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Dnr BUN 2015/0328

Barn- och utbildningsnämndens mål 2016-2019
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att
-

fastställa barn- och utbildningsnämndens mål och indikatorer 20162019 enligt bilaga och inklusive ändringar enligt förslag från
förvaltningen.

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Nämnd och förvaltning har gemensamt arbetat fram förslag till mål och
indikatorer enligt ny styrmodell för 2016-2019.
Barn- och utbildningsnämnden föreslås besluta om mål och indikatorer för
2016-2019.
Arbetsutskottet behandlade ärendet den 17 augusti 2015, § 96.
___________________________________

Bilagor
Barn- och utbildningsnämndens mål med tillhörande indikatorer 2016-2019

Protokollsutdrag
Ledningsgrupp buf
Magnus Widén, Ekonomikontoret
Jonas da Silva, Samhällsutvecklingskontoret
Sofie Werdin

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Barn- och utbildningsnämnden
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Dnr BUN 2015/0380

Budget 2016 och ram 2017-2018
Beslut
Barn och utbildningsnämnden beslutar att
-

fastställa budget 2016, ram 2017 och plan 2018.

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Ärendet
Barn- och utbildningsnämnden har i budget 2016 valt att fokusera på
områdena ”Kunskap och Kreativitet för framtidens arbetsmarknad” och
”Trygghet, välmående och studiero ger resultat” tillsammans med
övergripande verksamhetsutveckling utifrån politiska prioriteringar.
I ram 2017 och i plan 2018 ligger fokus på de omvärldsfaktorer som
kommer att påverka verksamheten under dessa år. De faktorer som främst
påverkar budgetram är lokalförsörjning i ett växande Varberg, digitalisering
för utveckling av lärande och kommunikation i ett visionärt Varberg,
skollagens krav och läroplanens intentioner i ett kunskapshöjande Varberg
samt välmående och psykisk hälsa i ett hälsoinspirerande och socialt
hållbart Varberg.
Arbetsutskottet behandlade ärendet den 17 augusti 2015, § 95.
____________________________________

Bilagor
BUN driftbudget 2016 och ram 2017-2018

Protokollsutdrag
Emma Lundgren
Ekonomikontoret
Kommunkansliet

Justerandes sign
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Dnr BUN 2015/0350

Prognos och analys skolor 2015-2019 komplettering till
Lokalförsörjningsplan
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att
-

godkänna redovisningen av Prognos och analys skolor 2015-2019,
komplettering till Lokalförsörjningsplan 2015-2019, inklusive
redaktionella ändringar.

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Ärendet
Lokalförsörjningsplan 2015-2019 för Förskola, Grundskola, Gymnasieskola
och Komvux beslutades i barn- och utbildningsnämnden 15 december 2014.
Lokalförsörjningsplanen kompletteras här med 2015 års prognoser för
skolan gällande åren 2015-2019, se bilaga. Prognoserna sträcker sig fram till
och med läsåret 2019/2010.
Planering av lokaler sker med stöd av årliga prognoser som tillhandahålls av
samhällsutvecklingskontoret (SUK). Prognoserna bygger på SCB:s årliga
statistik för befolkningsutvecklingen. I dessa ingår planerad byggnation
samt in/utflyttning. Prognoserna fastställs årligen av kommunstyrelsen.
Analys
Det som skiljer 2015 års totalprognos från år 2014 är att prognosen blivit
nedskriven successivt fram till 2019. Det innebär att åldersgruppen 6-15 år
ökar i något mindre takt. Enligt 2015 års prognos är den totala ökningen
480 barn fram till 2019 i åldersgruppen 6- 15 år. Enligt 2014 års prognos var
ökningen beräknad till 527 barn under samma period.
Enligt 2015 års prognos kommer år 2019 antal barn i åldersgruppen 6-15 år
att vara ca 7350. Av väsentlig vikt är vad 2016 års prognoser kommer att
innebära.
När kommande utbyggnad sker i Träslövs by är en osäkerhetsfaktor. En
annan osäkerhetsfaktor är antal elever som går i Kunskapsskolan 2017 när
deras lokaler enligt planering är utbyggda.
Tillgången på tillgängliga skollokaler är god men alla lokaler är inte är att
betrakta som realistiska platser när elevunderlaget finns på långt avstånd.
Lokalkapacitet finns men motsvarar inte alltid behoven i de olika
rektorsområdena. Analyser och övervägningar för berört område sker alltid
när behov av förändringar av lokaler aktualiseras.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Förvaltningen behöver se över tillgängliga platser utifrån analyser och
behov av kök och matsalar.
I bilagan finns för varje område en summering av jämförelse mellan 2014
och 2015 års prognos. För varje skola finns 2015 års prognoser avseende
2015-2019 samt faktiskt elevantal 2014/2015 och planerat elevantal där val
av skola ingår 2015/2016. Kommentarer finns under respektive skola i de
fall det finns ytterligare tillägg.

Yttrande
Prognosen är en sammanlagd beräkning på förväntade födelsetal, in- och
utflyttning och generationsskiften, så kallade demografiska förändringar.
Ändras förutsättningarna för som t.ex. tider för byggnation i olika områden
får det påverkan på inflyttning och därmed påverkar detta förvaltningens
ekonomi och planering.
De av kommunstyrelsen fastställda prognoserna är det underlag som
förvaltningen har att tillgå vid behovsplanering av skollokaler. Det är av
största vikt att följa och analysera prognoserna över tid då det är ett
föränderligt underlag.
Utifrån 2015 års uppdaterade prognossiffror för grundskola ser
förvaltningen inga behov av förändringar i investeringsplan beslutad av
barn- och utbildningsnämnden 2015. Utifrån nuvarande elevprognos och
tillgänglig kapacitet i befintliga skolor kvarstår bedömningen enligt
Lokalförsörjningsplanen att elevökning kan hanteras fram emot 2024. Från
år 2025 finns behov av ny skola för att möta elevökningar. För Peder
Skrivares gymnasieskola finns kapacitet för utökat elevantal.
Förvaltningen gör kontinuerligt översyn av nyttjande av befintliga lokaler
för förskola och skola för att möta förändringar och kommande behov. Även
skolupptagningsområde kan behöva ses över.
Arbetsutskottet behandlade ärendet den 17 augusti 2015, § 98.
___________________________________

Bilagor
Kompletterande bilaga Lokalförsörjningsplan 2015-2019
Protokollsutdrag
Joachim Wadström
Emma Lundgren
Margareta Börjesson
Serviceförvaltningen

Justerandes sign
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Dnr BUN 2015/0154

Förslag till prioriteringsordning utifrån barnutbildningsnämndens investeringsplan 2016 - 2020

och

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att
-

investeringsbudget 2016, som beslutades 2015-03-30 ska gälla med
undantag objekt Breared förskola

-

hemställa hos kommunstyrelsen att objekt Skogsbackens förskola
och Bosgårdsskolan påbörjas 2015.

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Förslag till beslut på sammanträdet
Micael Åkesson (M) föreslår att barn- och utbildningsnämnden beslutar att
-

investeringsbudget 2016, som beslutades 2015-03-30 ska gälla med
undantag objekt Breared förskola

-

hemställa hos kommunstyrelsen att objekt Skogsbackens förskola
och Bosgårdsskolan påbörjas 2015.

Jeanette Qvist (S) yrkar bifall till Micael Åkessons (M) förslag.
Beslutsordning
Ordföranden ställer proposition på sitt eget förslag och finner det antaget.

Ärendet
Bakgrund
Barn- och utbildningsnämnden beslutade 2015-03-30, Dnr BUN 2015/0154
om investeringsbudget 2016 och investeringsplan för 2017 – 2020.
Investeringsplanen presenterades för KSAU 2015-03-31 av förvaltningschef
och tjänstemän tillsammans med BUN:s ordförande och vice ordförande.
I presentationen visades också de föreslagna investeringarnas påverkan i
form av framtida ökade hyreskostnader. Barn- och utbildningsförvaltningen
gavs i uppdrag att återkomma med förslag till prioriteringsordning och en
bedömning av vilka investeringsprojekt som skulle kunna skjutas fram i tid.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Förslag till prioriteringsordning:

1. Trönninge skola 2015 - 2017 (ingen förändring)
2. Vidhöge förskola 2016 – 2017 (ingen förändring)
3. Bosgårdsskolan 2017 – 2018 kommentar: kan förskjutas 1 år. BUN
beslutade om byggnation 2016-2017 i investeringsplan 20150330.
Risk vid förskjutning är förnyad anmälan och därmed
vitesföreläggande från Arbetsmiljöverket.
4. Skogsbackens förskola 2017 – 2018 kommentar: kan eventuellt
förskjutas 1 år. BUN beslutade om byggnation 2016-2017 i
investeringsplan 20150330. Risk att plan för förskjutning ej kan
hålla p.g.a. arbetsmiljöproblem.
5. Vidhögeskolan 2018 – 2019, kommentar: kan förskjutas 2 år men
mindre del av investeringen utförs 2016 för flytt av musiksal. BUN
beslutade om byggnation 2016-2017 i investeringsplan 20150330.
6. Ny förskola i Breared 2018 – 2019, kommentar: kan förskjutas 2 år
eller mer beroende på pågående detaljplaner. Dessa
förtätningsprojekt för Arboretum, Marmorlyckan m.fl. visar inte på
ökat behov av platser i årets prognos. BUN beslutade om byggnation
2016-2017 i investeringsplan 20150330.
Förvaltningens förslag till prioriteringsordning har tillsammans med övriga
förvaltningars prioriteringar legat till grund för beredning och för vidare
bedömning och beslut i KSAU 2015-05-05. Beslut fattades då om att föreslå
KS 2015-05-26 och vidare till KF 2015-06-16 om att investeringsobjekten;
Trönninge skola, idrottsanläggning och Vidhöge förskola ska tas med i
Varbergs kommuns investeringsbudget för 2016.
Information om förvaltningens förslag till prioriteringsordning gjordes till
presidiet för BUN och därefter till AU 2015-05-11, § 63 och till BUN 201505-25, Dnr BUN 2015/0154.
Fortsatt beredning av investeringsplanen

Barn- och utbildningsnämndens beslutade investeringsbudget 2016 och
investeringsplan för 2017 – 2020 ligger kvar som underlag för fortsatt
process för bedömning och prioritering. Innevarande års prognos och
beräknat platsbehov för 2016 – 2020 kan synliggöra behov så att ändring av
prioriteringar måste göras. Behov av de beslutade investeringsobjekten
Trönningeskola, Vidhöge Förskola, Skogsbackens Förskola och
Bosgårdsskolan påverkas ej av ny prognosbild. Övriga resterande
investeringsobjekt bereds för beslut i BUN för ev. senare komplettering av
investeringsplanen 2016 – 2020. Kompletterande investeringsäskanden
gällande Varbergs Bostads förskolor bereds för beslut i BUN under hösten
för vidare beslut i KS och KF 2015-11-17. Budgetberedning med KSAU är
planerad till 14 – 15 september.

Justerandes sign
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Investeringsobjekt för vidare beredning

Beslutade i BUN:
- Skogsbackens förskola
- Bosgårdsskolan/Växthuset
- Ny förskola i Breared
- Vidhöge skola
VBAB:s förskolor, under förstudie:
- Applagårdens förskola
- Kärnegårdens förskola
- Rundgårdens förskola (ev. ersättningsalternativ)

Yttrande
Förvaltningen redovisade i förslaget till KSAU om eventuella risker och
konsekvenser som kan uppstå då beslut om förskjutning av objekt görs i
investeringsplanen. Genom att förskjuta objekt i tid kan tillfälliga lösningar
behöva göras vilket också för med sig kostnader på kort och lång sikt. Det
kan också innebära att lokaler med påtalade brister och arbetsmiljöproblem
inte kan åtgärdas eller sägas upp enligt planen. Förvaltningen gör
bedömningen att fler investeringsobjekt kan bli aktuella inom tidsperioden
2018 – 2023 beroende av hur utveckling kommer att ske i kommunens olika
delar.
Arbetsutskottet behandlade ärendet den 17 augusti 2015, § 99.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag
Mia Svedjeblad, SUK
Katarina Lindh, SER
Magnus Widén, EK
Agneta Svenberg
Joachim Wadström
Kommunstyrelsen

Justerandes sign
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Dnr BUN 2015/0373

Uppföljning av anmälningar till socialnämnden
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att
-

godkänna uppföljningen av anmälningar till socialnämnden.

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Ärendet
Av 14 kap. 1 § 1 st. socialtjänstlagen framgår bland annat att myndigheter
vars verksamhet berör barn och ungdom samt de som är verksamma inom
yrkesmässigt bedriven enskild verksamhet och fullgör uppgifter som berör
barn och unga är skyldiga att genast anmäla till socialnämnden om de i sin
verksamhet får kännedom om eller misstänker att ett barn far illa.

I enlighet med Barn- och utbildningsnämndens interna kontrollplan 2015
avseende ”Barn som far illa eller är i riskzonen” redovisas följande.

Under läsåret 2014/15, perioden 15 augusti 2014 – 17 juni 2015, gjordes
totalt 194 orosanmälningar till socialnämnden i Varbergs kommun från
förskolor, grundskolor och gymnasieskolor i kommunen inklusive fristående
verksamheter.

151 anmälningar resulterade i att socialnämnden inledde utredning och i 43
av fallen beslöt nämnden att inte inleda någon utredning.

Under läsåret 2013/14, perioden 15 augusti 2013 – 17 juni 2014, gjordes
totalt 171 orosanmälningar till socialnämnden i Varbergs kommun från
förskolor, grundskolor och gymnasieskolor i kommunen inklusive fristående
verksamheter.

116 anmälningar resulterade i att socialnämnden inledde utredning och i 55
av fallen beslöt nämnden att inte inleda någon utredning.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Datum
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Enligt

uppgift

från

socialförvaltningen

informeras

11

socialnämnden

månadsvis antalet inkomna anmälningar avseende barn som far illa.
Arbetsutskottet behandlade ärendet den 17 augusti 2015, § 97.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Barn- och utbildningsnämnden

BUN § 112

Sammanträdesprotokoll
2015-08-31

12

Dnr

Förvaltningschef informerar
Förvaltningschef informerar om följande punkter:
•
•

•
•
•
•
•
•

Utvecklingsarbete, studieresa till Kanada
Skolskjuts
Skolskjuts- och avtalsansvarig svarar på frågor från Mattias
Svensson (S) samt informerar om kommande upphandling
skolskjuts.
Svar på frågor från Monica Kunckel Qvist (SD) gällande nyanlända
Svar på frågor från Roger Kardemark (KD) gällande hur
förskola/skola/gymnasium stöttar föräldrar
Svar på fråga angående simkunnighet
Rolftorp skola – Invigning den 11 september
Trönninge skola – Första spadtaget den 15 september
Ankarskolan – Öppet hus den 23 september

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr

Information - Skolresultat 2014-2015, statistik
Utvecklingschef och kvalitetsstrateg presenterar statistik för skolresultat
2014-2015 och informerar om kvalitetsarbete i praktiken. Fullständig
rapport med analys kommer att presenteras för nämnden den 2 november.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr

Information - Delrapport: Trygghet och trivsel, statistik
Elevhälsachef och kvalitetsstrateg informerar om arbete med
elevhälsaenkät. Elevhälsachef informerar om elevhälsaarbete och hur man
arbetar i teamen. Fullständig rapport Trygghet och trivsel kommer att
presenteras för nämnden den 28 september.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Justerandes sign
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Dnr

Förskolechefs/Rektors anmälan gällande diskriminering eller
kränkande behandling
Anmälan om kränkande behandling Rolfstorp skola BUN 2015/0001-3
Anmälan om kränkande behandling Håstensskolan BUN 2015/0168-7
Anmälan om kränkande behandling Håstensskolan BUN 2015/0168-6
Anmälan om kränkande behandling Påskbergsskolan BUN 2015/0151-9
Anmälan om kränkande behandling Göthriks skola BUN 2015/0232-6
Anmälan om kränkande behandling Göthriks skola BUN 2015/0232-5
Anmälan om kränkande behandling Göthriks skola BUN 2015/0232-4
Anmälan om kränkande behandling Ankarskolan BUN 2015/0005-10
Anmälan om kränkande behandling Påskbergsskolan BUN 2015/0151-10
Anmälan om kränkande behandling – ärendet avslutat, Buaskola, BUN
2014/0565-2
Anmälan om kränkande behandling – ärendet avslutat, Buaskola, BUN
2015/0020-9
Anmälan om kränkande behandling – ärendet avslutat, Buaskola, BUN
2015/0020-10
Anmälan om kränkande behandling – ärendet avslutat, Buaskola, BUN
2015/0020-11
Anmälan om kränkande behandling – ärendet avslutat, Buaskola, BUN
2015/0020-12
Anmälan om kränkande behandling – ärendet avslutat, Buaskola, BUN
2014/0625-2
Anmälan om kränkande behandling – ärendet avslutat, Buaskola, BUN
2014/0588
Anmälan om kränkande behandling – ärendet avslutat, Buaskola, BUN
2014/0564-2
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Anmälan om kränkande behandling – ärendet avslutat, Hagaskola, BUN
2015/0062
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr

Delegeringsbeslut/Meddelanden
Delegationsbeslut BUN 2015/0007-42-45 Beslut om rektorsansvar under
ordinarie rektors ledighet, Joachim Wadström
Delegeringsbeslut BUN 2015/0025-47 Beslut om förlängning av skolskjuts,
Ankarskolan, Håkan Olsson
Delegeringsbeslut BUN 2015/0010-108 Beslut om förlängning av skolskjuts
vid val av annan skola än den anvisade, Bläshammar skola, Håkan Olsson
Delegeringsbeslut BUN 2015/0010-129 Beslut om förlängning av skolskjuts
på grund av annan särskild omständighet, Derome skola, Håkan Olsson
Delegeringsbeslut BUN 2015/0025-43 Beslut om skolskjuts vid annan
särskild omständighet, Almers skola, Hagaskolan, Håkan Olsson
Delegeringsbeslut BUN 2015/0010-189 Beslut om skolskjuts vid val av
skola, Kunskapsskolan, Håkan Olsson
Delegeringsbeslut BUN 2015/0010-188 Beslut om förlängning av skolskjuts
vid växelvis boende, Lindbergs skola, Håkan Olsson
Delegeringsbeslut BUN 2015/0025-57 Beslut om förlängning av skolskjuts
vid val av annan skola än den anvisade, Lindbergs skola, Håkan Olsson
Delegeringsbeslut BUN 2015/0010-185 Beslut om förlängning av skolskjuts
vid växelvis boende, Ankarskolan, Håkan Olsson
Delegeringsbeslut BUN 2015/0010-172 Beslut om skolskjuts vid växelvis
boende, Skällinge och Göthriks skolor, Håkan Olsson
Delegeringsbeslut BUN 2015/0010-171 Beslut om skolskjuts vid växelvis
boende, Skällinge skola, Håkan Olsson
Delegeringsbeslut BUN 2015/0010-152 Beslut om förlängning av skolskjuts
vid växelvis boende, Göthriks skola, Håkan Olsson
Delegeringsbeslut BUN 2015/0434-1 Beslut om gymnasieutbildning på
Helsjöns folkhögskola, Mari Sandell Molander
Delegeringsbeslut BUN 2015/0351-2 Beslut om tilläggsbelopp för barn vid
Prästakullens förskola, Agneta Svenberg
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Delegeringsbeslut BUN 2014/0863-4 Beslut om tilläggsbelopp för barn vid
Söderlyckans förskola, Agneta Svenberg
Delegeringsbeslut BUN 2014/0861-4 Beslut om tilläggsbelopp för barn vid
Söderlyckans förskola, Agneta Svenberg
Delegeringsbeslut BUN 2015/0660-5 Beslut om tilläggsbelopp för barn vid
Prästakullens förskola, Agneta Svenberg
Delegeringsbeslut BUN 2015/0352-2 Beslut om tilläggsbelopp för barn vid
Bokens förskola, Agneta Svenberg
Delegeringsbeslut BUN 2015/0007-41 Anställning av obehörig personal
längre än sex månader, Catrine Linde
Delegeringsbeslut BUN 2015/0338-4 Begäran om utlämnande av allmän
handling, Anna-Karin Gunnarsson

Justerandes sign

Delegeringsbeslut BUN 2015/0356-1 Beslut
gymnasiesärskolan, Mari Sandell Molander

om

mottagande

i

Delegeringsbeslut BUN 2015/0357-1 Beslut
gymnasiesärskolan, Mari Sandell Molander

om

mottagande

i

Delegeringsbeslut BUN 2015/0358-1 Beslut
gymnasiesärskolan, Mari Sandell Molander

om

mottagande

i

Delegeringsbeslut BUN 2015/0359-1 Beslut
gymnasiesärskolan, Mari Sandell Molander

om

mottagande

i

Delegeringsbeslut BUN 2015/0360-1 Beslut
gymnasiesärskolan, Mari Sandell Molander

om

mottagande

i

Delegeringsbeslut BUN 2015/0363-1
grundsärskolan, Joachim Wadström

Beslut

om

mottagande

i

Delegeringsbeslut BUN 2015/0364-1
grundsärskolan, Joachim Wadström

Beslut

om

mottagande

i

Delegeringsbeslut BUN 2015/0365-1
grundsärskolan, Joachim Wadström

Beslut

om

mottagande

i

Delegeringsbeslut BUN 2015/0366-1
grundsärskolan, Joachim Wadström

Beslut

om

mottagande

i

Delegeringsbeslut BUN 2015/0367-1
grundsärskolan, Joachim Wadström

Beslut

om

mottagande

i
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Protokoll Samverkan
150819
150826
Meddelanden
Inkommit brev angående Värö Prästgård, BUN 2015/0181-5
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Gerhard Eriksson (V) ställer en fråga angående ett
delegationsbeslut/busskort.
Frågan vidarebefordras till skolskjuts- och avtalsansvarig.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Dnr

Övriga frågor
Nollning på Peder Skrivares skola
Mattias Svensson (S) frågar hur nollningen har gått i år.
Gymnasiechef svarar att det har gått bra tack vare mycket förebyggande
arbete och information från skola, polis och sjukhus samt samarbete med
föräldrar.

Elever på sjukhus
Jeanette Qvist (S) frågar hur undervisning av elever som befinner sig på
sjukhus fungerar.
Grundskolechef svarar att alla elever har rätt till undervisning och att det
finns olika varianter för undervisning; bland annat distansundervisning.

Statsbidrag för mindre barngrupper i förskolan
Jeanette Qvist (S) frågar angående hantering av statsbidrag för mindre
barngrupper i förskolan. Hur hanteras detta i övriga kommuner i Halland?
Förvaltningschef svarar att förvaltningen kommer att skicka in en ansökan
och att nämnden kommer att få information. Från de andra kommunerna i
Halland kommer olika signaler; inte alla kommer att söka.

Elever med Diabetes
Peter Stoltz (S) frågar hur hjälpbehov för elever med diabetes hanteras.
Finns några grundregler för hantering i skolan?
Förvaltningschef svarar att det inte finns några gemensamma regler. Skolan
får inte ta över medicinering.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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