanas varje elev och ges förutsättningar för trivsel och goda kunskaper av våra fantastiska pedagoger. Vi arbetar målinriktat och med stor respekt för 

varandras likheter och olikheter. 

Uppdraget framgår tydligt av skollag och läroplaner för förskoleklass, fritidshem, grundsärskola samt grundskola. Det handlar om att ta varje elev så långt det är möjligt genom 

personlig-, social, och kunskapsutveckling.  Utbildningen skall ge eleverna kunskaper och färdigheter samt, i samarbete med hemmen, främja deras harmoniska utveckling till 

ansvarskännande människor och samhällsmedlemmar. Utöver det nationella uppdraget utgår arbetet från bildningsnämndens vision och löften. 
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VFU-handledare 

 Hantering Tar första dagen emot registerutdrag och läm-

nar detta samt anhörighetsförteckning till personalredo-

görare. 

 Är förtrogen med och använder material som berörd 

högskola eller universitet använder. Exempelvis; VFU-

kursens mål och bedömningsgrunder, gudi för handled-

ning och bedömning, verksamhetsförlagd utbildning 

inom lärarutbildning samt VFU handbok. 

 Planerar upp perioden så att studenten får möjlighet till 

inblick och deltagande i olika verksamheter och att ar-

betsuppgifter i syfte att ge studenten en helhetsbild av 

lärarprofessionen. 

 Avsätter tid för handledning, planering och reflektion i 

samråd med studenten. 

 Deltar på träffar som anordnas av universitet/högskola 

för VFU-handledare. 

 Följer upp studenternas närvaro. 

 Dokumenterar och bedömer studenten kontinuerligt 

utifrån universitetets/högskolans riktlinjer.  

VFU-samordnare 

Direkt underställd rektor på Nova och arbetar på upp-

drag av bildningsförvaltningen enligt särskild överens-

kommelse. 

 Placerar ut de studenter som vill göra sin VFU i Oskars-

hamns kommun på kommunens förskolor och skolor. 

 Placeringen av VFU-studenter från Linneuniversitetet sker 

via deras plattform. Uppdaterar kontaktuppgifter i porta-

len minst en gång per termin. Linneuniversitetet ger sup-

port i systemet. 

 Kontak med förskolor och skolor sker via verksamhetschef 

och rektorer. 

 Kontakt med gymnasieskolan sker via planeraren. 

 Kontakt med enskilda VFU-studenter. 

 Deltar en gång per år i VFU-konferensen som Linnéuniver-

sitetet bjuder in till. 

 Har regelbunden kontakt med Linnéuniversitetets *VFU-

koordinatorer. 

 Kontaktar VFU-koordinator vid eventuella studentpro-

blem. 

 Godkänner ekonomiska underlag från universitetet. 

 Skickar ekonomiska underlag till förvaltnings-

ekonom. 

VI-lärare & kontaktperson 

VI-skolor tar emot en grupp studenter under ett 

läsår, två specifika dagar varannan vecka, som 

knyts till ett arbetslag. Under en del av den avslu-

tande VFU-kursen ingår s.k. skolövertagning. 

 Hela arbetslaget hjälps åt att ta emot VI-studenterna. 

 Rektor och VI-lärare gör en överenskommelse så att tid 

finns för uppdraget inom den totala årsarbetstiden. 

 På varje VI-skola utses en kontaktperson för VI-lärarna. 

 Ersättningen tillfaller respektive arbetslag. Arbetslaget 

kan använda pengarna löpande till vikarier, material eller 

spara pengarna till en större insats under den avslutande 

skolövertagningen.  

 

  

Verksamhetschef  

Leder, samordnar, utvecklar och stödjer  rektorer 

och verksamheterna; förskoleklass, fritidshem, 

grundsärskola, grundskola, gymnasiesärskola, 

gymnasium och vuxenutbildning. 

 Deltar i huvudmannens systematiska kvalitetsarbete enligt 

vår beslutade gemensamma modell. 

 Övergripande ansvarar för verksamheternas uppdrag. 

 Övergripande personal-, arbetsmiljö– och budgetansvar 

för verksamhetsområdena. 

 Handlägger och utreder verksamhetens ärenden till nämn-

den.  

 Övergripande ansvarar för ansökan och uppföljning av 

förvaltningens riktade statsbidrag och andra externa bi-

drag. 

 Representerar och tar mot anmälan för huvudmannen i 

ärenden om kränkande behandling. 

Bildningsförvaltningen  

Skola 6 —16 år 
Uppdrag: Med engagemang och arbetsglädje utbildar vi världsmedborgare. Allt är möjligt och ibland tar det längre tid. Vi vågar tänka olika! Mod, mångfald, enga-

gemang och balans genomsyrar våra verksamheter. Alla är lika viktiga för vår gemensamma arbetsmiljö. 

På våra skolar utmanas varje elev och ges förutsättningar för trivsel och goda kunskaper av våra fantastiska pedagoger. Vi arbetar målinriktat och med stor respekt för 

varandras likheter och olikheter. 

Uppdraget framgår tydligt av skollag och läroplaner för förskoleklass, fritidshem, grundsärskola samt grundskola. Det handlar om att ta varje elev så långt det är möjligt genom 

personlig-, social, och kunskapsutveckling.  Utbildningen skall ge eleverna kunskaper och färdigheter samt, i samarbete med hemmen, främja deras harmoniska utveckling till 

ansvarskännande människor och samhällsmedlemmar. Utöver det nationella uppdraget utgår arbetet från bildningsnämndens vision och löften. 

Rektor 

Pedagogisk ledare med chefsuppdrag och direkt 

underställd verksamhetschefen. Rektor ansvarar 

för sin skolenhet och ingår i skolans lednings-

grupp. Arbetar utifrån nationella styrdokument 

samt bildningsnämndens vision och löften. 

 Leder skolenhetens systematiska kvalitetsarbete. Med 

målsättning att utveckla undervisningen med hög kvalitet 

och måluppfyllelse. 

 Leder likabehandlingsarbetet och ansvarar för trygghet 

och studiero. 

 Stödjer lärare och andra medarbetare i uppdraget och 

verkar för en tillgänglig utbildning för alla. 

 Ansvarar för att leda digitaliseringen och utveckla arbetet 

med digitala verktyg. 

 Leder elevhälsoarbetat på skolan. 

 Är ansvarig för SAM, personal och budget på dele-

gation från verksamhetschefen. 

Biträdande rektor  

Arbetar på uppdrag av  rektor. Pedagogisk ledare 

med chefsuppdrag och direkt underställd rektor. 

Ingår i skolans ledningsgrupp. Arbetar utifrån 

nationella styrdokument samt bildningsnämndens 

vision och löften för en hållbar framtid genom ett 

utforskande och projekterande arbetssätt.  

 Delaktig i skolans systematiska kvalitetsarbete. 

 Stödjer skolans medarbetare i uppdraget enligt överens-

kommelse med rektor. 

 Delaktig i att leda  digitaliseringen och utveckla skolans 

arbete med digitala verktyg. 

 På uppdrag av rektor ansvarig för personal och budget. 
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Elevassistenter 

Hjälper elever som behöver särskilt stöd för att 

kunna följa med i undervisningen. Är tillsammans 

med alla andra på skolan en del av skolans elevhäl-

soarbete. 

 Stödjer enskilda elever eller grupper i den personliga ut-

vecklingen. Det kan gälla i vardagssituationer, att får 

struktur på dagen och i det sociala samspelet  samt inlär-

ningsmässigt. 

 Hjälper elever framåt i sin allsidiga utveckling genom ett 

nära samarbete med arbetslag, mentor och hem. 

 Skapar ett tryggt socialt klimat och förtroendefulla re-

lationer. 

 Tar initiativ och är en länk mellan olika parter; exempelvis 

skola, fritidshem, hem, EHT och externa insatser. 

 Tar emot och förbereder elever inför dagen exempelvis 

genom att möta vårdnadshavare för en snabb överläm-

ning, känna av dagsformen för eleven och anpassa dagen 

utifrån rådande behov. 

 Ansvarar för korttidstillsyn för elever som har behov av en 

trygg situation och meningsfull sysselsättning före och 

efter skoldagen samt under skollov och andra ledigheter. 

 

Lärare 

Ingår ett arbetslag. Arbetslaget ansvarar gemen-

samt för sitt uppdrag och leds av en arbetslagsle-

dare. Arbetslag och ansvarar för att tillsam-

mans med övriga lärare på enheten skapa för-

utsättningar för en trygg skola och ett lustfyllt 

lärande. Läraren gör professionella bedöm-

ningar som har effekter på elevernas lärande 

och utveckling. 

 Ansvarar enligt styrdokumenten för planering, uppfölj-

ning samt utveckling av undervisningen. 

 Utgår i ditt uppdrag från evidensbaserad kunskap och 

aktuell forskning. 

 Har stor pedagogisk frihet med fokus på kurskraven. 

 Skapar inspirerande och utmanande lärsituationer med 

stöd av IKT. 

 Skapar goda relationer till elever, föräldrar och kollegor. 

 Bidrar aktivt till det systematiska kvalitetsarbetet vilket 

innebär att du är aktiv i utvecklandet av hela verksamhet-

en och bidrar till att eleverna får en rolig, trygg och lärorik 

skoltid. 

Mentor 

Ingår i arbetslag och ansvarar för att tillsam-

mans med övriga lärare på enheten skapa för-

utsättningar för en trygg skola och ett lustfyllt 

lärande. Läraren gör professionella bedöm-

ningar som har effekter på elevernas lärande 

och utveckling. Är nyckelperson för sina mentor-

selever och träffar eleverna varje vecka på sche-

malagd tid. Mentorskapet handlar om att upp-

muntra, bekräfta och att tillsammans ed eleverna 

reflektera kring aktuell skolinformation med dirket 

betydelse för eleverna. 

 Bygger relationer till sina mentorselever 

 Organiserar platser i klassrum och matsal 

 Ansvarar för att underlagen i Unikum är uppdaterade 

enligt riktlinjerna. 

 Planerar, genomför och utvecklar utvecklingssamtalen. 

 Anmäler oro om problematisk skolfrånvaro till rektor en-

ligt Närvarotrappan. 

Bibliotekarie 

Ingår i skolans administrativa arbetslag och är en 

resurs för all utbildning inom verksamhetsområ-

det. 

 Är en resurs för lärare och elever när det gäller media– 

och informationskunnighet samt litteratur.   

 Bevarar och bygger ett mediebestånd utifrån verksamhet-

ens behov. 

 Förmedlar informationskompetens till elever. 

 Förmedlar litteratur till elever och lärare utifrån behov och 

önskemål. 

 Ansvarar för eb sammanhållen hantering av digitala elev-

verktyg. 

 Stödjande funktion i samband med nationella prov. 

 Verkar för en god arbetsmiljö i biblioteket för alla använ-

dare. 

 Håller sig uppdaterade vad gäller forskning på sitt område. 

 Ansvarar för verksamhetens hemsida. 

Arbetslagsledare  

Ingår i rektors ledningsgrupp. Arbetar utifrån sko-

lans SKA-arbete i syfte att upprätthålla och ut-

veckla undervisningen med hög kvalitet och 

måluppfyllelse. 

 Leder och samordnar arbetslagets planering, utveckling 

och systematiska kvalitetsarbete i enlighet med rektors 

och verksamhetsområdets anvisningar och rutiner. 

 Deltar i skolenhetens ledningsgrupp med fokus på 

verksamhetsnyttan. 

 Ansvarar för att relevant information från program-

träffar inom enheten behandlas i dialog med ar-

betslaget, samordnar synpunkter och återkopplar 

till rektor. 

 Arbetar, tillsammans med arbetslaget, för god 

lärmiljö, tillgänglig utbildning för alla, god arbets-

miljö, marknadsföring och profilering av program-

met. 

 Ansvarar för arbetslagets ekonomi utifrån tilldelad 

budget. 

Arbetslag 

Alla medarbetare tillhör ett arbetslag. Arbetslaget 

ansvarar gemensamt för sitt uppdrag och leds av 

en arbetslagsledare. 

 Samarbetar och organiserar arbetet tillsammans så att en 

trygg, respektfull och tillgänglig utbildning skapas. 

 Arbetar utifrån examensmål/verksamhetsmål med plane-

ring, utveckling, systematiskt kvalitetsarbete. 

 Samarbetar så att all tillgänglig information om ele-

vernas kunskaper används vid bedömning och be-

tygssättning. 

 Säkerställer elevernas inflytande och delaktighet. 

 Inventerar och tar ansvar för arbetslagets kompe-

tensutveckling. 

 Ansvarar för att ledning och stimulans samt i före-

kommande fall extra anpassningar. 

 Arbetar aktivt för en god lärmiljö, god arbetsmiljö, 

god marknadsföring samt profilering av program-

met/utbildningen. 

Bildningsförvaltningen  

Gymnasium och vuxenutbildning 
Möjligheternas skola—vi satsar på Dig, framtiden och världen! 
Uppdrag: En kunskapsutvecklande skola med gemenskap och trivsel utifrån skollag och läroplan! Vi ser möjligheter istället för hinder. Dagens och morgondagens sam-

hälle präglas av stor förändring och snabb utveckling, ökade internationella kontakter och globalt perspektiv. Oscars verksamheter erbjuder ett varierat utbud av yrkesutbild-

ningar anpassade till det regionala näringslivet och individers behov samt högskoleföreberande utbildningar med hög kvalitet som ger goda förutsättningar för fortsatta studier 

och ett gott liv. Kvalitetsidén innebär att våra elever uppnår sina mål,, upplever utbildningen givande och attraktiv, blir väl förberedda för framtiden, har tillgång till modern digi-

tal teknik, att elever fokuserar på sina studier och tar ansvar samt att alla elever tar vara på den resurs och hjälp som skolan erbjuder. 
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Studie– och yrkesvägledare 

Ingår i skolans elevhälsoteam och tillika ar-

betslag och ansvarar för att tillsammans med 

övriga lärare på enheten skapa förutsättningar 

för en trygg skola och ett lustfyllt lärande. Ger 

eleverna förutsättningar att hantera frågor 

som rör val av  studier och yrken.  

 Arbetar utifrån skolans SKA-arbete med syfte att 

öka måluppfyllelsen och en tillgänglig undervis-

ning.. 

 Medverkar till att elever med rätt till särskilt stöd 

får sina behov kartlagda, åtgärdade och utvärde-

rade.  

 Erbjuder elever och lärare stöd i frågor och valsituationer 

kring utbildning, yrken och arbetsmarknad. 

 Vägledande och motiverande samtal. 

 Utarbetar tillsammans med elev och mentor en individu-

ell studieplan på IM. 

 Organiserar och ansvarar för APL. 

 Är engagerad i kommunövergripande samarbeten. 

 Arbetar nära rektorer, lärare och administration. 

Rektor 

Pedagogisk ledare med chefsuppdrag och direkt 

underställd verksamhetschefen. Rektor ansvarar 

för sin skolenhet och ingår i skolans lednings-

grupp. Samverkar med programledarna kring pla-

nering, genomförande, utvärdering och utveckling 

av arbetslagens arbete och resultat. Arbetar uti-

från nationella styrdokument samt bildnings-

nämndens vision och löften. 

 Leder skolenhetens systematiska kvalitetsarbete. Med 

målsättning att utveckla undervisningen med hög kvalitet 

och måluppfyllelse. 

 Leder likabehandlingsarbetet och ansvarar för trygghet 

och studiero. 

 Stödjer lärare och andra medarbetare i uppdraget 

och verkar för en tillgänglig utbildning för alla. 

 Leder elevhälsoarbetat på skolan. 

 Är ansvarig för SAM, personal och budget på dele-

gation från verksamhetschefen. 

Verksamhetschef 

Leder, samordnar, utvecklar och stödjer  rektorer 

och verksamheterna; förskoleklass, fritidshem, 

grundsärskola, grundskola, gymnasiesärskola, 

gymnasium och vuxenutbildning. 

 Deltar i huvudmannens systematiska kvalitetsarbete enligt 

vår beslutade gemensamma modell. 

 Övergripande ansvarar för verksamheternas uppdrag. 

 Övergripande personal-, arbetsmiljö– och budgetansvar 

för verksamhetsområdena. 

 Handlägger och utreder verksamhetens ärenden till nämn-

den.  

 Övergripande ansvarar för ansökan och uppföljning av 

förvaltningens riktade statsbidrag och andra externa bi-

drag. 

 Representerar och tar mot anmälan för huvudmannen i 

ärenden om kränkande behandling. 

 Representerar huvudmannen i verksamhetsspecifika sam-

manhang. 

 Deltar i nätverk . 

Speciallärare/Specialpedagog 

Tillhör ett arbetslag. Arbetslaget ansvarar gemen-

samt för sitt uppdrag och leds av en arbetslagsle-

dare. 

 Hjälper till med det pedagogiska arbetet och med den 

övergripande planeringen . 

 Kartlägger hinder och möjligheter i lärmiljön och elevers 

behov av särskilt stöd 

 Bidrar med sakkunskap vid pedagogiska utredningar. 

 Bidrar med sakkunskap vid upprättande av åtgärdspro-

gram. 

 Arbetar för att skapa förutsättningar och undanröja hin-

der på organisations– och gruppnivå. 

 Handleder och ge konsultation till pedagogisk personal. 

 Följer upp, utvärderar och stödjer utvecklingen av verk-

samhetens lärandemiljöer. 

 Ger bedömningsstöd vi till exempel tillämpning av un-

dantagsbestämmelsen, nationella prov och betygssätt-

ning. 

  

 

  

Planerare 

Tillhör enhetens ledningsgrupp och är direkt un-

derställd en av rektorerna.  

 Ansvarar för schemaläggning för Oscars skolområde 

 Sammanställer och strukturerar information 

 Samlat ansvar för intern och extern kommunikation 

 Har en god samarbetsförmåga, är relationsskapande och 

skicklig på muntlig framställning. 

 Är strategisk, strukturerad, kvalitetsmedveten och initia-

tivrik. 

  

Bildningsförvaltningen  

Gymnasium och vuxenutbildning 
Möjligheternas skola—vi satsar på Dig, framtiden och världen! 
Uppdrag: En kunskapsutvecklande skola med gemenskap och trivsel! Vi ser möjligheter istället för hinder. Dagens och morgondagens samhälle präglas av stor förändring 

och snabb utveckling, ökade internationella kontakter och globalt perspektiv. Oscars verksamheter erbjuder ett varierat utbud av yrkesutbildningar anpassade till det regionala 

näringslivet och individers behov samt högskoleföreberande utbildningar med hög kvalitet som ger goda förutsättningar för fortsatta studier och ett gott liv. Kvalitetsidén inne-

bär att våra elever uppnår sina mål,, upplever utbildningen givande och attraktiv, blir väl förberedda för framtiden, har tillgång till modern digital teknik, att elever fokuserar på 

sina studier och tar ansvar samt att alla elever tar vara på den resurs och hjälp som skolan erbjuder. 
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Gruppsamordnare vaktmästeri  
Ingår i vaktmästarnas arbetslag direkt underställd 

anläggningschefen. Ingår även vid behov i fritids-

chefens ledningsgrupp.  

 Daglig  arbetsfördelning och planering . 

 Genomför beställningar. 

 Följa upp pågående projekt och underhållsarbeten. 

 Granskning av fakturor. 

 Ansvarig för vikarieanskaffning . 

 I tjänsten ingår även arbete i den ordinarie verksamhet-

en.  

 Arbetet kan innebära skift– och helgtjänstgöring.  

 Utökat ansvar  för Havslätts Camping under projekttiden 

som innebär verksamhetsansvar, budget—och personal-

ansvar.  

   

Säsongsarbetare Havslätt 

Ingår i ett arbetslag tillsammans med övriga med-

arbetare på anläggningen och direkt underställd 

gruppsamordnaren. Arbetslagets uppdrag är att 

sköta Havslätts camping med fokus att ge gästerna 

den bästa service. I tjänsterna ingår det att man 

får "rycka in där det behövs".  

 Receptionist- och vaktmästeriarbete ingår men några av 

tjänsterna har uttalade ansvarsområden.  

 Receptionist: ex. gästmottagning, in- och utcheck-

ningar, bokning av stugor och campingplatser, kas-

sahantering , städning mm.  

 Vaktmästare: anläggningsskötsel  såsom gräsklipp-

ning, underhåll av strand och brygga, viss lagning 

och reparation, hjälpa våra gäster med diverse 

praktiska problem och städning.  

 Schemalagda under dagar, kvällar och helger under juni, 

juli och augusti. 

Fritidsledare  

Ingår i arbetslag och ansvarar för att tillsammans 

med övriga fritidsledare skapa förutsättningar för 

en trygg, meningsfull och aktiv fritid för ungdomar.  

Är direkt underställd fritidsgårdschefen. 

 Arbetar dagtid med uppdrag mot skolorna och kvällar– 

och helger med den öppna verksamheten.  

 Leder, planerar och utvecklar aktiviteter för ungdomar. 

 Arbetet innefattar även stöttning och genomförande vid 

olika läger, lovaktiviteter och arrangemang runt om i kom-

munen  

 Samverkar med kollegor, annan personal inom kommu-

nen, andra organisationer och föreningsliv.  

 Arbetet innebär skiftarbete, kvällar och helger  

 Arbetar med olika ansvarsområden och några av fritidsle-

darna har ett utökat ansvar som kontaktperson mot hög-

stadieskolorna , vilket även innefattar vuxenstöd med 

elevråd och Skol IF. 

Vaktmästare  

Ingår i vaktmästarnas arbetslag direkt underställd 

anläggningschefen. 

 Arbete på fritidskontorets idrotts– och fritidsanläggningar 

både inom– och utomhus . 

 Arbetar med ismaskiner, gräsklippare, traktor, mindre 

hjullastare, fordon och andra maskiner. 

 Är kunnig gällande Isvård (ismakare), gräsvård, vattenre-

ning, maskinvård och anläggningsvård. 

 Ansvarar för god service och gott bemötande gällande 

alla kunder.   

 Har skiftarbete, kvällar och helger samt beredskap var  

6:e vecka. 

 Har fördjupade kunskaper  i olika  maskin-, driftsrum och 

vattenrening.   

 Har utbildningar kopplade till riskfyllt arbete och maski-

ner. 

Badvärd 

Ingår i simhallens arbetslag direkt underställd 

verksamhetsansvarig bad. 

Arbeta för att ge bra service och säkerhet för våra 

badgäster på Arena Oskarshamn Bad & Gym.  

 Arbetar aktivt mot gemensamma mål med kunden i fokus. 

Vi har som mål att ha en hel, ren och fräsch anläggning och 

arbetar därefter.  

 Arbetar med städ, reception, badbevakning, simskolor, 

babysim, vattengymnastik, arombastu/aufguss m.m  inde-

lat i olika ansvarsområden och inriktning. 

 Arbetar i skift med kvällar– och helgtjänstgöring. 

 Simlärarutbildad via Svenskalivräddningssällskapet, utbil-

dad vattengympainstruktör, HLR och D-HLR utbildad, samt 

vattenlivräddning. 

 Har en god samarbetsförmåga, skapar goda relationer,  

kvalitetsmedveten, tar egna initiativ till utveckling och 

lärande och är stresstålig. 

 Arbetar även med kommunens  sommarsimskolor utom-

hus.  

Bildningsförvaltningen  

Fritidsverksamhet 
Uppdrag: Inom idrott och fritid finns ett fantastiskt utbud som roar, engagerar och aktiverar ett stort antal människor, både kommuninvånare och turister. Som exempel 

kan nämnas att bara Arena Oskarshamn har 500 000 besökare om året. I vår kommun finns ett fantastiskt föreningsliv med många ideella krafter som gör ett otroligt arbete. 

Tillsammans med föreningarna försöker vi skapa möjligheter för att så många som möjligt av kommunens invånare ska ha Ett Gott Liv, som är vår gemensamma vision. Din 

fritid är vårt uppdrag. 

 

Nedanstående uppdragsbeskrivningar ska ses som en del av allt vi gör i en flexibel tid där roller och uppdrag förändras utifrån våra medborgare. 

Driftstekniker   
Ingår i vaktmästarnas arbetslag direkt underställd 

anläggningschefen. 

 Arbete på fritidskontorets anläggningar både inom– och 

utomhus . 

 Arbetar med ismaskiner, gräsklippare, traktor, mindre 

hjullastare, fordon och andra maskiner. 

 Är kunnig gällande Isvård (ismakare), gräsvård, vattenre-

ning, maskinvård och anläggningsvård. 

 Ansvarar för god service och gott bemötande gällande 

alla kunder.   

 Har skiftarbete, kvällar och helger samt beredskap var 6:e 

vecka. 

 Har fördjupade kunskaper  i olika maskin-, driftsrum och 

vattenrening och ansvarar för styr och reglerövervakning 

på Arena Oskarshamn  

 Har utbildningar kopplade till riskfyllt arbete och maski-

ner. 

 Har beredskap  

 Ansvar för övervakning av drift, dataprogram, loggningar, 

rapportering  etc 

 Har god kännedom om energiförsöjning och vidareut-

veckling av system på Arenan och andra anläggningar.  

Vaktmästarassistent  

Ingår i vaktmästarnas arbetslag direkt underställd 

anläggningschefen. 

 Arbete på fritidskontorets idrotts– och fritidsanläggningar 

både inom– och utomhus . 

 Arbetar med ismaskiner, gräsklippare, traktor, mindre 

hjullastare, fordon och andra maskiner. 

 Ansvarar för god service och gott bemötande gällande 

alla kunder.   

 Har skiftarbete, kvällar och helger  

 Städ på fritidskontorets anläggningar  
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Fritidschef 

Leder, samordnar, utvecklar och stödjer fritids-

verksamhetens arbete, exempelvis fritidsanlägg-

ningar, arenan och föreningar. Ingår i bildningsför-

valtningens ledningsgrupp.  

 Leder och utvecklar chefer inom fritid. 

 Deltar i huvudmannens systematiska kvalitetsarbete enligt 

vår beslutade gemensamma modell. 

 Övergripande personal-, arbetsmiljö– och budgetansvar 

inom fritid. 

 Ansvarar för att verksamheten lever upp till samverkans-

avtalet. 

 Ansvarar för verksamhetsspecifika riktade statsbidrag och 

andra externa bidrag. 

 Handlägger och utreder verksamhetens ärenden till nämn-

den.  

 Representerar kommunen i verksamhetsspecifika sam-

manhang. 

 Deltar i nätverk  inom  kommunen och länet.  

Fritidskonsulent 

Direkt underställd fritidschefen och ingår i fritids-

chefens ledningsgrupp.  

 Kontaktperson mot föreningar inom fritid och förenings-

drivna ungdomsgårdar.  

 Ansvarar för bokning av kommunens sport– och gymnas-

tikhallar samt idrottsanläggningar.  

 Ansvarar för granskning , uppföljning och utbetalning av 

bidrag enligt fastställda riktlinjer.  

 Ansvarig för planering av lovaktiviteter ihop med före-

ningslivet inom fritid.  

 Ansvarar för genomförande och planering av diverse 

arrangemang såsom föreningsriksdag och Kalle Hopp.  

 Ansvarar för kompiskortet . 

 Innehar budgetansvar för verksamhetsområdet samt 

fakturahantering och debiteringar.  

 Ansvar för utveckling, stöttning av föreningsverksamhet 

genom att starta projekt och genomföra föreningsträffar. 

 Ansvarar för lotteritillstånd inom Oskarshamns kommun. 

Fritidsgårdschef  

Leder, samordnar, utvecklar och stödjer allt arbete 

kopplat till kommunens fritidsgårdar. Ingår i fritids-

chefens ledningsgrupp och är direkt underställd 

fritidschefen. 

 Ansvarar för fritidsgårdarnas systematiska kvalitetsarbete 

enligt vår beslutade gemensamma modell. Tydliggör hur 

mål, aktiviteter och uppföljning omsätts i praktiken så att 

det påverkar det dagliga arbetet. 

 Ansvarar för personal, arbetsmiljö och budget på dele-

gation av fritidschefen. 

 Ansvarar för att verksamheten lever upp till samverkans-

avtalet. 

 Ansvarsområdet innefattar den öppna verksamheten och 

stöd dagtid mot högstadieskolorna .  

 Samverkar med skolledning och personal på de olika sko-

lorna  i kommunen.  

 I tjänsten ingår arbete i den ordinarie verksamheten och 

innefattar kvälls– och helgtjänstgöring.   

 Deltar i nätverk  inom  kommunen och länet.  

Anläggningschef  

Leder, samordnar, utvecklar och stödjer allt ar-

bete kopplat till olika anläggningar. Ingår i fritids-

chefens ledningsgrupp och är direkt underställd 

fritidschefen. 

 Ansvarar för verksamhetens systematiska kvalitetsarbete 

enligt vår beslutade gemensamma modell. Tydliggör hur 

mål, aktiviteter och uppföljning omsätts i praktiken så att 

det påverkar det dagliga arbetet. 

 Ansvarar för personal, arbetsmiljö och budget på dele-

gation av fritidschefen. 

 Ansvarar för att verksamheten lever upp till samverkans-

avtalet. 

 Ansvarar för drift, underhåll och utveckling av fritidskon-

torets anläggningar och verksamhetsområden.  

 Ansvarar för och är delaktig i utredningar, projekt och 

upphandlingar inom fritidskontorets verksamhetsområ-

den.  

 Drivande i energi– och underhållsfrågor  

 Biträdande fritidschef  

Verksamhetsansvarig bad 

Leder, samordnar, utvecklar och stödjer simhal-

lens arbete. Ingår i fritidschefens ledningsgrupp 

och är direkt underställd anläggningschefen. 

 Ansvarar för simhallens systematiska kvalitetsarbete enligt 

vår beslutade gemensamma modell. Tydliggör hur mål, 

aktiviteter och uppföljning omsätts i praktiken så att det 

påverkar det dagliga arbetet. 

 Ansvarar för personal, arbetsmiljö och budget på dele-

gation av anläggningschefen.  

 Ansvarar för att verksamheten lever upp till samverkans-

avtalet. 

 Kontaktperson för simhallen mot kunder, föreningar och 

samarbetspartners. 

 I tjänsten ingår arbete i verksamheten med reception, 

städ, simskolor, och vattengymnastik. 

 I arbetet ingår skift– och helgtjänstgöring.  

 Deltar i nätverk inom länet.  

Bildningsförvaltningen  

Fritidsverksamhet 
Uppdrag: Inom idrott och fritid finns ett fantastiskt utbud som roar, engagerar och aktiverar ett stort antal människor, både kommuninvånare och turister. Som exempel 

kan nämnas att bara Arena Oskarshamn har 500 000 besökare om året. I vår kommun finns ett fantastiskt föreningsliv med många ideella krafter som gör ett otroligt arbete. 

Tillsammans med föreningarna försöker vi skapa möjligheter för att så många som möjligt av kommunens invånare ska ha Ett Gott Liv, som är vår gemensamma vision. Din 

fritid är vårt uppdrag. 

 

Nedanstående uppdragsbeskrivningar ska ses som en del av allt vi gör i en flexibel tid där roller och uppdrag förändras utifrån våra medborgare. 

Assistent 

Direkt underställd fritidschefen och ingår i fritids-

chefens ledningsgrupp.  

 Förekommande reception- och administrativa uppgifter 

inom fritidskontorets verksamheter.  

 Ströfaktureringar  mot föreningar, företag och privatper-

soner.  

 Bemanning av fritidskontorets reception. 

 Ansvar för posthantering. 

 Registrera och diarieför handlingar.  

 Teleombud  och hanterar beställningar. 

 Ansvar och redaktör för uppdatering av hemsida  och 

intranät .  

 Inköp  och beställning av kontorsmaterial.  

 Bokning av kommunens sport– och gymnastikhallar samt 

idrottsanläggningar.  

 Deltar i planering av lovaktiviteter, aktiviteter och  ar-

rangemang.  

 Upprättar protokoll och minnesanteckningar  vid lednings

– och samverkansmöten  inom fritid.  
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Kulturbussarbetare 

Ingår i bibliotekets arbetslag direkt underställd 

bibliotekschefen. 

 Planerar, utvecklar, genomför och kvalitetssäkrar kultur-

bussenas verksamhet. 

 Bidrar till ett gott samarbete med skolbibliotekarier, för-

skolor och skolor som får tillgång till biblioteket via kultur-

bussen. 

 Bidrar till  att information om kulturbussenas verksamhet 

kommunicerar på många olika sätt. 

 Uppträder och bidrar till att varje besökare får med sig en 

upplevelse utöver boken i samband med besök i kultur-

bussen. 

 

 

 

  

Ansvarig för kultur i skolan 

Ingår från 2022 i allmänkulturens arbetslag direkt 

underställd enhetschefen. 

 Är ett delvis statligt finansierat uppdrag. 

 Ansvar utifrån Skolkulturplanen samt statsbidraget kopp-

lat till Skapande skola att: 

  föra dialog med kulturombuden på de olika försko-

lorna och skolorna 

 Fördela de statliga medlen samt koppla kulturella 

aktiviteter till dessa 

 Utifrån budget upphandla och planera kulturupplevel-

ser för barn och unga. 

   

Kulturbussansvarig  
Ingår i bibliotekets arbetslag direkt underställd 

bibliotekschefen. 

 Planerar, utvecklar, genomför och kvalitetssäkrar kultur-

bussenas verksamhet så att varje besökare får med sig en 

upplevelse utöver boken som lånas ut eller lämnas till-

baka. 

 Ansvarar för ett gott samarbete med skolbibliotekarier, 

förskolor och skolor som får tillgång till biblioteket via 

kulturbussen. 

 Ansvarar för att information om kulturbussenas verksam-

het kommunicerar på många olika sätt. 

 Arbetar aktivt md tillgänglighet och de demokratiska 

aspekterna. 

 Väljer ut, köper in och hanterar litteratur till bokbussen. 

 Kör bokbussen. 

Bibliotekarie—skolor  

Ingår i bibliotekets arbetslag direkt underställd 

bibliotekschefen. 

 Är en resurs för lärare och elever när det gäller media– 

och informationskunnighet samt litteratur.  

 Bidrar till språk– och kunskapsutveckling. 

 Är en del av skolans verksamhet och samverkar med 

övrig pedagogisk personal och rektor.  

 Bevarar och bygger ett mediebestånd utifrån verksam-

hetens behov. 

 Förmedlar informationskompetens till elever. 

 Förmedlar litteratur till elever och lärare utifrån behov 

och önskemål exempelvis genom ”bokprat” med elever 

och föräldrar. 

 Verkar för en god arbetsmiljö i biblioteket för alla använ-

dare. 

 Håller sig uppdaterade vad gäller forskning på sitt om-

råde. 

 Arbetet utgår ifrån Skollagen 2 kap 36 §. 

  

Bibliotekarie—folkbibliotek 

Ingår i bibliotekets arbetslag direkt underställd 

bibliotekschefen. 

 Möter varje besökare och dess behov. 

 Bevarar och bygger ett mediebestånd utifrån besökarnas 

behov. 

 Förmedlar informationskompetens till besökare. 

 Förmedlar litteratur till besökare utifrån behov och önske-

mål exempelvis.. 

 Verkar för en god arbetsmiljö i biblioteket för alla använ-

dare. 

 Håller sig uppdaterade vad gäller forskning på sitt område. 

 Sprider kunskaper om biblioteken och dess värden på 

många olika sätt. 

 Särskilda uppdrag utifrån kompetens och behov. 

 

  

Bildningsförvaltningen  

Kulturverksamhet 
Uppdrag: Oskarshamns kulturavdelning arbetar progressivt. Vi betraktar kulturen som infrastruktur, och vi arbetar fokuserat med dess värdegrunder.  

Först och främst jobbar vi utifrån kulturens icke förhandlingsbara egenvärde, alltså upplevelserna och den konstnärliga friheten. Vi arbetar alltid med kulturfrågor ur 
demokratisk aspekt. Tillgänglighet till bredd, höjd och djup i upplevelseutbudet är A och O, och i slutänden ser vi tillväxteffekter. Både inre och yttre. Det inre berikan-

det är en förutsättning för välmående. Vi värnar historien, men vi anser också att den ligger framför oss. Kommunens kulturuppdrag grundar sig i god service.  

Nedanstående uppdragsbeskrivningar ska ses som en del av allt vi gör i en flexibel tid där roller och uppdrag förändras utifrån våra medborgare. 

Pedagog i kulturskolan  

Ingår i kulturskolans arbetslag direkt underställd 

chefen för kulturskolan. Kulturskolan erbjuder kur-

ser i form av körsång, olika instrument, dans, film och 

bild 

 Planera, utvecklar, genomför och kvalitetssäkrar undervis-

ningen genom kollegielat arbete. 

 Bidrar till att utveckla individers och gruppers intresse för 

att skapa på olika sätt. 

  Undervisar individuellt och/eller i grupp. 

 Bidrar till det systematiska kvalitetsarbetet.  

 Håller sig uppdaterade vad gäller forskning på sitt område. 

 Bidrar till att sprida kulturskolans verksamhet till nya mål-

grupper och på många olika sätt. 
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Kultursekreterare 

Ingår i allmän kulturens arbetslag direkt under-

ställd enhetschefen för Information och Evene-

mang. 

 Stöd och bollplank till chefer och kollegor i strategisk och 

operativ frågor gällande allmän kulturen. Har god samar-

betsförmåga, relationsskapande, kvalitetsmedveten, krea-

tiv, initiativtagande, strukturerad, flexibel och till stor del 

självgående. 

 Ansvarar för : 

 Föreningskontakter—handlägger bidrag och avtals 

hantering kopplat till olika föreningar 

 Evenemang och projektledning—utveckling av  

koncept—upplevelseutveckling 

 Marknadsföring och digitala medier—värnar och 

stimulerar intresset för kultur och vårt kulturhisto-

riska arv. 

 Administration 

 Arkivet 

 Har god koll på omvärlden och har förståelse för de 

olika effekterna av vad ett brett utbud och en ökad 

tillgänglighet till ett sådant utbud innebär för kommu-

nens medborgare. 

 

Museiansvarig  
Ingår i allmän kulturens arbetslag direkt under-

ställd enhetschefen för Information och Evene-

mang. Ingår även i Gestaltningsteamet tillsam-

mans med konstansvarig. Gestaltningsteamet 

samverkar i utvecklings– och pedagogikfrågor 

samt kring marknadsföringsstrater. Museerna 

befinner sig i ständig utveckling och möjliggör en-

tusiasmerande och berikande möten för medbor-

gare och besökare.  

Bidrar till god servicegenom planering, genomförande, ut-

veckling och kvalitetssäkring.  

 Ansvarar för utvecklingen för samtliga museer; Döder-

hultarmuseet, Fredrikbergs Herrgård, bildarkivet samt 

Sjöfartsmuseet.  

 Finns som stöd gällande de museum som drivs av före-

ningsliv och eldsjälar. 

 Jobbar pedagogiskt med ansvar för skolprogram och 

visningar. 

 Jobbar upplevelsebaserat 

 Har god koll på omvärlden och har förståelse för de olika 

effekterna av vad ett upplevelsebaserat utbud och en 

ökad tillgänglighet till ett sådant utbud innebär för kom-

munens medborgare. 

Konstansvarig 

Ingår i allmän kulturens arbetslag direkt under-

ställd enhetschefen för Information och Evene-

mang. Ingår även i Gestaltningsteamet tillsam-

mans med museiansvarig. Gestaltningsteamet 

samverkar i utvecklings– och pedagogikfrågor 

samt kring marknadsföringsstrategier. 

 Ansvara för planering,, utveckling och genomförande av 

utställningar i Konsthallen—och alla annan konst som 

kommunen äger. 

 Ansvarar för upphandling och inköp av offentlig konst, 

kreativ delaktighet i utsmyckning av det offentliga rum-

met.  

 Ansvarar för kontakter med relaterat föreningsliv,. 

 Ansvarar för logistik, marknadsföring och arkivhantering. 

 Ansvarar för värdskap, att hålla i vernissager,  

 Har god omvärldsbevakning,  

 Har ansvar för tilldelad ekonom. 

 Arbeta ungefär 20% som bildpedagog på kulturskolan.  

 Är kreativ, orädd och engagerad, social och relationsskap-

ande, flexibel med god problemlösningsförmåga samt 

stresstålig. 

Bildningsförvaltningen  

Kulturverksamhet 
Uppdrag: Oskarshamns kulturavdelning arbetar progressivt. Vi betraktar kulturen som infrastruktur, och vi arbetar fokuserat med dess värdegrunder.  

Först och främst jobbar vi utifrån kulturens icke förhandlingsbara egenvärde, alltså upplevelserna och den konstnärliga friheten. Vi arbetar alltid med kulturfrågor ur 

demokratisk aspekt. Tillgänglighet till bredd, höjd och djup i upplevelseutbudet är A och O, och i slutänden ser vi tillväxteffekter. Både inre och yttre. Det inre berikan-

det är en förutsättning för välmående. Vi värnar historien, men vi anser också att den ligger framför oss. Kommunens kulturuppdrag grundar sig i god service. 

Nedanstående uppdragsbeskrivningar ska ses som en del av allt vi gör i en flexibel tid där roller och uppdrag förändras utifrån våra medborgare. 

Kulturarbetare 

Ingår i allmän kulturens arbetslag direkt under-

ställd enhetschefen för Information och Evene-

mang. 

 Arbetat på uppdrag av närmaste chef. 

  

Kulturkanalen  
Är direkt underställd Kulturchefen.  

 Arbetar självständigt på uppdrag av kulturchefen 

 Planerar, utvecklar, genomför och kvalitetssäkrar olika 

digitala projekt— upplevelseutveckling 

 Marknadsför de olika projekten med stöd av kultur-

strategen. 
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Bildningsförvaltningen  

Kulturverksamhet 
Uppdrag: Oskarshamns kulturavdelning arbetar progressivt. Vi betraktar kulturen som infrastruktur, och vi arbetar fokuserat med dess värdegrunder.  

Först och främst jobbar vi utifrån kulturens icke förhandlingsbara egenvärde, alltså upplevelserna och den konstnärliga friheten. Vi arbetar alltid med kulturfrågor ur 

demokratisk aspekt. Tillgänglighet till bredd, höjd och djup i upplevelseutbudet är A och O, och i slutänden ser vi tillväxteffekter. Både inre och yttre. Det inre berikan-

det är en förutsättning för välmående. Vi värnar historien, men vi anser också att den ligger framför oss. Kommunens kulturuppdrag grundar sig i god service.  

Nedanstående uppdragsbeskrivningar ska ses som en del av allt vi gör i en flexibel tid där roller och uppdrag förändras utifrån våra medborgare. 

Kulturchef 

Leder, samordnar, utvecklar och stödjer kultur-

verksamhetens arbete, exempelvis bibliotek, mu-

seum, evenemang och föreningar. 

 Leder och utvecklar chefer inom kulturen. 

 Deltar i huvudmannens systematiska kvalitetsarbete enligt 

vår beslutade gemensamma modell. 

 Övergripande personal-, arbetsmiljö– och budgetansvar 

inom kulturen. 

 Ansvarar för att verksamheten lever upp till samverkans-

avtalet. 

 Ansvarar för verksamhetsspecifika riktade statsbidrag och 

andra externa bidrag. 

 Handlägger och utreder verksamhetens ärenden till nämn-

den.  

 Representerar kommunen i verksamhetsspecifika sam-

manhang. 

 Deltar i nätverk. 

 

Enhetschef  Information och Evenemang  

Ingår i kulturens ledningsgrupp med ett särskilt ansvar 

för ekonomi samt administration. Leder, samordnar och 

utvecklar allmän kulturens verksamheter, digital hante-

ring, information och värdskap utifrån förvaltningens 

vision och den gemensamma målbilden för kulturverk-

samheten. 

 Ansvarar för allmän kulturens systematiska kvalitetsarbete enligt 

vår beslutade gemensamma modell. Tydliggör hur mål, aktiviteter 

och uppföljning omsätts i praktiken så att det påverkar det dag-

liga arbetet 

 Ansvarar för personal, arbetsmiljö och budget på delegation av 

kulturchefen. 

 Ansvarar för att verksamheten lever upp till samverkansavtalet. 

 Ansvarar för verksamhetsspecifika riktade statsbidrag och andra 

externa bidrag på uppdrag av kulturchefen. 

 Handlägger och utreder verksamhetens ärenden till nämnden på 

uppdrag av kulturchefen.  

 Representerar kommunen i verksamhetsspecifika sammanhang 

på uppdrag av kulturchefen. 

 Deltar i nätverk.  

Chef för Kulturskolan 

Ingår i kulturens ledningsgrupp. Leder, samordnar 

och utvecklar kulturskolans verksamheter utifrån 

förvaltningens vision och den gemensamma mål-

bilden för kulturverksamheten. 

 Ansvarar för kulturskolans systematiska kvalitetsarbete 

enligt vår beslutade gemensamma modell. Tydliggör hur 

mål, aktiviteter och uppföljning omsätts i praktiken så att 

det påverkar det dagliga arbetet. 

 Ansvarar för personal, arbetsmiljö och budget på dele-

gation av kulturchefen. 

 Ansvarar för att verksamheten lever upp till samverkans-

avtalet. 

 Ansvarar för verksamhetsspecifika riktade statsbidrag och 

andra externa bidrag på uppdrag av kulturchefen. 

 Handlägger och utreder verksamhetens ärenden till nämn-

den på uppdrag av kulturchefen.  

 Representerar kommunen i verksamhetsspecifika sam-

manhang på uppdrag av kulturchefen. 

 Deltar i nätverk. 

Bibliotekschef 

Ingår i kulturens ledningsgrupp. Leder, samordnar 

och utvecklar bibliotekens verksamheter utifrån 

förvaltningens vision och den gemensamma mål-

bilden för kulturverksamheten. 

 Ansvarar för bibliotekens  systematiska kvalitetsarbete 

enligt vår beslutade gemensamma modell. Tydliggör hur 

mål, aktiviteter och uppföljning omsätts i praktiken så att 

det påverkar det dagliga arbetet. 

 Ansvarar för personal, arbetsmiljö och budget på dele-

gation av kulturchefen. 

 Ansvarar för att verksamheten lever upp till samverkans-

avtalet. 

 Ansvarar för verksamhetsspecifika riktade statsbidrag och 

andra externa bidrag på uppdrag av kulturchefen. 

 Handlägger och utreder verksamhetens ärenden till nämn-

den på uppdrag av kulturchefen.  

 Representerar kommunen i verksamhetsspecifika sam-

manhang på uppdrag av kulturchefen. 

 Deltar i nätverk. 
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Kulturchef 

Leder, samordnar, utvecklar och stödjer kulturverk-

samhetens arbete, exempelvis bibliotek, museum, 

kulturskolan, evenemang och föreningar. 

 Leder och utvecklar chefer. 

 Tar aktivt ansvar för huvudmannens systematiska kvalitetsar-

bete enligt vår beslutade gemensamma modell. 

 Övergripande personal-, arbetsmiljö– och budgetansvar 

inom kulturen. 

 Ansvarar för att verksamheten lever upp till samverkansavta-

let. 

 Ansvarar för verksamhetsspecifika riktade statsbidrag och 

andra externa bidrag. 

 Handlägger och utreder verksamhetens ärenden till nämn-

den.  

 Representerar kommunen i verksamhetsspecifika samman-

hang. 

 Deltar i nätverk. 

Verksamhetschef förskola 

Leder, samordnar, utvecklar och stödjer förskolans 

verksamhetsområde. Verksamhetschefen är, på upp-

drag av skolchefen, genom sitt sätt att leda verksam-

heten och stödja huvudmannen, en form av ”garant” 

för att förskolan håller hög kvalitet och  utvecklas på 

ett likvärdigt sätt. 

 Leder och utvecklar rektorer och medarbetare. 

 Tar aktivt ansvar för huvudmannens systematiska kvalitetsar-

bete enligt vår beslutade gemensamma modell. 

 Övergripande ansvarar för förskolans uppdrag och verksam-

hetens utveckling. 

 Övergripande personal-, arbetsmiljö– och budgetansvar för 

förskolans verksamhetsområde. 

 Handlägger och utreder verksamhetens ärenden till nämn-

den.  

 Ansvarar för verksamhetsspecifika riktade statsbidrag och 

andra externa bidrag. 

 Ansvarar för att verksamhetsområdet lever upp till samver-

kansavtalet 

 Ansvarar för tillsyn av fristående förskolor och fritidshem. 

 Representerar huvudmannen i verksamhetsspecifika sam-

manhang. 

 Deltar i nätverk . 

   

Verksamhetschef skola 

Leder, samordnar, utvecklar och stödjer  verksam-

heterna; förskoleklass, fritidshem, grundsärskola, 

grundskola, gymnasiesärskola, gymnasium och vux-

enutbildning.  Verksamhetschefen är, på uppdrag av 

skolchefen, genom sitt sätt att leda verksamheten 

och stödja huvudmannen, en form av ”garant” för att 

skolan håller hög kvalitet och  utvecklas på ett likvär-

digt sätt. 

 Leder och utvecklar rektorer. 

 Tar aktivt ansvar för huvudmannens systematiska kvalitetsar-

bete enligt vår beslutade gemensamma modell. 

 Övergripande ansvarar för verksamheternas uppdrag och 

verksamhetens utveckling. 

 Övergripande personal-, arbetsmiljö– och budgetansvar för 

verksamhetsområdena. 

 Handlägger och utreder verksamhetens ärenden till nämn-

den.  

 Övergripande ansvarar för ansökan och uppföljning av för-

valtningens riktade statsbidrag och andra externa bidrag. 

 Ansvarar för att verksamhetsområdet lever upp till samver-

kansavtalet 

 Representerar huvudmannen i verksamhetsspecifika sam-

manhang. 

 Deltar i nätverk . 

Fritidschef  

Leder, samordnar, utvecklar och stödjer fritidsverk-

samhetens arbete, exempelvis idrotts– och fritidsan-

läggningar, ungdomsenheten och föreningar. 

 Leder och utvecklar chefer och medarbetare. 

 Tar aktivt ansvar för huvudmannens systematiska kvalitets-

arbete enligt vår beslutade gemensamma modell. 

 Övergripande personal-, arbetsmiljö– och budgetansvar 

inom fritid. 

 Ansvarar för att verksamheten lever upp till samverkansavta-

let. 

 Ansvarar för verksamhetsspecifika riktade statsbidrag och 

andra externa bidrag. 

 Handlägger och utreder verksamhetens ärenden till nämn-

den.  

 Representerar kommunen i verksamhetsspecifika samman-

hang. 

 Deltar i nätverk. 

Chef för elevhälsa och modersmålsenhet 

Leder, samordnar, utvecklar och stödjer elevhälsan 

samt modersmålsenheten. 

 Leder och utvecklar chefer och medarbetare. 

 Stödjer övriga verksamhetschefer och rektorer i arbetet med 

elevhälsans, modersmålsenhetens och utbildningens  syste-

matiska kvalitetsarbete. 

 Tar aktivt ansvar för huvudmannens systematiska kvalitets-

arbete enligt vår beslutade gemensamma modell. 

 Övergripande budgetansvar för elevhälsan och modersmåls-

enheten. 

 Ansvarar för beslut om rätt till särskola. 

 Handlägger och utreder elevhälsans  och modermålsenhet-

ens ärenden till nämnden.  

 Ansvarar för verksamhetsspecifika riktade statsbidrag och 

andra externa bidrag. 

 Representerar och tar mot anmälan för huvudmannen i 

ärenden om kränkande behandling. 

 Redovisar regelbundet  problematisk skolfrånvaro till bild-

ningsnämnden. 

 Ansvarar för att verksamheten lever upp till samverkansavta-

let. 

 Representerar huvudmannen i verksamhetsspecifika sam-

manhang. 

 Deltar i nätverk. 

Administrativ chef 

Leder, samordnar, utvecklar och stödjer den admi-

nistrativa verksamheten. 

 Leder och utvecklar medarbetare. 

 Digitalisering: Processledare för utbildningsverksamhetens 

digitaliseringsarbete. Deltar i styrgrupp, leder digitaliserings-

forum, tar fram beslutsunderlag och fördelningsunderlag 

gällande digitala verktyg, följer upp arbetet inom SKA.  

 Tar aktivt ansvar för huvudmannens systematiska kvalitetsar-

bete enligt vår beslutade gemensamma modell. 

 Kommunikation intern/extern 

Stöd till chefer och medarbetare i samband med kommuni-

kationsinsatser.  

 Chefstöd vid tillsyn av fristående förskolor/fth 

Förbereder, genomför samt efterarbetar tillsynen. 

 Intern kontroll, kanslistöd 

 Representerar kommunen i verksamhetsspecifika samman-

hang. 

 Ansvarar för att verksamheten lever upp till samverkansavta-

Bildningsförvaltningen  

Förvaltningsledning 
Uppdrag: Ansvarar för kulturens, fritidens och utbildningens resultat– och verksamhetsuppföljning. Under ledning av förvaltningschefen arbetar ledningsgruppen tillsam-

mans framåt genom att leda, stödja och utveckla chefer, medarbetare och verksamhet. Talar väl om varandra och alla verksamheter inom kommunen. Vi har ett öppet klimat 

med en öppen och engagerad dialog, är närvarande, personligt engagerade, identifierar utvecklingsbehov på strukturell och individuell nivå. Utifrån nationella uppdrag, bild-

ningsnämndens vision och löften arbetar ledningsgruppen för att livet levs nu, att barn, ungdomar och medborgare ges möjligheter till lärande, trygghet och en meningsfull fri-

tid, verkar för kreativa lösningar, tror på kunskap och tillit och bygger våra verksamheter med värden som; lust, tillgänglighet, värdskap, delaktighet, tillit, nya upplevelser och 

möjligheter, nyfikenhet, tilltro, kunskaper, allt är möjligt, olikheter berikar, hoppfull, trygghet, bildning, samverkan och tillsammans. 
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Ungdomssamordnare 

Ett politiskt beslutat uppdrag. Arbetar utifrån 

visionen Ett gott liv och verkar för att bildnings-

nämndens löften uppnås. Ungdomssamordna-

ren är direkt underställd förvaltningschefen. 

Ansvarar för att i alla sammanhang, både i bild-

ningsförvaltningen och hela kommunen, lyfta 

barn– och ungdomsperspektivet. 

 Samordna ungdomspolitiska frågor utifrån delaktig-

het, fångar upp resultat från LUPP och på uppdrag av 

KF ansvara för ungdomsåret.  

 Samarbetar med berörda i regionen och nationellt. 

 Samordna sommarlovsaktiviteter. 

 Leder och deltar i relevanta nätverk.  

 Handlägger och utreder nämndsärenden inom upp-

draget.  

Förvaltningschef/Skolchef 

Ingår i kommundirektörens verksamhetsledning 

med ansvar för kommunens helhet och bild-

ningsförvaltningens samtliga verksamheter. Ar-

betar på uppdrag av bildningsnämnden och uti-

från uppdraget som skolchef i Skollagen. Skol-

chefen är genom sitt sätt att leda verksamheten och 

stödja huvudmannen, en form av ”garant” för att 

förskola och skola håller hög kvalitet och  utvecklas 

på ett likvärdigt sätt. 

 Leder och utvecklar verksamhetschefer samt medarbetare. 

 Leder och samordnar bildningsförvaltningens verksamhet.  

 Ytterst ansvarig för bildningsförvaltningen, vilket innebär 

kvalitetsansvar, personalansvar, budgetansvar, utvecklings-

ansvar och arbetsmiljöansvar. 

 Ansvarar för att bistå och stötta huvudmannen utifrån lagar 

och förordningar. Skolchefen ska avlasta rektorer från poli-

tiskt tryck från huvudmannen som inte är förenligt med det 

nationella regelverket. 

 Har det övergripande ansvaret för huvudmannens systema-

tiska kvalitetsarbete samt systematiska arbetsmiljöarbete. 

 Ska säkerställa att barn– och ungdomars röst/perspektiv 

ska tillmätas stor betydelse i olika beslut. 

 Strävar efter att i samverkan med socialtjänsten alltid ha 

den enskildes bästa för ögonen. 

Processledare Teknikcollege 

Direkt underställd förvaltningschefen och arbe-

tar på uppdrag av den regionala styrgruppen för 

Teknikcollege. Arbetar operativt med både ut-

veckling och förvaltning av Teknikcollege. Fun-

gerar som kontaktperson gentemot Riksför-

eningen Teknikcollege Sverige och dess kansli, 

liksom gentemot andra Teknikcollegeregioner 

och aktörer i den egna regionen som är betydel-

sefulla för Teknikcolleges arbete.  

 Arbetar operativt för att beslutade aktiviteter genomförs 

inom ramen för Teknikcollege regionala och lokala årshjul. 

 Stödjer rektorerna lokalt på berörda gymnasie- och YH-

skolor för att säkerställa att processerna i årshjulet inom det 

lokala området kommer igång och fortlöper på ett sätt som 

överensstämmer med riktlinjerna och handlingsplanerna 

från den regionala och lokala styrgruppen. 

 Initierar, samordnar och kvalitetssäkrar arbetet inom Teknik-

college. 

 Samordnar, administrerar, utvecklar och håller i de olika 

styrgruppsmötena, regionalt och lokalt,  tillsammans med 

utsedda ordföranden.  

 Stödjer företagsengagemang och samverkan inom regionen. 

 Arbetar operativt med marknadsföring och påverkan. 

 Administrerar den regionala dokumentationen. 

 Representerar Teknikcollege i relevanta nätverk. 

 Administrerar och distribuera enkäter. 

 Samordna och dokumentera regionala styrgruppsmöten. 

 Samordnar kartläggning av kompetensbehoven i regionen. 

 Bistår i lokala och regionala ansöknings- och granskningspro-

cesser. 

 Stödjer lokala Teknikcollege. 

 Ansvarar för regional budget. 

 Ansvarar för omvärldsbevakningen. 

 Samverkar med regionala och lokala ordföranden för att 

rekrytera rätt representanter till styrgrupperna. 

 

HR-generalister  

Direkt underställd HR-chefen och ingår i förvalt-

ningens ledningsgrupp. HR-generalisterna inom 

bildningsförvaltningen delar upp ansvaret för de 

olika verksamheterna mellan sig och stöttar 

varandra i olika frågor. 

 Arbetar nära bildningsförvaltningens olika verksamheter. 

 Ger dagligt stöd till chefer inom områdena kompetensför-

sörjning, arbetsmiljö, rehabilitering, löneöversyn samt ar-

betsrätt. 

 Arbetar konsultativt och självständigt i processer och med 

enskilda ärenden 

 Är arbetsgivarrepresentant och medverkar till en god sam-

verkan med chefer och de fackliga organisationerna. 

 Ansvarar för några förvaltningsövergripande uppdrag inom 

HR-området. 

 Har lätt för att skapa och upprätthålla  förtroendefulla 

relationer.  

 Är kundorienterad, serviceinriktad och kommunikativ. 

  

Förvaltningsekonom 

Direkt underställd förvaltningschefen. Leder det 

ekonomiska arbetat på förvaltningen tillsam-

mans med ekonomistrategerna, administrativ-

chef samt förvaltningsledningen.  

 Ansvarar för att det på förvaltningsnivå genomförs ekono-

miska analyser och åtgärder utifrån dessa. Detta innebär att 

aktivt bidra till att driva budgetprocessen framåt, effektivi-

sera och kvalitetssäkra det löpande uppföljningsarbetet. 

 Deltar regelbundet i ekonomimöten med ekonomichefen. 

 Arbetar aktivt med resursfördelning, budget , månads-

uppföljningarna, delårsbokslut samt bokslut. 

 Ansvarar för att årligen redovisa RS. 

 Följer upp och utvecklar elevpengen både internt och ex-

ternt. 

 Ansvarar för tjänsteutlåtande till nämnd samt deltar i BI-

SAM och bildningsnämnd utifrån behov. 

 Analyserar och bidrar till utveckling. 

 

Bildningsförvaltningen  

Förvaltningsledning 
Uppdrag: Ansvarar för kulturens, fritidens och utbildningens resultat– och verksamhetsuppföljning. Under ledning av förvaltningschefen arbetar ledningsgruppen tillsam-

mans framåt genom att leda, stödja och utveckla chefer, medarbetare och verksamhet. Talar väl om varandra och alla verksamheter inom kommunen. Vi har ett öppet klimat 

med en öppen och engagerad dialog, är närvarande, personligt engagerade, identifierar utvecklingsbehov på strukturell och individuell nivå. Utifrån nationella uppdrag, bild-

ningsnämndens vision och löften arbetar ledningsgruppen för att livet levs nu, att barn, ungdomar och medborgare ges möjligheter till lärande, trygghet och en meningsfull fri-

tid, verkar för kreativa lösningar, tror på kunskap och tillit och bygger våra verksamheter med värden som; lust, tillgänglighet, värdskap, delaktighet, tillit, nya upplevelser och 

möjligheter, nyfikenhet, tilltro, kunskaper, allt är möjligt, olikheter berikar, hoppfull, trygghet, bildning, samverkan och tillsammans. 
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BISAM 

Huvudskyddsombud  

Utses av de fackliga organisationerna när det finns 

flera skyddsombud och anmäls till HR-avdelningen. 

Huvudskyddsombud deltar på BISAM då mötet 

även är skyddskommitté.  

Om det finns huvudskyddsombud från flera olika 

fackliga organisationer på arbetsstället får de fack-

liga organisationerna göra upp om vilket huvud-

skyddsombud som har befogenhet för vilket 

skyddsområdena. Hur lokala skyddsombud och 

huvudskyddsombud fördelar sina uppgifter be-

stäms av den fackliga organisationen som utsett 

dem. Den fackliga organisationen bör dokumen-

tera vad som är beslutat i ett protokoll eller lik-

nande.  

Om det inte finns fackliga organisationer med kol-

lektivavtal kan arbetstagarna själva välja skydds-

ombud. Ett skyddsombud företräder alla arbetsta-

gare på arbetsplatsen oavsett deras fackliga tillhö-

righet 

 Har enligt AML särskilda rättigheter. 

 Har kompetens inom arbetsmiljö- och hälsoområdet och 

om hur samverkan utövas.  

Arbetsgivaren  
Arbetsgivarens ledamöter utses av arbetsgivaren. 

Arbetsgivaren är ordförande och sekreterare ut-

ses av arbetsgivaren.  

Förvaltningschefen leder BISAM och ansvarar för 

att protokoll skrivs. HR-generalister, förvaltnings 

ekonom och chefer deltar utifrån behov. 

 Ansvarar för att bjuda in till BISAM 6—10 gånger per år. 

 På mötena behandlas; utveckling, mål, planering, uppfölj-

ning, arbetsmiljö, ekonomi och jämställdhet innan beslut 

fattas. 

 Har kompetens inom arbetsmiljö- och hälsoområdet och 

om hur samverkan utövas.  

 Arbetsgivaren har kunskap och rutiner för arbetet med 

arbetsanpassning och rehabilitering.  

 Frågor ska i första hand lyftas där den/de uppstått och 

där chefen har mandat och resurser att åtgärda den/de. 

För en vidare hantering kan fackliga eller chef lyfta frågan 

till nästa samverkansnivå för att ytterligare belysas eller 

om frågan berör flera, ska den hanteras på nästa nivå. Vid 

oenighet kan endera parten lyfta ur frågan för en MBL-

förhandling.  

  

Fackliga företrädare 

Medarbetarna representeras av arbetsplatsom-

bud, skyddsombud från berörda fackliga organi-

sationer.  

Gruppens storlek ska vara begränsad och antalet 

fackliga ledamöter bestäms utifrån förvaltningens 

storlek. Antalet ledamöter och ersättare bestäms 

av respektive förvaltning och de lokala fackliga 

organisationerna.  

Till justerare utses en eller flera fackliga represen-

tanter. De fack som också önskar justera protokol-

let anmäler detta vid mötets slut. (5 arbetsdagar) 

 Har kompetens inom arbetsmiljö- och hälsoområdet och 

om hur samverkan utövas.  

 Frågor ska i första hand lyftas där den/de uppstått och där 

chefen har mandat och resurser att åtgärda den/de. För 

en vidare hantering kan fackliga eller chef lyfta frågan till 

nästa samverkansnivå för att ytterligare belysas eller om 

frågan berör flera, ska den hanteras på nästa nivå. Vid 

oenighet kan endera parten lyfta ur frågan för en MBL-

förhandling.  

 

  

Bildningsförvaltningen  

Samverkan med fackliga organisationer - BISAM 
Uppdrag: Samverkan sker genom medarbetarsamtal, arbetsplatsträffar på varje arbetsplats och genom olika samverkansgrupper.  BISAM, den förvaltningsövergripande 

samverkans gruppen, tillika skyddskommittén, leds av förvaltningschefen.  

De lokala parternas mål är att uppnå en samverkan som är verksamhetsanpassad och som ger medarbetare och parterna inflytande och delaktighet samt ger förutsättningar 

för att kunna åstadkomma en god arbetsmiljö och en väl fungerande  verksamhet. 

En väl fungerande lokal samverkan utgår från arbetsplatsen och ger medarbetare, fackliga företrädare och skyddsombud/huvudskyddsombud delaktighet i beslutsprocesser 

om verksamheten och dess utveckling samt i arbetsmiljöarbetet. Parternas övertygelse är att denna delaktighet främjar hälsa och ökar engagemanget för verksamheten vilket 

bidrar till bra beslut och bättre verksamhet. Ett aktivt arbetsmiljö- och hälsoarbete minskar ohälsa och förhindrar arbetsrelaterade olycksfall samt sjukdom. Med ”arbetsmiljö 

och hälsa” avses såväl hälsofrämjande, förebyggande som rehabiliterande åtgärder där risk- och friskfaktorer identifieras.  

Syftet med Samverkansavtalet är en väl fungerande lokal samverkan som utgår från arbetsplatsen avseende frågor som rör verksamheten och dess utveckling samt arbets-

miljö och hälsa.  

Samverkan förutsätter en dialog mellan arbetsgivare, chefer, medarbetare, fackliga företrädare och skyddsombud, en förståelse för nyttan med att beslut bereds och förankras 

gemensamt samt en vilja att bidra till detta.  

Arbetsgivaren ska i samverkan bedriva ett systematiskt arbetsmiljöarbete.  

Former och nivåer för samverkan följer och anpassas löpande till organisationens samt parternas beslutsnivåer. En väl fungerande samverkan och ett framgångsrikt arbets-

miljö- och hälsoarbete förutsätter tydlighet kring mål och roller, kommunikation, former för arbetsmiljöarbetet respektive kunskap enligt nedan.  

Mål och roller  

 Tydlig delegering och fördelning av uppdrag/uppgifter och befogenheter.  

 Klargjord rollfördelning, dels mellan chef, medarbetare, fackliga företrädare och skyddsombud, dels mellan arbetsgivarens förtroendevalda och tjänstemän.  

 

Kommunikation  

 En väl fungerande kommunikation mellan såväl de olika delarna i organisationen som mellan chefer och medarbetare på arbetsplatserna. Det är väsentligt att återkopp-

ling sker till de som har medverkat i samverkan på de olika nivåerna.  

 Fackliga företrädare har möjlighet till kommunikation med sina medlemmar på sin arbetstid enligt gällande lag och avtal.  

 Fackliga företrädare och skyddsombud har förutsättningar att sköta sina uppdrag var för sig och tillsammans.  

 En tydlighet avseende hur den enskilde medarbetarens inflytande på verksamhetsutveckling och på den egna arbetssituationen/ arbetsmiljön ska gå till och när detta 

ska ske.  

 Det är i organisationen klargjort hur verksamhets-, arbetsmiljö- och hälsofrågor ska hanteras på arbetsplatsnivå respektive partsnivå (samverkansgrupp) och när detta 

ska ske.  


