Riskbedömning med handlingsplan gällande fortsatt drift av Blåsmark
skola verksamhetsåret 2017/2018
Formulerad av rektor Marja Lundmark Blåsmarks skola
Vid riskbedömning ska risken för ohälsa och olycksfall bedömas. Grön – obetydlig risk, Gul – sannolik risk för ohälsa/olycksfall, Röd – allvarlig risk för ohälsa/olycksfall

Verksamhet:
Riskkälla

För få pedagoger

Blåsmark
Beskrivning av risk för ohälsa
och olycksfall
Men nuvarande ekonomiska
underlag baserat på ett elevantal av
22 elever finns det bara möjlighet att
anställa en pedagog. Om denne blir
sjuk och vikarie inte finns att tillgå
blir skolan tvingade att bussa
eleverna till en närliggande skola för
att kunna garantera elevernas rätt till
undervisning

Datum:
Gr
ön

☐

Gul

☐

Röd

☒

Säkerhetsställande av den
garanterade undervisningstiden
samt kvalitet
För få pedagoger

Men nuvarande ekonomiska
underlag baserat på ett elevantal av
22 elever finns det bara möjlighet att
anställa en pedagog.
Med endast en lärare anställd blir
det också mycket svårt att i en
förlängning säkerhetsställa kvalitén i
undervisningen då det är mycket
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Åtgärder/handlingsplan

Med tanke på detta scenario måste
rektor om det blir aktuellt med en för
liten personalorganisation på
enheten Blåsmark returnera
arbetsmiljöansvaret för barn och
personal till närmaste högre chef.

Ansvarig

Rektor

För att garantera undervisningstiden
måste en utökad elevpeng tillföras.

☐

☐

☒

Om inte elevpengen utökas innebär
det att Bergsvikens skola får
omfördela resurser till Blåsmark. Det
innebär att Bergsvikens skola får en
minskad tilldelning av elevpengen.
Konsekvenserna blir större klasser
och en begränsning att ge stöd till
elever i behov av särskilt stöd vid
Bergsvikens skola

Rektor eller
områdeschef

Klart
datu
m

Uppföljn/
ansvarig

sällsynt att en pedagog har
behörighet i mer än 2-3 olika ämnen.
Det dagliga pedagogiska utbytet blir
också mycket begränsat då
personalstyrkan är liten.

För få pedagoger
och
Fritidspedagoger

För få
fritidspedagoger

För liten
personalstyrka

Undervisningen kommer också att
behöva bedrivas med alla klasser i
ett och samma klassrum. Detta
betyder i praktiken att förskoleklass
kommer att vara i samma klassrum
och ha samma pedagog som klass
1-3. Fritidspedagogen kommer att
kunna förstärka klassen men bara i
en begränsad omfattning och inte
med ett ansvar som förskollärare
Det ekonomiska underlaget kommer
inte heller att tillåta att vi har mer än
en fritidspedagog på Blåsmark skola.
Detta kommer i sin tur att leda till att
vi inte kommer att kunna hålla
samma öppettider för Fritis.
Möjliga nya tider blir mellan 07.30 till
16.00 där pedagogen har en
halvtimme avsatt för lunch.

Arbetsbördan för personalen kan bli
för stor eftersom att det blir mycket
svårt att få ut raster och fördela
arbets-uppgifterna utifrån att alla
uppgifter hamnar på ett fåtal
personer.

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☒

☒

☒

För att garantera undervisningstiden
och dess kvalitet måste en utökad
elevpeng tillföras.

För att kunna upprätthålla samma
service till Blåsmarks föräldrarna
som utbildningsförvaltningen ger vid
andra fritidshem gällande öppettider
måste en utökning av elevpengen
vid fritidshemmet utökas så att
fritidshemmet kan ha ett
öppethållande mellan 06.00-18.00

För att upprätthålla en god
arbetsmiljö för personalen måste
elevpengen utökas så att fler
pedagoger kan anställas för att
garantera en hållbar organisation.

Ny ledningsorganisation
hösten 2017

För litet
elevunderlag

Inför hösten 2017 förändras
ledningsorganisationen. Det innebär
att rektor kommer att vara ansvarig
för Bergsviken, Jävre och Blåsmarks
skola med ca 330 elever i sitt
ansvarsområde

Vid nuvarande organisation är rektor
ofta vikarierande pedagog eftersom
att denne har så litet
ansvarsområde. Denne har ett
ansvars område för Jävre och
Blåsmarks skola med ca 95 elever
☐

☐

☒

Rektorn kommer att jobba i ett delat
ledarskap med en biträdande rektor
vid enheterna

Inför höstens organisation finns inte
möjligheten att rektor kan vara
vikarierande pedagog i
organisationen utifrån det stora
ansvarsområde som denne har att
ansvara för.

Svårigheter att hålla skolans budget
och i en förlängning en risk att
belasta andra skolor inom samma
ansvarsområde.

För att garantera undervisningstiden
och dess kvalitet måste en utökad
elevpeng tillföras.

☐

☐

☒

