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Barn- och utbildningsnämnden
Öppet sammanträde

Plats och tid

Kommunkontoret i Edsbyn, sammanträdesrum B, onsdag 20 maj
2015, kl. 9:00-15:00. Ajournering kl. 11.50-12.45.

Beslutande
Ledamöter

Håkan Englund (S), ordförande
Ingrid Björklund (FP), vice ordförande
Pär Johansson (M)
Birgitta Bomark (MP), §§ 55-67
Hans Jonsson (C), §§ 55-67
Gun-Marie Swessar (C)

Tjänstgörande ersättare

Ingela Carter (KD), tjänstgörande ersättare för Claes Häggblom (KD)
Mari Vedin (C), tjänstgörande ersättare för Hans Jonsson (C), §§ 68-76
Per Helgesson, tjänstgörande ersättare för Birgitta Bomark, §§ 68-76

Övriga närvarande
Ersättare

Per Helgesson (S), §§ 55-67
Carl Bopparmark (S)
Karl-Gunnar Landar (C)
Mari Vedin (C), §§ 55-67

Tjänstemän

Barn- och utbildningschef Solveig Landar
Kvalitetsutvecklare Lars Forsblom
Sekreterare Elsy Espes
Gymnasierektor Christer Andersson, §§ 55-66
Ekonom Magnus Haraldsson, §§ 55-57
Folkhälsosamordnare Ulla-Marie Nilsson, §§ 61-63
En lärare och rektor från Alftaskolan F-6, § 67
Fastighetsstrateg David Persson, § 68

Övriga

Monica Hedström, Lärarförbundet, personalföreträdare

Justering
Justerare

Hans Jonsson §§ 55-67 och Mari Vedin §§ 68-76

Plats och tid

Barn- och utbildningsförvaltningen 25 maj 2015, kl. 14.00.

Justerade paragrafer

55-76
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Underskrifter

Sekreterare

____________________________________________

Elsy Espes

Ordförande

____________________________________________

Håkan Englund
Justerare

____________________________________________

________________________________________

Hans Jonsson, §§ 55-67

Mari Vedin, §§ 68-76

________________________________________________________________________________________________

Anslag på kommunens officiella anslagstavla
Barn- och utbildningsnämnden i Ovanåkers kommun har haft
sammanträde 20 maj 2015.
Protokollet har justerats, d v s godkänts av ordföranden och juterare.
Protokollet finns på barn- och utbildningsförvaltningen och på kommunens
webbplats www.ovanaker.se.
Överklagande
Anslaget sätts upp på anslagstavlan den 26 maj 2015 och tas ned den 17 juni
2015. Mellan den 26 maj 2015 och 15 juni 2015 har du möjlighet att
överklaga besluten.
Hur man överklagar, se särskild information på anslagstavlan och på
kommunens webbplats www.ovanaker.se. Behöver du hjälp, kontakta
sekreteraren i nämnden.
…………………………………………………..
Elsy Espes
Sekreterare
Tfn 0271-570 12
elsy.espes@ovanaker.se
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Barn- och utbildningsnämnden
Öppet sammanträde

Bun § 55

Godkännande av dagordning
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Nämnden godkänner dagordningen med följande förändringar:
o Ärendet nr 18 ”Planering inför start av nya förskolan Stenabro” flyttas
fram och behandlas efter punkt nr 4 ”Tertialuppföljning”.
o Ett nytt ärende ”Celsiusområdet, Framtidens skola – lägesrapport”
behandlas efter punkt nr 14 ”Verksamhetsinformation”.
Beslutsunderlag
Kallelse med dagordning 2015-05-13.
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Barn- och utbildningsnämnden
Öppet sammanträde

Bun § 56

Dnr 2015.5

Tertialuppföljning januari-april 2015
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Nämnden godkänner tertialuppföljning januari-april 2015.
Sammanfattning av ärendet
Barn- och utbildningsnämndens driftredovisning visar i dagsläget en
prognos med nära nollresultat för 2015. Bygge av ny förskola pågår och
beräknas vara färdigt i december. Skollokalutredning pågår gällande
Celsiusområdet i Edsbyn samt Alftaskolan. Arbete med grundskolans
måluppfyllelse pågår kontinuerligt. Ökat antal elever kräver anpassningar i
lokaler och organisation.
Beslutsunderlag
Förvaltningsberättelse med driftredovisning januari-april 2015.
Styrkort med måluppfyllelse och analys av måluppfyllelse för barn- och
utbildningsnämnden.
Budgetuppföljning för april 2014.

SKICKAS TILL
För kännedom: Ekonomiavdelningen.
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Bun § 57

Dnr 2015.33

Planering inför start av nya förskolan Stenabro
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Nämnden bordlägger ärendet för att behandlas vid ett senare extra
sammanträde under juni månad.
Sammanfattning av ärendet
Barn- och utbildningsnämnden har den 11 mars beslutat att avveckla
enavdelningsförskolorna Sörgården och Västergården i samband med start
av den nya förskolan Stenabro.
Nämnden beslutade också vid samma tidpunkt att avvakta med beslut om
vilken/vilka ytterligare avdelningar som ska avvecklas. En bättre helhetsbild
utifrån platsbehov, pågående skollokalutredning i centrala Edsbyn, behov av
äldreboenden i kommunen, antal nyanlända, innehåll i vårpropositionen
m.m. behövs för att ha underlag för ytterligare beslut.
Under resans gång har diskussioner förts med socialförvaltningen kring
lokallösningar som kan vara till nytta för kommunkoncernen. De har behov
av lokaler inom sina verksamheter och socialförvaltningen ser det som en
fördel att överta och använda de lokaler på Backa som idag hyrs till
förskoleverksamhet. Vi kan genom att avveckla de två avdelningarna på
Backa förskola klara att hantera driften av den nya förskolan inom given
ram. Allergiavdelningen Myran blir kvar.
Barn- och utbildningsförvaltningens förslag till beslut är att, förutom
Sörgården och Västergården, avveckla Backa förskolas två av tre
avdelningar i och med att den nya förskolan Stenabro öppnas i början av
2016.
Ordföranden har deltagit vid en föräldraträff på Backa 19 maj och tagit del
av synpunkter från föräldrar.
Lärarförbundet har framfört sina synpunkter i en skrivelse till nämndens
ledamöter.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2015-05-13, barn- och utbildningschef Solveig Landar.

SKICKAS TILL
För kännedom: Ruth Björling-Eriksson, Marie Eriksson, E Espes
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Barn- och utbildningsnämnden
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Bun § 58

Dnr 2015.95

Stipendium till avgångselever vid Voxnadalens gymnasium
Barn- och utbildningsnämndens beslut
1. Barn- och utbildningsnämnden beslutar att årligen dela ut ett stipendium
på 3 000 kronor till elev vid barn- och fritidsprogrammet, inriktning
pedagogisk arbete.
2. Nämnden beslutar vidare att Voxnadalens gymnasium ska årligen dela ut
två stipendier - ett till varje kön - på 3 000 kr, för enträget arbete och
mycket positiv utveckling.
Bakgrund
Voxnadalens gymnasium utser varje år vilka avgångselever inom respektive
program, som ska tilldelas stipendium i form av ett diplom och en
penninggåva. Stipendierna delas ut på examensdagen.
Stipendierna har delats ut under många år efter beslut av tidigare barn- och
utbildningsnämnden och gymnasie- och utbildningsnämnden. För en
fortsättning, krävs nu ett beslut av den nya barn- och utbildningsnämnden.
Voxnadalens gymnasium har tidigare delat ut ett stipendium på
3 000 kronor till elev för enträget arbete och mycket positiv utveckling.
Från och med vårterminen 2015 har Voxnadalens gymnasium önskemål om
att dela ut två stipendier - ett till varje kön - på 3 000 kr, för enträget arbete
och mycket positiv utveckling.
Följande kriterier ligger till grund för urvalet:
Eleven ska
- ha slutbetyg från gymnasieskolan
- ha uppnått goda studieresultat
- vara framstående i och visa stort intresse för karaktärsämnet
- vara ambitiös och ansvarstagande
- behärska användandet av IT som stöd för sina studier
- ha visat framåtanda och företagsamhet
- fungera bra i grupp och vara en god kamrat.
Privata företag inom kommunen bekostar de flesta stipendierna.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2015-04-28, gymnasierektor Christer Andersson.
SKICKAS TILL
För kännedom: C Andersson, Stina Eriksson, E Espes
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Barn- och utbildningsnämnden
Öppet sammanträde
Bun § 59

Dnr 2015.13

Kvalitetsarbete
Ny mall för likabehandlingsplan/plan mot kränkande
behandling
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Barn- och utbildningsnämnden antar ny mall för likabehandlingsplan/plan
mot kränkande behandling från Diskrimineringsombudsmannen.
Sammanfattning av ärendet
Barn- och skolnämnden har 13 mars 2014 uppdragit till barn- och
utbildningsförvaltningen att ta fram en ny mall för likabehandlingsplan/plan
mot kränkande behandling, i samarbete med ledningsgruppen.
Det har funnits brister i skolors och förskolors likabehandlingsplan/plan mot
kränkande behandling. En ny mall ska säkerställa att alla områden
behandlas enligt gällande författningar.
Ett webbverktyg har tagits fram av Diskrimineringsombudsmannen (DO) i
samarbete med Barn- och elevombudet (BEO) vid Skolinspektionen och
Skolverket, där skolor och förskolor kan ta fram en plan mot diskriminering
och kränkande behandling.
Det är viktigt att involvera personal, elever/barn och föräldrar i arbetet med
planen för att den verkligen ska kunna skapa en positiv utveckling för
likabehandling och mot trakasserier och kränkande behandling på
skolor/förskolor.
Diskrimineringsombudsmannen (DO) arbetar för att främja lika rättigheter
och möjligheter och motverka diskriminering. DO verkar för ett aktivt
förändringsarbete som leder till lika rättigheter och möjligheter oavsett kön,
könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan
trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.
Sedan den 1 januari 2009 regleras arbetet mot diskriminering och kränkande
behandling i både diskrimineringslagen och skollagen. Skolan eller
förskolan ska varje år upprätta en likabehandlingsplan och en årlig plan mot
kränkande behandling. De två planerna kan föras samman till en.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2015-05-11, kvalitetsutvecklare Lars Forsblom.
SKICKAS TILL
För handläggning: C Andersson, Grundskolerektorer, Förskolechefer
För kännedom: L Forsblom
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Bun § 60

Dnr 2015.51

Kvalitetsarbete
Sökbild, gymnasievalet, läsåret 2015/2016
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Nämnden tar del av redovisningen.
Sammanfattning av ärendet
Gymnasierektor Christer Andersson redogör för hur sökbilden i dagsläget
ser ut för Voxnadalens gymnasium läsåret 2014/2015. Omvalsperioden
avslutas den 15 maj. Preliminär sökbild redovisades även vid sammanträdet
i mars.
Antal förstahandssökande från åk 9, 113 elever, (läsåret 2014/2015,
109 elever) plus behöriga från IM 17 elever, (läsåret 2014/2015, 9 elever).
Totalt antal sökande 130 elever (läsåret 2014/2015, 118 elever).
Från den egna kommunen: 72 elever av totalt 130 = 55,4 %.
(Läsåret 2014/2015, 68 elever av totalt 118 = 57,6 %).
Beslutsunderlag
Statistik, läsåret 2015/2016, 2015-05-19, gymnasierektor
Christer Andersson.
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Bun § 61

Dnr 2015.34

Undersökning 2014 av elevers drogvanor, CAN-undersökning
– redovisning
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Nämnden tar del av redovisningen.
Sammanfattning av ärendet
Folkhälsosamordnare Ulla-Marie Nilsson informerar om resultatet från
CAN-undersökningen bland elever i årskurs 9 (nuvarande årskurs 1 i
gymnasiet).
CAN genomför årligen undersökningar om drogvanor bland elever i årskurs
9 och gymnasiets år 2. Kommunerna i Gävleborgs län deltar vart tredje år.
Bland annat belyser undersökningarna utvecklingen av ungdomars
drogvanor över tid och visar på skillnader mellan exempelvis kön och
regioner. Undersökningarna genomförs som lärarövervakade anonyma
gruppenkäter i klassrummen under skrivningsliknande former och eleverna
deltar anonymt.
Sammantaget kan man konstatera att det ser bra ut - med en nedåtgående
trend - för vår kommun när det gäller de områden som redovisningen av
undersökningen gäller
andel rökare
andel som snusar
andel alkoholkonsumenter
andel som druckit hembränt
med två undantag
Andel som snusar, pojkar, ser man en någon liten ökning, från 16 % 2011
till 18 % 2014.
Andel alkoholkonsumenter (sällananvändare), pojkar, ser man en ökning,
från 41 % 2011 till 48 % 2014.
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Bun § 62

Dnr 2015.99

Ungdomsdialogen - redovisning
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Nämnden tar del av redovisningen.
Sammanfattning av ärendet
Folkhälsosamordnare Ulla-Marie Nilsson informerar om ungdomsdialogen
den 4 maj.
De senaste åren har en ungdomsdialog mellan ungdomar, tjänstemän och
politiker ägt rum på Gästis under maj månad. Ungdomsdialogen har blivit en
viktig kugge i kommunens arbete med inflytande och delaktighet och syftet
med dessa dialoger är att utveckla dialogen mellan ungdomar, politiker och
andra beslutsfattare.
Man började dialogen med en summering av året som gått – en återkoppling
från förra dialogen 2014.
Årets tema var ”Lokaler och fritid”.
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Bun § 63

Dnr 2015.59

Information från Folkhälsorådet
Folkhälsosamordnare Ulla-Marie Nilsson informerar från rådets
sammanträde.
Bland annat


Bidrag från externa aktörer
- för att utbilda personal i hbtq-frågor, 50 000 kr.
- för drogfri aktivitet inför skolavslutning, 15 000 kr.



Tobaksfri duo.



Utvecklingsavdelningens framtid.



Sommarjobbare
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Bun § 64

Dnr 2015.92

Krav på privata aktörer i välfärden (SOU 2015:7) – svar på
remiss
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Nämnden har inga synpunkter och överlämnar remissen till kommunstyrelsen för eventuellt remissvar.
Sammanfattning av ärendet
Finansdepartementet bereder kommunen tillfälle att yttra sig över
betänkandet ”Krav på privata aktörer i välfärden”.
Kommunstyrelsen har översänt remissen till barn- och utbildningsnämnden
för yttrande.
Beslutsunderlag
Remiss 2015-03-02, Finansdepartementet.

SKICKAS TILL
För kännedom: Kommunstyrelsen
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Bun § 65

Dnr 2015.97

Forskningsprojekt om Reading to Learn
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Nämnden ställer sig bakom projektet.
Sammanfattning av ärendet
Gymnasierektor Christer Andersson och barn- och utbildningschef
Solveig Landar informerar.
Ytterligare en grupp lärare med 15 deltagare ska under hösten utbildas i
Reading to Learn, som handlar om läsförståelse. Även återkoppling och
vidareutbildning för dem som deltagit i grundutbildning kommer att ske.
Ett forskningsprojekt, som berör årskurs 1-9, kommer att påbörjas under
hösten med jämförelsegrupper. Man kommer att jämföra resultaten från
metoderna i läsförstående, QTA och Reading to Learn samt resultaten från
de som inte använder någon av dessa båda metoder.
Projektledare kommer att vara filosofie doktor Pia Visén, Voxnadalens
gymnasium och Yvonne Hallingsson från Uppsala universitet.
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Bun § 66

Dnr 2015.2

Barn- och utbildningschef och gymnasierektor informerar
Barn- och utbildningschef Solveig Landar och gymnasierektor
Christer Andersson informerar.
Gymnasierektor
o Redovisning av resultat av enkät till elever vid språkintroduktion om
bl.a. trivsel.
Barn- och utbildningschef
Dnr 2015.3
o Anmälan till huvudman, kränkande behandling
Bun nr 4-8/2015.
o Öjestugan, utökade öppettider på obekväm arbetstid – förskolechefen
har gjort en riskbedömning.
o Protokoll från skyddsrond vid Celsiusskolan F-6, 2015-05-06.
Inspektionsrapport, Celsiusskolan F-6, från miljö- och bygg, 2014-1113.
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Bun § 67

Dnr 2015.11

Verksamhetsinformation
En lärare och rektor från Alftaskolan F-6 informerar om hur man arbetar
med funktionshindrade elever som behöver extra mycket hjälpmedel och
andra stödinsatser.
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Bun § 68

Dnr 2015.10

Celsiusområdet, framtidens skola - lägesrapport
Fastighetsstrateg David Persson och kvalitetsutvecklare Lars Forsblom
informerar.
Det finns nu faktaunderlag om bl.a. följande:
o Platsanalys
o Verksamhetsanalys
o Lokalanalys
samt även en
o Vision
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Bun § 69

Dnr 2015.21

Kvalitetsarbete
Grundskoleenkät 2014, årskurs 5 och 8 – redovisning av
åtgärder och framgångsfaktorer
Barn- och utbildningsnämndens beslut
1. Nämnden tar del av redovisningen.
2. Nämnden uppdrar till kvalitetsutvecklare Lars Forsblom att planera för
en punkt på dagordningen till utvecklingsdagen med politiker och
lednings-grupp under hösten, som handlar om uppföljning av åtgärder
bl.a. när det gäller måluppfyllelse, t.ex. betygsresultat m.m.
Sammanfattning av ärendet
Barn- och utbildningsnämnden har den 24 februari, utifrån presenterat
resultat av grundskoleenkäten, uppdragit till varje skola att analysera sina
resultat, både negativa och positiva, enligt följande:
En redovisning av de åtgärder som skolan anser behövs för att de områden
med negativa resultat ska kunna vändas till positiva.
En redovisning av de framgångsfaktorer som gett de redovisade positiva
resultaten på skolan.
Vid dagens sammanträde finns redovisningar från skolorna.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2015-05-19, barn- och utbildningsförvaltningen Lars
Forsblom.

SKICKAS TILL
För handläggning: Lars Forsblom
För kännedom: Grundskolerektorer
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Bun § 70

Dnr 2015.73

Kvalitetsarbete
Frivilliga nationella prov i SO och NO, årskurs 6
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Nämnden tar del av redovisningen.
Sammanfattning av ärendet
Från och med den 15 april 2015 kommer de nationella proven i samhällsoch naturorienterande ämnena i årskurs 6 vara frivilliga.
Rektorn beslutar om båda eller något av proven i SO- eller NO-ämnena i
årskurs 6 ska användas. Om rektorn beslutar att proven ska genomföras så är
proven obligatoriska för samtliga elever i årskurs 6 på skolan. Proven ska då
genomföras i enlighet med Lärarinformationen på de provdatum som
Skolverket har beslutat. Skolan kan med andra ord inte använda provet på
något annat sätt eller för annat syfte. Den ändring som nu görs i skolförordningen ger lärare en ökad möjlighet att lägga mer tid på undervisning
istället för att tyngas av en av många upplevd tung administrativ börda.
Ämnesproven i engelska, matematik och svenska och svenska som
andraspråk påverkas inte av beslutet utan är fortfarande obligatoriska.
Diskussion har förts i ledningsgruppen och man har där kommit fram till att
rektor, i samförstånd med undervisande lärare, beslutar vilka prov som ska
genomföras på skolan.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2015-05-11, kvalitetsutvecklare Lars Forsblom.
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Bun § 71

Dnr 2015.33

Kvalitetsarbete
Förskoleenkät 2015 – redovisning av åtgärder och
framgångsfaktorer
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Nämnden tar del av redovisningen.
Sammanfattning av ärendet
Barn- och utbildningsnämnden har den 24 februari, efter redovisning av
förskoleenkäten, uppdragit till varje förskola att analysera sina resultat, både
negativa och positiva, enligt följande:
En redovisning av de åtgärder som förskolan anser behövs för att de
områden med negativa resultat ska kunna vändas till positiva.
En redovisning av de framgångsfaktorer som gett de redovisade positiva
resultaten på förskolan.
Förskoleenkäten redovisar överlag en mycket positiv bild av kommunens
förskoleverksamhet.
Vid dagens sammanträde finns redovisningar från förskolorna.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2015-05-19, kvalitetsutvecklare Lars Forsblom.

SKICKAS TILL
För kännedom: Förskolechefer
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Bun § 72

Dnr 2015.91

Statskontoret rapport avseende kostnadsutjämning för
förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet –
svar på remiss
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Nämnden har ingenting att erinra mot förslaget i rapporten.
Sammanfattning av ärendet
Ovanåkers kommun har inbjudits att lämna synpunkter på Statskontorets
rapport ”Delmodellen för förskola, fritidshem och annan pedagogisk
verksamhet”.
Kommunstyrelsen har översänt remissen till barn- och utbildningsnämnden
för yttrande.
I Statskontoret uppdrag från regeringen att lämna förslag på hur underlaget
om vistelsetider ska uppdateras, ingår att undersöka om indelningsgrunden
ska vara kommungrupp eller kommun. Vidare ska Statskontoret bedöma om
reduceringen av genomslaget för skillnader i vistelsetider ska kvarstå eller
inte.
Statskontorets förslag är att vistelsetidskomponenten i delmodellen ska
uppdateras enligt följande:
o Indelningsgrunden ska vara kommun.
o Reduceringen på 50 % av genomslaget för skillnader i de genomsnittliga
vistelsetiderna ska kvarstå.
o De genomsnittliga vistelsetiderna som ska användas i delmodellen ska
korrigeras och baseras på grunduppgifter, där barn till arbetslösa och
föräldralediga inte kan ha fler timmar än 15. Syftet är att undvika att
kommuner kompenseras för en högre servicenivå än vad skollagen
kräver.
Beslutsunderlag
Remiss 2015-03-27, Finansdepartementet.
Tjänsteskrivelse 2015-05-13, barn- och utbildningschef Solveig Landar.

SKICKAS TILL
För kännedom: Kommunstyrelsen
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Bun § 73

Dnr 2015.4

Utvecklingsplan för kvalitetsarbete inom grundskolan för
högre måluppfyllelse och bättre resultat – lägesrapport
Barn- och utbildningschef Solveig Landar informerar nämnden om
arbetsläget vad gäller utvecklingsplan för kvalitetsarbete inom grundskolan
för högre måluppfyllelsen och bättre resultat.
Arbetet med de prioriterade områdena fortsätter
 Fortbildning och metodutveckling
 Rektors förutsättning att vara pedagogisk ledare
 Resurs till elever i behov av särskilt stöd
 Reading to Learn, läsförståelse, projektet fortsätter.
 Mattelyftet.
 Speciallärare/-pedagoger
Samarbetsprojektet mellan länets kommuner, Högskolan i Gävle
och Stockholms universitet, omkring utbildning av speciallärare/pedagoger kommer inte att starta på grund av för få anmälda.
 En eventuell förstärkning av ledarskap av förskola och grundskola
diskuteras.
 Celsiusskolan och Alftaskolan, årskurs 7-9 samt SPSM,
Specialpedagogiska myndigheten, ska starta ett samverkansprojekt
omkring ”Hemmasittare” och ”Korridorvandrare”.
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Dnr 2015.60

Delegeringsbeslut – redovisning
(pärm)
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Nämnden godkänner redovisning av delegeringsbeslut.
Ärendet
Barn- och utbildningsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till
ordförande och tjänstemän enligt delegeringsordning antagen av nämnden
28 januari 2015. Dessa beslut ska anmälas/redovisas till nämnden.
Redovisningen innebär inte att nämnden får ompröva eller fastställa
delegeringsbesluten. Däremot står det nämnden fritt att återkalla lämnad
delegering.
Redovisning
Placerade och uppsagda barn i förskola och skolbarnomsorg under perioden
1 januari 2015 till och med 31 mars 2015.
Delegat: Barnomsorgshandläggare.
Dnr 2015.84
Attesträtt, semestern 2015, beslut 2015-04-09.
Delegat: Barn- och utbildningschef.
Beslut om ledighet för studier, bun nr 2-3/2015.
Delegat: Gymnasierektor.
Anställningsavtal, bun nr 8/2015.
Delegat: Gymnasierektor.
Samverkansavtal NIU
Avtalspart: Uppsala kommun.
Delegat: Gymnasierektor.
Avtal om distansutbildning
Avtalspart: NTI skolan.
Delegat: Gymnasierektor.
Samverkansavtal NIU
Avtalspart: Sundsvalls kommun.
Delegat: Gymnasierektor.
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Svetsteknisk utbildning inom industriprogrammet
Avtalspart: Alfta Skogstekniska AB
Delegat: Gymnasierektor.
Dnr 2015.96
Kurs i Italien 12-18 juni, beslut 2015-04-29.
Delegat: Barn- och utbildningschef.
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Bun § 75

Dnr 2015.61

Meddelanden
(pärm)
o Rekrytering av ny chef för barn- och utbildningsförvaltningen,
personalutskottet § 4/15.
o Utvecklingsavdelningen, ks § 76/15.
Dnr 2015.106
o Granskningsrapport av processen vid byggnation av Stenabro förskola,
2015-05-11, KPMG på uppdrag av kommunrevisorerna.
Dnr 2015.48
o Budget och verksamhetsplan 2016-2018, planeringsförutsättningar, kf §
40/15.
Dnr 2015.47
o Investeringsplan 2016-2020, kf § 41/15.
o Samverkansprotokoll från barn- och utbildningsförvaltningen,
2015-05-12.
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Dnr 2015.62

Kurser och konferenser
Rapport från deltagande i Skolriksdag kommer vid sammanträdet i augusti.

