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Bu §76 Dnr: BU.2022.35 1.4.1

Uppföljning 2 per 2022-08-31

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att fastställa Delårsredovisning 2022 -
barn- och utbildningsnämnden, daterad 2022-09-12, samt att överlämna
uppföljningen till kommunfullmäktige.

Ärendebeskrivning
Uppföljning 2 per 2022-08-31 med helårsprognos 2022, ska vara nämndsbehandlad
senast 19 september 2022. Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutade
2022-08-30, §45, att uppdra till barn- och utbildningsförvaltningen att färdigställa
Uppföljning 2 till barn- och utbildningsnämndens sammanträde 2022-09-13.

Barn- och utbildningsförvaltningen har färdigställt Uppföljning 2. I uppföljningen
redovisas ett underskott per 2022-08-31 på -4 276 tkr och en helårsprognos 2022
på 660 tkr.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2022-08-16.
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut 2022-08-30, §45.
Delårsredovisning 2022 - barn- och utbildningsnämnden, daterad 2022-09-12.
Protokoll MBL buf, daterat 2022-09-12.
Protokoll samverkansmöte buf, daterat 2022-09-12.

Beslutet skickas till:
Samtliga områden
Kommunfullmäktige
Ekonomiavdelningen
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Bu §77 Dnr: BU.2022.12 1.4.1

Utblick 2024 inklusive lokalresursplanering 2024-2033

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att fastställa Utblick 2024, daterad 2022-
09-06, inklusive lokalresursplanering 2024-2033, samt att överlämna utblicken till
kommunfullmäktige.

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutade 2022-05-19, §85, att tillsammans med bifallna
säryrkanden godkänna Socialdemokraternas förslag till Planeringsdirektiv 2023
med plan för 2024-2026, förutom i de delar som särskilt har prövats genom
säryrkanden och som har avslagits, samt att skattesatsen för 2023 ska vara
oförändrad, 21:99 kr. Planeringsdirektivet innehåller bland annat
planeringsförutsättningar, mål, uppdrag, kritiska kvalitetsfaktorer samt ekonomiska
ramar för 2023 med plan för 2024-2026.

Barn- och utbildningsförvaltningen har utarbetat förslag till Utblick 2024. I förslaget
beskrivs hur nämnden påverkas av de viktigaste trenderna i kommunens
omvärldsanalys, kommentar till befolkningsutvecklingen, förändringar i lagkrav och
regler, övrigt som kan komma att påverka nämnden samt nämndens framtida
utmaningar och utvecklingsbehov. Nämndens framtida lokalbehov redovisas i
dokumentet "Lokalresursplanering 2024-2033" som är en bilaga till utblicken.

Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår att fastställa Utblick 2024 inklusive
lokalresursplanering 2024-2033, daterad 2022-08-29, samt att överlämna utblicken
till kommunfullmäktige.

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutade 2022-08-30, §46, föreslå
att fastställa Utblick 2024 inklusive lokalresursplanering 2024-2033, daterad 2022-
08-29, samt att överlämna utblicken till kommunfullmäktige.

Barn- och utbildningsförvaltningen har efter arbetsutskottets sammanträde justerat
utblicken. Utblicken har daterats 2022-09-06.

Beslutsunderlag
Kommunfullmäktiges beslut 2022-05-19, §85.
Tjänsteskrivelse, daterad 2022-08-29.
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts protokoll 2022-08-30, §46.
Utblick 2024, daterad 2022-09-06, inklusive bilaga lokalresursplanering 2024-2033.
Protokoll MBL buf, daterat 2022-09-12.
Protokoll samverkansmöte buf, daterat 2022-09-12.

Beslutet skickas till:
Samtliga områden
Kommunfullmäktige
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Bu §78 Dnr: BU.2022.62 7.6

Utbildningsplan för introduktionsprogrammen

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att anta Utbildningsplan för
introduktionsprogrammen, daterad 2022-08-22, samt att se över möjligheten att
delegera till gymnasiechefen att framöver besluta om utbildningsplan för
introduktionsprogrammen.

Ärendebeskrivning
Det är huvudmannens ansvar att utforma utbildningarna på gymnasieskolans
introduktionsprogram genom en utbildningsplan. Planen har stora möjligheter att
utformas på ett sätt så att den svarar mot lokala förutsättningar och möter
elevernas behov. Mot denna bakgrund är intentionen med planen att den blir ett
verktyg för introduktionsprogrammen, gymnasieskolan och huvudmannen i det
systematiska kvalitetsarbetet för att lättare kunna följa, och följa upp,
verksamhetens kvalitet och måluppfyllelse.

Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår att anta Utbildningsplan för
introduktionsprogrammen, daterad 2022-08-22.

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutade 2022-08-30, §47, föreslå
att anta Utbildningsplan för introduktionsprogrammen, daterad
2022-08-22, samt att delegera till gymnasiechefen att framöver besluta om
utbildningsplan för introduktionsprogrammen.

Beslutsunderlag
Utbildningsplan för introduktionsprogrammen, daterad 2022-08-22.
Tjänsteskrivelse, daterad 2022-08-24.
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts protokoll 2022-08-30, §47.
Protokoll MBL buf, daterat 2022-09-12.
Protokoll samverkansmöte buf, daterat 2022-09-12.

Yrkanden
Maria Gullberg Lorentsson (M)
att anta Utbildningsplan för introduktionsprogrammen, daterad 2022-08-22
att se över möjligheten att delegera till gymnasiechefen att framöver besluta om

utbildningsplan för introduktionsprogrammen.

Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Maria Gullberg Lorentssons (M) yrkanden och
finner att barn- och utbildningsnämnden beslutat att bifalla yrkandena.

Beslutet skickas till:
Gislaveds gymnasium
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Bu §79 Dnr: BU.2021.12 7.4

Utredning av lokalmässiga förutsättningar för en sammanhållen
grundsärskola

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar

att inte organisera grundsärskolan i en helt lokalmässigt sammanhållen
grundsärskola

att grundsärskolans verksamhet bedrivs i Gislaveds tätort
att nuvarande lokalisering av grundsärskola och träningsskola till två

skolenheter bibehålls; låg- och mellanstadiet, Regnskogen, är lokaliserad vid
Gullviveskolan, och högstadieverksamheten, Lunden, är lokaliserad vid
Lundåkerskolan

att det i lokalresursplaneringen planeras för lokaler för grundsärskolan vid
nybyggnation av skollokaler i Gislaved vid Gullviveskolan för elever i årskurs
1-6 och för elever i årskurs 7-9 på Lundåkerskolan.

Ärendebeskrivning
Barn- och utbildningsnämnden beslutade om ny organisation av grundsärskolan
2017-02-28. En analys och utvärdering i syfte att se om genomförd
organisationsförändring gett önskat resultat gällande att förstärka kvaliteten och
arbetet med det systematiska kvalitetsarbetet presenterades för barn- och
utbildningsnämnden 2021-02-16. Barn- och utbildningsnämnden beslutade då att
uppdra till barn- och utbildningsförvaltningen att vidare utreda lokalmässiga
förutsättningar för en sammanhållen grundsärskola. Med tidigare utredning som
grund finns behov av en lokalöversyn för att utreda möjligheten till en
sammanhållen grundsärskola i kommunen. Översynen ska baseras på
elevprognoser, elevgruppens särskilda behov avseende lokalförutsättningar och
utemiljö. Barn- och utbildningsförvaltningen fick i uppdrag att återkomma med
förslag till barn- och utbildningsnämnden i juni 2021. I juni 2021 beslutade barn-
och utbildningsnämnden att förlänga uppdraget så att det redovisas i samband med
Utblick för 2024, det vill säga i september 2022.

Barn- och utbildningsförvaltningen har utrett lokalmässiga förutsättningar för en
sammanhållen grundsärskola. Med utredningen som grund föreslås att inte
organisera grundsärskolan i en helt lokalmässigt sammanhållen grundsärskola, att
grundsärskolans verksamhet bedrivs i Gislaveds tätort, att nuvarande lokalisering
av grundsärskola och träningsskola till två skolenheter bibehålls; låg- och
mellanstadiet, Regnskogen, är lokaliserad vid Gullviveskolan, och
högstadieverksamheten, Lunden, är lokaliserad vid Lundåkerskolan, samt att det i
lokalresursplaneringen planeras för lokaler för grundsärskolan vid nybyggnation av
skollokaler i Gislaved vid Gullviveskolan för elever i årskurs 16 och för elever i
årskurs 7-9 på Lundåkerskolan.

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutade 2022-08-30, §48, föreslå
att inte organisera grundsärskolan i en helt lokalmässigt sammanhållen

grundsärskola
att grundsärskolans verksamhet bedrivs i Gislaveds tätort
att nuvarande lokalisering av grundsärskola och träningsskola till två

skolenheter bibehålls; låg- och mellanstadiet, Regnskogen, är lokaliserad vid
Gullviveskolan, och högstadieverksamheten, Lunden, är lokaliserad vid
Lundåkerskolan
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Bu §79 (forts.)

att det i lokalresursplaneringen planeras för lokaler för grundsärskolan vid
nybyggnation av skollokaler i Gislaved vid Gullviveskolan för elever i årskurs
1-6 och för elever i årskurs 7-9 på Lundåkerskolan.

Beslutsunderlag
Utredning av organisation för grundsärskolan, daterad 2021-02-01.
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2021-02-16, §16.
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2021-06-15, §66.
Utredning av lokalmässiga förutsättningar för en sammanhållen grundsärskola,
daterad 2022-08-24.
Tjänsteskrivelse, daterad 2022-08-24.
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts protokoll 2022-08-30, §48.
Protokoll MBL buf, daterat 2022-09-12.
Protokoll samverkansmöte buf, daterat 2022-09-12.

Beslutet skickas till:
Barn- och utbildningsförvaltningen
Rektor grundsärskolan
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Bu §80 Dnr: BU.2020.28 7.2

Utvärdering av erbjudande om utökad placering i samband med
syskons födelse

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna utvärderingen av erbjudande
om utökad placering i samband med syskons födelse, daterad
2022-08-24, samt att uppdra till barn- och utbildningsförvaltningen att göra en ny
utvärdering efter ett år.

Ärendebeskrivning
Barn- och utbildningsnämnden beslutade 2020-12-15, §115, att anta följande tillägg
till reglerna för förskola, pedagogisk omsorg och omsorg kvällar, nätter och helger
under rubriken Barn vars vårdnadshavare är föräldralediga: "Den första månaden
efter syskons födelse har barnet rätt att delta i förskola och pedagogisk omsorg 30
timmar per vecka. Tid för placering beslutas i samråd med rektor. Avgift betalas
enligt ordinarie taxa.", att förändringen börjar gälla 1 mars 2021, samt att uppdra
till barn- och utbildningsförvaltningen att efter ett år utvärdera hur erbjudandet
har nyttjats samt att redovisa utvärderingen i barn- och utbildningsnämnden.

Barn- och utbildningsförvaltningen har utvärderat erbjudandet om utökad placering
i samband med syskons födelse och föreslår att utvärderingen godkänns.

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutade 2022-08-30, §49, föreslå
att godkänna utvärderingen av erbjudande om utökad placering i samband med
syskons födelse, daterad 2022-08-24.

Beslutsunderlag
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2020-12-15, §115.
Utvärdering av erbjudande om utökad placering i samband med syskons födelse,
daterad 2022-08-24.
Tjänsteskrivelse, daterad 2022-08-24.
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts protokoll 2022-08-30, §49.
Protokoll MBL buf, daterat 2022-09-12.
Protokoll samverkansmöte buf, daterat 2022-09-12.

Yrkanden
Maria Gullberg Lorentsson (M)
att godkänna utvärderingen av erbjudande om utökad placering i samband med

syskons födelse, daterad 2022-08-24
att uppdra till barn- och utbildningsförvaltningen att göra en ny utvärdering

efter ett år.

Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Maria Gullberg Lorentssons (M) yrkanden och
finner att barn- och utbildningsnämnden beslutat att bifalla yrkandena.

Beslutet skickas till:
Barn- och utbildningsförvaltningen
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Bu §81 Dnr: BU.2020.39 1.4.1

Redovisning av fördelning av schablonersättning 2022

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna redovisning av fördelning av
schablonersättning 2022, daterad 2022-08-15, vilket innebär att 50 % fördelas till
gymnasieskolans program för språkintroduktion (IMSPR) och 50 % tilldelas
grundskolans verksamheter avseende enheten för flerspråkigt lärande och
studiehandledning.

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen beslutade 2021-10-20, §288, att godkänna fördelningen av 2022
års schablonersättning med 63 % till kommunstyrelsen, 25 % till barn- och
utbildningsnämnden, 8 % till socialnämnden, 2 % till kulturnämnden samt 2 % till
fritid- och folkhälsonämnden, samt att nämnderna ska inkomma med en gemensam
redovisning av medel, beskrivning och nytta senast 30 september 2022 för att ny
beräkning av schablonersättning ska kunna ske före 31 oktober 2022 inför 2023
års fördelning.

Barn- och utbildningsförvaltningen redovisar fördelning av schablonersättning 2022
och föreslår att redovisningen godkänns. Barn- och utbildningsförvaltningen
bedömer att nämndens andel av schablonintäkter kommer att uppgå till cirka 1
500 tkr under 2022. Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår att dessa fördelas
med 750 tkr till gymnasieskolans program för språkintroduktion (IMSPR). Den
resterande delen tilldelas grundskolans verksamheter avseende enheten för
flerspråkigt lärande och studiehandledning.

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutade 2022-08-30, §50, föreslå
att godkänna redovisning av fördelning av schablonersättning 2022, daterad 2022-
08-15, vilket innebär att 50 % fördelas till gymnasieskolans program för
språkintroduktion (IMSPR) och 50 % tilldelas grundskolans verksamheter avseende
enheten för flerspråkigt lärande och studiehandledning.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens beslut 2021-10-20, §288.
Redovisning av fördelning av schablonersättning 2022, daterad 2022-08-15.
Tjänsteskrivelse, daterad 2022-08-15.
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts protokoll 2022-08-30, §50.
Protokoll MBL buf, daterat 2022-09-12.
Protokoll samverkansmöte buf, daterat 2022-09-12.

Beslutet skickas till:
Kulturnämnden
Kommunstyrelsen
Fritid- och folkhälsonämnden
Socialnämnden
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Bu §82 Dnr: BU.2022.64 7.6.1

Antagning till gymnasieskolan höstterminen 2022

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna redovisningen av antagning till
gymnasieskolan höstterminen 2022.

Ärendebeskrivning
Barn- och utbildningsförvaltningen har sammanställt antagnings- och elevstatistik
för antagningen till Gislaveds gymnasium läsåret 2022/2023.

Beslutsunderlag
Antagningsstatistik.
Presentation Antagnings- och elevstatistik för Gislaveds gymnasium 2022.

Beslutet skickas till:
Barn- och utbildningsförvaltningen
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Bu §83 Dnr: BU.2022.6 1.7.3

Redovisning av lovskolor

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna redovisningen av lovskolor
läsåret 2021/2022, daterad 2022-09-13.

Ärendebeskrivning
Barn- och utbildningsförvaltningen redovisar genomförda lovskolor inklusive
sommarlovskola läsåret 2021/2022.

Beslutsunderlag
Redovisning av lovskolor läsåret 2021/2022, daterad 2022-09-13.

Beslutet skickas till:
Barn- och utbildningsförvaltningen
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Bu §84 Dnr: BU.2022.19 7

Redovisning av kränkande behandling m.m., klagomålshantering,
anmälda ärenden till Skolinspektionen och Barn- och elevombudet,
samt skolplikt inkl. frånvaro - vårterminen 2022

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna redovisningen av kränkande
behandling m.m., daterad 2022-09-08.

Ärendebeskrivning
Barn- och utbildningsförvaltningen har sammanställt kränkande behandling,
trakasserier, sexuella trakasserier, klagomål, anmälda ärenden till Skolinspektionen
och Barn- och elevombudet, samt skolplikt inklusive frånvaro, avseende
vårterminen 2022.

Beslutsunderlag
Sammanställning av anmälan om kränkande behandling, trakasserier, sexuella
trakasserier, klagomålshantering, anmälda ärenden till Skolinspektionen och Barn-
och elevombudet samt skolplikt – vårterminen 2022, daterad
2022-09-08.

Beslutet skickas till:
Samtliga områden
Barn- och utbildningsförvaltningen
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Bu §85 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. vt 22 - skola, daterad 2022-09-13.
Sammanställning av kränkande behandling m.m. ht 22 - skola, daterad 2022-09-13.
Sammanställning av kränkande behandling m.m. ht 22 - förskola, daterad 2022-09-
13.

Beslutet skickas till:
Barn- och utbildningsförvaltningen
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Sammanträdesdatum

Sida
13

2022-09-13

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Bu §86 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
2022-09-13.

Beslutet skickas till:
Barn- och utbildningsförvaltningen



GISLAVEDS KOMMUN

Barn- och utbildningsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Sida
14

2022-09-13

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Bu §87 Dnr: BU.2022.3 1.7.3

Rapporter från ledamöter och förvaltningschefen

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

Ärendebeskrivning
Personalförändringar inom förvaltningen
Barn- och utbildningschefen informerar om personalförändringar i
verksamheterna.
- Verksamhetschef för grundskolan kommer att sluta sin anställning 2022-09-

30. Rekrytering har påbörjats. Nuvarande kvalitets- och utvecklingschef blir
även tf. verksamhetschef tills ny person är på plats.

- Ny rektor har rekryterats till Bureskolan och Klockargårdskolan.
- Ölmestadskolan och Ängslyckans skola har från och med 2022-08-15

samma rektor. Biträdande rektor har rekryterats. Tills biträdande rektor är
på plats vikarierar kurator som biträdande rektor.

- Tjänsterna Utvecklingssstrateg med inriktning kvalitet samt IKT-pedagog har
tillsatts. Utvecklingsstrategen börjar sin anställning 2022-12-01,
IKT-pedagogen börjar sin anställning våren/sommaren 2023.

Ny förvaltningsorganisation
Barn- och utbildningschefen informerar om att ny samhällsbyggnadschef har
anställts. Intervjuer har inletts med sökande till chefstjänst för
måltidsverksamheten. Dialog förs om nämndsekreterare ska tillhöra
kommunstyrelseförvaltningen.

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. Barn- och utbildningschefen och musikskolechefen har deltagit i
en träff.

Beslutet skickas till:
Barn- och utbildningsförvaltningen



GISLAVEDS KOMMUN

Barn- och utbildningsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Sida
15

2022-09-13

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Bu §88 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 2022-09-13.

Beslutet skickas till:
Barn- och utbildningsförvaltningen



GISLAVEDS KOMMUN

Barn- och utbildningsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Sida
16

2022-09-13

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Bu §89 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 2022-09-13.

Beslutet skickas till:
Barn- och utbildningsförvaltningen



GISLAVEDS KOMMUN

Barn- och utbildningsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Sida
17

2022-09-13

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Bu §90 Dnr: BU.2022.1 1.7.3

Övriga frågor

Fritidsgård i Smålandsstenar
Stefan Nylén (SD) undrar hur det är med fritidsgården i Smålandsstenar. Ska den
vara ambulerande eller i en fast lokal. Försöker barn- och utbildningsförvaltningen
hjälpa fritid- och folkhälsoförvaltningen att hitta en lokal på Nordinskolan.

Barn- och utbildningschefen informerar om att de lokaler som
fritidsgårdsverksamheten disponerat på Nordinskolan under en tid måste användas
till skolverksamheten. Uppehållsytan i entréhallen har omdisponerats och inretts
för fritidsgårdens behov. Möte mellan barn- och utbildningsförvaltningen, fritid-
och folkhälsoförvaltningen samt skolans rektor gällande hur lokalerna på skolan
kan möbleras och nyttjas har ägt rum.

Samarbete i nämnden
Ordföranden önskar att det fina samarbetsklimatet i barn- och utbildningsnämnden
ska bibehållas hela mandatperioden trots att det blir en annan majoritet i
kommunfullmäktige i oktober.
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