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VÄLKOMMEN

Datum och tid:  2018-04-23, kl  17:30
Plats: Förskolan Täppan

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 
kallas till sammanträdet. Barn- och utbildningsnämndens ersättare delges kallelsen.

Rune Persson (S)

Ordförande
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1. Val av justerare  

2. Rundvandring och information - förskolan Täppan  

3. Information om utfall av den nya organisationen för 
arbetsmarknad- och integrationsfrågor i Klippans 
kommun

 

4. Ekonomisk månadsuppföljning  

5. Budget  

6. Byggnation av ny skola i Klippans tätort  

7. Namn på nya förskolan vid Badvägen, samt information 
kring byggnationen.

 

8. Peng / interkommunal ersättning för pedagogisk omsorg 
2018

 

9. Ansökan om uppstart av pedagogisk omsorg i enskild 
regi på Färingtofta skola
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10. Internationalisering Klippans gymnasieskolor  

11. Remiss från Skolinspektionen rörande utökning 
fristående gymnasium Perstorp

 

12. Ny dataskyddsförordning, GDPR  

13. Rapport från ordförande och ledamöter 2018  

14. Delegationsärenden 2018  

15. Anmälningar för kännedom  
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