
&GISLAVEDS 
- KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum 2021-06-15

Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, kl 13.15-16.30

Beslutande Maria Gullberg Lorentsson (M), ordförande
Anders Martinsson (C)
Elisabeth Andersson (C) deltagande på distans
Ann Nilsson (C)
Ulla Christiansson (M) deltagande på distans
Lill Hege Pettersson (KD)
Elisabet Lindroth (L)
Tommy Östring (WeP)
Fredrik Johansson (S)
Thomas Wallentin (S)
Suzana Bahtanovic (S), deltagande på distans, kl. 13.15-15:30, §§59-62, 64-65, 68-69
Julia Jensen (S) ersättare för Josefine Dinäss (S)
Naile Azizi (S) deltagande på distans
Stefan Nylén (SD)
Pierre Svanström (SD)

Agneta Åhsberg, barn- och utbildningschefÖvriga deltagande
Margaretha Carlsson, nämndsekreterare
Gunilla Davidsson, gymnasiechef
Carina Hall, verksamhetschef grundskola
Helena Johansson, verksamhetschef förskola, §§59-69
Ing-Marie H. Paulsson, elevhälsochef
Lillemor Petersson, förvaltningscontroller, §§61-63
Jonny Sveningsson, utvecklingsledare, §§59, 68
Ulf Jiretorn, rektor, §65

Utses att justera Fredrik Johansson (S)
Justeringens Barn- och utbildningskontoret torsdagen den 17 juni 2021, kl. 15.30
plats och tid

Under- Paragrafer 59 - 74
skrifter Sekreterare ………………………………………………………………….

Margaretha Carlsson

Ordförande ……………………………………………………………………

Maria Gullberg Lorentsson (M)

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

Fredrik Johansson (S)

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Barn- och utbildningsnämnden

Paragrafer 59 - 74Sammanträdesdatum 2021-06-15

Datum för Datum för
anslags uppsättande 2021-06-18 anslags nedtagande 2021-07-13

Förvaringsplats Barn- och utbildningsförvaltningen
för protokollet

Utdragsbestyrkande

https://13.15-16.30
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2

Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum

2021-06-15

Bu §59 Dnr: BU.2021.39 7

Skolstrukturplan 2021

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att anta Skolstrukturplan 2021, daterad
2021-06-04.

Ärendebeskrivning
Barn- och utbildningsförvaltningen har genomfört den årliga uppdateringen av
skolstrukturplanen. Planens syfte är att skapa goda planeringsförutsättningar
avseende framtida lokalbehov i nämndens verksamheter. Skolstrukturplanen
samspelar med de lokalbehov som kommer att redovisas i Utblick 2023, bilaga
”Lokalresursplanering 2023-2032” och med lokalresursgruppens redovisning av
lokalbehov.

Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår att skolstrukturplanen antas.

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutade 2021-06-08, §28, föreslå
att anta Skolstrukturplan 2021, daterad 2021-06-04

Beslutsunderlag
Skolstrukturplan 2021, daterad 2021-06-04.
Tjänsteskrivelse, daterad 2021-06-04.
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts protokoll 2021-06-08, §28.
Protokoll samverkansmöte buf 2021-06-14.
Protokoll MBL buf 2021-06-14.

Beslutet skickas till:
Barn- och utbildningsförvaltningen
Samtliga områden

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

https://BU.2021.39
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Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum

2021-06-15

Bu §60 Dnr: BU.2021.29 1.4.1

Taxor 2022

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige att anta
barn- och utbildningsnämndens taxor 2022 enligt förslag daterat 2021-05-17.

Ärendebeskrivning
Barn- och utbildningsförvaltningen har tagit fram förslag till taxor 2022 för
nämndens verksamheter. Inga förändringar av taxorna föreslås.

Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår att taxor 2022 godkänns.

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutade 2021-06-08, §29, föreslå
att föreslå kommunfullmäktige att godkänna barn- och utbildningsnämndens taxor
2022 enligt förslag daterat 2021-05-17.

Beslutsunderlag
Förslag till taxor 2022 barn- och utbildningsnämnden, daterat 2021-05-17.
Tjänsteskrivelse, daterad 2021-05-25.
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts protokoll 2021-06-08, §29.
Protokoll samverkansmöte buf 2021-06-14.
Protokoll MBL buf 2021-06-14.

Beslutet skickas till:
Kommunfullmäktige

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

https://BU.2021.29
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Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum

2021-06-15

Bu §61 Dnr: BU.2021.29 1.4.1

Redovisning av uppdrag avseende musikskolans ramminskning

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att lägga redovisningen av
konsekvensanalys avseende musikskolans ramminskning till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Barn- och utbildningsnämnden beslutade 2021-01-26, §1, att uppdra till barn- och
utbildningsförvaltningen att redovisa en konsekvensanalys av en minskad
budgetram för musikskolan med 1 000 tkr 2022, samt ramminskningen 2021 med
1 300 tkr.

Barn- och utbildningsförvaltningen redovisar konsekvensanalys avseende
musikskolans ramminskning och föreslår att redovisningen läggs till handlingarna.

Beslutsunderlag
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2021-01-26, §1.
Tjänsteskrivelse inkl. redovisning, daterad 2021-06-14.
Protokoll samverkansmöte buf 2021-06-14.
Protokoll MBL buf 2021-06-14.

Beslutet skickas till:
Barn- och utbildningsförvaltningen

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

https://BU.2021.29
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Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum

2021-06-15

Bu §62 Dnr: BU.2021.29 1.4.1

Redovisning av uppdrag avseende "puls-projekt" på högstadieskolorna

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att lägga redovisningen av uppdrag
avseende "puls-projekt" på högstadieskolorna till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Barn- och utbildningsnämnden beslutade 2021-01-26, §1, att uppdra till barn- och
utbildningsförvaltningen att ta fram en kostnadskalkyl som redovisar kostnad och
personalresurs för att fullt ut införa "puls-projekt" eller liknande på samtliga
högstadieskolor från höstterminen 2022.

Barn- och utbildningsförvaltningen redovisar uppdrag avseende "puls-projekt" på
högstadieskolorna och föreslår att redovisningen läggs till handlingarna.

Beslutsunderlag
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2021-01-26, §1.
Tjänsteskrivelse inkl. redovisning, daterad 2021-06-14.
Protokoll samverkansmöte buf 2021-06-14.
Protokoll MBL buf 2021-06-14.

Beslutet skickas till:
Barn- och utbildningsförvaltningen

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

https://BU.2021.29
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Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum

2021-06-15

Bu §63 Dnr: BU.2021.29 1.4.1

Planeringsdirektiv 2022

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att anta Planeringsdirektiv 2022 - barn-och
utbildningsnämnden, daterat 2021-06-11.

Fredrik Johansson (S), Thomas Wallentin (S), Naile Azizi (S), Julia Jensen (S), Stefan
Nylén (SD), Pierre Svanström (SD) och Tommy Östring (WeP) deltar inte i
beslutet.

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutade 2021-05-20, §72, att godkänna Alliansens
Planeringsdirektiv 2022 med plan för 2023-2025. Planeringsdirektivet innehåller
bland annat planeringsförutsättningar, mål, skattesats, eventuella uppdrag, kritiska
kvalitetsfaktorer samt direktiv och ekonomiska ramar för 2022 med plan för 2023-
2025.

Barn- och utbildningschefen presenterar planeringsförutsättningar,
omvärldsbevakning inför planeringsdirektiv 2022, förslag till kritiska
kvalitetsfaktorer samt mål och uppdrag.

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutade 2021-06-08, §30, att
överlämna ärendet till barn- och utbildningsnämnden utan förslag till beslut.

Barn- och utbildningsförvaltningen har färdigställt alliansens förslag till
planeringsdirektiv 2021. Planeringsdirektivet har daterats 2021-06-11.

Beslutsunderlag
Kommunfullmäktiges beslut 2021-05-20, §72.
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut 2021-06-08, §30.
Planeringsdirektiv 2022 - barn- och utbildningsnämnden, daterat 2021-06-11.
Protokoll samverkansmöte buf 2021-06-14.
Protokoll MBL buf 2021-06-14.

Yrkanden
Maria Gullberg Lorentsson (M)
att anta Planeringsdirektiv 2022 - barn- och utbildningsnämnden, daterat 2021-

06-11.

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

Beslutet skickas till:
Samtliga områden
Kommunfullmäktige

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

https://BU.2021.29
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Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum

2021-06-15

Bu §64 Dnr: BU.2021.41 1.3.1

Revidering av barn- och utbildningsnämndens delegationsordning

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att anta barn- och utbildningsnämndens
delegationsordning enligt förslag daterat 2021-06-01.

Ärendebeskrivning
Barn- och utbildningsförvaltningen lämnar förslag till revidering av barn- och
utbildningsnämndens delegationsordning. Revideringen rör ändrade gränser för
upphandling, förtydligande gällande organisationsförändring som innebär
nedläggning av enhet, samt konsekvensändringar med anledning av omvandling av
tjänst som administrativ chef till kvalitets- och utvecklingschef.

Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår att delegationsordningen antas.

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutade 2021-06-08, §31, föreslå
att anta barn- och utbildningsnämndens delegationsordning enligt förslag daterat
2021-06-01.

Beslutsunderlag
Barn- och utbildningsnämndens delegationsordning, daterad 2021-06-01.
Tjänsteskrivelse, daterad 2021-06-01.
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts protokoll 2021-06-08, §31.
Protokoll samverkansmöte buf 2021-06-14.
Protokoll MBL buf 2021-06-14.

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelseförvaltningen
Samtliga områden

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

https://BU.2021.41
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Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum

2021-06-15

Bu §65 Dnr: BU.2021.32 1.9

Remissvar avseende promemorian Försöksverksamhet med
yrkesinriktningar på högskoleförberedande program (U2021/01877)

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar

att anta remissvar från Gislaveds kommun avseende promemorian
"Försöksverksamhet med yrkesinriktningar på högskoleförberedande
program" (U2021/01877), daterat 2021-05-04

att uppdra till barn- och utbildningschefen att underteckna remissvaret.

Ärendebeskrivning
Utbildningsdepartementet har remitterat promemorian Försöksverksamhet med
yrkesinriktningar på högskoleförberedande program (U2021/01877) till Gislaveds
kommun. Svar ska lämnas senast 25 juni 2021.

Barn- och utbildningsförvaltningen har utarbetat förslag till remissvar. I remissvaret
lämnas synpunkter om promemorians huvudförslag om ett bemyndigande för att
genomföra försöksverksamhet med inriktningar med yrkeskurser på
högskoleförberedande program och genomförande av en försöksverksamhet på
Ekonomiprogrammet med en handelsinriktning. Även ikraftträdande- och
övergångsbestämmelserna i promemorian kommenteras liksom vissa av
bestämmelserna i förslaget till förordning om försöksverksamheten.

Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår att remissvaret antas samt att barn-
och utbildningschefen får i uppdrag att underteckna remissvaret.

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutade 2021-06-08, §33, föreslå
att anta remissvar från Gislaveds kommun avseende promemorian
"Försöksverksamhet med yrkesinriktningar på högskoleförberedande program"
(U2021/01877), daterat 2021-05-04, samt att uppdra till barn- och
utbildningschefen att underteckna remissvaret.

Beslutsunderlag
Remiss av promemorian Försöksverksamhet med yrkesinriktningar på
högskoleförberedande program (U2021/01877), daterad 2021-03-24.
Remissvar från Gislaveds kommun avseende promemorian "Försöksverksamhet
med yrkesinriktningar på högskoleförberedande program" (U2021/01877), daterat
2021-05-04.
Tjänsteskrivelse, daterad 2021-05-25.
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts protokoll 2021-06-08, §33.
Protokoll samverkansmöte buf 2021-06-14.
Protokoll MBL buf 2021-06-14.

Beslutet skickas till:
Utbildningsdepartementet

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

https://BU.2021.32
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Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum

2021-06-15

Bu §66 Dnr: BU.2021.12 7.4

Förlängning av uppdrag att utreda lokalmässiga förutsättningar för en
sammanhållen grundsärskola

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att uppdraget att utreda lokalmässiga
förutsättningar för en sammanhållen grundsärskola förlängs och redovisas i
samband med beslut om Utblick 2024, det vill säga september 2022.

Ärendebeskrivning
Barn- och utbildningsnämnden beslutade 2021-02-16, §16, att uppdra till barn- och
utbildningsförvaltningen att vidare utreda lokalmässiga förutsättningar för en
sammanhållen grundsärskola och återkomma med förslag till barn- och
utbildningsnämnden i juni 2021.

Barn- och utbildningsförvaltningen har konstaterat att lokallösningar för att
uppfylla lokalbehov för en sammanhållen grundsärskola som tillgodoser elevernas
behov av en anpassad miljö, bland annat avseende tillgänglighet och inkludering och
pedagogiska behov i anslutning till åldersadekvat grundskoleverksamhet, inte i
dagsläget kan uppfyllas i förvaltningens befintliga lokaler. Frågan kommer därför att
behandlas i kommunens övergripande grupp för lokalresursplanering. Parallellt
kommer arbetet med att hitta lösningar i förvaltningens befintliga lokaler att
fortsätta.

Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår att uppdraget att utreda lokalmässiga
förutsättningar för en sammanhållen grundsärskola förlängs och redovisas i
samband med beslut om Utblick 2024, det vill säga september 2022.

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutade 2021-06-08, §34, föreslå
att uppdraget att utreda lokalmässiga förutsättningar för en sammanhållen
grundsärskola förlängs och redovisas i samband med beslut om Utblick 2024, det
vill säga september 2022.

Beslutsunderlag
Utredning av organisation för grundsärskolan, daterad 2021-02-01.
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2021-02-16, §16.
Tjänsteskrivelse, daterad 2021-06-01.
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts protokoll 2021-06-08, §34.
Protokoll samverkansmöte buf 2021-06-14.
Protokoll MBL buf 2021-06-14.

Beslutet skickas till:
Barn- och utbildningsförvaltningen

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

https://BU.2021.12
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Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum

2021-06-15

Bu §67 Dnr: BU.2021.44 7.2.3

Redovisning av beläggning inom förskola och fritidshem

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att lägga redovisningen av beläggning inom
förskola och fritidshem till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Barn- och utbildningsförvaltningen redovisar beläggningen inom förskola
samt fritidshem per den 15 april 2021.

Inom förskolan var inskrivningsgraden 80 % (motsvarande värde 15 mars 2020, 79
%). Inom förskolan är 26 % 15-timmarsbarn.

Inom fritidshemmen var inskrivningsgraden för barn 6-9 år 63 % (motsvarande
värde 15 mars 2020, 71 %) och för barn 10-12 år 7 % (2020, 9 %).

Beslutsunderlag
Beläggning inom förskola och fritidshem.

Beslutet skickas till:
Barn- och utbildningsförvaltningen

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

https://BU.2021.44
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Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum

2021-06-15

Bu §68 Dnr: BU.2021.40 2.13.6

Information om riktlinjer för lokalvård i förskolor och skolor

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att lägga informationen om riktlinjer för
lokalvård i förskolor och skolor till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Förslag till riktlinjer för lokalvård i förskolor och skolor har tagits fram i samarbete
mellan barn- och utbildningsförvaltningen och fastighet- och serviceförvaltningen.
Riktlinjerna styr omfattningen av lokalvårdsuppdragen i skolor och förskolor med
rekommenderade moment och frekvenser, det betonas också att lokalvården ska
vara behovsanpassad och flexibel. Riktlinjerna utgör grund för beräkning av
kostnaden för respektive uppdrag.

Riktlinjerna kommer att antas av fastighet- och servicenämnden den 16 juni 2021
och gäller från och med 1 juli 2021.

Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår att lägga informationen till handlingarna.

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutade 2021-06-08, §35, föreslå
att lägga informationen om riktlinjer för lokalvård i förskolor och skolor till
handlingarna.

Beslutsunderlag
Riktlinjer för lokalvård i förskolor och skolor, daterad 2021-05-01.
Tjänsteskrivelse, daterad 2021-05-31.
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts protokoll 2021-06-08, §35.
Protokoll samverkansmöte buf 2021-06-14.
Protokoll MBL buf 2021-06-14.

Beslutet skickas till:
Samtliga områden
Fastighet- och servicenämnden

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

https://BU.2021.40
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Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum

2021-06-15

Bu §69 Dnr: BU.2021.31 7

Information om samverkan mellan Skolverket och Gislaveds kommun
avseende framtagande av nulägesanalys och åtgärdsplan inom ramen
för uppdraget att genomföra insatser för att stärka utbildningens
kvalitet för barn och elever som är nyanlända eller har annat
modersmål än svenska

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att lägga informationen om samverkan
mellan Skolverket och Gislaveds kommun till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Verksamhetschef för förskolan informerar om samverkan med Skolverket kring
riktade insatser för att stärka utbildningens kvalitet för barn och elever som är
nyanlända eller har annat modersmål än svenska.

Nulägesanalys enligt Skolverkets modell pågår. Arbetet genomförs av kommunens
lokala team med stöd av processtödjare från Skolverket. Nulägesanalysen ska vara
färdig 1 oktober 2021.

Beslutsunderlag
Skolverkets beslut om samverkan, daterat 2021-01-11.
Överenskommelse (ÖK1) om samverkan, daterat 2021-01-11.
Presentation Riktade Insatser 2020-2023, Gislaveds kommun i samarbete med
Skolverket.
Protokoll samverkansmöte buf 2021-06-14.
Protokoll MBL buf 2021-06-14.

Beslutet skickas till:
Barn- och utbildningsförvaltningen

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

https://BU.2021.31
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Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum

2021-06-15

Bu §70 Dnr: BU.2021.2 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 kränkande behandling m.m. - skola, daterad 2021-06-09.
Sammanställning kränkande behandling m.m. - förskola, daterad 2021-06-09.

Beslutet skickas till:
Barn- och utbildningsförvaltningen

Justerares signatur Utdragsbestyrkande
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Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum

2021-06-15

Bu §71 Dnr: BU.2021.3 1.7.3

Rapporter från ledamöter och förvaltningschefen

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

Ärendebeskrivning
Inbjudan från kommunstyrelsen
Ordföranden informerar om att kommunstyrelsen i samband med behandling av
Uppföljning 1 beslutat att bjuda in barn- och utbildningsnämnden till
kommunstyrelsen för dialog kring uppfyllelse av mål och kritiska kvalitetsfaktorer
gällande lärande, resultat och behörighet i skolan. Ordförande och barn- och
utbildningschef är inbjudna till kommunstyrelsens sammanträde den 16 juni 2021.

Antagningsdelegationen
Ordföranden informerar om att antagningsdelegationens sammanträde kommer
att äga rum tisdag 29 juni 2021.

Rekryteringar
Barn- och utbildningschefen informerar om att rekryteringen av kvalitets- och
utvecklingschef är avslutad. Johanna Bergman, som nu arbetar med
utbildningsfrågor på kommunal utveckling i Region Jönköpings län, börjar sin
anställning 13 september 2021.

Ny rektor på Gullviveskolan är Margaretha Marthasdotter-Larsson. Hon började
sin anställning 1 maj 2021.

Behörighet till gymnasieskolan
Barn- och utbildningschefen informerar om att 82 % av eleverna (totalt 287 av 350
elever) som slutade årskurs 9 är behöriga till gymnasieskolans yrkesprogram. Det
motsvarar 78,8 % av pojkarna och 85,4 % av flickorna.

Beslutet skickas till:
Barn- och utbildningsförvaltningen

Justerares signatur Utdragsbestyrkande



GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida
15
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2021-06-15

Bu §72 Dnr: BU.2021.4 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 2021-06-11.

Beslutet skickas till:
Barn- och utbildningsförvaltningen

Justerares signatur Utdragsbestyrkande
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Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum

2021-06-15

Bu §73 Dnr: BU.2021.5 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 2021-06-11.

Beslutet skickas till:
Barn- och utbildningsförvaltningen

Justerares signatur Utdragsbestyrkande
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2021-06-15

Bu §74 Dnr: BU.2021.1 1.7.3

Övriga frågor

Rasistiska händelser inom grundskolan
Lill Hege Pettersson (KD) har fått uppgifter om att det har förekommit olika
rasistiska händelser på en av kommunens grundskolor, och undrar om det är sant.

Verksamhetschef för grundskolan känner inte till de specifika händelserna men
informerar om att vissa signaler har kommit som gör att det värdegrundsarbetet
intensifierats så att varje pedagog är medveten om att det är en viktig del i det
dagliga arbetet.
Uppgifter om de specifika händelserna lämnas till skolledningen på aktuell
grundskola.

Grundskolans förväntansdokument
Tommy Östring (WeP) undrar om det finns en planering av hur
förväntansdokumentet inom grundskolan ska hanteras på skolorna. Det verkar
vara olika från skola till skola.

Barn- och utbildningschefen informerar om att det finns riktlinjer hur dokumentet
ska implementeras hos elever och vårdnadshavare. Planen behöver kommuniceras
med samtliga grundskolor så att man gör på ett likvärdigt sätt.

Justerares signatur Utdragsbestyrkande
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