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Barn- och utbildningsnämnden

Närvarande
Ledamöter

Peter Dygården (S), ordförande
Sara Grimpe Wernersson (S)
Niklas Selander (C)
Niklas Liljeroth (M)
Christina Ekström (SD)
Liselott Strinning Hildebrand (FP)
Åsa Norberg (S)
Susan Pettersson (KD)
Björn Jönsson (S)

Tjänstgörande ersättare

Christian Dahlqvist (C)
Margareta Warnholtz (M)
Margareta Gustavsson (S)
Ragnhild Lundahl (M)

Övriga förtroendevalda

Bengt-Erik Johansson, lärarförbundet

Tjänstemän

Ingela Bengtsson, rektor Årstadskolan
Karin Delin, kvalitetsstrateg
Helena Jonsson, processledare
Martin Lövström, planerare
Helena Johansson, skola-näringslivutvecklare
Arja Holmstedt-Svensson, förvaltningschef

Paragrafer

§§ 28 - 37

Justering

Ordföranden samt Åsa Norberg

Underskrifter

Sekreterare .............................................................
Matilda Bengtsson
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Ordförande .............................................................
Peter Dygården
Justerare .................................................................
Åsa Norberg

Protokollet justerat

och anslaget

Underskrift .............................................................
Gunvi Halltorp

_________________
Utdragsbestyrkande
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Information från Årstadskolan.
Två personal och tre elever berättar, tillsammans med rektor Ingela Bengtsson, om
verksamheten på Årstadskolan.

_________________
Utdragsbestyrkande
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Förvaltningschefen informerar.
Information om Falkenbergs resultat i årets öppna jämförelser som släpptes i veckan.
Falkenberg ligger på plats 136 av 290 vad gäller meritvärdet. När man använder SALSA
(Skolverkets Arbetsverktyg för Lokala SambandsAnalyser) så hamnar Falkenberg på plats
67 i Sverige.
Information om projekt för att öka behörigheten till gymnasiet.
Projektet har syftat till att, på individnivå, identifiera vilka elever det är som riskerar att
inte nå behörighet till gymnasiet.

_________________
Utdragsbestyrkande
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Månadsuppföljning ekonomi mars.
Sammanfattning av ärendet
Barn- och utbildningsnämnden ges månadsvis en uppföljning av det ekonomiska läget.
Ärendet
Driftsredovisning
Driftsredovisning per nämnd
(tkr)

Budget
perioden
2015

Utfall
perioden
2015

Budget senaste
12
månaderna

Utfall senaste
12
månaderna

Budget
2015

Prognos
2015

Utfall
2014

358

446

1 423

1 422

1 431

1 431

1 422

2 642

1 977

9 394

8 898

9 330

9 330

9 338

53 172

54 307

199 885

201 314

204 840

41 Familjedaghem

2 075

2 038

8 493

8 382

7 805

7 805

8 805

42 Fritidshem

8 956

9 633

30 695

34 342

33 590

33 590

29 699

110 803

112 317

401 112

408 586

400 113

403 113 397 934

49 560

50 172

182 142

180 934

186 629

185 629 182 285

46 Ofördelad gemensam verksamhet

9 730

8 189

38 083

33 115

37 881

37 881

36 752

47 Kommunal vuxenutbildning

5 164

4 795

23 285

23 493

23 017

23 017

24 889

51 Vård och omsorg

1 045

527

3 472

2 226

4 035

3 285

4 014

243 505

244 402

897 986

902 711

908 671

10 Nämnd- och styrelseverksamhet
33 Kulturverksamhet
40 Förskoleverksamhet

44 Förskoleklass och Grundskola
45 Gymnasieskola

Summa

207 840 196 473

912 921 891 609

Barn- och utbildningsnämnden redovisar en negativ periodavvikelse efter tre månader på 897 tkr.
Förskolan har en periodavvikelse på -1 135 tkr. Förskolans periodresultat beror på fler
inskrivna barn än budgeterat.
Fritidshem har en periodavvikelse på -677 tkr. Avvikelsen beror på fler barn i de lägre
åldrarna. Den negativa avvikelsen minskar under våren när fler väljer att säga upp sina
platser för de äldre barnen till våren och sommaren.
Grundskolan har en periodavvikelse på -2 178 tkr. Grundskolan kommer under året att ha
fler elever än budgeterat. Volymökningen förklaras av nyanlända elever som har kommit
under hösten 2014 (72 stycken).
Grundsärskolan har en periodavvikelse på 664 tkr. Ny resursfördelningsmodell kommer att
innebära viss ökning av kostnaderna på grundsärskolan till hösten.
Gymnasieskolan har en periodavvikelse på -1 868 tkr.
Kostnader för annan huvudman har kommit tidigare än föregående år.
Gymnasiesärskola har en periodavvikelse på 1 255 tkr. Gymnasiesärskolans kostnader för
annan huvudman kommer att öka under hösten.
Vuxenutbildningen har en periodavvikelse på 368 tkr.
Korttidstillsyn har en periodavvikelse på 518 tkr. Verksamheten har inte belastats med
overheadkostnader och lokalkostnader.

_________________
Utdragsbestyrkande
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Prognos 2015-12-31
Barn- och utbildningsnämndens verksamheter prognostiserar ett resultat för året med 4 250 tkr.
Nedan följer en sammanställning där avvikelse prognostiseras.
Förskolan prognostiserar ett underskott motsvarande -3000. Prognostiserat underskott
förklaras volymökning.
Fritidshemmen prognostiserar ingen avvikelse.
Grundsärskola prognostiserar ingen avvikelse.
Grundskolan prognostiserar ett underskott på -3 000 tkr. Hela underskottet förklaras av
volymökning.
Gymnasieskola prognostiserar ingen avvikelse.
Gymnasiesärskola prognostiserar överskott på 1000 tkr.
Vuxenutbildning prognostiserar ingen avvikelse.
Korttidstillsyn prognostiserar ett överskott på 750 tkr.

_________________
Utdragsbestyrkande
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Information om arbetet med kritiska kvalitetsfaktorer.
Processledare Helena Jonsson föredrar hur arbetet med kommunens nya målarbete fortgår.
Barn- och utbildningsnämnden har tre olika verksamhetsområden; förskola, grundskola
och frivilliga skolformer. Tanken är att verksamheterna ska ta fram åtta till tolv kritiska
kvalitetsfaktorer för varje verksamhetsområde.
Efter sommaren kommer nämnd och förvaltning arbeta fram vilka mål vi kopplar till vår
vision ”Alla ska lyckas”. Där kommer nämnden bli delaktiga och slutligen besluta om
såväl mål som vision.

_________________
Utdragsbestyrkande
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§ 28
Ansökan från annan huvudman att bedriva gymnasium, Drottning
Blankas Gymnasieskola. Dnr 2015.44/69
Beslut
Barn och utbildningsnämnden beslutar
1 Lämna nedanstående redogörelse samt tjänsteskrivelse 2015-03-10 som sitt yttrande till
Skolinspektionen.
Beslutsunderlag
Beslutsförslag, 2015-03-10
Tjänsteskrivelse, 2015-04-16
Remiss Skolinspektionen, 2015-02-12
Sammanfattning av ärendet
Skolinspektionen ger tillstånd till fristående huvudmän som vill starta eller utöka befintlig
skola. Drottning Blankas gymnasieskola i Falkenberg har ansökt om att utöka sitt
utbildningsutbud genom en etablering av Vård- och omsorgsprogrammet, med 48 platser.
Falkenbergs kommun har ombetts att yttra sig i ärendet och beskriva vilka konsekvenser
detta kan ge på längre sikt.
Övervägande
Drottning Blankas gymnasieskola i Falkenberg har, liksom 2014 (Dnr 2014-66/69), ansökt
om att utöka sitt utbildningsutbud genom en etablering av Vård- och omsorgsprogrammet,
med 48 platser. Falkenbergs kommun valde för några år sedan att lägga ned programmet
Vård och omsorg eftersom elevunderlaget minskat kraftigt. Det finns inget eller lite som
pekar på att förutsättningarna förändrats, vare sig sedan beslutet om nedläggning av egna
programmet eller sedan Drottning Blankas ansökan 2014. Utbildningen är mer populär hos
vuxna studerande. Vid nedläggningen hade kommunen en dialog med Varbergs kommun
så de elever som önskade gå på programmet skulle få sin utbildning tillgodosedd där
samtidigt som förutsättningarna för Varbergs utbildning säkerställdes. Detta fungerade väl
och idag finns även ett samverkansavtal inom regionen som möjliggör för eleverna att
välja utbildning inom regionen.
Expedieras till:
friskolor@skolinspektionen.se inklusive tjänsteskrivelse

_________________
Utdragsbestyrkande
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§ 29
Ansökan från annan huvudman att bedriva gymnasium,
Rosensparre AB. Dnr 2015.46/69
Beslut
Barn och utbildningsnämnden beslutar
1 Lämna nedanstående redogörelse samt tjänsteskrivelse 2015-03-10 som sitt yttrande till

Skolinspektionen.
Beslutsunderlag
Beslutsförslag, 2015-04-16
Tjänsteskrivelse, 2015-04-16
Remiss Skolinspektionen, 2015-02-16
Sammanfattning av ärendet
Skolinspektionen ger tillstånd till fristående huvudmän som vill starta eller utöka befintlig
skola. Rosensparre AB (Vesterhavsskolan) har ansökt om en nyetablering av en
gymnasieskola i Falkenbergskommun med plats för 180 elever. Falkenbergs kommun har
ombetts att yttra sig i ärendet och beskriva vilka konsekvenser detta kan ge på längre sikt.
Övervägande
Rosensparre AB har ansökt om att öppna en gymnasieskola med de tre linjerna Ekonomi,
Restaurang och livsmedel och Hotell och turism.
En etablering av ytterligare platser på Ekonomiprogrammet i Falkenberg kommer troligen
ge negativa konsekvenser för redan etablerade utbildningar. Elevantalen har minskat i
kommunen och regionen i stort och förväntas inte öka än på flera år. Idag har Falkenbergs
gymnasieskola ett elevunderlag för att erbjuda programmet men har större svårigheter att
kunna erbjuda samtliga inriktningar. En ytterligare etablering av platser i kommunen
innebär minskade möjligheter att erbjuda flera inriktningar. En ökad valfrihet för några,
vad gäller antalet utförare, skulle istället medföra en minskad valfrihet, i utformningen av
utbildningen för samtliga elever på programmet.
När det gäller Restaurang och livsmedel kan argumenten ovan användas, med tillägget att
utbildningen, trots samverkansavtal med Varberg rörande livsmedelsutbildning, inte fyller
det tänkta elevunderlaget. Redan har inriktningar på utbildningen lagts ned och en
ytterligare etablering av platser i kommunen skulle innebära än färre möjligheter att
erbjuda flera inriktningar.
Avseende programmet Hotell och turism valde kommunen att för två år sedan lägga ned
programmet, eftersom elevunderlaget minskat mycket och utbildningen fanns hos annan

_________________
Utdragsbestyrkande
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utförare (Drottning Blankas gymnasieskola i Falkenberg). Det totala antalet sökande till
programmet har inte ökat under perioden, vilket innebär att ett godkännande för
Rosensparre AB att starta Hotell och turism skulle leda till att två utbildare åter skulle dela
på samma begränsade elevunderlag.
Expedieras till:
friskolor@skolinspektionen.se inklusive tjänsteskrivelse

_________________
Utdragsbestyrkande

10 (21)

Barn- och utbildningsnämnden 2015-04-29

§ 30
Ansökan om etablering av fristående gymnasieskola i
Hallandsregionen, Ljud och bildskolan. Dnr 2015.61/69
Beslut
Barn och utbildningsnämnden beslutar
1 Lämna nedanstående redogörelse samt tjänsteskrivelse 2015-03-10 som sitt yttrande till
Skolinspektionen.
Beslutsunderlag
Beslutsförslag, 2015-03-10
Tjänsteskrivelse, 2015-04-16
Remiss Skolinspektionen Ljud och bildskolan, 2015-02-19
Sammanfattning av ärendet
Skolinspektionen ger tillstånd till fristående huvudmän som vill starta eller utöka befintlig
skola. En huvudman, Ljud och bildskolan har ansökt om att utöka sin befintliga skola i
Halmstad. Falkenbergs kommun har ombetts att yttra sig i ärendet.
Övervägande
Rent generellt konstaterar nämnden att det program som ansökningen avser redan idag
finns både i Falkenberg och i övriga regionen och att det finns en överetablering av
gymnasieplatser i regionen. Många skolenheter behöver därmed minska sin organisation de
kommande åren vilket leder till ett minskat programutbud på enskilda skolor.
Vad gäller ansökan så innebär den en utökning av antalet platser på teknikprogrammet i
regionen. Barn och utbildningsnämndens bedömning är att den trots det endast innebär en
mindre påverkan för Falkenbergs gymnasieskola. Ur ett större perspektiv har dock en
kontinuerlig nyetablering av utbildningsplatser en negativ påverkan på befintliga
utbildningar när elevkullarna minskar.
Expedieras till:
friskolor@skolinspektionen.se inklusive tjänsteskrivelse

_________________
Utdragsbestyrkande
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§ 31
Ansökan om etablering av fristående gymnasieskola i
Hallandsregionen, Aspero Idrottsgymnasium Dnr 2015.111/69
Beslut
Barn och utbildningsnämnden beslutar
1 Lämna nedanstående redogörelse samt tjänsteskrivelse 2015-04-16 som sitt yttrande till
Skolinspektionen.
Beslutsunderlag
Beslutsförslag, 2015-04-16
Tjänsteskrivelse, 2015-04-16
Remiss Skolinspektionen, 2015-03-25
Sammanfattning av ärendet
Skolinspektionen ger tillstånd till fristående huvudmän som vill starta eller utöka befintlig
skola. Aspero Idrottsgymnasium i Halmstads kommun har ansökt om godkännande som
huvudman för nationellt godkänd idrottsutbildning. Falkenbergs kommun har ombetts att
yttra sig i ärendet och beskriva vilka konsekvenser detta kan ge på längre sikt.
Övervägande
Aspero Idrottsgymnasiums ansökan innebär en omcertifiering för nationellt godkända
idrottsutbildningar med inriktning på bordtennis för skolan. Ansökan rör i övrigt
utbildningsplatser som finns redan idag varför ansökan inte bör innebära någon förändring
för elevunderlaget i Falkenbergs kommun.
Expedieras till:
friskolor@skolinspektionen.se inklusive tjänsteskrivelse

_________________
Utdragsbestyrkande
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§ 32
Tillgänglighetsanpassning av Vessigebroskolan Dnr 2015.93/64
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar
1 Begära till KSAU om att få inleda en förstudie på Vessigebroskolan för att utreda
kostnaderna för tillgänglighetsanpassning av skolan.
Beslutsunderlag
Beslutsförslag 2015-03-18
Tjänsteskrivelse 2015-02-13
Sammanfattning av ärendet
Vid ett flertal tillfällen har det påpekats att det finns brister i tillgängligheten på
Vessigebroskolan. Det är svårt för en rullstolsburen person att på egen hand ta sig fram i
skolan. Detta har konstaterats genom att de elever som har en funktionsnedsättning har
svårt att på ett enkelt sätt ta sig runt i Vessigebroskolan men också då de allmänna valen
hölls och rullstolsburna hade svårt att ta sig fram till valurnorna.
Vessigebroskolan har många olika trappor både invändigt och utvändigt som inte lämpar
sig för att funktionsnedsatta på ett bra och säkert sätt ska kunna ta sig från en punkt till en
annan.
Ekonomi
Barn- och Utbildningsnämndens ekonomi kommer inte nämnvärt att påverkas av detta
beslut. Den kostnad som kan tillkomma är kostnaden för att göra förstudie. Blir det ett
genomförande av projektet så kommer kostnaden för förstudie att ingå som en del av
projektet.
Övervägande
Vessigebroskolan är för elever från förskoleklass till årskurs 5. Idag är inte skolmiljön
tillgänglig för rullstolsburen elev. Skolan har undervisning på fem våningsplan. De flesta
klassrummen och matsalen ligger på entréplan.
Det finns några konkreta åtgärder som måste till för att anpassa lokalerna för
funktionsnedsatta elever, personal och andra som besöker lokalen:
•
•

Anpassningar för att kunna ta sig in och ut ur skolan:
Anpassning av entréer med ramp och dörröppnare. Se över vilka entréer på skolan
som kan vara aktuella för denna anpassning.
Möjliggöra självständig förflyttning inom skolbyggnaden.

_________________
Utdragsbestyrkande
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•

Det finns behov av att installera hiss då exempelvis bibliotek, aula och slöjd ligger
på olika plan. Det handlar också om att ta bort trösklar och automatiska
dörröppnare.
Anpassad toalett
Skolbyggnaden har behov av toaletter som är bättre anpassade för
funktionsnedsatta. Det behövs ett höj- och sänkbart handfat, ett låsbart skåp samt
att toalettstolens höjd inte bör överstiga standardhöjd.

Expedieras till:
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Barn- och Utbildningsnämnden
Maria Engholm, Leg. Sjukgymnast
Cecilia Westblom, Leg arbetsterapeut
Stellan Magnusson, rektor
Hans-Erik Wortmann, byggprojektledare

_________________
Utdragsbestyrkande
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Information om lokaler
Planerare Martin Lövström, informerar om pågående och kommande arbeten och projekt.
Renovering av Söderskolans kök pågår.
Ombyggnad av Falkenbergs gymnasieskola pågår.
Arbetet med att förbättra ventilationen på Hjorthagens förskola pågår.
Vad gäller förskolepaviljongerna i Stafsinge finns det ett överklagande som ligger hos
Förvaltningsrätten. Kommunen avvaktar dom.
Smedjans förskola, mark och miljööverdomstolen har fastslagit att kommunens bygglov
strider mot detaljplanen.
Framöver kommer det att göras en inventering på samtliga förskolor över hur ventilationen
är.

_________________
Utdragsbestyrkande
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§ 33
Utreda möjligheten till gemensam barnomsorgskö. Dnr
2015.108/63
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar
1. Ge barn och utbildningsförvaltningen i uppdrag att utreda möjligheten till gemensam ansökningskö för all barnomsorg i Falkenbergs kommun
Beslutsunderlag
Beslutsförslag 2015-03-17
Sammanfattning av ärendet
I Falkenbergs kommun finns 32 kommunala förskolor, 20 fristående och 20 kommunala
familjedaghem samt 21 kommunala och tre fristående fritidshem. Den kommunala
barnomsorgen och den fristående har olika ansökningsköer – en gemensam för den
kommunala barnomsorgen och en för varje fristående enhet.
Ekonomi
En gemensam ansökningskö för all barnomsorg i Falkenbergs kommun kan ge en mer
kostnadseffektiv hantering vid erbjudande av barnomsorgsplats.
Övervägande
I dagsläget har den kommunala och fristående verksamheten olika ansökningsköer. Det
kan innebära att vårdnadshavare ansöker om plats i flera olika ansökningsköer – till den
kommunala barnomsorgen och till i princip alla fristående. Detta innebär att vid planering
av förskoleverksamheten i kommunen visas bara antalet ansökningar, men inte på
individnivå. Om ansökningskön är gemensam för all verksamhet blir det synligt vilka som
sökt till respektive barnomsorgsenhet och det reella behovet av förskoleplatser blir tydligt.
Förfrågan om möjligheten till en gemensam ansökningskö för kommunal och fristående
barnomsorg har uppkommit vid ett möte mellan fristående förskolor och barn- och
utbildningsnämnens presidium hösten 2014.
Inom barnomsorgen finns det olika profiler/inriktningar, där vårdnadshavare kan göra ett
aktivt val utifrån detta. I en gemensam kö är det en del att beakta och ta hänsyn till.
Expedieras till:
Fristående förskolor och fritidshem
Verksamhetschef för förskolan
Verksamhetschef för fritidshem
Förskolechefer i kommunal verksamhet
Rektorer i kommunal verksamhet

_________________
Utdragsbestyrkande
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§ 34
Förändring i delegationsordning Dnr 2015.6/60
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar
1 Anta justerad delegationsordning
Beslutsunderlag
Beslutsförslag 2015-03-17
Justerad delegationsordning 2015-03-17
Sammanfattning av ärendet
Utifrån förändringar i barn- och utbildningsförvaltningens interna organisation har ett nytt
förslag till delegationsordning tagits fram.
Förändringarna återfinns i punkterna 2.16 , 7.1 , 7.3 , 11.2 , 11.3 , 12.13.
Ekonomi
Beslutsförslaget påverkar inte nämndens ekonomi.
Övervägande
Delegering innebär att en nämnd uppdrar till en delegat (utskott, ledamot eller ersättare i
nämnden eller anställd i kommunen) att på nämndens vägnar fatta beslut i vissa ärenden
(KL 6:33). Delegeringen innebär att självständig beslutanderätt förs över från nämnden till
delegaten. Beslut som inte är att betrakta som ren verkställighet och fattas utan delegering
saknar laga verkan; det vill säga beslutet gäller inte.
Beslut med stöd av delegering innebär att delegaten fattar beslut på nämndens vägnar.
Beslut fattade på delegation av nämnden, delegeringsbeslut, ska anmälas till nämnden (KL
6:35). Det står nämnden fritt att välja i vilken form delegeringsbeslut ska anmälas.
Nämnden beslutar själv vid vilken tidpunkt olika delgeringsbeslut ska anmälas. För
ordförandebeslut i brådskande ärenden gäller att de ska anmälas vid nästa sammanträde.
Expedieras till:
Förvaltningsekonom (inklusive delegationsordningen)
Administrativ chef (inklusive delegationsordningen)
Personalsekreterare (inklusive delegationsordningen)
Kontaktcenter (inklusive delegationsordningen)

_________________
Utdragsbestyrkande
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§ 35
Redovisning av delegationsbeslut Dnr 2015.18/60
Beslut
Barn och utbildningsnämnden beslutar
1 Godkänna redovisningen av anmälda delegationsbeslut för perioden 2015-03-17 till och
med 2015-04-22
2 Välja ett antal likabehandlingsärenden för fördjupad redogörelse vid nästa
nämndssammanträde
Beslutsdatum
2015-02-27
2015-02-12 – 201504-14
2015-03-18 till och
med 2015-04-22

_________________
Utdragsbestyrkande

Beslut
Utse beslutsattestanter
och ersättare
Skolskjutsbeslut

Delegat
Kontorschef

Delegationsordning
11.2

Planerare

9.2

Mottagande av
Nämndsekreterare
likabehandlingsärenden
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§ 36
Meddelanden för kännedom för perioden 2015-03-18 till och med
2015-04-22 Dnr 2015.17/60
Beslut
Barn och utbildningsnämnden beslutar
1 Godkänna redovisningen av meddelanden för kännedom

Avsändare/Mottagare
Kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige
Sveriges kommuner och
landsting
Skolverket

Kommunstyrelseförvaltningen

Miljö och
hälsoskyddsnämnden
Miljö och
hälsoskyddsnämnden
Miljö och
hälsoskyddsnämnden
Miljö och
hälsoskyddsnämnden
Miljö och
hälsoskyddsnämnden
Miljö och
hälsoskyddsnämnden
Miljö och
hälsoskyddsnämnden

_________________
Utdragsbestyrkande

Ärendet
§ 48 Över- och underskott från
2014 samtliga nämnder
Säkerhetspolicy för
Falkenbergs kommun
Cirkulär Vårpropositionen och
vårändringsbudgeten för
år 2015
Beslut om statsbidrag för ökad
undervisningstid för nyanlända
elever i grundskolan vt 2015
Remiss Motion om att
utveckla integration och
demokrati med hjälp av
föreningslivet
Tillsyn över Gustav Ringares
förskola
Tillsyn över Regnbågens
förskola
Föreläggande Regnbågens
förskola
Tillsyn över Kompisens
förskola
Föreläggande Kompisens
förskola
Tillsyn Söderskolans förskola

Datum
2015-04-10

Föreläggande Söderskolans
förskola

2015-04-21
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2015-04-13
2015-04-17

2015-04-20

2015-03-23

2015-04-20
2015-03-20
2015-04-16
2015-03-19
2015-04-16
2015-03-20
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Övriga frågor
Sara Grimpe Wernersson uppmärksammade att barn på flera förskolor sover ute i ur och
skur. Grimpe Wernersson ifrågasätter lämpligheten att sova ute i exempelvis åskväder.
Sara Grimpe Wernersson uppmärksammar frågan att det saknas solskydd över sandlådan
på många förskolor.
Ordförande Peter Dygården informerar om att ett antal personal och politiker från
Falkenberg varit på SETT-mässan.

_________________
Utdragsbestyrkande
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§ 37
Information om Skola - Arbetsliv
Beslut
Barn och utbildningsnämnden beslutar
1 Lägga informationen till handlingarna
Ärendet
Helena Johansson, skola-näringslivutvecklare, informerar om arbetet med skola-arbetsliv.
Arbetet har pågått i cirka två och ett halvt år.
Den enda obligatoriska delen i arbetet är samordningen av prao därutöver är uppdraget
ganska fritt men fokuserar på att förbättra kontakten med näringslivet.

_________________
Utdragsbestyrkande
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