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Förvaltningschefen informerar
Förvaltningschefen informerar om Falkenbergs kommuns måluppfyllelse över tid.
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§ 36
Nulägessituation i mottagandet av nyanlända. Dnr 2015.339/60
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar
1 Med ett godkännande lägga informationen till handlingarna.
Beslutsunderlag
Beslutsförslag 2016-04-19
Sammanfattning av ärendet
Förskoleverksamhet
Förskoleverksamheten i kommunen betecknas som måttlig påverkan, på gränsen till
betydande påverkan, i Länsstyrelsens gradering.
Antalet nyanlända inom Falkenbergs kommuns förskoleverksamhet har ökat. En ny
avdelning har öppnats i Ullared och bedömningen är att den kommer att vara öppen hela
nästa år p.g.a. nyanlända barn i aktuell åldersgrupp. Dessutom finns det många nyanlända
barn på de nya avdelningarna i Stafsinge och Kristineslätt.
Förskoleklass och grundskola
Grundskoleverksamheten betecknas som måttlig påverkan i Länsstyrelsens gradering.
Antalet nyanlända barn och ungdomar i förskoleklass och grundskola ökar över tid och
uppnår totalt 388 elever per 2016-04-15 i kommunen.
Det är en total ökning med 21 elever sedan avstämningen föregående månad och en ökning
med 214 elever sedan avstämningen vid terminsstart i augusti. Det man ska beakta är, att i
den siffran ingår många fler individer i och med att de nyanlända är en grupp med stor
rörlighet bl.a. på grund av Migrationsverkets beslut och bedömningar. Nyanlända barn
kommer till och avslutar sin skolgång på våra skolor, vilket innebär att behovet av
personella resurser på respektive skola varierar över tid. Detta försvårar också
kontinuiteten i skolans organisation.
Samtliga kommunala skolor har tagit emot nyanlända elever, men det varierar på
enheterna, vilket leder till att påverkan skiftar från skola till skola. Den största ökningen
har skett i Ullaredsområdet. Flest nyanlända elever, 61 personer, finns på
Skogstorpsskolan. Även Morups frisskola har tagit emot nyanlända elever.
En stor utmaning är den ökade andel nyanlända elever i årskurs sex till nio, 179 elever.
Dessutom är många av klasserna i årskurs nio fulla. En tillfällig lösning är att nyanlända
elever som under vårterminen skrivs in i grundskolans årskurs nio skrivs in på sina
respektive skolor, men undervisningen sker i förberedelseklasser på Tullbroskolan.
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Det finns ett behov av mer personella resurser i förskoleklass och grundskola, främst lärare
i svenska som andraspråk, studiehandledare, modersmålslärare, elevhälsopersonal och
specialpedagoger. Dessvärre är det svårigheter att hitta personal med rätt kompetens samt
att behoven varierar över tid och plats.
Frivilliga skolformer
Gymnasieverksamheten är hårt ansträngd då samtliga kriterier i graderingen betydande
påverkan näst intill är uppfyllda. Bedömningen förvaltningen gör är att det finns ett behov
av mer personella resurser till verksamheten, från pedagoger till annan stödpersonal samt
stort lokalbehov. Efterfrågan kommer säkert att öka med prognostiserat ökat elevtal.
Bland ansökningar till gymnasiet HT 2016 är det ca 40 åk 9-elever som inte sökt till
gymnasiet. Bedömningen är att det är nyanlända som kommit sent till Sverige och har
bristande grundkunskaper för studier på gymnasieskolan.
I dag finns en kö på 10 elever till IMSPR. Det sker en kontinuerlig påfyllnad till kön med
3-5 elever per vecka. Det gör att lokalbehovet fortsätter att öka, de nyanskaffade lokalerna
är snart fulla och nya behövs. Drottning Blankas gymnasieskola har startat en grupp om 15
elever, vilket innebär att Falkenbergs gymnasieskola har avlastats till en del. Från
grundskolan beräknas ca 90 elever hösten 2016 och ca 30 elever bedömas att sluta. Det
innebär ett inflödesnetto på 60 elever. Dessutom ser tillströmningen av nyanlända i
kommunen likartad ut framåt, vilket kan få till följd en ökad kö. I Falkenbergs kommun
finns 223 elever som studerar på IMSPR, inklusive de som går på Drottning Blankas
gymnasieskola. Det är en ökning på 123 elever sedan augusti 2015.
SFI-verksamheten i kommunen betecknas som måttlig påverkan, på gränsen till betydande
påverkan, i Länsstyrelsens gradering. Antalet elever på SFI har tillfälligt minskat bl.a. på
grund av att många har blivit klara med sin SFI och flera har påbörjat praktik eller börjat
arbeta den senaste månaden. Skolan har precis skickat ut inbjudan till 60 nya elever, som
kommer att starta sin utbildning under april månad. Det betyder att elevantalet kommer att
öka till att bli ca 300 elever på SFI innan månadens slut.
Inför sommaren 2016 finns ett förslag att starta ferieskola. Syftet med projektet är att ge
ensamkommande barn och ungdomar möjlighet att läsa kärnämnen kombinerat med andra
aktiviteter och praktik under loven. Den grundläggande tanken är att främja integration-,
demokrati- och språkutvecklingen genom samordning med föreningslivet, näringslivet,
organisationer m.fl. Mål för projektet är ökad andel elever med gymnasiebehörighet, ökad
andel ensamkommande med meningsfull sysselsättning samt ökad kompetens i
värdegrundfrågor och likabehandling hos elever och personal.
Barn- och utbildningsförvaltningen har skickat en rapport till Länsstyrelsen 2016-04-19 om
nyanlända i förskoleverksamhet och skola. Den senast skickades in 2016-03-08.
Beslutet expedieras till:
BUF kansli
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§ 37
Information: samverkan skola – arbetsliv
Helena Johansson, skola-arbetslivsutvecklare, informerar nämnden om arbetet med skolaarbetslivsfrågor inom förvaltningen, enligt nämndens årshjul.
Falkenbergs kommun är den enda kommunen i Halland, förutom Hylte kommun, som har
PRAO. Nämnden får ta del av nyproducerad film om PRAO- verksamheten i Falkenberg.
Under förra läsåret erbjöds samtliga elever PRAO i Falkenbergs kommunala skolor.
Likvärdigheten på skolorna har ökat. Genomförda enkäter visar att eleverna är nöjda med
PRAO:n och att de tycker att den är meningsfull. Däremot ser många av eleverna inte
kopplingen till skolan eller till gymnasievalet. Inte heller lärarna ser PRAO:n som en
integrerad del av undervisningen. Ett utvecklingsområde för både PRAO:n och studie- och
yrkesvägledningen i stort är att lyfta dessa områden som ett gemensamt ansvar för skolans
personal.
På gymnasieskolan finns APL för de yrkesförberedande programmen. Under året arbetar
utvecklare för skola-arbetliv tillsammans med gymnastikskolan att arbeta upp strukturer
för skuggning på de högskoleförberedande programmen, med start höstterminen 2016.
Nämnden tackar för informationen.
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§ 38
Information: medarbetarenkät
Cia Hjortsberg presenterar en fördjupad redovisning av medarbetarenkäten. Förvaltningen
och dess verksamheter ligger lika eller över kommunen som helhet på alla områden
förutom arbetsmiljö och hälsa där förvaltningen har något lägre resultat.
Verksamheterna arbetar med att ta fram åtgärder och handlingsplaner utifrån respektive
resultat och identifierade utvecklingsområden.
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§ 39
Information: fördjupad redovisning sjuktal
Anna Harrysson, personalsekreterare, presenterar en fördjupad redovisning av sjuktal.
Redovisningen utgår från personalkategorierna förkollärare, barnskötare respektive lärare
tidigare och senare år. Redovisningen visar andel sjukskrivningstid av total arbetstid.
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§ 40
Information: omplaceringskö förskola
Förvaltningschefen informerar om den interna omplaceringskö som finns till kommunens
förskolor och vilka orsaker det finns bakom kön. Nämnden får också information om vilka
konsekvenser en hög omplaceringsgrad har för verksamheten.
Nämnden poängterar att det är angeläget att följa frågan kring och storleken av
omplaceringskön och vill ha uppföljning framöver.
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§ 41
Tillämpningsregler förskolor och annan pedagogisk verksamhet.
Dnr 2016.139/63
Beslut
Barn och utbildningsnämnden beslutar
1 Anta reviderade tillämpningsanvisningar för förskolor/familjedaghem vid ansökan om
plats
2 Anta reviderade tillämpningsanvisningar för förskolor/familjedaghem vad som gäller
vid placering
Beslutsunderlag
Tillämpningsanvisningar daterade 2016-04-22
Beslutsförslag 2016-04-05
Sammanfattning av ärendet
Ärendet uppkom utifrån att det framkommit att vårdnadshavare upplevt att riktlinjerna för
ansökan om plats varit otydliga. Tillämpningsavsisningarna har därmed reviderats för att
tydliggöra köhantering och placering.
Ekonomi
Förslaget påverkar ej nämndens ekonomi
Övervägande
Förändringar som genomförts i de nya reviderade tillämpningsanvisningarna för att i
tydliggöra vad som gäller vi ansökan om plats till förskola:
• Vårdnadshavare kan anmäla barn tidigast 6 månader innan önskad plats
• Önskemål kan göras om högst två alternativ (tidigare tre): vårdnadshavare kan
önska område, förskola eller båda
• Förtydligat ”ködatum” – rätt till placering inom fyra månader
• Vårdnadshavare ska få besked senast en månad innan önskat placeringsdatum
• Närhetsprincipen - erbjudandet kommer att ges inom en radie av 20 km från
Beslutet expedieras till:
Expedieras inklusive tillämpningsanvisningar
Förskolechefer
Verksamhetschef
Kontaktcenter
Fristående förskolor
Förskolekontoret
Systemförvaltare BUF kansli
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§ 42
Information: SYV-plan
Ulf Olsson, verksamhetschef för gymnasieskola och vuxenutbildning, informerar om
arbetet med att ta fram en plan för studie- och yrkesvägledning i kommunen, utifrån
uppdrag från nämnden. Planen kommer att tas på nämndens maj-möte Planen kommer att
ha som utgångspunkt att studie- och yrkesvägledningen är ett gemensamt ansvar, för all
skolpersonal och samtliga verksamheter och funktioner.
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§ 43
Ansökan om godkännande av fristående gymnasieskola,
Strömma Naturbrukscentrum i Marks kommun.
Dnr 2016.113/69
Beslut
Barn och utbildningsnämnden beslutar
1 Lämna nedanstående redogörelse samt tjänsteskrivelse 2016-04-06 som sitt yttrande till
Skolinspektionen.
Beslutsunderlag
Beslutsförslag, 2016-04-06
Tjänsteskrivelse, 2016-04-06
Remiss Skolinspektionen, 2016-02-17
Sammanfattning av ärendet
Skolinspektionen ger tillstånd till fristående huvudmän som vill starta eller utöka befintlig
skola. Strömma Naturbrukscentrum i Marks kommun har ansökt om godkännande som
huvudman för nyetablering av fristående gymnasieskola from läsåret 2017/18,
Skolinspektionens dnr 32-2016:873. Falkenbergs kommun har ombetts att yttra sig i
ärendet och beskriva vilka konsekvenser detta kan ge på längre sikt.
Övervägande
I Region Halland finns Munkagårdsgymnasiet i Tvååker med Lantbruksprogrammet,
inriktning Djur respektive Lantbruk, Tidigare har det funnits två, Munkagårdsgymnasiet
och Plönningegymnasiet. Plönningegymnasiet hade bl.a. inriktningen Djur. Inför hösten
2014 samordnades verksamheterna, vilket innebar att Plönningegymnasiet lades ned.
Munkagårdsgymnasiet har Lantbruksprogrammet med inriktning Djur respektive Lantbruk.
Bedömningen är ändå att Strömma Naturbrukscentrum i Marks kommun inte påverkar
elevunderlaget inom samverkansområdet, då skolan inte startar nya utbildningar utan
endast byter huvudman och återstartar någon inriktning.
Beslutet expedieras till:
friskolor@skolinspektionen.se, inklusive tjänsteskrivelse
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§ 44
Ansökan om godkännande av fristående gymnasieskola,
Sveriges Ridgymnasium AB Varberg i Varberg.
Dnr 2016.112/69
Beslut
Barn och utbildningsnämnden beslutar
1 Lämna nedanstående redogörelse samt tjänsteskrivelse 2016-04-06 som sitt yttrande till
Skolinspektionen.
Beslutsunderlag
Beslutsförslag, 2016-04-06
Tjänsteskrivelse, 2016-04-06
Remiss Skolinspektionen, 2016-02-22
Sammanfattning av ärendet
Skolinspektionen ger tillstånd till fristående huvudmän som vill starta eller utöka befintlig
skola. Sveriges Ridgymnasium AB Varberg i Varberg har ansökt om godkännande av
nationellt godkänd idrottsutbildning vid den fristående gymnasieskolan Sveriges
Ridgymnasium Varberg i Varbergs kommun from läsåret 2017/18, Skolinspektionens dnr
37-2016:845. Falkenbergs kommun har ombetts att yttra sig i ärendet och beskriva vilka
konsekvenser detta kan ge på längre sikt.
Övervägande
I Hallands län finns inget riksgymnasium för ridsporten. Den aktuella skolan i Varberg
som vill utöka sin verksamhet till att bli en nationell idrottsutbildning har redan idag elever
med ridsporten som intresse. Bedömningen är att det inte påverkar Falkenbergs kommuns
gymnasieskola.
Beslutet expedieras till:
friskolor@skolinspektionen.se, inklusive tjänsteskrivelse
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§ 45
Ansökan om godkännande av fristående gymnasieskola, Thoren
Business School i Halmstad.
Dnr 2016.111/69
Beslut
Barn och utbildningsnämnden beslutar
1 Lämna nedanstående redogörelse samt tjänsteskrivelse 2016-04-06 som sitt yttrande till
Skolinspektionen.
Beslutsunderlag
Beslutsförslag, 2016-04-06
Tjänsteskrivelse, 2016-04-06
Remiss Skolinspektionen, 2016-02-17
Sammanfattning av ärendet
Skolinspektionen ger tillstånd till fristående huvudmän som vill starta eller utöka befintlig
skola. Thoren Business School i Halmstad har ansökt om godkännande som huvudman för
nyetablering av fristående gymnasieskola from läsåret 2017/18, Skolinspektionens dnr 322016:799. Falkenbergs kommun har ombetts att yttra sig i ärendet och beskriva vilka
konsekvenser detta kan ge på längre sikt.
Övervägande
I Falkenbergs gymnasieskola och på Drottning Blanka finns de program som Thoren
Business School ska erbjuda sina elever. Denna nyetablering kan allvarligt påverka
elevunderlaget på Falkenbergs gymnasieskola och Drottning Blanka.
Beslutet expedieras till:
friskolor@skolinspektionen.se, inklusive tjänsteskrivelse
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§ 46
Förstudie avseende grundskola i Tröingeberg. Dnr 2016.140/60
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar
1 Ge Tekniska nämnden i uppdrag att genomföra en förstudie avseende ny grundskola i
Tröingebergsområdet.
Beslutsunderlag
Förfrågan om förstudie avseende grundskola i Tröingeberg, 2016-04-07.
BUN 2015-08-26 § 55, Utredning av ny skola på Tröingeberg Dnr 2015.169/64
Sammanfattning av ärendet
Tröingeberg är en stadsdel i Falkenberg som har ett stort elevunderlag och där barn- och
utbildningsförvaltningen i och med den fortsatta byggnationen kring stationsområdet ser att
behovet av förskola och skola ökar. Vinbergsskolan har sedan lång tid varit den enhet som
haft eleverna från Tröingebergsområdet vilket gör det naturligt när antalet elever ökar att
bygga en ny enhet i Tröingeberg.
I delöversiktsplanen finns ett område som heter 701. Området är intressant att studera
utifrån att det har en bra placering för att bygga grundskola med eventuell förskola i nära
anslutning. Även andra områden i Tröingeberg bör undersökas för att hitta det bästa
alternativet.
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
En grundskola i Tröingeberg behöver vara 4-parallellig med specialsalar för NO/Teknik,
Bild, Hemkunskap, Slöjd och Idrott. Skolans byggnation måste även tillgodose
fritidshemsplatser.
Ambitionen är att kunna starta skolan med full verksamhet inför läsåret 2021/2022. Enligt
befolkningsprognos (KS § 121, 2015) och den totala kapaciteten på alla grundskolor i
Falkenbergs Kommun så kommer kommunen nått en punkt då antal elever överstiger
lokalernas kapacitet år 2021.
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Beslutet expedieras till:
Tekniska nämnden
Stadsbyggnadsavdelningen
Ekonomienheten
Verksamhetschef grundskola
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§ 47
Månadsuppföljning mars 2016. Dnr 2016.94/60
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar
1 Med ett godkännande lägga månadsuppföljningen för mars 2016 till handlingarna.
Beslutsunderlag
Månadsuppföljning 2016-04-11

Sammanfattning av ärendet
Barn- och utbildningsnämnden redovisar en periodavvikelse för de första tre månaderna på
6 570 tkr. Det positiva resultatet förklaras till största delen av en eftersläpning i
kostnaderna för gymnasieelever under annan huvudman. Förskolan och fritidshemmen
redovisar negativa avvikelser som härleds till ett ökat antal barn och elever.
Förskolan redovisar en periodavvikelse på -1 279 tkr. Verksamheten har cirka 40 barn fler
inskrivna än budget på de kommunala enheterna, vilket motsvarar cirka -1 000 tkr för
perioden. Underskottet till följd av uppstarts- och driftskostnader för de nya paviljongerna
uppgår för perioden till cirka -850 tkr. Övriga enheter har ett sammantaget underskott på
cirka -1 000 tkr, men hämtar in underskottet i takt med att fler barn skolas in under våren.
Fritidshemmen redovisar en periodavvikelse på -1 294 tkr. Verksamheten har en
volymökning på de kommunala enheterna motsvarande -700 tkr för perioden.
Måltidsbudgeten har ett underskott på -200 tkr, vilket kopplas till volymökningarna.
Rektorerna har ett underskott som till största delen beror på att tilläggsbelopp inte fördelats
ut för perioden.
Grundskolan redovisar en sammantagen periodavvikelse på 912 tkr, varav grundskolan har
ett underskott på -130 tkr och grundsärskolan ett överskott på 1 041 tkr. Rektorerna
redovisar ett sammantaget underskott motsvarande cirka -4 000 tkr för perioden, vilket
beror på en för stor organisation under vårterminen. Utökningar i
modersmålsundervisningen skapar ett underskott motsvarande -380 tkr för perioden.
Gymnasieskolan redovisar en sammantagen periodavvikelse på 6 882 tkr, varav
ungdomsgymnasiet har ett överskott på 6 822 tkr och gymnasiesär ett överskott på 60 tkr.
Cirka 6 500 tkr av den positiva avvikelsen beror på att kostnaderna för elever under annan
huvudman inte är i fas. Verksamheten under rektorernas ansvar är i balans.
Ofördelad verksamhet redovisar en periodavvikelse på 465 tkr. Den positiva avvikelsen
beror främst på vakanta tjänster på kansliet.
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Vuxenutbildningen redovisar en periodavvikelse på 485 tkr. Verksamheten har erhållit
statsbidrag för Komvux-platser i högre utsträckning än budgeterat.
Korttidstillsynen redovisar en periodavvikelse på 217 tkr.
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§ 48
Information: resultatredovisning
Förvaltningschef Jörgen Frostlund ger bilder av grund- och gymnasieskolans resultat för
läsåren 13/15 och 14/15 liksom i ett tioårsperspektiv. All statistik utgår från offentliga
uppgifter från Skolverkets databas Siris.
Sammanfattningsvis visar statistiken att resultaten för de kommunala skolorna i Falkenberg
inte har utvecklats positivt över tid. Detta behöver sättas i relation till både lokala insatser
och nationella reformer. Framöver behöver det vara fokus på elevernas progression i
lärandet för att nå ökad måluppfyllelse. För att nå dit behöver förvaltningen fokusera på
följande perspektiv:
1. Utveckla utbildningar som möter varje barn/elev vid varje undervisningstillfälle
2. Skapa rätt förutsättningar för, och höga förväntningar på, förskolechefer/rektorer och
lärare, att arbeta med innehållsmässiga och formativa processer för lärande
3. Skapa tydligt ansvarstagande och en långsiktig styrning av de innehållsmässiga och
formativa processerna för lärande
Socialdemokraterna och Vänsterparitet i barn- och utbildningsnämnden vill föra följande till
protokollet: Vi har idag fått en helt ny och mycket negativ bild av kunskapsresultaten hos eleverna i
kommunens skolor, presenterad för oss. Bilden skiljer sig fundamentalt från den positiva utveckling
som tidigare har redovisats, där skolresultaten hade vänts uppåt och den negativa trenden var
bruten. Så var uppenbarligen inte fallet, vilket de resultat vi idag fått presenterade visar på. Vi ser
därför allvarligt på situationen.
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§ 49
Information: studie kring ergonomi läsplattor
Förvaltningschef Jörgen Frostlund informerar att förvaltningen fortfarande inte har fått
resultat av undersökningen. Förvaltningen kommer att meddela nämnden så fort den får
mer information i frågan.

20 (24)

Barn- och utbildningsnämnden 2016-04-27

§ 50
Delegationsbeslut för perioden 2016-03-18 till och med
2016-04-20. Dnr 2016.24/60
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar
1 Godkänna redovisningen av anmälda delegationsbeslut för perioden 2016-03-18 till och

med 2016-04-20
2 Välja ett antal likabehandlingsärenden för fördjupad redogörelse vid nästa
nämndssammanträde
3 Förvaltningschef ska återkoppla till rektor utifrån fördjupad redogörelse av
likabehandlingsärende att rutinerna inte följts vad gäller återkoppling till vårdnadshavare, i
övrigt upplever nämnden att ärendet har hanterats på ett bra sätt.
Beslutsdatum
2016-03-18-201604-20
2016-03-18-201604-20
2016-04-05
2016-03-23

Beslut
Delegat
Likabehandlingsärenden Nämndsekreterare

Delegationsordning
12.13

Skolskjutsbeslut

Planerare

9.2

Uppsägning av
barnomsorgsplats.
Uppsägning av
barnomsorgsplats.

Kvalitetsstrateg

11.4

Kvalitetsstrateg

11.4
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§ 51
Meddelanden för kännedom för perioden 2016-03-18 till och med
2016-04-20. Dnr 2016.23/60
Beslut
Barn och utbildningsnämnden beslutar
1 Godkänna redovisningen av meddelanden för perioden 2016-03-18 till och med
2016-04-20.
Avsändare/Mottagare
Skolverket

Miljö och hälsoskydd
Skolverket

Miljö och hälsoskydd

Skolverket

Skolverket
Skolverket

Skolverket
Miljö och hälsoskydd

Ärendet
Beviljat statsbidrag för
omsorg under tid då
förskola eller fritidshem inte
erbjuds 2016.
Inspektionsrapport för
tillsyn på Tångaskolan.
Beviljat statsbidrag till
skolhuvudmän som inrättar
karriärsteg för lärare
2016/17.
Inspektionsrapport för
tillsyn på
Schubergstorpsskolan.
Beviljat statsbidrag för
kompetensutveckling av
yrkesläarer i yrkesämnen för
kalenderåret 2016.

Datum
2016-03-18

Beviljat statsbidrag för
undervisning under skollov år
2016.
Beviljat statsbidrag för
yrkesinriktad och viss teoretisk
vuxenutbildning på gymnasial
nivå i kombination med SFI
och svenska som andraspråk.
Samordnare för arbete med
kompetensutvecklingsinsatser
inom nyanländas lärande.
Inspektionsrapport för tillsyn
på Falkenbergs
Montessoriskola.

2016-03-24
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2016-03-18
2016-03-23

2016-03-24

2016-03-24

2016-03-29

2016-03-30
2016-03-31
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Kommunstyrelsens
arbetsutskott
Kommunfullmäktige

Ansökan om medel för
toleransfrämjande arbete.
Avsägelse uppdrag för
Christina Ekström i barnoch utbildningsnämnden.

2016-03-31

Miljö och hälsoskydd

Inspektionsrapport tillsyn på
Ätranskolan.
Inspektionsrapport tillsyn på
Apelskolan.
Redovisning av tillfälligt stöd
till kommuner och landsting
för att hantera den rådande
flyktingsituationen.
Överföring av centrala
budgetmedel.
Inspektionsrapport tillsyn på
Ljungbyskolan.
Handlingsplan för 2016
gällande servering av lunch på
fredagar.

2016-04-05

Över- och underskott från
2016 till 2016.
Redovisning av uppdrag –
utreda förutsättningar för att
Falkenbergs ska bli en
Fairtrade city.

2016-04-06

Inspektionsrapport tillsyn på
Tullbroskolan.

2016-04-15

Miljö och hälsoskydd
Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen
Miljö och hälsoskydd
Stiftelsen Falkenbergs
Montessoriskolor
Kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige

Miljö och hälsoskydd
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2016-04-08
2016-04-04
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2016-04-08
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§ 52
Övrigt
Peter Dygården (S) önskar få redovisning kring årets niors kunskapsresultat.
Förvaltningschefen redovisar andelen behöriga till yrkesprogram utifrån höstterminens
resultat för respektive skola. Förvaltningschefen poängterar vikten av att särredovisa
statistiken för nyanlända (utifrån Skolverkets definition) för att ge en mer nyanserad bild.
Peter Dygården (S) frågar kring ett ärende som uppmärksammars i HN kring en förälder
som brukat fysisk våld mot en elev på en av kommunens skolor. Förvaltningschefen
informerar om situationen och att den är hanterad.
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