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VÄLKOMMEN

Datum och tid:  2018-02-26, kl  17:30
Plats: Sessionssalen

Ledamot som är förhindrad att närvara vid sammanträdet ska ringa in sin personliga 
ersättare.

Barn- och utbildningsförvaltningens ledamöter, skolchef Rose-Marie Bergman, 
verksamhetschef förskola Anneli P Dalberg, verksamhetschef grundskola Mattias Adolfsson, 
verksamhetschef frivilliga skolformer Mattias Säflund, verksamhetschef elevhälsa Lars Boije 
samt rättighetstrateg Love Hetz kallas till sammanträdet. Barn- och utbildningsnämndens 
ersättare delges kallelsen.

Rune Persson (S)

Ordförande
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1. Val av justerare  

2. Föredrag om rättigheter och diskriminering Love Hetz 17:30

3. Bokslut 2017  

4. Byggnation av ny skola i Klippans tätort  

5. Projekt skola 2026, Framtiden skola  

6. Uppstart av IMYRK Handel  

7. Motion från Liberalerna om att studerande på vård- och 
omsorgsprogrammet behöver körkort i den kommande 
yrkesutövningen

 

8. Ansökan om uppstart av pedagogisk omsorg i enskild 
regi på Färingtofta skola

 

9. Utökade öppettider på fritidshemmen och förskolorna 
under 2018

 

10. Införande av enhetstaxa inom barnomsorgen  
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11. Barn- och utbildningsnämndens 
dokumenthanteringsplan 2018

 

12. Avgift för avskrift ur betygskatalog  

13. Rapport från ordförande och ledamöter  

14. Delegationsärenden  

15. Anmälningar för kännedom  

16. Utredning av framtidens skola och förskola i Ljungbyhed  

17. Framtidens förskola i Ljungbyhed  

18. Framtidens skola i Ljungbyhed  
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