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§ 85
Fortsättning för Ventilens verksamhet
BUN 2012.0377.600

Ärendet
Pia Dahl, verksamhetschef Elevhälsan, och Marie Gärdby, projektledare Ventilen
berättar om Ventilen och dess verksamhet.
Ventilen startade som försöksverksamhet inför hösten 2011. Efter en utvärdering
under vårterminen 2012 beslutade Barn-och utbildningsnämnden att verksamhetens
skulle förlängas med ytterligare ett år.
Verksamheten har utvärderats under våren av Barn-och utbildningsförvaltningens
utvecklingsledare, Annica Dovskog Mejborn. Utvärderingen har i huvudsak riktats
mot Ventilens samordnande funktion. Utvärderingen har genomförts av med hjälp
av enkäter och intervjuer som riktats till skolornas elevhälsopersonal och rektorer,
kontaktpersoner vid socialförvaltningen, barn-och ungdomspsykiatrin samt polisen.
En majoritet uttrycker att Ventilens verksamhet har en positiv effekt på skolornas
elevhälsoarbete.
Marie Gärdby redogör för några elevexempel från Ventilens verksamhet.
Skolchef Janeric Assarsson informerar att de fackliga förbunden på samverkansmötet
under förmiddagen har uttryckt att utvärderingen är bristfällig och har yrkat för en ny
utvärdering innan beslut kan fattas av nämnden.
Beslutsunderlag
Projekt Ventilen. Utvärdering läsåret 2012-13, Annica Dovskog Mejborn,
2013-05-20
Yrkande
Olle Nillson (S) yrkar återremitering av ärendet.
Therese Borg yrkar bifall till förslaget med tillägget att en det upprättas
verksamhetsplan med tydliga mål samt att nämnden får uppföljning av dessa mål
årligen.
Beslutsgång
Ordförande ställer Olle Nilssons förslag mot Therese Borgs förslag och finner att
Barn- och utbildningsnämnden beslutat enligt Therese Borgs förslag.
Barn- och utbildningsnämndens beslut
1. Permanenta Ventilens verksamhet
2. Barn- och utbildningsförvaltningen upprättar en verksamhetsplan för Ventilen med
tydliga mål
3. Följer upp verksamhetens mål årligen
____
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§ 86
Verksamhetsplan skolhälsovården
BUN 2013.0591.620

Ärendet
Skolhälsovården är en lagstadgad kommunal hälso-och sjukvårdsverksamhet för barn
och ungdomar och skall möta de krav och förväntningar som finns uttryckta i
Skollagen och Hälso-och sjukvårdslagen. En lokal verksamhetsplan skall finnas som
styr Skolhälsovården.
Verksamhetsplanen är upprättad av Verksamhetschefen tillsammans med
skolsköterskor och skolläkare i kommunen. Verksamhetsplanen skall revideras
årligen.
Tillsynsmyndigheter för skolhälsovården är Skolverket och Socialstyrelsen.
Barn och utbildningsnämnden i Klippan är huvudman för skolhälsovården.
Beslutsunderlag
Verksamhetsplan för skolhälsovården-Elevhälsans medicinska insats, Pia Dahl,
2013-05-30
Barn- och utbildningsnämndens beslut
1. Antar verksamhetsplan för skolhälsovården-Elevhälsans medicinska insats enligt
bilaga Bun § 86/13.
2. Reviderar verksamhetsplanen årligen.
_____
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§ 87
Projekt Mat
BUN 2013.0600.460

Ärendet
Marie Berlin, Anita Broddesson och Anneli P Dalberg berättar om Projekt Mat.
De menar att skolmåltiderna är en resurs som skolan kan tillvarata bättre. I Sverige
kostar skollunchen 5 miljarder kronor per år, att jämföra med läromedel som kostar 4
miljarder.
På Ljungbyhedskolan har man genomfört enkla förändringar som gett mycket goda
resultat. Man har bland annat gjort schemaändringar, fasta klassbordsplaceringar
samt att pedagoger äter med eleverna varje dag. Måltiden blir en del av det
pedagogiska arbetet. Ljungbyhedsskolan har även, med goda resultat, testat med
frukost före de långa nationella proven.
Resultatet av projektet är en lugnare miljö i matsalen, fler barn äter samt svinnet har
halverats.
I nuläget arbetar de för att få projektmedel.
De berättar vidare att Klippan är en del av skånsk skolmatsakademi som är ett
nätverk som drivs av Livsmedelsakademin. Nätverket drivs tillsammans med ett
tjugotal skånska kommuner och stadsdelar med syftet att sätta en ny standard för
maten i skånska skolor.
Varje år delar Skånsk Matakademi ut priser. Klippan var nominerad i tre kategorier
och Anita Broddesson vann utmärkeslen Årets kostchef.
Nämndens ledamöter utrycker önskan att Projekt Mat sprider sig till övriga skolor i
kommunen.
Beslutsunderlag
Projektmat, Power point, Marie Berlin, 2013-04-15
Barn- och utbildningsnämndens beslut
1. Noterar informationen.
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§ 88
Ekonomisk månadsuppföljning 2013 samt Reviderad budget för
Naturbruksgymnasiet 2013
BUN 2013.0250.040

Ärendet
a) Barn- och utbildningsförvaltningen har sammanställt en ekonomisk
månadsrapport, bilaga Bun § 88/13. Vid maj månads slut visar helårsprognosen ett
underskott på 390 000 kr. Skolchef JanEric Assarsson förtydligar och kommenterar
månadsrapporten.
b) Barn- och utbildningsförvaltningen har sammanställt en reviderad budget för
Naturbruksgymnasiet. Den reviderade budgeten visar ett underskott på 5 387 000 kr.
Detta beror till stor del på det låga antalet sökande till utbildningarna på
Naturbruksgymnasiet.
Beslutsunderlag
Ekonomisk månadsrapport till och med april 2013, Delveen Ali 2013-05-20
Sammanställning reviderad budget 2013 avseende Naturbruk, Heléne Stoltz,
2013-06-11
Barn- och utbildningsnämndens beslut
1. Godkänner den ekonomiska månadsrapporten enligt bilaga Bun § 88/13.
2. Noterar informationen om reviderad budget.
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§ 89
Förslag till stoppat intag på program/inriktningar på Klippans
gymnasieskola ht 2013
BUN 2013.0616.612

Ärendet
Mattias Säflund föredrar förvaltningens förslag om stoppat intag på ett antal
program/inriktningar på Klippans gymnasieskola.
Eleverna går i GY11 ett gemensamt första år på programmen innan de till årskurs två
har möjlighet att välja och börja sina studier på en inriktning. En analys av den
färdiga sökbild ger en tydlig slagsida inom el- och energiprogrammet. Av de 26
förstahandssökande eleverna till programmet önskar 21 läsa inriktningen elteknik, 5
önskar läsa datorteknik. Utav de 5 sökande till inriktningen datorteknik är 3 behöriga
och 2 är obehöriga.
Tillföljd av det minskade intresset för inriktningen datorteknik är en omfördelning av
antalet platser ett bra alternativ. Förslaget är att höstterminen 2013 öka antalet elever
på inriktningen elteknik från 16 till 20 platser och HT13 stoppa intaget till
inriktningen datorteknik. De sökande eleverna som önskar läsa inriktningen
datorteknik kan rekommenderas att välja elteknik eller datorstudier inom
teknikprogrammet på Åbyskolan.
Gällande Naturbruksgymnasiet informerar Mattias Säflund att då det saknas sökande
till inriktning trädgård på naturbruksprogrammet till höstterminen 2013 föreslås att
intaget till inriktningarna trädgård stoppas. Förslag till beslut har fattats i samverkan
och enighet med de nya ägarna till Naturbruks-gymnasiet.
Till inriktningen lantbruk finns en behörig och en obehörig förstahandssökande elev
efter omvalsperioden. Önskemålet från de nya ägarnas till Naturbruksgymnasiet är
att bibehålla möjligheten att söka inriktningen. Om antalet sökande inte blir fler
under sommaren föreslås de sökande till lantbruksinriktningen påbörja andra studier.
Barn- och utbildningsförvaltningen förespråkar dock ett stoppat intag på även
inriktningen lantbruk redan nu.
Beslutsunderlag
Stoppat intag HT13 på el- och energiprogrammet, inriktning datorteknik,
Tegelbruksskolan, tjänsteskrivelse Mattias Säflund, 2013-06-10
Stoppat intag HT13 på naturbruksprogrammet, inriktning trädgård,
Naturbruksgymnasiet Östra Ljungby, tjänsteskrivelse Mattias Säflund, 2013-06-10,
alternativ 1
Stoppat intag HT13 på naturbruksprogrammet, inriktning trädgård,
Naturbruksgymnasiet Östra Ljungby, tjänsteskrivelse Mattias Säflund, 2013-06-10,
alternativ 2
Barn- och utbildningsnämndens beslut
1. Stoppar intaget till inriktningen datorteknik inom el- och energiprogrammet.
2. Stoppar intaget till inriktning trädgård på Naturbruksgymnasiet
3. Stoppar intaget till inriktning lantbruk på Naturbruksgymnasiet.
_____
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§ 90
Organisation av Klippans gymnasieskolor 2014-15
BUN 2013.0617.612

Ärendet
Mattias Säflund informerar om barn- och utbildningsförvaltningens förslag till
organisation för Klippans Gymnasieskolor läsåret 2014-15, bilaga Bun § 90/13.
Beslutsunderlag
Organisation för Klippans Gymnasieskolor 2014-15, Mattias Säflund 2013-06-11
Barn- och utbildningsnämndens beslut
1. Godkänner organisation för Klippans Gymnasieskolor läsåret 2014-15 enligt
bilaga Bun § 90/13.
_____
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§ 91
Förändrad verksamhet för träningsskolans fritidshem
BUN 2013.0604.632

Ärendet
Madeleine Sebelius Persson, rektor för Grundsärskolans verksamheter, har i en
tjänsteskrivelse till barn- och utbildningsnämnden framfört förslag gällande framtida
organisering av fritidsverksamheten på träningsskolan och Antilopenskolan.
Hennes förslag till Barn- och utbildningsnämnden är att, efter samråd med
föräldrarna till berörda elever, rektor och personal på Antilopenskolans grundskoleverksamhet och särskolans personal, lägga ner Träningsskolans fritids som eget,
exkluderat fritids och blir en inkluderad del i Antilopenskolans fritidsverksamhet för
grundskolans elever.
Madeleine Sebelius-Persson har i samband med anledning av detta kontaktat Kulturoch Fritids chef Börje Norén gällande de 400 000 kr som Kommunstyrelsen har
avsatt till barn- och utbildningsnämndens driftsbudget 2013 och är avsett att
användas till fritidsverksamhet för barn med funktionsnedsättning.
Kultur- och Fritidsförvaltningen har yttrat sig i ärendet där de bland annat föreslår att
en tvärsektionell arbetsgrupp tillsätts, under ledning av kultur- och
fritidsförvaltningen, som får i uppdrag att ta fram ett gemensamt förslag till struktur
och långsiktigt upplägg betr. fritidsverksamhet för funktionsnedsatta.
Barn- och utbildningsnämnden konstaterar att detta är två olika ärenden.
Skolchef Janeric Assarsson informerar att rektorn kan ta beslutet att omorganisera sin
fritidsverksamhet.
Beträffande de 400 00 kr från Kommunstyrelsen behöver barn- och utbildningsförvaltningen bereda ärendet vidare.
Beslutsunderlag
Ang förändrad verksamhet för träningsskolans fritidshem, Madeleine SebeliusPersson, 2013-04-25
Yttrande från Kultur- och Fritidsförvaltningen gällande fritidsverksamhet för
särskoleelever, Börje Norén, 2013-06-10
Barn- och utbildningsnämndens beslut
1. Konstaterar att rektor har mandat att fatta beslut om organisationen av sin
fritidsverksamhet.
2. Återremitterar ärendet beträffande de 400 000 kr från Kommunstyrelsen avsedda
för fritidsverksamhet för barn med funktionsnedsättning, till Barn- och
utbildningsförvaltningen för vidare beredning.
_____
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§ 92
Barnomsorg på obekväm arbetstid
BUN 2013.0582.630

Ärendet
Kommunfullmäktige fattade 2013-04-23 beslut om att Klippans kommun ska
tillhandahålla barnomsorg på obekväm tid med hjälp av individuella lösningar.
Barn- och utbildningsförvaltningen saknar i nuläget regelverk kring denna typ av
placeringar, både från lagstiftarens sida samt från kommunen.
Barn- och utbildningsnämnden behöver därför ta några principbeslut kring detta för
att underlätta handläggningen av ärendena.
Barn- och utbildningsförvaltningens önskemål är att besluten om barnomsorg på
obekväm tid fattas på ett kalenderår i taget och att därefter tas ett nytt beslut.
Barn- och utbildningsförvaltningen ser också att det schema som sökande anger vid
ansökningstillfället är det som gäller för hela perioden, i de fall där schema finns.
Förändras behovet måste en ny ansökan göras.
Olle Nilsson yrkar återremiss av ärendet. Han vill se ett bättre underlag gällande
behov, antal placerade barn samt tidsomfattning på barnomsorgen på obekväm tid.
Nämndsekreterare Åsa Lönn informerar att barn- och utbildningsnämnden fattade
beslut att föreslå åt Kommunfullmäktige om organisering av barnomsorgen på
obekväm tid 2013-02-25. Då uppdrog även nämnden åt förvaltningen att göra en
grundlig utredning av behov, kostnader och placeringar och presentera denna för
nämnden i augusti 2013.
Beslutsunderlag
Barnomsorg på obekväm tid, Janeth N Norén, 2013-05-17
Yrkande
Olle Nilsson (S) yrkar för återremiterring av ärendet.
Therese Borg yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Beslutsgång
Ordförande ställer Olle Nilssons förslag mot Therese Borgs förslag och finner att
Barn- och utbildningsnämnden beslutat enligt förvaltningens förslag.
Votering begärs.
Barn- och utbildningsnämnden godkänner följande propositionsordning:
Den som stöder förvaltningens förslag röstar Ja.
Den som stöder Olle Nilssons yrkande röstar Nej.
Vid den följande omröstningen avges sex Ja-röster (nämligen av Helena Dådring,
Fredrik Hammarstrand, Charlotte Eliasson Anderberg, Gunnel Johansson, Madeleine
Atlas och Therese Borg) och tre Nej-röster (nämligen av Olle Nilsson, Lena
Lundgren och Gun Samuelsson).
Därmed beslutar Barn- och utbildningsnämnden enligt barn- och
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utbildningsförvaltningens förslag.
Barn- och utbildningsnämndens beslut
1. att besluten om barnomsorg på obekväm tid fattas på ett kalenderår i taget och att
därefter tas ett nytt beslut.
2. att det schema som sökande anger vid ansökningstillfället är det som gäller för
hela perioden, i de fall där schema finns. Förändras behovet måste en ny ansökan
göras.
____
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§ 93
Adjungering av Roland Åkesson till Barn- och utbildningsnämndens
presidium hösten 2013
BUN 2013.0601.001

Ärendet
Barn- och utbildningsnämnden fattade 2012-02-27, Bun § 38/12 beslut om att låta en
extra deltagare från oppositionen delta vid Barn- och utbildningsnämndens
presidiums möten. Det finns önskemål från oppositionen om utökad representation
vid Barn- och utbildningsnämndens presidieträffar.
Presidiet träffas en gång/månad och består av nämndens ordförande, 1:e vice
ordförande och 2:e vice ordförande. Oppositionens önskemål innebär att den utöver
2:e vice ordförande Olle Nilsson, har ytterligare en representant.
Gunnel Johansson (C) uttrycker att nämnden kan godkänna denna adjungering fram
till årsskiftet men sedan ser de ingen anledning till fortsättning. De menar att
partirepresentationen i presidiet, med två socialdemokratiska ledamöter mycket
dåligt avspeglar nämndens partifördelning.
Beslutsunderlag
Adjungering av Roland Åkesson till Barn- och utbildningsnämndens presidium
hösten 2013, Madeleine Atlas 2013-05-28
Barn- och utbildningsnämndens beslut
1. Godkänner att nämndsledamot Roland Åkesson närvarar som adjungerad ledamot
vid presidiets möten till och med 2013-12-31.
_____
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§ 94
Resultatredovisning av genomförda qualisenkäter i grundskolan våren
2013 i åk 2, 5 och 8 samt vårdnadshavare till dessa elever
BUN 2013.0599.611

Ärendet
Helén Viebke, verksamhetschef för grundskolan, har sammanställt resultatet av
Qualisenkäter. Redovisningen utgår från våra mål trygghet och trivsel och
elevinflytande.
I mars månad genomförde kommunens grundskolor en enkät med hjälp av
kvalitetsredskapet Qualis. Enkäterna skulle besvaras av samtliga elever i årskurs 2, 5
och 8 samt deras respektive vårdnadshavare. Det finns skolor som även låtit andra
årskurser besvara enkäten. I årskurs 2 är det 140 elever som har svarat, i årskurs 5 är
det 138 elever som har svarat och i årskurs 8 är det 133 elever som har svarat. Totalt
sätt har 411 elever besvarat enkäten och 274 föräldrar.
Sammanställningen finns att läsa på
www.klippan.se/utbildningbarnomsorg/grundskola
Olle Nilsson påpekar att det finns brister i sammanställningen. Till exempel saknas
uppgifter av hur stor andel av det totala antalet elever som svarat.
Mötesdeltagare efterfrågar även uppgifter på resultatuppdelning från de olika
enheterna. Nämndsekreterare Åsa Lönn skickar ut detta per e-post till nämndens
ledamöter och ersättare.
Beslutsunderlag
Resultatredovisning av genomförda qualisenkäter i grundskolan våren
2013 i åk 2, 5 och 8 samt vårdnadshavare till dessa elever, Helen Viebke, 2013-05-22
Barn- och utbildningsnämndens beslut
1. Noterar informationen.
_____
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§ 95
Årshjul för Barn- och utbildningsnämnden 2012-2014
BUN 2012.0720.600

Ärendet
Nämndsekreterare Åsa Lönn och skolchef Janeric Assarsson informerar om arbetet
med framtagande t av nytt årshjul för Barn- och utbildningsnämnden. Förslag
kommer att presenteras för nämnden i september
Barn- och utbildningsnämndens beslut
1. Noterar informationen.
_____
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§ 96
Utsmyckning av Nya Snyggatorpsskolan och Antilopen
Ärendet
Skolchef Janeric Assarsson informerar att det finns önskemål om utsmyckning på
Nya Snyggatorpsskolan och Antilopenskolan och att det finns 100 000 kr avsatta för
detta ändamål sedan tidigare. Rektorerna på de aktuella enheterna ska prata med
tekniska förvaltningen.
Barn- och utbildningsnämnden framför önskemål att eleverna är med i processen av
framtagandet av utsmyckning.
Barn- och utbildningsnämndens beslut
1. Noterar informationen
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§ 97
Arbetsmiljö
Ärendet
Nämnsekreterare Åsa Lönn har gjort en sammanställning av incidentrapporter
anmälda till och med 7 juni 2013.
Olle Nilsson (S) påpekar att det finns ett antal incidenter som inte rapporteras till
arbetsmiljöverket fast de borde göra så. Han påtalar också att det är många hot- och
våldincidenter i skolan.
Skolchef Janeric Assarsson informerar att på samverkansmötet i förmiddags
beslutades att bilda en arbetsgrupp för arbetet att motverka hot och våld.
Beslutsunderlag
Sammanställning av incidentrapporter för barn och elever som anmälts till
arbetsmiljöverket, 2013-06-07
Sammanställning av incidentrapporter för personal som anmälts till
arbetsmiljöverket, 2013-06-07
Barn- och utbildningsnämndens beslut
1. Noterar informationen.

Signatur justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 98
Elevärenden
Ärendet
Nämndsekreterare Åsa Lönn redogör för aktuella elevärenden.

Skolinspektionen
Ljungbyhedsskolan.

Skolinspektionen
Ljungbyhedsskolan.

Skolinspektionen
Ljungbyhedsskolan.

Barn- och elevombudet

Dnr 2013.578
Anmälan om rätten till utbildning för elev vid

Dnr 2013.579
Anmälan om rätten till utbildning för elev vid

Dnr 2012.848
Anmälan om skolsituation för en elev vid

Dnr 2013.546
Anmälan om kränkande behandling vid Färingtofta skola.

Barn- och utbildningsnämndens beslut
1. Noterar informationen.
____

Signatur justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
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§ 99
Delegationsärenden
Ärendet
Enligt gällande delegationsordning anmäles följande beslut fattade på barn- och
utbildningsnämndens uppdrag:
2013-06-04 Ordförandebeslut i brådskande ärenden
Beslut om förlängd projekttid för Familjens
hus t o m 2013-12-31

Ordförande

2013-06-11 Förlängd skolgång, 1 termin för elev
Gymnasiesärskola

Verks.chef
Friv.skolform

2013-06-11 Beslut om beviljande av tilläggsbelopp för elev
vid gymnasiesärskola

Verks.chef
Friv.skolform

2013-06-04 Beslut om tillhörighet gymnasiesärskola
Utskrivning

Verks.chef
Elevhälsan

2013-06-03 Beslut om plats i fritidshem för barn i behov av
särskilt stöd

Verks.chef
Elevhälsan

Redovisade anställningar till Kommunstyrelsen/ Barn- och utbildningsnämnden:
JanEric Assarsson, skolchef:
2013-05-03 Nämndsekreterare, Åsa Lönn
Tillsvidareanställning 100% fr o m 2013-05-22
Helen Dahlberg Viebke, verksamhetschef grundskola:
2013-05-16 Rektor, Snyggatorpsskolan, Fogelberg Mariann
Vikariat, 65 %, 2013-06-01 – 2013-08-04
2013-05-15 Rektor, Snyggatorpsskolan, Fogelberg Mariann
Allm visstidsanställning, 65 %, 2013-08-05 – 2013-12-31
Staffan Broddesson, rektor Naturbruk:
2013-05-28 Louise Kempe Ivanova, Djurskötare, Naturbruksgymnasiet
Allm visstidsanställning, 2013-06-15 - 2013-08-19
Deltid 50 %
Helena Esbjörnsson, Rektor gymnasiesärskolan:
2013-05-30 Johansson Ingela, Gymnasielärare, Gymnasiesärskolan
Vikariat, 2013-06-20 - 2013-12-20, Heltid,
Gith Persson, Förskolechef
2013-05-30 Herbst Anna, Barnskötare, Fsk Värdshuset
Signatur justerare

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
Sammanträdesdatum
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Allm visstidsanställning, 2013-04-29 - 2013-08-02
Deltid 75,00%
Mattias Säflund, rektor Tegelbruksskolan:
2013-02-19 Svensson Ingela, lärare transport
Allm visstidsanställning obehörig lärare
2013-05-16 Hillberg Lauri, lärare bygg
Allm visstidsanställning obehörig lärare
2013-05-21 Dahl Jöran, lärare elteknik
Allm visstidsanställning obehörig lärare
2013-05-21 Sandberg Per, lärare transport
Allm visstidsanställning obehörig lärare
2013-05-21 Bäcke Annika, lärare transport
Allm visstidsanställning obehörig lärare
2013-05-21 Olesen Ronny, lärare transport
Allm visstidsanställning obehörig lärare
2013-05-21 Persson Jan, lärare transport
Allm visstidsanställning obehörig lärare
Barn- och utbildningsnämndens beslut
1. Noterar informationen.
____

Signatur justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 100
Informationsärenden
Ärendet
Följande informationsärenden rapporteras till nämnden:

Ekonomikontoret

Dnr 2013.618
Barn- och utbildningsnämndens Tertialrapport 2013

Lärarförbundet
Barn- och utb.förv

Dnr 2013.560
Framställan om begäran om arbetsmiljöåtgärd
Svar till begäran om arbetsmiljöåtgärd

Fastighetschef

Dnr 2013.498
Betr. Fuktutredning på förskolan Heden i Ljungbyhed

Barn- och utb.förv.
kommun.

Skolverket

Skolverket

Kommunförbundet
Skåne

Skolverket

Skolverket

Strålsäkerhetsmyndigheten
Gårdsrådet
Signatur justerare

Dnr 2013.613
Nya upptagningsområden för skolorna i Klippans

Dnr 2013.491
Ansökan från Svenska Naturbruksgymnasium AB om
godkännande som huvudman för nationellt godkänd
idrottsutbildning vid den fristående gymnasieskolan
Naturbruksgymnasium i Östra Ljungby - försättsblad
Dnr 2013.550
Information om bidrag att söka för ökad undervisningstid
för nyanlända elever
Dnr 2013.568
Kommuner i samverkan med skånska lärosäten avseende
skollagsstyrda verksamheter

Dnr 2012.857
Statsbidrag för matematikhandledare inom
Matematiklyftet 2013/14
Dnr 2013.564
Ansökan om nationellt godkänd idrottsutbildning
Dnr 2013.441
Information om trådlösa nätverk
Dnr 2013.299
Minnesanteckningar ”från politiker i soffan” 2013-04-16
Utdragsbestyrkande
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Open Heart

Skolverket

Dnr 2013.334
Beslut om statsbidrag för karriärstjänster bidragsåret 2013

Informationsärenden som finns tillgängliga på mötet och som kan skickas ut på
begäran:
Dnr 2013.491
Skolverket
Ansökan från Svenska Naturbruksgymnasium AB om
godkännande som huvudman för nationellt godkänd
idrottsutbildning vid den fristående gymnasieskolan
Naturbruksgymnasium i Östra Ljungby – alla bilagor
Barn- och utbildningsnämndens beslut
1. Noterar informationen.
____

Signatur justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 101
Kurser och konferenser
Ärendet
Barn- och utbildningsnämnden framförde 2013-03-18 önskemål om att bjuda in Axel
Danielsson till Klippan för att anordna kursen ”Politiker beslutar, tjänstemän
verkställer”.
Janeric Assarsson informerar att förvaltningen varit i kontakt med de andra
förvaltningarna och priset för att bjuda in Axel Danielsson kommer att landa på runt
1 000 kr per person. Janeric Assarsson kommer att föreslå till Axel Danielsson att
han kommer den 30 september eller 14 oktober för en heldagsutbildning.
Barn- och utbildningsnämndens beslut
1. Noterar informationen.
____

Signatur justerare

Utdragsbestyrkande

