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§ 166
Elevärende
BUN 2014.1210.606

Ärendet
Rektor Åbyskolan Staffan Broddesson informerar Barn- och utbildningsnämnden om
elevärende gällande avstängning av elev.
Beslutsunderlag
Rektor Staffan Broddessons skrivelse, 2014-11-11
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Fastställer rektor Staffan Broddessons beslut om avstängning.
_____
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Sammanträdesdatum

2014-11-24

§ 167
Kvalitetsarbete
BUN 2014.0538.610

Ärendet
Specialpedagog Lill Persson informerar om analyser som Nya Snyggatorpsskolan
genomför gällande läsförståelse, ordförståelse och diktamen. Hon lyfter att eleverna
generellt sätt försämrat sina resultat från årskurs 7 till årskurs 9, men att denna
försämring har minskat från lå 12/13 till lå 13/14. Specialpedagog Lill Persson
förklarar förbättringen med införandet av Lgr11, större fokus på läsförståelse i
samtliga ämnen samt att skolbiblioteket är bemannat i större utsträckning än tidigare.
Förstelärare (Ma/No) Niloofar Mehrali informerar om hur elevers intresse av Noämnen har påverkats av ombyggnaden av No-salarna på Nya Snyggatorpsskolan.
Förstelärare Niloofar Mehrali menar att No-ämnena har fått högre status och att
elevers intresse har ökat. Eleverna upplever att det känns som om de i större
utsträckning arbetar på ett vetenskapligt och professionellt sätt sedan alla salar fick
fasta labbplatser och anpassad utrustning.
Ordförande Tommy Cedervall (FP) lyfter de lokala elevhälsoplanerna.
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Noterar informationen.
_____
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§ 168
Arbetsmiljö 2014
BUN 2014.0269.62

Ärendet
Nämndsekreterare Lina Strömblad har gjort en sammanställning av incidentrapporter
anmälda i Sysarb från 1 oktober till 31 oktober 2014.
Nämndsekreterare Lina Strömblad presenterar även information kring utvalda
incidenter rapporterade i Sysarb under oktober månad.
Helena Dådring (M) yrkar på att Barn- och utbildningsnämnden uppdrar åt Barn- och
utbildningsförvaltningen att vidareutbilda skolpersonal i arbetsmiljöarbete och
incidentrapportering.
Beslutsunderlag
Sammanställning av incidentrapporter för barn och elev samt personal, oktober 2014,
bilaga Bun § 168/14.
Barn- och utbildningsnämndens beslut
1. Uppdrar åt Barn- och utbildningsförvaltningen att vidareutbilda skolpersonal i
arbetsmiljöarbete och incidentrapportering.
2. Noterar informationen.
_____
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§ 169
Ekonomisk månadsuppföljning 2014
BUN 2014.0276.040

Ärendet
Tillförordnad skolchef Mattias Säflund presenterar nämndens månadsuppföljning
och pekar på ett förväntat budgetöverskott om ca 1 000 000 kronor.
Beslutsunderlag
Förvaltningsekonom Anja Grönvalls månadsuppföljning, 2014-11-10, bilaga Bun §
169/14.
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Godkänner förvaltningsekonom Anja Grönvalls månadsuppföljning, 2014-11-10
enligt bilaga Bun § 169/14.
_____
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§ 170
Peng 2015
BUN 2014.1307.041

Ärendet
Tillförordnad skolchef Mattias Säflund informerar om och förtydligar pengberäkning
för respektive verksamhet samt lyfter hänsynen till förändringar i volymer.
Beslutsunderlag
Förvaltningsekonom Anja Grönvalls pengberäkning, 2014-11-21, bilaga Bun §
170:1/14
Barn- och utbildningsnämndens beslut
1. Godkänner Peng 2015 för de olika verksamhetsområdena enligt
förvaltningsekonom Anja Grönvalls beräkning 2014-11-21, bilaga Bun §
170:1/14.
2. Godkänner Peng 2015 för Grundsärskolan till 270 000 kronor och för
Träningsskolan till 337 000 kronor enligt förvaltningsekonom Anja Grönvalls
beräkning 2014-11-21, bilaga Bun § 170:2/14.
_____
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§ 171
Internbudget 2015
BUN 2014.0115.041

Ärendet
Tillförordnad skolchef Mattias Säflund informerar om att Barn- och
utbildningsförvaltningen har utarbetat förslag till Internbudget 2015, bilaga Bun §
171:1/14.
Mattias Säflund informerar om att de fackliga organisationerna godkänt Barn- och
utbildningsnämndens förslag till Internbudget 2015, innehållande beräkning av Peng
2015, med synpunkten att tiden för förberedelse inför beslut varit alltför kort.
Mattias Säflund gör nämnden uppmärksam på att de borttagna OH-kostnaderna
medför att beloppen från föregående år kan vara svåra att jämföra med, för
nästkommande år, föreslagna belopp.
Ordförande Tommy Cedervall (FP) tydliggör för nämnden att budgeten är
underbalanserad och förutsätter kompensation i Kompletteringsbudget 1 gällande
ökade kostnader för kost, städ och hyra (1 850 000 kronor) samt minskade volymer
inom Särskolan (1 700 000 kronor), vilket ger en totalsumma om 3 550 000 kronor.
Beslutsunderlag
Förvaltningsekonom Anja Grönvalls Internbudget, 2014-11-10, bilaga Bun §
171:1/14
Förvaltningsekonom Anja Grönvalls Budgetförslag, 2014-11-20, bilaga Bun §
171:2/14
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Gokänner Internbudget 2015 för de olika verksamhetsområdena enligt
förvaltningsekonom Anja Grönvalls beräkning 2014-11-10, bilaga Bun § 171:1/14.
_____
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§ 172
Ansökan om statsbidrag för yrkesförare inom gymnasial
vuxenutbildning
BUN 2014.1223.047

Ärendet
Skolverket har initierat en ansökan om yrkesförarutbildning inom kommunal
vuxenutbildning 2015. Under förutsättning att regeringen beslutar i december i
enlighet med förslaget kan kommunerna utöver ordinarie verksamhet inom
kommunal vuxenutbildning och vuxenutbildning för utvecklingsstörda ansöka om
statsbidrag för att bedriva yrkesförarutbildning.
De utbildningar som föreslås är yrkesförare persontransporter och yrkesförare
godstransporter. Utbildningarna ska planeras i samråd med Arbetsförmedlingen och
med branschföreträdare. Av ansökan ska framgår vilket behov det finns av
utbildningarna.
Av ansökan framgår vilka kurser som ansökan avser och hur planeringsarbetet har
bedrivits.
Ansökan avser 16 platser inom persontransporter och 20 inom godstransporter.
Beslutsunderlag
Rektor Matts Skoogs ansökan om statsbidrag för yrkesförare inom gymnasial
vuxenutbildning, 2014-11-13
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Godkänner rektor Matts Skoogs ansökan om statsbidrag för yrkesförare inom
gymnasial vuxenutbildning för år 2015.
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§ 173
Enskild annan pedagogisk omsorg
BUN 2014.0793.634

Ärendet
Kommunal dagbarnvårdare Christel Hjalmarsson ansöker 2014-07-11 om att starta
enskild annan pedagogik omsorg. Verksamhetschef Anneli P Dalberg tar fram
tillämpningsregler och förslag till Peng. Barn- och utbildningsnämnden antar
tillämpningsreglerna och godkänner Peng vid möte 2014-09-29. Dagbarnvårdare
Christel Hjalmarsson uppmanas att inkomma med en ansökan om att få starta enskild
annan pedagogisk omsorg. Ansökan inkommer till Barn- och
utbildningsförvaltningen 2014-11-23.
Beslutsunderlag
Dagbarnvårdare Christel Hjalmarssons ansökan om enskild annan pedagogisk
omsorg, 2014-11-23, bilaga Bun § 173/14
Barn- och utbildningsnämndens beslut
1. Godkänner Christel Hjalmarssons ansökan om enskild annan pedagogisk omsorg
under förutsättning att godkända intyg inlämnas.
2. Godkänner underlag för ansökan om enskild annan pedagogisk omsorg.
3. Delegerar till verksamhetschef för förskola att besluta, utifrån inkomna
ansökningar, om att godkänna start av enskild annan pedagogisk omsorg.
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§ 174
Kö till barnomsorg
BUN 2014.0970.631

Ärendet
Verksamhetschef Anneli P Dalberg informerar om kö till förskola och om olika
lösningar för att minska antalet barn i kö. Anneli P Dalberg berättar om dels en
tillfällig lösning på Antilopenskolan dels en permanent lösning med modul på
Förskolan Täppan.
Yrkande
Gunnel Johansson (C) yrkar på att Barn- och utbildningsnämnden återremitterar
förslag till beslut om att lokalisera förskoleplatser på Förskolan Täppans gård.
Ordförande Tommy Cedervall (FP) yrkar avslag på Gunnel Johanssons (C) yrkande
om återremiss.
Ordförande Tommy Cedervall (FP) ställer förslagen mot varandra och finner att
Barn- och utbildningsnämnden bifallit Tommy Cedervalls (FP) avslag på Gunnel
Johanssons (C) yttrande om att återremittera ärendet till Barn- och
utbildningsförvaltningen.
Beslutsunderlag
Handläggare Ingalill-Sjögrens sammanställning, 2014-11-14, bilaga Bun §174:1/14
Barn- och utbildningsnämndens skrivelse till Kommunstyrelsen, 2014-11-24, bilaga
Bun § 174:2/14
Reservation
Gunnel Johansson (C) reserverar sig mot Barn- och utbildningsnämndens beslut
gällande moduler på Förskolan Täppan.
Barn- och utbildningsnämndens beslut
1..Godkänner en tillfällig lösning med förskoleverksamhet på Antilopenskolan.
2. Uppdrar åt verksamhetschef Anneli P Dalberg att fortsätta söka efter alternativ på
lokaler.
3. Godkänner förslaget gällande moduler på Förskolan Täppan för att tillse behovet
av förskoleplatser snarast möjligt.
4. Föreslår Kommunstyrelsen att besluta om finansiering att rymmas inom
Kompletteringsbudget 1.
5. Föreslår Kommunstyrelsen att uppdra åt Tekniska förvaltningen att snarast
upphandla moduler med etablering på Förskolan Täppans gård.

Signatur justerare
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§ 175
Asylsökande till Klippans kommun
BUN 2014.0870.610

Ärendet
Ingen ny information presenteras vid mötet.
Beslutsunderlag
Aktuellt om ensamkommande barn och ungdomar
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Noterar informationen.
_____

Signatur justerare

Utdragsbestyrkande

Sida

12 (25)

PROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden

Sida

13 (25)

Sammanträdesdatum
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§ 176
Aktivitetsansvar för unga
BUN 2014.1186.612

Ärendet
Tillförordnad skolchef Mattias Säflund informerar om Klippans kommuns
”Aktivitetsansvar för unga”. Detta ansvar innefattar ungdomar (äldre än 15 år men
yngre än 20 år) som inte inlett någon gymnasieutbildning, ungdomar som avbrutit sin
gymnasieutbildning, ungdomar som slutfört sin gymnasieutbildning utan godkända
resultat samt ungdomar utan sysselsättning. Aktivitetsansvaret för unga är ett
kommunövergripande ansvar och kräver samverkan inom kommunala förvaltningar
och ett flertal lokala aktörer. Intresse från närliggande kommuner finns kring
samverkan.
Gunnel Johansson (C) uppmanar tillträdande ordförande i Barn- och
utbildningsnämnden att undersöka möjligheten att starta FINSAM-projekt i Klippans
kommun.
Tillförordnad skolchef Mattias Säflund informerar om att Klippans kommun idag har
drygt 100 st ungdomar registrerade i målgruppen med okänd sysselsättning. Det
uppskattade behovet för att organisera arbetet med Aktivitetsansvar för unga
motsvarar mellan en (1) och två (2) heltidstjänster.
Beslutsunderlag
Verksamhetschef Mattias Säflunds redovisning, 2014-11-13, bilaga Bun § 176/14
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Noterar informationen.
_____
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§ 177
Servicegarantier 2010
BUN 2009.0136.600

Ärendet
En servicegaranti definieras av Klippans kommun som en viss servicetjänst som
tillhandahålls/utförs av kommunen. En servicegaranti innehåller även en servicenivå
på vad medborgaren kan förvänta sig av kommunen.
Barn- och utbildningsnämnden beslutade 2010-09-28 att godkänna förslag gällande
servicegarantier.
Utvecklingsstrateg Anders Ebbesson har gett Barn- och utbildningsnämnden i
uppdrag att se över sina service garantier, ev ta bort dem från och med årsskiftet
2014/2015.
Förslag till beslut:
Ta bort Barn- och utbildningsnämndens servicegarantier från och med 2015-01-01
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag Barn- och utbildningsnämnden, 2010-09-28 § 119
Ordförande Tommy Cedervalls (FP) skrivelse 2014-11-12
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Tar bort Barn- och utbildningsnämndens servicegarantier från och med 2015-01-01.
_____
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§ 178
Räddningstjänsten Söderåsens handlingsprogram
BUN 2014.1143.170

Ärendet
Räddningsnämnden i Klippans och Åstorps kommuner har på uppdrag av
kommunstyrelsen tagit fram ett förslag på nytt handlingsprogram enligt lag
(2003:778) om skydd mot olyckor.
Enligt räddningsnämndens beslut 2014-10-21 remitteras detta handlingsprogram till
bl. a Barn- och utbildningsnämnden som ges i uppdrag att inkomma med synpunkter
senast 2014-11-24.
Förslag till beslut:
Svara Räddningstjänsten Söderåsen att Barn- och utbildningsnämnden inte har några
synpunkter på nytt handlingsprogram
Beslutsunderlag
Räddningstjänsten Söderåsens handlingsprogram för skydd mot olyckor Klippans
och Åstorps kommuner, 2014-10-22
Ordförande Tommy Cedervalls (FP) skrivelse, 2014-11-12
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Svarar Räddningstjänsten Söderåsen att Barn- och utbildningsnämnden inte har
några synpunkter på nytt handlingsprogram.
_____
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§ 179
Miljöprogram för Klippans kommun 2020
BUN 2013.0137.430

Ärendet
Miljöprogram för Klippans kommun 2020 är ett styrdokument som säkerställer att
Klippans kommun är en ekologiskt hållbar kommun som är attraktiv att bo och verka
i. Programmet ska fungera som beslutsunderlag i det lokala miljöarbetet och i
översikts- och detaljplanesammanhang.
Kommunfullmäktige beslutade 2013-01-29 § 2 att ”Respektive nämnd får i uppdrag
att besluta om handlingsplan utifrån miljöprogrammet. Handlingsplanen ska
redovisas till Kommunstyrelsen.”.
Kommunfullmäktige uppmanar Barn- och utbildningsnämnden att
revidera/prolongera handlingsplan utifrån kommunstyrelsens uppföljning.
Förslag till beslut:
Prolongera Barn- och utbildningsnämndens handlingsplan-miljö,
2014-08-05
Beslutsunderlag
Barn- och utbildningsnämndens handlingsplan-miljö, 2014-08-05, bilaga Bun §
179/14
Kommunstyrelsens uppföljning –miljöprogrammet, 2014-08-20
Ordförande Tommy Cedervalls (FP) skrivelse, 2014-11-12
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Prolongerar Barn- och utbildningsnämndens handlingsplan-miljö,
2014-08-05, enligt bilag Bun § 179/14.
_____

Signatur justerare

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden

Sida

17 (25)

Sammanträdesdatum

2014-11-24

§ 180
Gymnasiesamverkan I Skåne och västra Blekinge - val av politisk
representation till styrgruppen
BUN 2014.1180.000

Ärendet
Sedan 2002 finns en styrgrupp för vuxenutbildningssamverkan i Skåne. Varje
kommun/kommunalförbund har möjlighet att utse en ledamot i styrgruppen. Till
styrgruppen finns knuten en förvaltningschefsgrupp med representation från samtliga
skånska kommuner/kommunalförbund samt kommunerna i Blekinge förutom
Karlskrona.
Vi samverkar idag mellan kommunerna genom avtal kring fritt sök till gymnasiet och
avtal om gemensam beräkningsgrund för interkommunal ersättning. Vi har också
gemensamma system för antagning, interkommunal ersättning samt
gymnasievalsinformation. Styrgruppen kan ge vägledning och stöd åt
verksamheterna och utrymme för diskussioner kring utvecklingsfrågor viktiga för
kommunerna.
Barn- och utbildningsförvaltningen uppmanas meddela om representationen i
styrgruppen önskar förändras.
Beslutsunderlag
Kommunförbundet Skånes anmälningsunderlag, 2014-10-24
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Utser Barn- och utbildningsnämndens nya ordförande att samverka i styrgrupp.
_____
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§ 181
Vuxenutbildningssamverkan I Skåne - val av politisk representation till
styrgruppen
BUN 2014.1181.000

Ärendet
Sedan 2009 finns en styrgrupp för vuxenutbildningssamverkan i Skåne. Varje
kommun/kommunalförbund har möjlighet att utse en ledamot i styrgruppen. Till
styrgruppen finns knuten en tjänstemannagrupp med representation från samtliga
skånska kommuner/kommunalförbund med kommunal vuxenutbildning.
Samverkan sker idag mellan kommunerna och grupper av kommuner inom den
kommunala vuxenutbildningen, t.ex. yrkesutbildning för vuxna, utvecklingen av den
kommunala vuxenutbildningen i allmänhet, valideringsfrågor, upphandlingar, och
avtal samt information och marknadsföring m.m. Styrgruppen kan ge vägledning och
stöd åt verksamheterna och utrymme för diskussioner kring utvecklingsfrågor viktiga
för kommunerna.
Beslutsunderlag
Kommunförbundet Skånes anmälningsunderlag, 2014-10-24
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Utser Barn- och utbildningsnämndens nya ordförande att samverka i styrgrupp.
_____
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§ 182
Delegationsärenden 2014
BUN 2014.0270.002

Ärendet
Enligt gällande delegationsordning har följande beslut fattats på barn- och
utbildningsnämndens uppdrag:
2014-10-07 Dnr 2014.1000
Ansökan om placering på
Internationella skolan (grundskola)
-beviljats

Verksamhetschef elevhälsa

2014-10-14 Dnr 2014.1105
Tillfälligt förordnande av skolchef

Skolchef

2014-10-14 Dnr 2014.1006
Tillfälligt förordnande av skolchef

Skolchef

2014-10-22 Dnr 2014.1000
Ansökan om placering på
Internationella skolan (förskola
-beviljats

Verksamhetschef elevhälsa

Redovisade anställningar till Kommunstyrelsen/ Barn- och utbildningsnämnden:
2014-10-01 – 2014-10-31 Personalärenden enligt gällande delegationsordning
antagen av Barn- och utbildningsnämnden samt
Kommunstyrelsen. Delegationsprotokoll nr 10:14-1
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Noterar informationen.
_____

Signatur justerare

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
Sammanträdesdatum

2014-11-24

§ 183
Elevärenden 2014
BUN 2014.0271.62

Ärendet
Följande elevärenden har anmälts till Barn- och utbildningsnämnden:

Barn- och elevombudsmannen

Skolinspektionen

Barn- och utbildningsförvaltningen

Skolinspektionen

Skolinspektionen

Barn- och utbildningsförvaltningen

Signatur justerare

Dnr 2014.0699
Klippans kommun ombeds yttra sig senast den 23
januari 2015 till Barn- och elevombudsmannen
gällande ”Anmälan om kränkande behandling vid
Tegelbruksskolan”, angående vidtagna åtgärder för
att möta skollagens krav att motverka kränkande
behandling.
Dnr 2014.0755
Klippans kommun får för kännedom information
om att anmälaren har inkommit med synpunkter på
huvudmannens yttrande gällande ”Anmälan av
skola Ventilen –Resurs AST i Klippans kommun”.
Klippans kommun ges möjlighet att senast den 16
oktober bemöta anmälarens synpunkter.
Dnr 2014.0755
Klippans kommuns yttrande till Skolinspektionen
gällande ”Anmälan av skola Ventilen –Resurs AST
i Klippans kommun”.
Dnr 2014.0755
Klippans kommun ombeds komplettera uppgifter
senast den 10 november till Skolinspektionen
gällande ”Anmälan om skolsituation för en elev vid
Ventilen/Ljungbyhesskolan i Klippans kommun”.
Dnr 2014.1020
Klippans kommun ombeds yttra sig senast den 29
oktober till Skolinspektionen gällande ”Anmälan
om skolsituationen för grundskoleelev vid
Antilopenskolan i Klippans kommun”
Dnr 2014.1020
Klippans kommuns yttrande till Skolinspektionen
gällande ”Anmälan om skolsituation för
grundskoleelev vid Antilopenskolan i Klippans
kommun”.
Utdragsbestyrkande

Sida

20 (25)

PROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
Sammanträdesdatum

2014-11-24

Barn- och elevombudsmannen

Skolinspektionen

Barn- och elevombudsmannen

Dnr 2014.1140
Klippans kommun ombeds yttra sig senast den 4
november till Barn- och elevombudsmannen
gällande ”Anmälan om kränkande behandling vid
undervisningsgruppen Ventilen, hemskola
Snyggatorpsskolan, Klippans kommun”.”

Dnr 2014.1140
Klippans kommun ombeds yttra sig senast den 5
november till Skolinspektionen gällande ”Anmälan
om rättan till särskilt stöd för en elev vid
Ventilen/Snyggatorpsskolan i Klippans kommun”.”
Dnr 2014.1165
Klippans kommun ombeds yttra sig senast den 12
november till Barn- och
elevombudsmannen gällande ”Anmälan om
kränkande behandling vid Antilopenskolan,
Klippans kommun”.

Barn- och utbildningsnämndens beslut
Noterar informationen.
_____

Signatur justerare

Utdragsbestyrkande

Sida

21 (25)

PROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
Sammanträdesdatum

2014-11-24

§ 184
Informationsärenden 2014
BUN 2014.0272.600

Ärendet
Följande informationsärenden har rapporterats till Barn- och
utbildningsnämnden:

1. Kommunstyrelsen

Dnr 2014.1179
Reglemente för Intern kontroll

2. Ekonomikontoret

Dnr 2014.1171
Definition av uttrycket PROGNOS

3. Barn- och utbildnings
förvaltningen
4. Plan- och byggkontoret

Dnr 2014.1120
Detaljplan

5. Plan- och byggkontoret

Dnr 2014.1121
Detaljplan

6. Förvaltningsrätten i
Malmö
7. Barn- och utbildnings
förvaltningen
8. Sveriges kommuner och
landsting

Dnr 2014.1013
Överklagan
Dnr 2014.0165
Reviderad beslutsattestlista
Dnr 2014.1182
Budgetpropositionen för 2015

9. Mattias Säflund

Dnr 2014.1214
Rapport om antagning till gymnasieskolan 14/15

10. Arbetsmiljöverket

Dnr 2014.0960
Resultatet av inspektionen

11. Lars Boije

Signatur justerare

Dnr 2014.1172
Tillfälligt förordnande av skolskjutssamordnare

Dnr 2014.1190
Redovisning av svar på inkommen förfrågan
gällande tilläggsbelopp

Utdragsbestyrkande

Sida

22 (25)

PROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
Sammanträdesdatum

2014-11-24

Informationsärenden som fanns tillgängliga på mötet och som kan skickas ut på
begäran:

1. Vedby skola

Dnr 2014.1174
Lokal elevhälsoplan Vedby skola

2. Pilagårdsskolan

Dnr 2014.1174
Lokal elevhälsoplan Pilagårdsskolan

3. Bofinkenskolan

Dnr 2014.1174
Lokal elevhälsoplan Bofinkenskolan

4. Antilopenskolan

Dnr 2014.1174
Lokal elevhälsoplan Antilopenskolan

5. Ljungbyhedsskolan

Dnr 2014.1174
Lokal elevhälsoplan Ljungbyhedsskolan

6. Särskolan

Dnr 2014.1174
Lokal elevhälsoplan Särskolan

Dnr 2014.1174
7. Nya Snyggatorpsskolan Lokal elevhälsoplan Nya Snyggatorpsskolan

8. Frivilliga skolformer

Dnr 2014.1174
Lokal elevhälsoplan Frivilliga skolformer

9. Förskola

Dnr 2014.1174
Lokal elevhälsoplan Förskola

Barn- och utbildningsnämndens beslut
Noterar informationen.
_____

Signatur justerare

Utdragsbestyrkande

Sida

23 (25)

PROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden

Sida

24 (25)

Sammanträdesdatum

2014-11-24

§ 185
Kurser och konferenser 2014
BUN 2014.0273.027

Ärendet
Välfärdskonferens 2015 kommer att genomföras 5-6 februari i Lund.
Beslutsunderlag
Kommunförbundet Skånes meddelande om Välfärdskonferens 2015, 2014-08-26
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Barn- och utbildningsnämndens nya presidium samt Barn- och
utbildningsförvaltningens chef anmäles till 2015 års Välfärdskonferens.
_____

Signatur justerare

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden

Sida

25 (25)

Sammanträdesdatum

2014-11-24

§ 186
Julbord 2014
BUN 2014.1194.010

Ärendet
Barn- och utbildningsnämnden beslutade 2014-10-27 att ändra tid och mötesplats för
nämndens möte 2014-12-15. Beslut togs utifrån underlag från Bjärhus.
Efter möte 2014-10-27 framkom information om att Bjärhus inte kan erbjuda
handikappanpassning. Nytt förslag har tagits fram. Detta förslag innebär att Barnoch utbildningsnämnden håller sitt möte 2014-12-15 på Skäralids Restaurang.
Förslag till beslut:
1. Bibehålla ändrad mötestid 18.00
2. Ändra mötesplats till Skäralids Restaurang
Beslutsunderlag
Skäralids Restaurangs kostnadsförslag, 2014-11-12
Barn- och utbildningsnämndens beslut
1. Bibehåller ändrad tid för mötet till 18.00.
2. Ändrar plats för mötet till Skäralids Restaurang.
_____

Signatur justerare

Utdragsbestyrkande

