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§ 28
Interimistisk avstängning på Naturbruksgymnasiet.
BUN 2012.0095.607

Ärendet
Rektor Staffan Broddesson har med stöd av Gymnasieförordningen 6 kap § 23
interimistiskt stängt av en elev från undervisningen på gymnasieskolan perioden
2012-02-09 till 2012-02-23.
Elev och vårdnadshavare inbjuds till nämndens sammanträde för att få möjlighet att
yttra sig i ärendet.

Beslutsunderlag
Utredning inför avstängning, Staffan Broddesson 2012-02-09.
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar:
Avstängningen fastställs i enlighet med rektors beslut.
___

Signatur justerare

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden

Sida

5 (27)

Sammanträdesdatum

2012-02-27

§ 29
Nationell idrottsutbildning (NIU) ridsport inom
naturbruksprogrammet djur- häst.
BUN 2012.0084.612

Ärendet
Naturbruksgymnasiet i Östra Ljungby har inkommit med en skrivelse till Barn- och
utbildningsnämnden då man har för avsikt att inför hösten 2013 erbjuda elever som
söker till Naturbruksgymnasiet, att kunna välja NIU ridsport. För att bli certifierade
som Nationell Idrottsutbildning i ridsport måste skolan uppfylla vissa kriterier:






Studieplaner, med minst 400 p idrott, enligt ämnesplaner som Skolverket
fastställt. Det finns totalt sju kurser inom ämnet Specialidrott, varje kurs ger
100 poäng och på NIU ges eleven möjlighet att läsa minst fyra kurser.
Minst tre träningar per vecka inom ramen för schemalagd skoltid. Läraren
skall vara anställd av skolan på minst halvtid och ha behörighet Svensk
Ridlärare II eller B-tränare. Träningen ska bedrivas på en väl utformad och
fungerande anläggning.
Skolan ska samverka med lokal förening, distriktsförbund och Svenska
Ridsportförbundet. Vid behov skall skolan kunna hjälpa till med anskaffning
av boende för eleven.
Eleven ska erbjudas möjlighet att träna i en klubb/miljö med elitinriktad
verksamhet utanför skoltid.

Målet med idrottsutbildningen är att eleven på sikt ska kunna nå nationell elit. För att
bli antagen ska eleven ha gjort godkända resultat på LB/LA- nivå eller 1.10-1.20 i
dressyr respektive hoppning, eller fälttävlan 1,00. Rektor på skolan anser att en sådan
utbildning huvudsakligen kommer att kunna rymmas inom Naturbruksgymnasiets
personal- och lokalresurser. Antalet utbildningsplatser beräknas bli sammanlagt 1215 stycken fördelade över tre årskurser.
Beslutsunderlag
Nationell Idrottsutbildning (NIU) ridsport inom Naturbruksprogrammet Djur – häst,
Staffan Broddesson Therese Thölix, Maria Hidestål, 2012-01-12.
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar:
Att godkänna att Naturbruksgymnasiet i Östra Ljungby skickar en ansökan till
Skolverket om starta en nationell idrottsutbildning (NIU) med inriktning ridsport
hösten 2013.
Paragrafen justeras omedelbart.
___
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§ 30
Årsredovisning 2011
BUN 2012.0039.600

Ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen har upprättat förslag till årsredovisning för år
2011, bilaga Bun § 30/11.
Beslutsunderlag
Årsredovisning 2011.
Bokslutsöversikt 2012-01-31, Delveen Ali.
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar:
Årsredovisning för år 2011 godkänns enligt bilaga Bun § 30/12.
___
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§ 31
Kompletteringsbudget 2012.
BUN 2012.0092.041

Ärendet
JanEric Assarsson informerar om arbetet med kompletteringsbudget och de
prioriterade områdena i den: modersmål, rektorsutbildningar och utökade
läkartimmar i elevhälsan.

Beslutsunderlag
Diskussionsunderlag gällande KB, investeringar samt budget 2013.
Underlag för ekonomiska beslut angående: undervisning i modersmål och svenska A,
Helen Dahlberg Viebke, 2012-02-06.
Ansökan om medel från kompletteringsbudgeten.

Beslut
Barn och utbildningsnämnden beslutar:
Notera informationen.
___
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§ 32
Organisation av gymnasieskolan hösten 2012.
BUN 2011.0311.612

Ärendet
Per Dahl informerar om antagningsstatistiken efter första ansökningen till
gymnasieprogrammen i Klippan hösten 2012, bilaga Bun § 32/12. Totalt har 284
elever sökt till Klippans gymnasieskola som förstahandssökande. En tredjedel av de
sökande är ännu inte är behöriga vårterminen 2012.
Beslutsunderlag
Antagningsstatistik för gymnasieprogram i Klippan 2012-02-16.
Beslut
Barn- och utbildningsförvaltningen beslutar:

Uppdra till förvaltningen att ta fram underlag till beslut till hur gymnasieskolan ska
organiseras hösten 2012 inför nämndens temamöte 2012-03-12.
___
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§ 33
Gymnasieskolans budget 2012.
BUN 2011.0352.612

Ärendet
Verksamhetschef Per Dahl informerar om att budgeten till stor del kommer att
påverkas av nämndens beslut om programutbudet på gymnasieskolan. Ytterligare en
faktor som påverkar gymnasieskolans budget är kraftigt förhöjda hyror.

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar:
Notera informationen.
___
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§ 34
Industriprogrammet -uppföljning av beslut 2011-09-26.
BUN 2011.0297.612

Ärendet
Rektor Mats Salomonsson på Åbyskolan har inkommit med skrivelse till Barn- och
utbildningsnämnden. I denna skriver han att det under hösten fattats beslut om att
inte ha något intag på Industriprogrammet inför läsåret 2012/2013, Bun § 126/11. I
tidigare tjänsteskrivelser har Mats Salomonsson beskrivit arbetsgången vad det gäller
verkställande av konsekvenser kring detta beslut. Dessa har också föredragits i
nämnden.
Lokalproblemet har varit en stor fråga under hösten. Lösningen på detta har resulterat
i att kvarvarande 23 elever har fortsatt att nyttja befintliga lokaler under vårterminen
2012. Mats Salomonsson skriver att det varit en rörig och svårförklarad ”resa” som
nog kanske varit nödvändig för att konstatera att det inte är så lätt att ersätta
yrkesspecifika lokaler. I befintligt beslut står industriprogrammet utan lokaler till
hösten och de 12 elever som då går i årskurs 3. Någon lösning på detta finns inte i
dagsläget
Mats Salomonsson ställer en fråga till nämnden om ett förtydligande gällande
nämndens beslut om Industriprogrammets framtid. Det finns inget beslut om att
programmet skall läggas ner, då nämnden beslutat ”Ej erbjuda industriprogrammet i
gymnasieskolans programutbud 2012”.
Mats Salomonsson ställer även en fråga om vad nämnden förväntar sig för underlag
för att fatta beslut om programmets framtid.
Yrkande
Socialdemokraterna yrkar i första hand att frågan om industriprogrammet bordlägges
till nämndsmötet 2012-03-12. Om detta yrkande inte bifalls yrkar
Socialdemokraterna att industriprogrammet erbjuds som program 2013/2014.

Beslutsunderlag
Skrivelse Mats Salomonsson 2012-02-14.
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar:
Bordlägga ärendet till nämndsmötet 2012-03-12.
___
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§ 35
Skrivelse till BUN om ökat anslag till körkortsutbildningen på
Tegelbruksskolan.
BUN 2011.0320.600

Ärendet
Eleverna på personbilsteknik inkom 2011-10-13 med en skrivelse till Barn- och
utbildningsnämnden och efterfrågade en höjning av bidraget till körkortsutbildningen
på fordonsprogrammet från 7500 kr till 10 000 kr. Ärendet återremitterades Bun §
197/11 av nämnden för vidare utredning.
Rektor på Tegelbruksskolan, Mattias Säflund har 2012-02-15 inkommit med en
skrivelse till Barn- och utbildningsnämnden angående att Tegelbruksskolan har blivit
beviljade möjligheten att bedriva trafikskola i egen regi vilket gör att skolan har
resurser för att utbilda personbilseleverna på skolan. Mattias Säflund skriver att
skolan har en möjlighet att bedriva teoriundervisningen i helgrupp, vilket
effektiviserar tiden. Personal, personbilar, utrustning och lokaler kan användas mer
rationellt med flera elever i utbildning. Eleverna kommer att ha bättre förutsättningar
att nå längre i sin körkortsutbildning genom att eleverna för samma kostnad för
skolan kan erbjudas mer undervisning.
Fördelarna med fler elever som uppnår körkortsbehörighet är främst att elevernas
anställningsbarhet ökar markant. För att kunna arbeta som mekaniker är det viktigt
att kunna provköra bilar för att ställa diagnos och kontrollera om fel åtgärdats. En
ökad andel elever som hinner ta ett körkort under sin utbildning underlättar
APU/APL verksamheten då fler elever kan ta sig till praktikplatser som inte är
belägna vid allmänna kommunikationer.
Skolans ansökan om att starta en trafikskola beviljades, 120209, av
Transportstyrelsen.

Beslutsunderlag
Skrivelse Mattias Säflund, 2012-02-15.
Beslut
Uppdra åt Tegelbruksskolan att körkortsutbilda eleverna på personbilsinriktningen
till motsvarande den kostnad som det befintliga bidraget utgör.
Godkänna Mattias Säflunds skrivelse såsom svar på brev från eleverna på
fordonsutbildningen.
___
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§ 36
Förslag på gemensamt antagningskansli i Nordvästra Skåne
BUN 2011.0377.612

Ärendet
Skåne Nordväst har 2011-11-25 författat ett förslag om att organisera ett gemensamt
antagningskansli för regionen. Nämnden har tidigare avvaktat ett beslut med hänsyn
till att kostnaderna beräknades bli högre än kommunens egna, Bun § 197/11. Skåne
Nordväst har under 2012 presenterat ett nytt kostnadsförslag vilket gör att Per Dahl
inkommit med förslag att till nämnden att ställa sig positiva till en gemensam
antagningsorganisation i Skåne Nordväst.
Beslutsunderlag
Framtida antagningsorganisation inom samverkansområdet Skåne Nordväst,
2011-11-25.
Förslag Per Dahl, 2012-02-15.

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar:
Ställa sig positiv till gemensam antagningsorganisation
Uppdra åt förvaltningen att utvärdera kostnader och organisation hösten 2014.
___
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§ 37
Lokaler för förskolan Hermelinen.
BUN 2011.0119.600

Ärendet
Skolchef JanEric Assarsson informerar om kostnaderna för samtliga moduler på
Antilopenskolan/ Hermelinen, bilaga Bun § 37/12. Ytterligare moduler (post 3,
bilaga) kan komma att behövas under tiden för renoveringen av Hermelinen för att
förskolebarn inte ska vistas på en byggarbetsplats. JanEric Assarsson kommer att
stämma av med arbetsgruppen för Hermelinen om personalen och föräldrarna
godkänner att modulen (post 1, bilaga) används under tiden för renovering.
Beslutsunderlag
Hyra moduler 2012-2013, Lennart Nordström 2012-02-14.

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar:
Notera informationen.
Nämnden begär uppföljning i ärendet så fort arbetsgruppen behandlat frågan.
___
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§ 38
Val av Roland Åkesson som adjungerad ledamot till Barn- och
utbildningsnämndens presidium.
BUN 2012.0110.001

Ärendet
Barn- och utbildningsnämnden fattade 2009-12-14, Bun § 183/09, 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. Nämndens ordförande Madeleine Atlas har sammanställt
en skrivelse till nämnden med yrkandet att:



Upphäva beslut taget i Barn- och utbildningsnämnden § 183/09 om att låta en
extra deltagare från oppositionen delta vid Barn- och utbildningsnämndens
presidiums möten.
Godkänna att nämndsledamot Roland Åkesson närvarar som adjungerad
ledamot vid presidiets möten till och med 2012-06-30.

Beslutsunderlag
Förslag angående presidiets mötesformer, Madeleine Atlas 2012-02-20.
Yrkande
Gunnel Johansson yrkar bifall till ordförandens förslag.
Socialdemokraterna yrkar att de mötesformer som gäller för presidiet ska bibehållas.
Beslutsgång
Ordförande ställer proposition på de båda förslagen och finner att nämnden beslutar
enligt ordförandes förslag.
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar:
Upphäva beslut taget i Barn- och utbildningsnämnden § 183/09 om att låta en extra
deltagare från oppositionen delta vid Barn- och utbildningsnämndens presidiums
möten.
Godkänna att nämndsledamot Roland Åkesson närvarar som adjungerad ledamot vid
presidiets möten till och med 2012-06-30.
Reservation
Socialdemokraterna lämnar en skriftlig reservation mot beslutet, bilaga Bun § 38/12.
___
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§ 39
Upphandling av särskoleskjutsar.
BUN 2012.0108.05

Ärendet
Skolskjutssamordnare Stefan Hermansson har inkommit med underlag för
upphandling av särskoleskjutsar, bilaga Bun § 39/12.
Beslutsunderlag
Upphandling av särskoleskjutsar, Stefan Hermansson, 2012-02-14.
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar:
Igångsätta upphandlingen samt anta kvalificeringskrav och utvärderingskriterier.
___
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§ 40
Revidering av delegation för elevhälsan.
BUN 2012.0109.002

Ärendet
Nämndsekreterare Charlotta Hasselberg redogör i ärendet om förslag på ändringar i
delegationsordningen för elevhälsan. På grund av omorganiseringar i elevhälsan
kommer verksamhetschef för elevhälsan att ta över ansvaret för elevhälsan på
gymnasieskolan vilket medför att förvaltningen föreslår ändringar i nämndens
delegationsordning.
Beslut

Delegat

Bedömning att en elev inte kan gå i gymnasieskola
på grund av utvecklingsstörning.
(utbildning påbörjad före 1 juli 2011)
SkolL 6 kap §§ 7-8.

Verksamhetschefen
elevhälsa.

Beslut om typ av program för elev
på gymnasiesärskola.
SkolL 6 kap § 9
(utbildning påbörjad före 1 juli 2011)

Rektor

Prövning och beslut om att en elev är behörig
till gymnasiesärskola.
elevhälsa
(utbildning påbörjad efter 1 juli 2011).
SkolL 18 kap § 8.

Verksamhetschef

Beslut om typ av program för elev på
gymnasiesärskola.
(utbildning påbörjad före 1 juli 2011)
SkolL 18 kap § 9.

Rektor

Meddelande till hemkommunen då elev från
annan kommun börjar eller slutar vid
gymnasiesärskola i Klippans kommun.
(utbildning påbörjad efter 1 juli 2011).
SkolL 18 kap § 10.

Verksamhetschef
elevhälsan

Utskrivning av elev i gymnasiesärskola
(utbildning påbörjad före 1 juli 2011)

Verksamhetschef för
elevhälsan

Utskrivning av elev i gymnasiesärskola Verksamhetschef
(utbildning påbörjad efter 1 juli 2011)
elevhälsan
Signatur justerare
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Beslutsunderlag
Justering av delegationsordning som följd av förändringar av organisationen för
elevhälsan, JanEric Assarsson, 2012-02-13.
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar:
Överlåta rätten att fatta beslut på delegation enligt förslag i skrivelse.
___
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§ 41
Vädjan om sponsring för resa till Sri Lanka för att arbeta med
biståndsprojekt för Sri Lankas landmineoffer.
BUN 2012.0098.600

Ärendet
Mats Westling, lärare på Nya Snyggatorpsskolan och ordförande i Nya
Snyggatorpsskolans biståndsförening och Elevstyrelsen på Nya Snyggatorpsskolan
har 2012-02-07 inkommit med en vädjan om sponsring till en resa för två personer
till Sri Lanka. Resan är en del av ett projekt som Nya Snyggatorpsskolan tillsammans
med Åbyskolan bedriver för att samla in pengar till förmån för personer som skadats
av landminor på Sri Lanka. Det begärda beloppet uppgår till 15 000 kr.
Barn- och utbildningsnämndens presidium har författat ett förslag till svar från
nämnden. I detta skriver presidiet: ”Att nämnden vill uttrycka sin uppskattning och
stöd för ett projekt som visar både på initiativförmåga och empati. Dock finner
nämnden att projektets mål, även om det är lovvärt, ligger utanför nämndens
verksamhet.”
Beslutsunderlag
Vädjan till sponsring av resa för biståndsprojekt för Sri Lankas landmineoffer, Mats
Westling 2012-02-07.
Förslag på svar till Mats Westling, Barn- och utbildningsnämndens presidium 201202-20.

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar:
Avslå ansökan om 15 000 kr för resa till Sri Lanka.
___
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§ 42
Uppföljning av delegationsbeslut hösten 2011.
BUN 2012.0091.002

Ärendet
Nämndsekreterare Charlotta Hasselberg har som en del av nämndens kontrollarbete
sammanställt en rapport över uppföljning av beslut fattade på delegation i
förvaltningen.
Rapportens slutsatser:
Klippans rektorer har vana av att arbeta med delegationsbeslut. Bristande
inrapportering kan huvudsakligen kopplas till tre orsaker:


Rektorerna/förskolecheferna ”äger” inte delegationsförteckningen och har
inte varit delaktiga i framtagandet av denna, förutom att de fått den för att
läsa och tycka till om innan delegationsförteckningens antagande. Önskemål
har uttryckts, särskilt från gymnasieskolan att vara delaktiga i framtagandet
av denna. Att just gymnasieskolan är speciellt intresserad är inte heller
särskilt konstigt eftersom den under en övergångsperiod till GY11 har en
särskilt omfattande delegationsordning på grund av dubbel lagstiftning.



Otydlig information från förvaltningen om rutin för inrapportering och
behovet av att rapportera in beslut fattade på delegation. Nämndsekreteraren
(ut.) i BUF har träffat förskolecheferna för att informera och diskutera
delegation. På grund av de organisatoriska förändringarna i förvaltningen
under hösten har viss information, såsom den om delegation fått avvakta till
våren för att rektorer och förskolechefer inte ska drunkna i all information.



Oklara rutiner för inrapportering, särskilt gällande personaldelegation. Ett
flertal av de frågor som rektorer/ förskolechefer har gäller
personaldelegationen och vad som gäller för inrapportering av denna. Det är
därför tydligt att barn- och utbildningsförvaltningen även bör ta med
personaldelegationen vid informationstillfällena, även om en eventuell
revidering av denna bör göras av personalkontoret.

Kommande åtgärder kommer att göras i Barn- och utbildningsförvaltningen
angående förbättring av delegationsrutiner:



Signatur justerare

I samarbete med kanslienheten och it-enheten har en e-tjänst arbetats fram
som snart är redo att tas i bruk. Denna är tänkt att underlätta inrapportering av
delegationsbeslut.
Diskussion kring delegationsordningens utformande kommer att äga rum i
rektorsgruppen för frivilliga skolformer. En ny revidering är aktuell, bland
annat på grund av att en ny förordning för vuxenutbildningen träder i kraft i
Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
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juli 2012 samt att vi alla har haft möjlighet att utvärdera den nu gällande
delegationsordningen för den nya skollagen under hösten 2011..
Informationsmöten i varje rektors- och förskolegrupp kommer att äga rum
under våren.
Rutin för inrapportering av utredningar om kränkande behandling kommer att
ses över och eventuellt revideras.

Beslutsunderlag
Uppföljning av användande av delegationsordning på Barn- och
utbildningsförvaltningen i Klippans kommun hösten 2011, Charlotta Hasselberg
2012-01-23.
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar:
Godkänna rapporten och åtgärderna i ”Uppföljning av användande av
delegationsordning på barn- och utbildningsförvaltningen i Klippans kommun hösten
2011”.
___

Signatur justerare
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§ 43
Information om PeterSvenskolan i Klippans kommun.
BUN 2011.0042.600

Ärendet
Ingen information har tillkommit i ärendet.
___

Signatur justerare
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§ 44
Arbetsmiljö 2012.
BUN 2012.0025.600

Ärendet
Ingen information har rapporterats in angående arbetsmiljö.
___

Signatur justerare
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§ 45
Elevärenden
Ärendet
Nämndsekreterare Charlotta Hasselberg informerar om följande elevärenden:

Barn- och elevombudet
Snyggatorpsskolan.

Dnr 2011.167-4
Beslut angående anmälan om kränkande behandling på

Dnr 2012.97-1
Barn- och elevombudsmannen
Anmälan om kränkande behandling på
Vuxenutbildningen.
___

Signatur justerare
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§ 46
Delegationsärenden
Ärendet
Enligt gällande delegationsordning anmäles följande beslut fattade på barn- och
utbildningsnämndens uppdrag:

Beslut
2012-01-31

Beslut att utse beslutsattestanter

Skolchef

2012-02-14

Beslut om avslag på ansökan om ersättning för
skolskjuts. Dnr 2012.106-1
Skolskjutssamordnare

2012-02-16

Beslut om avslag på ansökan om ersättning för
skolskjuts. Dnr 2012.26-1
Skolchef

Redovisade anställningar till Kommunstyrelsen
Beslut fattade av förskolechef på Täppans förskola:
2011-09-12
2011-12-20
2012-01-04
2012-01-19
2012-01-24
2012-01-30

Barnskötare,Täppans förskola 20110912-20111231
Barnskötare, Täppans förskola 20120101-20120630
Assistent Täppans förskola 20120101-20120630
Förskolelärare Täppans förskola 20120201-20130131
Barnskötare Täppans förskola 20120201-20120630
barnskötare Täppans förskola 20120201-20120630

Beslut fattade av rektor på Vedby/Bofinken:
2011-11-07
2011-12-06
2011-12-19
2011-12-19
2012-01-04
2012-01-04
2012-01-13
2012-01-24
2012-01-31
2012-02-02
Nejlikan/Linnea, tillsv.
2012-02-06

Musiklärare Vedby/Bofinken Tillsv.
Vik tidigarelärare, Vedby, 20111225-20120619
Vik elevass., Bofinken, 20120101-20120619
Idrottslärare Bofinken 20120123-20120619
Elevass. 20120110-20120612
Tidigarelärare Vedby, 20120109-20120619
Vik. Ass Bofinken, 20120101-20120612
Kurator Bofinken tillsv.
Resurspedagog 20120130-20120619

Rektor Ljungbyhedsskolan

___

Signatur justerare
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§ 47
Informationsärenden
Ärendet
Följande informationsärenden har rapporterats till nämnden:
Dnr 2007.76-10
Kommunstyrelsen- § 8 Utvärdering av vårdnadsbidrag.
Dnr 2010.34-7
Kommunstyrelsen -§ 15 Motion om fritidsaktivitet för barn och ungdomar med
funktionsnedsättning.
Dnr 2011.19-3
Gith Persson- Minnesanteckningar från verksamhetsbesök på Hedens och
Värdshusets förskolor 2011-11-29.
Dnr 2011.124-3
Kommunstyrelsen - § 6 Utvärdering Ungdomsprojekt sommaren 2011.
Dnr 2011.243-3
Kommunstyrelsen - § 19 Etablering av regional plattform för validering.
Dnr 2012.23-2
Kommunstyrelsen - § 14 Etappindelning renovering Snyggatorpsskolan.
Dnr 2012-61-2
Nils- Olof Johansson, Tommy Cedervall -Beslut om ekonomiska resurser till
gymnasieskolan.
Dnr 2012.61-3
Madeleine Atlas -Svar på skrivelse –Beslut om ekonomiska resurser till
gymnasieskolan.
Dnr 2012.68-1
Helena Wiberg, personal -Skrivelse angående förändringar i elevhälsan.
Dnr 2012.68-2
Per Dahl – Svar på skrivelse angående förändringar i elevhälsan.
Dnr 2012.77-1
Lena Landin FUB – Skrivelse till BUN angående träningsskolan.
Dnr 2012.78-1
Skolverket- Ny rapport om kommunledningarnas ansvar för skolorna.
Dnr 2012-99-1
Kultur- och fritidsnämndens presidium - § 19 Hälsoläget bland elever i kommunens
grundskolor.
Anita Broddesson - Sammanfattning av resultat från elevenkät skolluncher 2012-0126.
Program för besök från Nyköping Danmark.
Pia Dahl – En gemensam Elevhälsa i Klippans kommun.
Signatur justerare
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Incidenter anmälda till arbetsmiljöverket till och med januari 2011.
Datum för verksamhetsbesök våren 2012.
Informationsärenden som finns tillgängliga på nämndsmötet och som kan skickas ut
på begäran:
Dnr 2011.86-2
Rapport om naturvetenskaps- och teknikutvecklare i den svenska skolan.
Dnr 2011.385-3
Socialstyrelsen -Beslut angående Lex Maria –anmälan angående driftsstörning i
datajournalsystem.
Dnr 2012.75-1
Söderåsens Miljöförbund -Avgift för handläggning, Klagomål på inomhusmiljön
Hermelinens förskola.
Dnr 2012.87-1
Kommunala handikapprådet – Sammanträdesprotokoll 2011-12-14
Anita Broddesson - Full rapport av elevenkät kring skolluncher i Klippans kommun.
AK-konsult Indoor Air -Statusbesiktning, Förskolan Hermelinen 2010-06-01.
___
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§ 48
Kurser och konferenser
Beslut
Olle Nilsson bereds plats att delta på ”Effektivare sammanträden i praktiken.
Presidiernas roll, ansvar och befogenheter.” 2012-01-23.
___
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