
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum 2022-11-15

Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, kl 13.00-16.15

Beslutande Maria Gullberg Lorentsson (M), ordförande
Anders Martinsson (C)
Elisabeth Andersson (C)
Ann Nilsson (C)
Ulla Christiansson (M)
Lill Hege Pettersson (KD)
Elisabet Lindroth (L)
Tommy Östring (WeP)
Rose-Mari Modén (S) ersättare för Fredrik Johansson (S)
Thomas Wallentin (S)
Gunilla Westerholm (S) ersättare för Suzana Bahtanovic (S)
Mattias Runesson (S)
Naile Azizi (S)
Elisabeth Nilsson (SD) ersättare för Stefan Nylén (SD)
Tony Scammel (SD) ersättare för Pierre Svanström (SD)

Övriga deltagande Agneta Åhsberg, barn- och utbildningschef
Margaretha Carlsson, nämndsekreterare
Johanna Bergman, kvalitets- och utvecklingschef/stf. barn- och utbildningschef
Gunilla Davidsson, gymnasiechef
Helena Johansson, verksamhetschef förskola, §96
Ing-Marie H. Paulsson, elevhälsochef, §100
Jonny Sveningsson, utvecklingsledare, §§94-95, 108 (punkt 1)
Cecilia Håkansson, biträdande rektor, §100
Kristina Ljunggren Jonsson, projektledare, §101

Utses att justera Mattias Runesson (S)
Justeringens
plats och tid

Barn- och utbildningskontoret torsdagen den 17 november 2022, kl 9.30

Under-
skrifter Sekreterare ………………………………………………………………….

Paragrafer 93 - 108

Margaretha Carlsson

Ordförande ……………………………………………………………………

Maria Gullberg Lorentsson (M)

Justerande ..........................................................................................................................................

Mattias Runesson (S)

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
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Datum för
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Förvaringsplats
för protokollet

Barn- och utbildningsförvaltningen

Utdragsbestyrkande



GISLAVEDS KOMMUN
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Sida
2

2022-11-15

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Bu §93 Dnr: BU.2022.83 1.9.1

Yttrande över remiss avseende Skolverkets förslag till ändrade
programstrukturer för de nationella yrkesprogrammen i
gymnasieskolan med anledning av ökade möjligheter till grundläggande
behörighet på alla yrkesprogram

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att anta yttrande, daterat 2022-11-09, att
delegera till barn- och utbildningschefen att underteckna yttrandet, samt att
översända yttrandet till Skolverket.

Ärendebeskrivning
Skolverket har remitterat förslag till ändrade programstrukturer för de nationella
yrkesprogrammen i gymnasieskolan med anledning av ökade möjligheter till
grundläggande behörighet inom alla nationella yrkesprogram, till Gislaveds
kommun. Yttrande ska lämnas senast 2022-11-21.

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutade 2022-11-01, §54, att
uppdra till barn- och utbildningsförvaltningen att utarbeta förslag till yttrande över
Skolverkets remiss gällande förslag till ändrade programstrukturer, till barn- och
utbildningsnämndens sammanträde 2022-11-15.

Barn- och utbildningsförvaltningen har utarbetat förslag till yttrande och föreslår
att yttrandet antas.

Beslutsunderlag
Remiss avseende Skolverkets förslag till ändrade programstrukturer för de
nationella yrkesprogrammen i gymnasieskolan med anledning av ökade möjligheter
till grundläggande behörighet på alla yrkesprogram, daterad 2022-10-24.
Protokoll MBL buf, daterat 2022-10-31.
Protokoll samverkansmöte buf, daterat 2022-10-31.
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut 2022-11-01, §54.
Förslag till yttrande, daterat 2022-11-09.
Tjänsteskrivelse, daterat 2022-11-09.

Beslutet skickas till:
Gislaveds gymnasium
Skolverket
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Bu §94 Dnr: BU.2022.71 1.9

Yttrande över Avfallsplan 2023-2030

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att bifalla förslag till Avfallsplan 2023-2030,
daterad september 2022.

Ärendebeskrivning
Förslag till Avfallsplan 2023-2030 har överlämnats på internremiss. Synpunkter ska
lämnas senast 30 november 2022.

SÅM och Gislaved, Gnosjö, Vaggeryd och Värnamo kommuner har gemensamt
tagit fram ett förslag till Avfallsplan 2023-2030, ett kommunalt styrdokument för
avfallsförebyggande och hållbar avfallshantering. Planen är ett viktigt verktyg för
SÅM:s och kommunernas strategiska arbete med utveckling av avfallshantering mot
ett hållbart samhälle.

Yttrande
Barn- och utbildningsförvaltningen bifaller förslag till avfallsplan. En del som särskilt
välkomnas är förslag om utredning av förutsättningar för en digital tjänst för
inventarier inom kommunorganisationen liksom vidareutveckling av kommunala
möbelförrådet för att nå en ökad återanvändning av kommunala produkter.

Även den del av planen som rör återvinning är viktig och förvaltningen instämmer i
att det för att nå välfungerande återvinning och en optimal källsortering behövs en
beteendeförändring hos människor och en utveckling av sorteringsmöjligheterna
genom att fler källsorteringskärl placeras ut i kommunens olika lokaler.

Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår att bifalla förslag till Avfallsplan 2023-
2030, daterad september 2022.

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutade 2022-11-01, §55, föreslå
att bifalla förslag till Avfallsplan 2023-2030, daterad september 2022.

Beslutsunderlag
Internremiss av förslag till Avfallsplanen 2023-2030, daterad 2022-09-13.
Tjänsteskrivelse, daterad 2022-10-17.
Protokoll MBL buf, daterat 2022-10-31.
Protokoll samverkansmöte buf, daterat 2022-10-31.
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts protokoll 2022-11-01, §55.

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelseförvaltningen
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Bu §95 Dnr: BU.2022.78 1.9

Yttrande över detaljplan för Norra Hestra Kyrkobol 1:39 m.fl.

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att påtala vikten av att trafiksituationen för
oskyddade trafikanter i korsningen Brogatan/Mogatan bör förbättras, samt att i
övrigt tillstyrka förslag till detaljplan för Norra Hestra Kyrkobol 1:39 m.fl i Hestra,
daterad september 2022.

Ärendebeskrivning
Förslag till ny detaljplan för Norra Hestra Kyrkobol 1:39 m.fl. i Hestra, finns ute på
samråd. Synpunkter ska lämnas senast 21 november 2022.

Planens syfte är att möjliggöra för omlokalisering av räddningstjänstens lokaler
inom fastigheten Norra Hestra Kyrkobol 1:39, från den kulturhistoriskt värdefulla
byggnaden där de för närvarande inryms. Planen syftar även till att möjliggöra för
bostads- och centrumändamål, samt att säkerställa att strandskyddets syften
uppfylls längs Agnesjön.

Yttrande
Mogatan är en trafikerad väg som frekvent nyttjas av barn och ungdomar som ska
ta sig till och från Isabergskolan, och för de ungdomar som ska till Hestra station
för vidare färd med buss till Åsenskolan och Gislaveds gymnasium. En förbättrad
situation för oskyddade trafikanter bör ske i den korsning, Brogatan/Mogatan, som
används vid räddningstjänstens utryckningar. Korsningen bör vara väl belyst och ha
säker gång- och cykelväg.

Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår att påtala vikten av att trafiksituationen
för oskyddade trafikanter i korsningen Brogatan/Mogatan bör ses över, samt att i
övrigt tillstyrka förslag till detaljplan för Norra Hestra Kyrkobol 1:39 m.fl i Hestra,
daterad september 2022.

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutade 2022-11-01, §56, föreslå
att efter redaktionell ändring föreslå barn- och utbildningsnämnden besluta att
påtala vikten av att trafiksituationen för oskyddade trafikanter i korsningen
Brogatan/Mogatan bör förbättras, samt att i övrigt tillstyrka förslag till detaljplan
för Norra Hestra Kyrkobol 1:39 m.fl i Hestra, daterad september 2022.

Beslutsunderlag
Detaljplan för norra Hestra Kyrkobol 1:39 m.fl i Hestra, daterad september 2022.
Tjänsteskrivelse, daterad 2022-10-17.
Protokoll MBL buf, daterat 2022-10-31.
Protokoll samverkansmöte buf, daterat 2022-10-31.
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts protokoll 2022-11-01, §56.

Beslutet skickas till:
Bygg- och miljöförvaltningen
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Bu §96 Dnr: BU.2019.53 7.5

Utvärdering av möjligheten att lämna och hämta fritidshemsbarn på
Landbogårdens förskola i Öreryd

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar

att godkänna utvärderingen av möjligheten att lämna och hämta fritidshemsbarn
på Landbogårdens förskola i Öreryd, daterad 2022-10-17

att fortsatt erbjuda vårdnadshavare i Örerydsområdet möjlighet att lämna och
hämta fritidshemsbarn på Landbogårdens förskola i Öreryd innevarande
läsår samt läsåret 2023/2024

att uppdra till barn- och utbildningsförvaltningen att genomföra en ny
utvärdering våren 2024.

Ärendebeskrivning
Inför läsåret 2019/2020 beslutade barn- och utbildningsnämnden 2019-04-23, §61,
att även i fortsättningen tillhandahålla servicen att ge vårdnadshavare i
Örerydsområdet möjlighet att lämna och hämta fritidshemsbarn på Landbogårdens
förskola i Öreryd. I juni 2019 förtydligade barn- och utbildningsförvaltningen att en
förutsättning för att kunna ta del av erbjudandet är att ordinarie reslängd till
arbete eller studier förkortas väsentligt med hjälp av den utökade skjutsen.
Samtidigt poängterades vikten av att i så stor utsträckning som möjligt hämta och
lämna barnen på Isabergskolans fritidshem för att vårdnadshavare ska få inblick i
fritidshemmets verksamhet, lära känna och skapa en relation med personalen.
Utvärdering av möjligheten har genomförts 2020. Barn- och utbildningsnämnden
beslutade 2020-06-09, §53, att en ny utvärdering ska göras inom två år.

Barn- och utbildningsförvaltningen har genomfört en utvärdering. Utvärderingen
visar att sedan januari 2021 har ingen vårdnadshavare önskat att lämna eller hämta
på Landbogårdens förskola. Ett antagande är att det delvis kan bero på pandemin.

Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår att godkänna utvärderingen av
möjligheten att lämna och hämta fritidshemsbarn på Landbogårdens förskola i
Öreryd, daterad 2022-10-17, att fortsatt erbjuda vårdnadshavare i
Örerydsområdet möjlighet att lämna och hämta fritidshemsbarn på Landbogårdens
förskola i Öreryd innevarande läsår samt läsåret 2023/2024, samt att uppdra till
barn- och utbildningsförvaltningen att genomföra en ny utvärdering våren 2024.

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutade 2022-11-01, §57, föreslå
att godkänna utvärderingen av möjligheten att lämna och hämta fritidshemsbarn

på Landbogårdens förskola i Öreryd, daterad 2022-10-17
att fortsatt erbjuda vårdnadshavare i Örerydsområdet möjlighet att lämna och

hämta fritidshemsbarn på Landbogårdens förskola i Öreryd innevarande
läsår samt läsåret 2023/2024

att uppdra till barn- och utbildningsförvaltningen att genomföra en ny
utvärdering våren 2024.
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Bu §96 (forts.)

Beslutsunderlag
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2019-04-23, §61.
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2020-06-09, §53.
Utvärdering av möjligheten att lämna och hämta fritidshemsbarn på Landbogårdens
förskola i Öreryd, daterad 2022-10-17.
Tjänsteskrivelse, daterad 2022-10-26.
Protokoll MBL buf, daterat 2022-10-31.
Protokoll samverkansmöte buf, daterat 2022-10-31.
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts protokoll 2022-11-01, §57.

Yrkanden
Anders Martinsson (C), Ulla Christiansson (M), Lill Hege Pettersson (KD)
att bifalla arbetsutskottets förslag.

Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Anders Martinssons (C) m.fl. yrkande och
finner att barn- och utbildningsnämnden beslutat att bifalla arbetsutskottets
förslag.

Beslutet skickas till:
Berörda rektorer
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Bu §97 Dnr: BU.2022.77 1.3.1

Sammanträdestider 2023

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att fastställa sammanträdestider 2023 för
utbildningsnämnden, arbetsutskottet och antagningsdelegationen enligt förslag
daterat 2022-10-20.

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen beslutade 2022-10-12, §276, att fastställa sammanträdesdagar
och planeringsdagar samt planerings- och uppföljningsprocess, samt att uppdra till
nämnderna att anpassa sina sammanträdesdagar så att en rationell
kommunövergripande ärendehantering uppnås.

Barn- och utbildningsförvaltningen har upprättat förslag till sammanträdestider för
utbildningsnämnden, arbetsutskottet och antagningsdelegationen. I förslaget finns
även tider för beredning, planeringsdagar inför framtagande av planeringsdirektiv
och utblick, utbildningsdag och studieresa för politiker, en dag för genomförande
av kontaktpolitikerbesök samt två dagar för redovisning av den pedagogiska
verksamheten "kvalitetsdialog". Hänsyn har tagits till kommunstyrelsens tidplaner
för nämndernas inlämningstider samt planerings- och uppföljningsprocess under
2023. Förslaget har kommunicerats med barn- och utbildningsnämndens
presidium.

Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår att fastställa sammanträdestider 2023
för utbildningsnämnden, arbetsutskottet och antagningsdelegationen enligt förslag
daterat 2022-10-20.

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutade 2022-11-01, §59, föreslå
att fastställa sammanträdestider 2023 för utbildningsnämnden, arbetsutskottet och
antagningsdelegationen enligt förslag daterat 2022-10-20.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens beslut 2022-10-12, §276.
Sammanträdestider 2023, daterat 2022-10-20.
Tjänsteskrivelse, daterad 2022-10-21.
Kommunfullmäktiges beslut 2022-10-26, §154.
Protokoll MBL buf, daterat 2022-10-31.
Protokoll samverkansmöte buf, daterat 2022-10-31.
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts protokoll 2022-11-01, §59.

Beslutet skickas till:
Kommunrevisionen
Samtliga områden
Fackliga organisationer
Kommunstyrelseförvaltningen
Samtliga ledamöter och ersättare
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Bu §98 Dnr: BU.2022.82 7

Fjärrundervisning läsåret 2022/2023

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar

att bedriva fjärrundervisning i modersmål inklusive studiehandledning inom
grundskolan och gymnasieskolan läsåret 2022/2023 enligt sammanställning
daterad 2022-11-07

att uppdra till barn- och utbildningsförvaltningen att anmäla beslutad
fjärrundervisning till Skolinspektionen

att delegera till barn- och utbildningschefen att besluta om fjärrundervisning i
grundskolan, grundsärskolan, gymnasieskolan samt gymnasiesärskolan enligt
gällande bestämmelser.

Ärendebeskrivning
Bestämmelser om fjärrundervisning finns i skollagen 21 kap. §§1-14,
skolförordningen 5 a kap. §§1-6 samt gymnasieförordningen 4 a kap. §§1-6.
Huvudmannen ska besluta om fjärrundervisning inom grundskolan, grundsärskolan,
gymnasieskolan och gymnasiesärskolan. Beslut om fjärrundervisning ska anmälas till
Skolinspektionen.

Barn- och utbildningsförvaltningen har sammanställt fjärrundervisning i modersmål
inklusive studiehandledning inom grundskolan och gymnasieskolan.

Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår att bedriva fjärrundervisning i
modersmål inklusive studiehandledning inom grundskolan och gymnasieskolan
läsåret 2022/2023 enligt sammanställning daterad 2022-10-26, att uppdra till barn-
och utbildningsförvaltningen att anmäla beslutad fjärrundervisning till
Skolinspektionen, samt att delegera till barn- och utbildningschefen att besluta om
fjärrundervisning i grundskolan, grundsärskolan, gymnasieskolan samt
gymnasiesärskolan enligt gällande bestämmelser.

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutade 2022-11-01, §60, föreslå
att bedriva fjärrundervisning i modersmål inklusive studiehandledning inom

grundskolan och gymnasieskolan läsåret 2022/2023 enligt sammanställning
daterad 2022-10-26

att uppdra till barn- och utbildningsförvaltningen att anmäla beslutad
fjärrundervisning till Skolinspektionen

att delegera till barn- och utbildningschefen att besluta om fjärrundervisning i
grundskolan, grundsärskolan, gymnasieskolan samt gymnasiesärskolan enligt
gällande bestämmelser.

Sammanställningen av fjärrundervisning har uppdaterats efter arbetsutskottets
sammanträde. Sammanställningen har daterats 2022-11-07.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2022-10-26.
Protokoll MBL buf, daterat 2022-10-31.
Protokoll samverkansmöte buf, daterat 2022-10-31.
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts protokoll 2022-11-01, §60.
Sammanställning av fjärrundervisning läsåret 2022/2023, daterad 2022-11-07.

Beslutet skickas till:
Barn- och utbildningsförvaltningen
Enheten för flerspråkigt lärande
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Bu §99 Dnr: BU.2022.85 7.3

Utredning om möjligheten att servera frukost till elever som åker
skolskjuts

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att uppdra till barn- och
utbildningsförvaltningen att utreda möjligheten att servera frukost till
skolskjutselever med och utan fritidshemsplacering där skolskjutsen anländer minst
20 minuter innan skolstart. Utredningen ska belysa frågan om endast elever i
årskurs F-3 ges möjlighet och om möjligheten även omfattar elever i årskurs 4-6.
Utredningen ska belysa praktiska, lokalmässiga, ekonomiska och
bemanningsmässiga förutsättningar och konsekvenser. Uppdraget ska
återrapporteras i april 2023.

Ärendebeskrivning
Barn- och utbildningsnämndens presidium har diskuterat frågan om möjligheten att
under vissa förutsättningar servera frukost till skolskjutselever och föreslår att
barn- och utbildningsförvaltningen får i uppdrag att utreda frågan.

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutade 2022-11-01, §61, föreslå
att uppdra till barn- och utbildningsförvaltningen att utreda möjligheten att servera
frukost till skolskjutselever med och utan fritidshemsplacering där skolskjutsen
anländer minst 20 minuter innan skolstart. Utredningen ska belysa frågan om
endast elever i årskurs F-3 ges möjlighet och om möjligheten även omfattar elever
i årskurs 4-6. Utredningen ska belysa praktiska, lokalmässiga, ekonomiska och
bemanningsmässiga förutsättningar och konsekvenser. Uppdraget ska
återrapporteras i april 2023.

Beslutsunderlag
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts protokoll 2022-11-01, §61.

Beslutet skickas till:
Barn- och utbildningsförvaltningen
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Bu §100 Dnr: BU.2020.34 7.3

Redovisning av Styrning och ledning matematik F-3 - TRR

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna redovisningen av styrning och
ledning matematik F-3 - TRR.

Ärendebeskrivning
Processledaren för TRR redovisar Styrning och ledning matematik F-3 - TRR. TRR
(tänka, resonera, räkna) är en strategisk satsning på matematik i F-3 med fokus på
att genomföra en undervisningsmodell och kompetensutveckling för lärare i
matematik F-3, förbättra den lokala styrkedjans funktionalitet med avseende på
gemensam ledning, gemensamma rutiner och gemensamma värderingar, samt att
förbättra matematikundervisningen i de lägre årskurserna i de deltagande skolorna.

Pedagogerna i F-2 har redovisat sina tankar utifrån frågan "Vad har TRR bidragit
med när det gäller dina elevers lärande?".

TRR kommer nu att övergå till reguljär verksamhet. Organisationen kommer att
behållas, vilket innebär att kompetensutvecklingsgrupperna fortsätter i samma
form i minst två år till, handledarträffar för handledarna är en gång i månaden,
kommungruppen finns kvar och träffas vid minst två tillfällen per halvår.
Handledarna har nedsättning i tid, introduktionsträffar anordnas för nya
handledare, introduktion för nyanställda pedagoger, samt resursförstärkning till
små skolor med åldersblandad undervisning.

Beslutsunderlag
Presentation TRR.

Beslutet skickas till:
Barn- och utbildningsförvaltningen



GISLAVEDS KOMMUN

Barn- och utbildningsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Sida
11

2022-11-15

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Bu §101 Dnr: BU.2021.31 7

Redovisning av riktade insatser - samverkan med Skolverket för att
stärka utbildningens kvalitet för barn och elever som är nyanlända eller
har annat modersmål än svenska

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna redoisningen av riktade
insatser.

Ärendebeskrivning
Projektledaren informerar om riktade insatser - ett samarbete med Skolverket
under perioden 2021-2023. Uppdraget inom riktade insatser är att genomföra
insatser för att stärka utbildningens kvalitet för barn och elever som är nyanlända
eller har annat modersmål än svenska. Överenskommelse med Skolverket har
träffats gällande tio insatser som ska vara genomförda senast 31 december 2023.

Beslutsunderlag
Presentation Riktade insatser - ett samarbete med Skolverket 2021-2023.

Beslutet skickas till:
Barn- och utbildningsförvaltningen
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2022-11-15

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Bu §102 Dnr: BU.2022.66 7.3

Information till huvudmannen om avstängning av elever i grundskolan

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna informationen om
avstängning av elever inom grundskolan.

Ärendebeskrivning
Med hänvisning till skollagen 5 kap. § 14 har rektor på Ekenskolan och
Ölmestadskolan beslutat att stänga av totalt tre elever. Enligt skollagen 5 kap. § 16,
ska rektor informera huvudmannen om avstängning. Om eleven är under 18 år ska
även socialnämnden informeras om beslutet.

Rektor för Ölmestadskolan har beslutat om avstängning av två elever under tiden
2022-09-15--19 respektive 2022-09-29--30 (dnr BU.2022.68 och BU.2022.75).

Rektor för Ekenskolan har beslutat om avstängning av en elev under tiden 2022-
09-19--23 (dnr BU.2022.66).

Beslutsunderlag
Rektors beslut om avstängning, daterade 2022-09-15 (2 st) och 2022-09-29.
Tjänsteskrivelse, daterad 2022-11-03.

Beslutet skickas till:
Berörda rektorer
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2022-11-15

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Bu §103 Dnr: BU.2022.2 7.1.5

Anmälan enligt skollagen 6 kap. § 10 av kränkande behandling,
trakasserier eller sexuella trakasserier

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna informationen till
huvudmannen om anmälan enligt skollagen 6 kap. § 10 av kränkande behandling,
trakasserier eller sexuella trakasserier.

Ärendebeskrivning
Enligt skollagen 6 kap. § 10, är rektor som får kännedom om att ett barn eller elev
anser sig ha blivit utsatt för kränkande behandling i samband med verksamheten,
skyldig att anmäla detta till huvudmannen. Samma skyldighet att anmäla till
huvudmannen gäller om ett barn eller elev anser sig ha blivit utsatt för trakasserier
eller sexuella trakasserier på sätt som avses i diskrimineringslagen.

Barn- och utbildningsförvaltningen har sammanställt anmälan enligt skollagen 6 kap.
§ 10 av kränkande behandling, trakasserier eller sexuella trakasserier.

Beslutsunderlag
Sammanställning av kränkande behandling m.m. - skola, daterad 2022-11-04.
Sammanställning av kränkande behandling m.m. - förskola, daterad 2022-11-04.

Beslutet skickas till:
Barn- och utbildningsförvaltningen
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Bu §104 Dnr: BU.2022.65 7.3.4

Anmälan enligt skollagen 7 kap. § 19 a om utredning av elevs frånvaro

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna informationen till
huvudmannen om anmälan enligt skollagen 7 kap. § 19 a av utredning om elevs
frånvaro.

Ärendebeskrivning
Enligt skollagen 7 kap. § 19 a ska rektorn om en elev har upprepad eller längre
frånvaro, oavsett om det är fråga om giltig eller ogiltig frånvaro, se till att frånvaron
skyndsamt utreds om det inte är obehövligt. Utredningen ska genomföras i samråd
med eleven och elevens vårdnadshavare samt med elevhälsan. När en utredning
om en elevs frånvaro har inletts ska rektorn se till att frånvaron snarast anmäls till
huvudmannen.

Barn- och utbildningsförvaltningen har sammanställt anmälan enligt skollagen 7 kap.
§ 19 a om utredning av elevs frånvaro.

Beslutsunderlag
Sammanställning av utredning av elevers frånvaro höstterminen 2022, daterad
2022-11-04.

Beslutet skickas till:
Barn- och utbildningsförvaltningen
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Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Bu §105 Dnr: BU.2022.3 1.7.3

Rapporter från ledamöter och förvaltningschefen

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Tillsättande av verksamhetschef grundskola
Barn- och utbildningschefen informerar om att Johanna Bergman har tillsatts som
verksamhetschef för grundskolan från och med 1 december 2022. Rekrytering av
ny kvalitets- och utvecklingschef kommer att påbörjas.

Pilotprojekt för utvecklad samverkan mellan skola och kulturskola
Barn- och utbildningschefen informerar om att Gislaveds kommun deltar i ett
pilotprojekt för utvecklad samverkan mellan skola och kulturskola med Sveriges
Kommuner och Regioner (SKR), Kulturskolerådet, Kulturskolecentrum och några
andra kommuner.

Pilotprojektet har avslutats och en slutrapport kommer att lämnas. Med
slutrapporten som grund kommer skriftliga förbindelser mellan grundskolan och
musikskolan, om bl.a. lokaler, att göras. Dialog om hur fortsatt god samverkan kan
ske kommer att äga rum.

Programråd Restaurang- och livsmedelsprogrammet
Anders Martinsson (C) och Thomas Wallentin (S) informerar från programråd för
Restaurang- och livsmedelsprogrammet. Det är 18 elever i årskurs 1, vilket är
väldigt glädjande. Temakvällar och andra evenemang på Restaurang Matkulturen är
fullbokade fram till jul. Frågan om APL-perioder lyftes och om det är möjligt att
vara hela veckor istället för två dagar i början av veckan. Ofta är verksamheten på
APL-platserna intensivare i slutet av veckan.

Under två dagar har en kändiskock varit i Gislaved och inspirerat både elever och
lärare. Anledningen är att en av lärarna tidigare som kock i förskolan vunnit en
inspirationsdag med kocken som pris. Istället har läraren valt att bjuda in kocken
till Gislaved och låta både lärare och elever inspireras.

Idag finns endast lärlingsplatser på Hotell- och turismprogrammet. Diskussioner
förs om möjligheterna att starta programmet skolförlagt.

Representanter för näringslivet menar att priserna på Restaurang Matkulturen är
för låga.

Rapporter från kontatktpolitikerdag 15 november 2022
Inför kontaktpolitikerdagen har samtliga ledamöter och ersättare fått lämna
önskemål om vilken verksamhet man vill besöka. De flesta har fått möjlighet att
besöka sitt förstahandsval.

Samtliga som har varit på besök uttrycker att det är positivt att komma ut och se
verksamheten med intressanta och givande diskussioner, och att man har blivit väl
mottagna.
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Bu §105 (forts.)

Följande politiker rapporterar muntligt från sitt kontaktpolitikerbesök:
Ann Nilsson (C), Isabergskolan
Anders Martinsson (C), Ölmestadskolan och Ängslyckans skola
Naile Azizi (S) och Gunilla Westerholm (S), Gislaveds gymnasium NEO-sektor
Elisabet Lindroth (L), Bureskolan
Elisabeth Andersson (C) och Tony Scammel (SD), Gyllenforsskolan
Mattias Runesson (S) och Thomas Wallentin (S), grundsärskolan
Ulla Christiansson (M), Klockargårdskolan
Lill Hege Pettersson (KD), Musikskolan
Maria Gullberg Lorentsson (M), Villstadskolan

Beslutet skickas till:
Barn- och utbildningsförvaltningen
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Bu §106 Dnr: BU.2022.4 1.2.3

Delegeringsbeslut

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att lägga redovisningen av delegeringsbeslut
till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Barn- och utbildningsförvaltningen har sammanställt fattade delegeringsbeslut.

Beslutsunderlag
Sammanställning av delegeringsbeslut, daterad 2022-11-04.

Beslutet skickas till:
Barn- och utbildningsförvaltningen
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Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Bu §107 Dnr: BU.2022.5 1.7.3

Meddelanden

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att lägga redovisningen av meddelanden till
handlingarna.

Ärendebeskrivning
Barn- och utbildningsförvaltningen har sammanställt inkomna meddelanden.

Beslutsunderlag
Sammanställning av meddelanden, daterad 2022-11-04.

Beslutet skickas till:
Barn- och utbildningsförvaltningen
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Bu §108 Dnr: BU.2022.1 1.7.3

Övriga frågor

Skolskjuts
Lill Hege Pettersson (KD) informerar om att skolskjutsen på morgonen kommer
5-10 minuter tidigare än utsatt tid. Chauffören uppger att anledningen är att tiden
behövs för att ytterligare skolskjutsar ska genomföras på morgonen. Hon
poängterar att det inte är något problem för familjen, men undrar om uppskattad
tid för skolskjutsturen är för kort eller om det egentligen inte finns utrymme för
fler skolskjutsturer för den aktuella bussen.

Skolskjutssamordnaren informerar om att skolskjutsorganisationen är ett
komplext pussel som hela tiden ses över tillsammans med skolskjuts-
entreprenören, för att få en så effektiv organisation som möjligt. Skolskjutsen ska
inte avgå tidigare än utsatt tid från hållplatsen. Frågan har lyfts med entreprenören.

Resor
Ulla Christiansson (M) undrar om det finns något utrymme inom skolskjuts-
organisationen som verksamheterna kan använda till resor.

Barn- och utbildningschefen informerar om att det inte finns några bussar som
"står och väntar", men att kostnaden kan bli lägre om en beställd resa genomförs i
anslutning till ordinarie skolskjuts.

Prästgårdens förskola i Anderstorp
Rose-Mari Modén (S) undrar om Prästgårdens förskola kommer att vara kvar i
gamla Östergården. Lekytan utomhus på Östergården är begränsad, de äldre
barnen hänvisas till förskolans tidigare uteplats. Det verkar vara svårt att få tag på
personal och ofta är det olika vikarier varje dag.

Barn- och utbildningschefen informerar om att Prästgårdens förskola kommer vara
kvar i gamla Östergården tills vidare. Inom lokalresursplaneringen har frågan lyfts
om ett långsiktigt behov att utveckla prästgårdstomten för att användas som
förskola, antingen genom ny- eller ombyggnation.

Överlag är det svårt att få personal. Dialog med bemanningsenheten kommer att
föras om bemanningsplanering.
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