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Tony Scammel (L) ersättare för Pierre Svanström (SD)

Agneta Åhsberg, barn- och utbildningschefÖvriga deltagande
Margaretha Carlsson, nämndsekreterare
Sven Hedlund, stadsarkitekt, §45
Helena Hansen och Zahra Ahmadi, utvecklingsledare kommunstyrelseförvaltningen, §45
Jonny Sveningsson, utvecklingsledare, §45
Ulf Jiretorn, rektor, §46
Maria Ström, utvecklingsledare-kost, §§48-49
Kristina Ljunggren Jonsson, projektledare, §49
Camilla Johansson, utvecklingsstrateg, §50
Karin Abrahamsson, rektor, och Margareta Göransson, biträdande rektor, §50
Ann Bolin Andersson, lärare, §50
Carina Hall, verksamhetschef grundskola, §§44, 47, 50-57
Johanna Bergman, kvalitets- och utvecklingschef, §§44, 47-57
Gunilla Davidsson, gymnasiechef, §§44, 47, 50-57
Lillemor Petersson, förvaltningscontroller, §§44, 54-55
Ing-Marie H. Paulsson, elevhälsochef, §§44, 54-55
Helena Johansson, verksamhetschef förskola, §§44, 54-55

Utses att justera Suzana Bahtanovic (S)
Justeringens Barn- och utbildningskontoret fredagen den 22 april 2022, kl 9.00
plats och tid

Under- Paragrafer 44 - 57
skrifter Sekreterare ………………………………………………………………….

Margaretha Carlsson

Ordförande ……………………………………………………………………

Maria Gullberg Lorentsson (M)
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Suzana Bahtanovic (S)

ANSLAG/BEVIS
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Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum

2022-04-19

Bu §44 Dnr: BU.2022.35 1.4.1

Uppföljning 1

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar

att fastställa Uppföljning 1, daterad 2022-04-13, samt att överlämna
uppföljningen till kommunfullmäktige

att uppdra till barn- och utbildningsförvaltningen att till barn- och
utbildningsnämndens sammanträde 2022-06-14 redovisa vilka åtgärder som
kommer att vidtas för att få en budget i balans.

Ärendebeskrivning
Uppföljning 1 med helårsprognos 2022 ska vara nämndsbehandlad senast den 22
april 2022. Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutade
2022-04-05, §28, att uppdra till barn- och utbildningsförvaltningen att färdigställa
Uppföljning 1 till barn- och utbildningsnämndens sammanträde
2022-04-19.

Barn- och utbildningsförvaltningen har färdigställt Uppföljning 1. I uppföljningen
redovisas ett prognostiserat underskott 2022 på -2 500 tkr.

Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår att fastställa Uppföljning 1, daterad
2022-04-13, samt att överlämna uppföljningen till kommunfullmäktige.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2022-03-29.
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut 2022-04-05, §28.
Uppföljning 1, daterad 2022-04-13.
Tjänsteskrivelse, daterad 2022-04-14.
Protokoll MBL buf, daterat 2022-04-19.
Protokoll samverkansmöte buf, daterat 2022-04-19.

Yrkanden
Maria Gullberg Lorentsson (M)
att fastställa Uppföljning 1, daterad 2022-04-13, samt att överlämna

uppföljningen till kommunfullmäktige.
att uppdra till barn- och utbildningsförvaltningen att till barn- och

utbildningsnämndens sammanträde 2022-06-14 redovisa vilka åtgärder som
kommer att vidtas för att få en budget i balans.

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

Beslutet skickas till:
Kommunfullmäktige
Barn- och utbildningsförvaltningen
Ekonomiavdelningen
Samtliga områden

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

https://BU.2022.35
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Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum

2022-04-19

Bu §45 Dnr: BU.2022.23 1.9

Yttrande över fördjupning av översiktsplanen (FÖP) för Gislaved och
Anderstorp

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att återremittera ärendet till barn- och
utbildningsförvaltningen för att utarbeta ett yttrande som beaktar de delar som
berör barn- och utbildningsnämndens ansvarsområden.

Ärendebeskrivning
Förslag till fördjupning av översiktsplanen för Gislaved och Anderstorp finns ute på
samråd. Synpunkter ska lämnas senast 7 maj 2022.

En fördjupning av översiktsplanen (FÖP) är ett strategiskt dokument som
beskriver kommunens avsikter för den fysiska miljön. Den beskriver hur
kommunens mark- och vattenområden ska användas i framtiden och hur den
fysiska miljön bör användas, utvecklas och bevaras. Till exempel var det är lämpligt
att bygga bostäder, industrier, skolor, förskolor och vilka grönområden som är
viktiga att bevara och utveckla. Fördjupningen av översiktsplanen planerar cirka tio
år framåt i tiden. Det innebär att planeringen är mot år 2035, med en utblick mot
år 2050.

Barn- och utbildningsförvaltningen har utarbetat förslag till yttrande över
fördjupning av översiktsplanen (FÖP) för Gislaved och Anderstorp.

Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår att anta yttrande, daterat
2022-04-04, samt att tillstyrka förslag till fördjupning av översiktsplanen (FÖP) för
Gislaved och Anderstorp daterat december 2021.

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutade 2022-04-05, §30, föreslå
att efter redaktionella ändringar anta yttrande, daterat 2022-04-04, samt att
tillstyrka förslag till fördjupning av översiktsplanen (FÖP) för Gislaved och
Anderstorp daterat december 2021.

Barn- och utbildningsförvaltningen har justerat yttrandet efter arbetsutskottets
diskussioner. Yttrandet har daterats 2022-04-14.

Beslutsunderlag
Fördjupning av översiktsplanen (FÖP) för Gislaved och Anderstorp, daterad
december 2021.
Tjänsteskrivelse, daterad 2022-04-04.
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts protokoll 2022-04-05, §30.
Yttrande över förslag till fördjupning av översiktsplanen (FÖP) för Gislaved och
Anderstorp, daterat 2022-04-14.
Protokoll MBL buf, daterat 2022-04-19.
Protokoll samverkansmöte buf, daterat 2022-04-19.

Yrkanden
Maria Gullberg Lorentsson (M)
att återremittera ärendet till barn- och utbildningsförvaltningen för att utarbeta

ett yttrande som som beaktar de delar som berör barn- och
utbildningsnämndens ansvarsområden.

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

https://BU.2022.23
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Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum

2022-04-19

Bu §45 (forts.)

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

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen

Justerares signatur Utdragsbestyrkande
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Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum

2022-04-19

Bu §46 Dnr: BU.2022.18 7.6

Yttrande över ansökningar om statlig tillsyn och rätt till bidrag till
fristående gymnasieskolor inför läsåret 2023/2024

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar

att föreslå Skolinspektionen att avslå ansökan nr 2 från Thorengruppen AB (dnr
2022:945) om statlig tillsyn och rätt till bidrag till Thoren Business School
Jönköping vad avser Naturvetenskapsprogrammet, inriktning
Naturvetenskap och samhälle, enligt yttrande daterat 2022-03-10

att föreslå Skolinspektionen att avslå ansökan nr 3 från Thorengruppen AB (dnr
2022:943) om statlig tillsyn och rätt till bidrag till Thoren Business School
Halmstad vad avser Naturvetenskapsprogrammet, inriktning
Naturvetenskap och samhälle, enligt yttrande daterat 2022-03-10

att föreslå Skolinspektionen att bifalla ansökan nr 6 från Lärande i Sverige AB
(dnr 2022:731) om statlig tillsyn och rätt till bidrag till Realgymnasiet i
Halmstad, enligt yttrande daterat 2022-03-10

att föreslå Skolinspektionen att bifalla ansökan nr 7 från Värmdö Tekniska
Utbildningar AB (dnr 2022:779) om att få tillstånd som riksrekryterande
utbildning för Fordons- och transport-programmet, inriktning Personbil vid
Motorsportgymnasiet i Anderstorp, enligt yttrande daterat
2022-03-10

att avstå från att yttra sig vad avser ansökan nr 1 från Praktiska Sverige AB (dnr
2022:962) om statlig tillsyn och rätt till bidrag till Praktiska gymnasiet
Jönköping, ansökan nr 4 från Thorengruppen AB (dnr 2022:930) om statlig
tillsyn och rätt till bidrag till Yrkesgymnasiet Jönköping, ansökan nr 5 från
Thorengruppen AB (dnr 2022:984) om statlig tillsyn och rätt till bidrag till
Yrkesgymnasiet Halmstad, ansökan nr 8 från Aspero Friskolor AB om att få
anordna en nationellt godkänd idrottsutbildning i golf vid Aspero
Idrottsgymnasium Halmstad, samt ansökan nr 9 från Aspero Friskolor AB
om att få anordna en nationellt godkänd idrottsutbildning i handboll vid
Aspero Idrottsgymnasium Halmstad.

Ärendebeskrivning
Skolinspektionen har överlämnat totalt nio ansökningar om statlig tillsyn och rätt
till bidrag till fristående gymnasieskolor inför läsåret 2023/2024. Yttrande ska
lämnas senast 2022-05-06.

Följande ansökningar har kommit in:
Sökande Kommun Dnr
1. Praktiska Sverige AB Jönköping 2022:962
2. Thorengruppen AB Jönköping 2022:945
3. Thorengruppen AB Halmstad 2022:943
4. Thorengruppen AB Jönköping 2022:930
5. Thorengruppen AB Halmstad 2022:984
6. Lärande i Sverige AB Halmstad 2022:731
7. Värmdö Tekniska Utbildningar AB Gislaved 2022:779
8. Aspero Friskolor AB Halmstad 2022:595
9. Aspero Friskolor AB Halmstad 2022:593

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

https://BU.2022.18
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Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum

2022-04-19

Bu §46 (forts.)

Barn- och utbildningsförvaltningen har utarbetat förslag till yttrande och föreslår
att delvis avslå ansökan nr 2 och 3, bifalla ansökan nr 6 och 7, samt avstå från att
lämna yttrande över ansökan nr 1, 4, 5, 8 och 9.

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutade 2022-04-05, §29, föreslå
att föreslå Skolinspektionen att avslå ansökan nr 2 från Thorengruppen AB (dnr

2022:945) om statlig tillsyn och rätt till bidrag till Thoren Business School
Jönköping vad avser Naturvetenskapsprogrammet, inriktning
Naturvetenskap och samhälle, enligt yttrande daterat 2022-03-10

att föreslå Skolinspektionen att avslå ansökan nr 3 från Thorengruppen AB (dnr
2022:943) om statlig tillsyn och rätt till bidrag till Thoren Business School
Halmstad vad avser Naturvetenskapsprogrammet, inriktning
Naturvetenskap och samhälle, enligt yttrande daterat 2022-03-10

att föreslå Skolinspektionen att bifalla ansökan nr 6 från Lärande i Sverige AB
(dnr 2022:731) om statlig tillsyn och rätt till bidrag till Realgymnasiet i
Halmstad, enligt yttrande daterat 2022-03-10

att föreslå Skolinspektionen att bifalla ansökan nr 7 från Värmdö Tekniska
Utbildningar AB (dnr 2022:779) om att få tillstånd som riksrekryterande
utbildning för Fordons- och transport-programmet, inriktning Personbil vid
Motorsportgymnasiet i Anderstorp, enligt yttrande daterat
2022-03-10

att avstå från att yttra sig vad avser ansökan nr 1 från Praktiska Sverige AB (dnr
2022:962) om statlig tillsyn och rätt till bidrag till Praktiska gymnasiet
Jönköping, ansökan nr 4 från Thorengruppen AB (dnr 2022:930) om statlig
tillsyn och rätt till bidrag till Yrkesgymnasiet Jönköping, ansökan nr 5 från
Thorengruppen AB (dnr 2022:984) om statlig tillsyn och rätt till bidrag till
Yrkesgymnasiet Halmstad, ansökan nr 8 från Aspero Friskolor AB om att få
anordna en nationellt godkänd idrottsutbildning i golf vid Aspero
Idrottsgymnasium Halmstad, samt ansökan nr 9 från Aspero Friskolor AB
om att få anordna en nationellt godkänd idrottsutbildning i handboll vid
Aspero Idrottsgymnasium Halmstad.

Beslutsunderlag
Sammanställning av ansökningar inför läsåret 2023/2024 inklusive förslag till
yttrande, daterad 2022-03-10.
Tjänsteskrivelse, daterad 2022-03-29.
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts protokoll 2022-04-05, §29.
Protokoll MBL buf, daterat 2022-04-19.
Protokoll samverkansmöte buf, daterat 2022-04-19.

Beslutet skickas till:
Skolinspektionen

Justerares signatur Utdragsbestyrkande
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Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum

2022-04-19

Bu §47 Dnr: BU.2022.44 1.9

Yttrande över riktlinjer för bostadsförsörjning

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att uppdra till barn- och
utbildningsförvaltningen att utarbeta förslag till yttrande, samt att delegera till
barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott att besluta om yttrandet vid
sammanträde 31 maj 2022.

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelseförvaltningen har överlämnat förslag till riktlinjer för
bostadsförsörjning för yttrande senast 3 juni 2022.

Det huvudsakliga syftet med riktlinjerna är att utgöra grund för kommunens
planering av den framtida bostadsförsörjningen genom att utgöra underlag för
planläggning enligt plan- och bygglagen (PBL). Detta innebär att vid framtagande av
ny översiktsplan, fördjupad översiktsplan eller detaljplan ska riktlinjerna för
bostadsförsörjning vara utgångspunkten för frågor som rör bostadsbyggande och
utveckling av bostadsbeståndet i kommunen. I riktlinjerna för bostadsförsörjningen
ska även de bostadspolitiska mål och ambitioner som kommunen har tydliggöras.
Riktlinjerna beskriver på vilket sätt kommunen ska verka för att nå sina
bostadspolitiska mål och hur man vill använda de verktyg som står till kommunens
förfogande. Riktlinjer för bostadsförsörjningen utgör också en del av kommunens
strategiska planering för utveckling och tillväxt.

Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår att uppdra till barn- och
utbildningsförvaltningen att utarbeta förslag till yttrande, samt att delegera till
barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott att besluta om yttrandet vid
sammanträde 31 maj 2022.

Beslutsunderlag
Internremiss Riktlinjer för bostadsförsörjning, daterad 2022-04-08.
Tjänsteskrivelse, daterad 2022-04-14.

Beslutet skickas till:
Barn- och utbildningsförvaltningen

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

https://BU.2022.44
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Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum

2022-04-19

Bu §48 Dnr: BU.2022.6 1.7.3

Uppföljning av Mat- och måltidspolicy

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att lägga uppföljningen av mat- och
måltidspolicyn, till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Kommunens mat- och måltidspolicy är ett förvaltningsövergripande styrdokument
för måltidsverksamheten och anger kommunens övergripande principer och
förhållningssätt. Policyn utgår från Livsmedelsverkets måltidsmodell som innehåller
kvalitetsfaktorerna god, integrerad, trivsam, hållbar, näringsriktig och säker.

Utvecklingsledare-kost redovisar uppföljning av måltiden inom skola och förskola. I
uppföljningen redovisas även framtida utmaningar inom måltidsverksamheten.

Beslutsunderlag
Presentation Uppföljning av Måltiden inom förskola och skola, april 2022.

Beslutet skickas till:
Barn- och utbildningsförvaltningen

Justerares signatur Utdragsbestyrkande
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Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum

2022-04-19

Bu §49 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 lägga redovisningen av riktade insatser
till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Projektledaren 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. Överenskommelse med Skolverket har träffats
gällande tio insatser som ska vara genomförda senast 31 december 2023.

Beslutsunderlag
Presentation Riktade insatser.
Överenskommelse 2 mellan Skolverket och Gislaveds kommun, daterad
2022-01-31.

Beslutet skickas till:
Barn- och utbildningsförvaltningen

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

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

2022-04-19

Bu §50 Dnr: BU.2020.34 7.3

Redovisning av Styrning och ledning matematik F-3 - TRR

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

Ärendebeskrivning
Utvecklingsstrategen tillsammans med representanter från några grundskolor
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.

Läsåret 2021/2022 används TRR för elever i årskurs F-2 på åtta grundskolor, nästa
läsår även för elever i årskurs 3.

Redovisningen avslutas med en matematiklektion enligt TRR för årskurs 1 med
tema "Tiokompisar".

Beslutsunderlag
Presentation TRR - Vad är det? och hur går undervisningen till? Hur lär sig lärare
undervisa i TRR?
TRR-lektion "Tiokompisar".

Beslutet skickas till:
Barn- och utbildningsförvaltningen

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

https://BU.2020.34
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Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum

2022-04-19

Bu §51 Dnr: BU.2022.6 1.7.3

Redovisning av tillbud och olycksfall 2021

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

Ärendebeskrivning
Barn- och utbildningschefen redovisar tillbud och olycksfall samt hot och våld och
kränkningar/trakasserier där personal har blivit utsatta.

Beslutsunderlag
Presentation Barn- och utbildningsförvaltningen tillbud och olycksfall 1 januari till
11 april 2022.

Beslutet skickas till:
Barn- och utbildningsförvaltningen

Justerares signatur Utdragsbestyrkande
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Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum

2022-04-19

Bu §52 Dnr: BU.2022.30 7.3

Information till huvudmannen om avstängning av elever inom
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 Lundåkerskolan beslutat att
stänga av totalt åtta elever. Enligt skollagen 5 kap. § 16, ska rektor informera
huvudmannen om avstängning. Om eleven är under 18 år ska även socialnämnden
informeras om beslutet.

Beslut om avstängning av tre elever 2022-03-24.
Beslut om avstängning av en elev under tiden 2022-03-24--25.
Beslut om avstängning av en elev under tiden 2022-03-22--25.
Beslut om avstängning av tre elever under tiden 2022-04-07--08.

Beslutsunderlag
Rektors beslut om avstängningar, daterade 2022-03-24 (5 st),
2022-04-06 (3 st).
Tjänsteskrivelse, daterad 2022-04-13.

Beslutet skickas till:
Rektor Lundåkerskolan

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

https://BU.2022.30
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Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum

2022-04-19

Bu §53 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 2022 - förskola, daterad 2022-
04-13.
Sammanställning av kränkande behandling m.m. vt 2022 - skola, daterad
2022-04-13.

Beslutet skickas till:
Barn- och utbildningsförvaltningen

Justerares signatur Utdragsbestyrkande



GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida
14

Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum

2022-04-19

Bu §54 Dnr: BU.2022.3 1.7.3

Rapporter från ledamöter och förvaltningschefen

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

Ärendebeskrivning
Programråd för Restaurang- och livsmedelsprogrammet
Anders Martinsson (C) informerar från programråd för Restaurang- och
livsmedelsprogrammet. Det är ett förhållandevis bra söktryck till programmet.

Programråd för Handels- och administrationsprogrammet
Ulla Christiansson (M) informerar från programråd för Handels- och
administrationsprogrammet. Programmet byter namn till Försäljnings- och
serviceprogrammet höstterminen 2022. Det är lite sämre söktryck än tidigare.

Programråd för Bygg- och anläggningsprogrammet
Ann Nilsson (C) har fått minnesanteckningar från programråd för Bygg- och
anläggningsprogrammet men har inte blivit inbjuden till något möte. Enligt
anteckningarna är det dåligt söktryck till programmet.

Musikskolan 70 år
Maria Gullberg Lorentsson (M) informerar om att musikskolan fyller 70 år, vilket
firas under kommande vecka med jubileumskonsert lördag 23 april. Ordförande
och barn- och utbildningschefen kommer att uppvakta musikskolan med anledning
av jubiléet.

Beslutet skickas till:
Barn- och utbildningsförvaltningen

Justerares signatur Utdragsbestyrkande
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Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum

2022-04-19

Bu §55 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 2022-04-13.

Beslutet skickas till:
Barn- och utbildningsförvaltningen

Justerares signatur Utdragsbestyrkande
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Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum

2022-04-19

Bu §56 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 2022-04-12.

Beslutet skickas till:
Barn- och utbildningsförvaltningen

Justerares signatur Utdragsbestyrkande
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Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum

2022-04-19

Bu §57 Dnr: BU.2022.1 1.7.3

Övriga frågor

Klockargårdskolan Broaryd
Tommy Östring (WeP) undrar om det kommer att finnas möjlighet att utöka
skolans lokaler i samband med renoveringen, om skolan har behov av större
lokalyta.

Barn- och utbildningschefen informerar om att relevanta behov kommer att ses
över och effektivare lokalutnyttjande kommer att diskuteras i dialog med
verksamheten.

Justerares signatur Utdragsbestyrkande
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