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§ 21   

Val av justerare 

Utbildningsnämndens beslut 

1. Sam Wadin utses att justera dagens protokoll tisdagen den 19 mars 2019.  

_____ 
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§ 22  

Godkännande av dagordning 

Utbildningsnämndens beslut 

1. Utsänd kallelse, samt en extra punkt under diskussionsärende, godkänns 

som dagordning för mötet.  

Diskussionsärende 

Skansenskolan 

_____ 
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§ 23   

Information; introduktion; diskussion 

Information 

Ekonomisk rapport 

Jonna Åberg presenterade ekonomisk prognos till och med februari månad. 

Rapport från tillsynsbesök på fristående skolor 

Ylva Tinnert-Gelebo informerade om tillsynen, som genomförs varje år i 

februari månad för att säkerställa att lagkraven följs. 

Besök har gjorts hos dagbarnvårdare i Degerhamn, Flisan och Smultronet. 

Från Västanvind och Undringen har begärts ut dokumentation om verk-

samheterna. 

Ajournering 

Sammanträdet ajourneras klockan 9.25-9.45. 

Introduktion 

Förskola/pedagogisk omsorg/öppna förskolan/OB omsorg 

Mia Rylander, Lotta Nilsson och Sofie Elvå presenterade bland annat hur de 

arbetar, vilka dokument och lagar som ska följas. Presenterade även 

utmaningar för framtiden. Presentationen delges nämnden. 

Ajournering 

Sammanträdet ajourneras klockan 10.25-10.30. 

Diskussionsärende 

Riktlinje för kontaktpolitiker 

David Idermark föredrar ärendet.  

Diskuterades med förslag att lyfta riktlinjen i partigrupperna och ta fram 

förslag på kontaktpolitiker, med jämn fördelning mellan majoriteten och 

oppositionen, för beslut till nästa möte med utbildningsnämnden. 

Riktlinje för kontakt med elevråden 

Ylva Tinnert-Gelebo föredrar ärendet. 
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Diskuterades med förslag att lyfta riktlinjen i partigrupperna och ta fram 

förslag på politiker för kontakt med elevråden, som speglar kontaktpolitiker, 

för beslut till nästa möte med utbildningsnämnden.      

Skansenskolan 

Jessica Jämtin (C) informerade att synpunkter har kommit från föräldrar som 

har sina barn på högstadiet i Skansenskolan. Många föräldrar tycker det är 

mycket stökigt och att mobbning förekommer. Föräldrarna får inte svar efter 

att de har varit i kontakt med skolan. 

David Idermark informerar om att vi har haft problem under ett antal år. Vi 

jobbar med styrning och ledning. Kommunikation och information måste 

förbättras. Barnen ska ha en trygg och säker skolgång.    

Utbildningsnämndens beslut 

1. Riktlinje för kontaktpolitiker lyfts för beslut på utbildningsnämndens 

möte den 17 april 2019. 

2. Riktlinje för kontakt med elevråden lyfts för beslut på utbildnings-

nämndens möte den 17 april 2019.  

3. Diskussionspunkt om Skansenskolan ska tills vidare vara en stående 

punkt på utbildningsnämndens möten.   

_____ 
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§ 24 Dnr 2019/000003  

Meddelanden 

Beslutsunderlag 

Rapport daterad den 28 februari 2019.  

Utbildningsnämndens beslut 

1. Nämnden har tagit del av rapporten.     

_____ 
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§ 25 Dnr 2019/000006  

Anmälan av fattade delegeringsbeslut 

Beslutsunderlag 

Sammanställning av delegeringsbeslut nr 19:2.  

Utbildningsnämndens beslut 

1. Redovisning av delegeringsbeslut godkänns.  

_____ 
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§ 26 Dnr 2019/000056  

Skolavslutningstalare 

Sammanfattning av ärendet 

Utbildningsnämnden har gett förvaltningen i uppdrag att bereda ärendet 

kring skolavslutningstalare inför kommande beslut.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, daterad den 20 februari 2019.  

Utbildningsnämndens beslut 

1. Politiker som avslutningstalare tas bort med hänvisning till att rektor har 

uppdraget.  

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Förvaltningen 
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