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ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
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PROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämndens 
arbetsutskott
2020-06-04

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Innehållsförteckning
§ 54 Val av justerare
§ 55 Fastställande av föredragningslistan
§ 56 Ekonomisk månadsuppföljning
§ 57 Svar på motion om att införa förbud mot religiös klädsel inom för- 

och grundskola i Klippans kommun
§ 58 Programutbud / organisation Klippans gymnasieskola 2021/2022
§ 59 Information och åtgärder med anledning av Covid-19 (Corona-

viruset)
§ 60 Aktuellt i verksamheten
§ 61 Elevärenden
§ 62 Kurser och konferenser

3 (12)



PROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämndens 
arbetsutskott
2020-06-04

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§54

Val av justerare

Ärendet
Val av justerare föreligger. Förslaget är att utse Tonny Svensson (M) att justera 
protokollet från dagens sammanträde.
 
Beslut
Arbetsutskottet beslutar
att utse Tonny Svensson (M) att jämte ordförande justera dagens sammanträdesprotokoll.
____
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PROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämndens 
arbetsutskott
2020-06-04

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§55

Fastställande av föredragningslistan

Ärendet
Fastställande av föredragningslistan föreligger.
 
Beslut
Arbetsutskottet beslutar
att fastställa föredragningslistan enligt utskick.
____
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PROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämndens 
arbetsutskott
2020-06-04

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 56

Ekonomisk månadsuppföljning 
BUN 2020.0036

Ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen har vid arbetsutskottets möte inte färdigställt den 
ekonomiska uppföljning per maj 2020. Månadsuppföljning kommer att presenteras 
vid nämndens sammanträde.

Beslut
Arbetsutskottet beslutar
att notera informationen.
____
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PROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämndens 
arbetsutskott
2020-06-04

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 57

Svar på motion om att införa förbud mot religiös klädsel inom för- 
och grundskola i Klippans kommun 
BUN 2019.0274

Ärendet
Sverigedemokraterna Marie Brink och Åsa Edvardsson har 2019-10-08 inkommit med 
motion med yrkande om förbud mot religiös klädsel i för- och grundskolor för både 
elever och skolpersonal.

Motionen är remitterad till barn- och utbildningsnämnden för yttrande.

Barn- och utbildningsförvaltningen har framställt ett yttrande där de framför att de i 
nuläget inte ser någon möjlighet att genomföra insatser enligt Sverigedemokraternas 
förslag i motionen.
 
Elin Luckmann (SD) yrkar på att barn- och utbildningsnämnden föreslår 
kommunfullmäktige att bifalla motionen.
 
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, skolchef, 2020-05-05
Förslag till yttrande, skolchef, 2020-05-05
Motion, Sverigedemokraterna, 2019-10-08
Protokollsutdrag kommunfullmäktige 2019-10-28 § 168
Remiss av motion, kommunstyrelsens ordförande, 2019-11-12

Beslut
Arbetsutskottet föreslår nämnden besluta
att anta yttrande som sitt eget
att föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen.
____
 
Reservation
Elin Luckamnn (SD) reserverar sig mot beslutet.
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 58

Programutbud / organisation Klippans gymnasieskola 2021/2022 
BUN 2020.0071

Ärendet
Verksamhetschef Lars Boije informerar om liggande förslag till programutbud  / 
organisation Klippans gymnasieskola 2021/2022.
Lars berättar att antalet sökande totalt till Klippans gymnasieskolor är på en fortsatt god 
nivå, men spridningen och skillnaderna mellan programmen är fortsatt stor. Det finns ett 
fortsatt stort intresse för yrkesprogrammen generellt, med sökande från regionen och 
nationellt. Sökunderlag på de studieförberedande programmen varierar en del från år till 
år, vissa år är vissa program mer populära för att året därpå minska. Yrkesprogrammen på 
Åbyskolan är lite mer stabila men har även de haft en lite skiftande sökbild från år till år.
Det finns ett fortsatt högt antal sökande per plats på flygteknikutbildningen i Ljungbyhed.
 
En fortsatt stor utmaning och osäkerhetsfaktor är behörighetsgraden till gymnasiet. Det är 
fortfarande många elever som vill studera i Klippan men som i dagsläget inte är behöriga. 
De elever som inte kommer in på ett nationellt program kommer beredas plats på olika 
IM-inriktningar.
 
Beslutsunderlag
Förslag programutbud 2021/2022 Klippans gymnasieskolan, verksamhetschef gymnasie- 
och särskola, 2020-06-01

Beslut
Arbetsutskottet föreslår nämnden besluta
att fastställa antalet platser på program enligt förslag.
____
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2020-06-04

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 59

Information och åtgärder med anledning av Covid-19 (Corona-viruset) 
BUN 2020.0044

Ärendet
Skolchef Rose-Marie Bergman informerar kort om sommarsammanslagningen för 
förskola och fritids.
 
Verksamhetschef Lars Boije informerar om de utmaningar och framgångar som har varit 
med distansundervisningen på gymnasiet under våren. Digitaliseringen har fått en skjuts 
och det kollegiala lärandet har varit stort. Till höstterminens start kommer 
gymnasieskolan att kunna återgå till vanlig undervisning.
 
Arbetsutskottet uttrycker en önskan att nämnden visar uppskattning till all personal om 
hur de har hanterat Corona-situationen.

Beslut
Arbetsutskottet beslutar att föreslå nämnden
att notera informationen.
____
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arbetsutskott
2020-06-04

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 60

Aktuellt i verksamheten 
BUN 2020.0001

Ärendet
Skolchef Rose-Marie Bergman informerar kort om att enheterna nu påbörjar arbetet med 
sina kvalitetsrapporter.
Hon informerar vidare om nybyggnation av Pilagårdsskolan i Östra Ljungby.

Beslut
Arbetsutskottet beslutar att föreslå nämnden
att notera informationen.
____
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PROTOKOLL
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arbetsutskott
2020-06-04

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 61

Elevärenden 
BUN 2020.0002

Ärendet
Följande elevärenden rapporteras till arbetsutskottet:
 
                                        Dnr 2020.0067 
Skolinspektionen             Anmälan av Vedby skola

Beslut
Arbetsutskottet beslutar
att notera informationen.
____
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 62

Kurser och konferenser 
BUN 2020.0003

Ärendet
Inga kurser och konferenser förligger.

Beslut
Arbetsutskottet beslutar
att notera informationen.
____
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