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Plats och tid Naverlönnsalen, måndagen den 19 oktober 2020 kl 17:00-19:05 

Beslutande Ledamöter 

Se närvarolista på sida 2 

 Tjänstgörande ersättare 

Se närvarolista på sida 2 

Övriga närvarande Se närvarolista på sida 2 

Justerare Magnus Lilja 

Justeringens plats och datum Kommunhuset, 2020-10-23 
 
Underskrifter 

 Sekreterare 

 

Paragrafer §§ 89-98 

 Jan Herbertson  

 Ordförande 

  

 Hans Järvestam  

 Justerare 

  

 Magnus Lilja  
 
 Anslagsbevis 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Utbildningsnämnden 

Sammanträdesdatum 2020-10-19 

Anslaget sätts upp 2020-10-26 Anslaget till och med 2020-11-17  

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset, verksamhetsområde Utbildnings lokaler 
 

Underskrift 

  

 Jan Herbertson  
 Utdragsbestyrkande  
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Jan Holmerup (M) 
Magnus Lilja (SD), 2:e vice ordförande 
Anette Nilsson (SD) 
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Ersättare och insynsplatser 
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Fredrik Aksell, utbildningschef 
Annika Kraft, områdeschef för förskola 
Lise-lott Nilsson, områdeschef för grundskola, grundsärskola, gymnasium och vuxenutbildning 
Robert Schoug, ekonom 
Johanna Richter, projektledare 
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§ 89  

Internbudget 2021 för utbildningsnämnden 

Dnr 2020-000071  

Beslut 
Utbildningsnämnden beslutar  

att fastställa internbudget 2021 enligt redovisat förslag. 

Sammanfattning av ärendet 
Utbildningsnämnden beslutade den 21 september 2020, § 75, 

att lägga informationen till handlingarna och 

att ta upp ärendet för beslut på nämndens sammanträde den 19 oktober 2020. 

Utbildningschefen och ekonomen är föredragande i ärendet. 

 

Presidiets förslag till beslut: 

Utbildningsnämnden beslutar  

att fastställa internbudget 2021 enligt redovisat förslag.   

Handlingar i ärendet 
Förslag till internbudget 2021 för utbildningsnämnden 

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsens budgetutskott 
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§ 90  

Information om verksamhetsplan 2021 för 
utbildningsnämnden 

Dnr 2020-000317  

Beslut 
Utbildningsnämnden beslutar 

att lägga verksamhetsplanen 2021 till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 
Verksamhetsplan 2021 för utbildningsnämnden har utarbetats och överlämnas 
för information. 

Ett sätt att förverkliga det som kommunfullmäktige och nämnden bestämt är att 
ta fram en genomförandeplan genom att beskriva vilka aktiviteter som ska 
genomföras under året för att nå önskade mål. 

 

Presidiets förslag till beslut: 

Utbildningsnämnden beslutar 

att lägga verksamhetsplanen 2021 till handlingarna.   

Handlingar i ärendet 
Verksamhetsplan, justerad per 2020-10-12 
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§ 91  

Behov av ny F-9-skola i Svedala tätort/utredning 
av alternativ att öka kapaciteten på befintliga 
skolor i tätorten 

Dnr 2018-000399  

Beslut 
Utbildningsnämnden beslutar  

att återremittera till verksamhetsområde Utbildning för framtagande av  

- en plan för en förtätning av elevantalet på både Naverlönnskolan och 
Aggarpsskolan samt 

- en barnkonsekvensanalys 

Nämnden beslutar vidare 

att ärendet ska behandlas på nytt på kommande sammanträde, den 16 
november 2020.  

Sammanfattning av ärendet 
Utbildningsnämnden beslutade den 19 november 2018, § 115,  

att hos kommunstyrelsen begära anvisning om var en ny F-9-skola kan byggas 
i Svedala tätort utifrån aktuell översiktsplan för Svedala kommun. 

Kommunstyrelsen beslutade den 17 december 2018, § 278, 

att ge strategisk planeringsenhet i uppdrag att bereda ärendet om behov av ny 
F-9-skola i Svedala tätort till kommunstyrelsens plan- och exploateringsutskott 
för beslut i kommunstyrelsen senast i maj 2019. 

I uppdraget till plan- och exploateringsutskottet ligger att anvisa var en ny F-9-
skola kan byggas i Svedala tätort.  

Parallellt med det arbetet och med årets befolkningsprognos i beaktande 
utreder utbildning även möjligheten att som alternativ bygga ut och förtäta en 
eller flera av de befintliga grundskolorna för att se om det på så sätt är möjligt 
att säkerställa kapaciteten i Svedala tätort.  

De alternativ som setts över är följande: 

• Utbyggnad av Roslättsskolan till 400 elever åk F-3 samt förtätning av 
Naverlönnskolan och Aggarpsskolan för att kunna ta emot totalt 200 elever i åk 
4-9 

• Utbyggnad av Roslättsskolan till 600 elever åk F-6 

• Utbyggnad av Roslättsskolan till 600 elever åk F-9  

Arbetet har skett i nära samarbete med kommunens lokalstrateg.                       
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Handlingar i ärendet 
Tjänsteskrivelse, daterad 2020-10-19         

Yrkanden 
Ordföranden föreslår utifrån diskussionen under sammanträdet  

att nämnden återremitterar ärendet till verksamhetsområde Utbildning för 
framtagande av  

- en plan för en förtätning av elevantalet på både Naverlönnskolan och 
Aggarpsskolan samt 

- en barnkonsekvensanalys. 

Ordföranden föreslår vidare  

att ärendet ska behandlas på nytt på kommande sammanträde, den 16 
november 2020. 
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§ 92  

Rapport om aktuella lokal- och byggfrågor 

Dnr 10211  

Beslut 
Presidiets förslag till beslut: 

Utbildningsnämnden beslutar 

att lägga rapporten om aktuella lokal- och byggfrågor samt rapporten om OVK-
besiktningar till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 
Projektledaren är föredragande i ärendet och lämnar rapport om aktuella lokal- 
och byggfrågor och om protokoll från obligatorisk ventilationskontroll (OVK) i 
skolor och förskolor. 

Bakgrunden är att utbildningsnämnden den 17 augusti 2020 beslutade att 
begära in protokollen över utförd obligatorisk ventilationskontroll (OVK) på alla 
byggnader inom nämndens verksamhetsområde och att en sammanställning 
sedan skulle redovisas till nämnden.  

 

Presidiets förslag till beslut: 

Utbildningsnämnden beslutar 

att lägga rapporten till handlingarna.   
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§ 93  

Rapport om det systematiska kvalitetsarbetet 
(SKA) för förskolan läsåret 2019/2020 

Dnr 2020-000302  

Beslut 
Utbildningsnämnden beslutar 

att tacka för föredragningen och lägga rapporten till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 
Rapport har utarbetats om det systematiska kvalitetsarbetet (SKA) i förskolan 
läsåret 2019/2020. 

Presidiet överlämnar rapporten till nämnden den 19 oktober för föredragning.  

Områdeschefen för förskola är föredragande i ärendet. 

Handlingar i ärendet 
Rapport om det systematiska kvalitetsarbetet i förskolan läsåret 2019/2020, 
daterad 2020-09-13 
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§ 94  

Information om förslag om trafiktema i Svedala 
kommuns förskolor och grundskolor 2021 

Dnr 2020-000313  

Beslut 
Utbildningsnämnden beslutar  

att uppdra åt Utbildning att i samverkan med relevanta aktörer planera för 
genomförande av trafiktemadag under läsåret 2021/2022 i enlighet med 
förslagets intentioner. 

Sammanfattning av ärendet 
Hans Järvestam, utbildningsnämndens ordförande, har för Moderaterna 
överlämnat en skrivelse enligt rubricering. 

Moderaterna föreslår att det under 2021 genomförs trafikundervisning i 
kommunens förskolor och grundskolor i form av ett anpassat trafiktema under 
en vecka. 

Ordföranden är föredragande i ärendet. 

 

Presidiets förslag till beslut: 

Utbildningsnämnden beslutar  

att uppdra åt Utbildning att i samverkan med relevanta aktörer planera för 
genomförande av trafiktemadag under läsåret 2021/2022 i enlighet med 
förslagets intentioner.   

Handlingar i ärendet 
Skrivelse med förslag, daterad 2020-10-06 

Beslut skickas till 
Berörda aktörer 
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§ 95  

Sammanträdesplan 2021 för utbildningsnämnden 

Dnr 2020-000291  

Beslut 
Utbildningsnämnden beslutar 

att fastställa sammanträdesdagar och tider för 2021 enligt följande: 

Måndagar kl. 17.00 

2 februari (tisdag!) 

4 mars (torsdag), omedelbar justering  

22 mars 

3 maj 

24 maj  

23 augusti  

27 september 

18 oktober 

15 november 

6 december      

Sammanfattning av ärendet 
En internremiss angående sammanträdesplan 2021 med förslag på 
veckoplanering för ekonomiårets ärenden har tidigare varit utsänd. 

Kommunstyrelsen beslutade den 7 september 2020, § 173, att bestämma 
sammanträdesdagar för kommunstyrelsen 2021 och  

att uppdra åt nämnderna att planera sina nämndsammanträden med hänsyn till 
ekonomiprocesser. 

Kommunstyrelsen föreslog vidare kommunfullmäktige  

att besluta om sammanträdesdagar för kommunfullmäktige 2021 samt  

att nämnderna inte får sammanträda på samma tidpunkt under samma dag.  

Nämnder kan sammanträda samma dag, men möten får inte överlappa 
varandra. Detta för att förtroendevalda som har flera nämnduppdrag ska kunna 
närvara på samtliga nämndsammanträden. 

Kommunfullmäktige beslutade den 23 september 2020, § 73, enligt 
kommunstyrelsens förslag. 
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Mötesfri kväll är måndagen i samma vecka som kommunfullmäktiges 
sammanträde och onsdagen veckan innan kommunstyrelsens sammanträde 
och är till för partigruppernas egna förberedelser och genomgångar. 

Kalenderöversikt med förslag till sammanträdestider för utbildningsnämnden 
och dess presidium samt utbildningsutskott för 2021 har utarbetats med 
beaktande av ovanstående.  

Presidiet och utskottet bestämmer själva sina sammanträdesdagar och tider.       

Handlingar i ärendet 
Tjänsteskrivelse, daterad 2020-10-13 

Internremiss angående sammanträdesplan 2021, daterad 2020-07-13   

Kommunstyrelsens beslut, daterat 2020-09-07 

Kalenderöversikt med förslag till sammanträdestider för utbildningsnämnden för 
2021        
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§ 96  

Meddelanden och skrivelser till 
utbildningsnämnden den 19 oktober 2020 

Dnr 2020-000292  

Beslut 
Utbildningsnämnden beslutar 

att lägga beslut, dom och protokoll till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 
Beslut och skrivelser av kommunala organ, myndigheter och domstolar i olika 

ärenden redovisas till utbildningsnämnden. 

Kommunfullmäktige och kommunstyrelsen har översänt beslut i olika ärenden. 

Ungdomsparlamentet har översänt protokoll från sitt sammanträde. 

Förvaltningsrätten har översänt dom i mål om laglighetsprövning 

Skolinspektionen har översänt beslut om att godkänna eller avslå ansökningar 
från huvudmän att utöka utbildningar på fristående gymnasieskolor i 
närområdet. 

Skolverket har översänt beslut som rör statsbidrag. 

 

Presidiets förslag till beslut: 

Utbildningsnämnden beslutar 

att lägga beslut, dom och protokoll till handlingarna.   

Handlingar i ärendet 
Kommunfullmäktiges beslut, daterat 2020-09-23, om ändring av reglemente för 
utbildningsnämnden på grund av ny organisation för skolbibliotek och 
folkbibliotek 

Kommunfullmäktiges beslut, daterat 2020-09-23, om val av ny ersättare i 
utbildningsnämnden 

Kommunstyrelsens beslut, daterat 2020-10-12, om avsiktsförklaring för 
paviljongbyggnad vid Värby förskola 

Kommunstyrelsens beslut, daterat 2020-10-12, om tilläggsavtal till befintligt 
hyresavtal rörande utbyggnad av Nils Fredriksson Utbildning (NFU) 

Ungdomsparlamentets protokoll, daterat 2020-09-15 
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Förvaltningsrättens i Malmö dom, meddelad 2002-10-12, att avslå 
överklagande av beslut om placering av ett barn på annan förskola än önskad 
förskola  

Skolinspektionens beslut, daterat 2020-09-18, att godkänna Sveriges 
Ridgymnasium AB som huvudman för gymnasieskola avseende nationellt 
godkänd idrottsutbildning för idrotten ridsport vid Sveriges Ridgymnasium 
Svedala i Svedala kommun 

Skolinspektionens beslut, daterat 2020-09-18, att avslå ansökan om 
godkännande av Sveriges Ridgymnasium AB som huvudman för 
gymnasieskola avseende det nationella naturbruksprogrammet med 
inriktningen hästhållning vid Sveriges Ridgymnasium Flyinge i Lunds kommun 

Skolinspektionens beslut, daterat 2002-09-18, att avslå ansökan om 
godkännande av Sveriges Ridgymnasium AB som huvudman för 
gymnasieskola avseende det nationella naturbruksprogrammet med 
inriktningen hästhållning vid Sveriges Ridgymnasium Malmö i Malmö stad 

Skolinspektionens beslut, daterat 2020-09-18, att avslå ansökan om 
godkännande av Thorengruppen AB som huvudman för gymnasieskola 
avseende det nationella ekonomiprogrammet med inriktningarna ekonomi samt 
juridik, samhällsvetenskapsprogrammet med inriktningarna beteendevetenskap 
samt samhällsvetenskap, naturvetenskapsprogrammet med inriktningen 
naturvetenskap och handels- och administrationsprogrammet med inriktningen 
handel och service vid Thoren Business School Lund i Lunds kommun 

Skolinspektionens beslut, daterat 2020-09-18, att avslå ansökan om 
godkännande av Thorengruppen AB som huvudman för gymnasieskola 
avseende det nationella handels- och administrationsprogrammet med 
inriktningen handel och service vid Thoren Business School Malmö i Malmö 
stad 

Skolverkets beslut, daterat 2020-09-18, att godkänna kommunens redovisning 
av användning av beviljat statsbidrag för stärkt likvärdighet och 
kunskapsutveckling för 2019, 6 239 855 kronor, utan återkrav   
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§ 97  

Anmälan av delegationsbeslut till 
utbildningsnämnden den 19 oktober 2020 

Dnr 2020-000299  

Beslut 
Utbildningsnämnden beslutar 

att lägga delegationsbesluten till handlingarna.        

Sammanfattning av ärendet 
Anmälda delegationsbeslut till utbildningsnämnden den 19 oktober 2020 har 
förtecknats nedan. 

Besluten har fattats utifrån vid varje tid gällande delegationsförteckning för 
utbildningsnämnden eller utifrån beslut av utbildningsnämnden att delegera 
beslutanderätten i en specifik fråga eller ett specifikt ärende.         

Handlingar i ärendet 
Tjänsteskrivelse, daterad 2020-10-12 

Beslut att utse ställföreträdande (stf.) rektor i grundskolan (punkt 2.1.1.) 
Delegat: Områdeschef grundskola, grundsärskola, gymnasium och 
vuxenutbildning 
- Beslut, daterat 2020-10-12, att utse stf. rektor på Marbäcksskolan för tiden 
från lunch 13-14 oktober 2020 

Beslut att utse ställföreträdande (stf.) rektor i förskolan (punkt 2.2.) 
Delegat: Områdeschef förskola 
- Beslut, daterat 2020-09-15, att utse stf. rektor på Floraparkens och 
Frejaparkens förskolor för tiden 17-18 september 2020 
- Beslut, daterat 2020-09-16, att utse stf. rektor på Fröhusets och Klöverstugans 
förskola för tiden 17-18 september 2020 

Beslut om mottagande i grundsärskola (punkt 5.3.) 
Delegat: Chef för resursenheten 
- Beslut, daterat 2020-09-29, att mottaga ett barn i grundsärskolan, Kyrkskolan 
(dnr 2020-308) 

Beslut om plats/utökad vistelsetid i förskola (punkt 6.4. eller 6.5.) 
Delegat: Rektor 
- Beslut, daterat 2020-09-24, att bevilja utökad vistelsetid på Hattstugans-Värby 
förskola för ett barns behov av särskilt stöd i sin utveckling av fysisk, psykiska 
eller andra skäl (punkt 6.5.) (dnr 2020-305) 
- Beslut, daterat 2020-09-24, att bevilja utökad vistelsetid på Hattstugans-Värby 
förskola för ett barns behov av särskilt stöd i sin utveckling av fysisk, psykiska 
eller andra skäl (punkt 6.5.) (dnr 2020-306) 
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- Beslut, daterat 2020-10-07, att bevilja utökad vistelsetid på förskola för ett 
barns eget behov på grund av familjesituationen i övrigt (punkt 6.4.) (dnr 2020-
315) 
- Beslut, daterat 2020-10-07, att bevilja utökad vistelsetid på förskola för ett 
barns eget behov på grund av familjesituationen i övrigt (punkt 6.4.) (dnr 2020-
316) 

Beslut att avslå placering vid särskild förskoleenhet (punkt 6.11.) 
Delegat: Områdeschef förskola 
- Beslut/besked, daterat 2020-09-08, att erbjuda placering av ett barn på 
Tegelbrukets förskola och därmed avslå placering på Klöverstugans förskola 
(dnr 2020-280) 

Beslut om rätt till skolskjuts vid särskilda skäl i förskoleklass (punkt 7.8.) 
Delegat: Chef för resursenheten 
- Beslut, daterat 2020-06-05, att bevilja skolskjuts för en elev i annan kommuns 
förskoleklass (dnr 2020-178) 

Överenskommelse om interkommunal ersättning för placering av elev i 
grundskola (punkt 8.12.) och fritidshem (punkt 10.8.) 
Delegat: Områdeschef grundskola, grundsärskola, gymnasium och 
vuxenutbildning 
- Överenskommelse, daterad 2020-06-15, med Lunds kommun om ersättning 
för en elev placerad i årskurs 1 i den kommunen 
- Överenskommelse, daterad 2020-08-17, med Trelleborgs kommun om 
ersättning för en elev placerad i årskurs 4 på Naverlönnskolan för en elev 
placerad i årskurs 4 i den kommunen 
- Överenskommelse, daterad 2020-08-17, med Trelleborgs kommun om 
ersättning för två elever, placerad i årskurs 2 och fritidshem på Kyrkskolan 
- Överenskommelse, daterad 2020-08-17, med Trelleborgs kommun om 
ersättning för en elev placerad i årskurs 9 på Naverlönnskolan 
- Överenskommelse, daterad 2020-08-20, med Tomelilla kommun om 
ersättning för en elev placerad i årskurs 2 i grundskola i den kommunen 
- Överenskommelse, daterad 2020-08-26, med Skurups kommun om ersättning 
för en elev placerad i fritidshem i den kommunen 
- Överenskommelse, daterad 2020-08-27, med Trelleborgs kommun om 
ersättning för en elev placerad i Naverlönnskolans fritidshem (elev ovan 
placerad i årskurs 4) 
- Överenskommelse, daterad 2020-09-01, med Lomma kommun om ersättning 
för en elev placerad i grundskola i den kommunen 
- Överenskommelse, daterad 2020-09-01, med Staffanstorps kommun om 
ersättning för en elev placerad i årskurs 2 i grundskola och fritidshem i den 
kommunen 
- Överenskommelse, daterad 2020-09-01, med Staffanstorps kommun om 
ersättning för en elev placerad i årskurs 7 i grundskola och fritidshem i den 
kommunen 
- Överenskommelse, daterad 2020-09-01, med Staffanstorps kommun om 
ersättning för en elev placerad i årskurs 7 på Klågerupskolan 
- Överenskommelse, daterad 2020-09-01, med Lunds kommun om ersättning 
för en elev placerad i årskurs 5 på Naverlönnskolan 
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- Överenskommelse, daterad 2020-09-01, med Lomma kommun om ersättning 
för en elev placerad i årskurs 9 på Aggarpsskolan 
- Överenskommelse, daterad 2020-09-01, med Vellinge kommun om ersättning 
för en elev placerad i förskoleklass och fritidshem på Roslättsskolan 
- Överenskommelse, daterad 2020-09-09, med Skurups kommun om ersättning 
för en elev placerad i fritidshem i den kommunen 
- Överenskommelse, daterad 2020-09-21, med Trelleborgs kommun om 
ersättning för en elev placerad i grundskola och fritidshem i den kommunen 
- Överenskommelse, daterad 2020-09-21, med Trelleborgs kommun om 
ersättning för en elev placerad i grundskola i den kommunen 

Beslut om rätt till skolskjuts vid särskilda skäl i grundsärskolan (punkt 9.6.) 
Delegat: Chef för resursenheten 
- Beslut, daterat 202-06-05, att bevilja skolskjuts för en elev i annan kommuns 
grundsärskola (dnr 2020-174) 
- Beslut, daterat 2020-06-05, att bevilja skolskjuts för en elev (dnr 2020-175) 
- Beslut, daterat 2020-06-05, att bevilja skolskjuts för en elev i annan kommuns 
grundsärskola (dnr 2020-179) 

Beslut om plats/utökad vistelsetid i fritidshem (punkt 10.3) 
Delegat: Rektor 
- Beslut, daterat 2020-08-26, att anvisa plats i Naverlönnskolans fritidshem för 
en elevs eget behov på grund av familjesituationen i övrigt (dnr 2020-284) 
- Beslut, daterat 2020-09-08, att anvisa plats i Baraskolans fritidshem för en 
elevs eget behov på grund av familjesituationen i övrigt (dnr 2020-147) 
- Beslut, daterat 2020-09-08, att anvisa plats i Baraskolans fritidshem för en 
elevs eget behov på grund av familjesituationen i övrigt (dnr 2020-148) 
- Beslut, daterat 2020-09-08, att anvisa plats i Baraskolans fritidshem för en 
elevs eget behov på grund av familjesituationen i övrigt (dnr 2020-289) 

Beslut om ekonomiskt stöd vid inackordering för elev i gymnasieskolan läsåret 
2020/2021 (punkt 11.4.) 
Delegat: Administrativ chef 
- Beslut, daterat 2020-09-17, att avslå ansökan (dnr 2020-282) 

Beslut om rätt till skolskjuts vid särskilda skäl i gymnasiesärskolan (punkt 12.3.) 
Delegat: Chef för resursenheten 
- Beslut, daterat 2020-06-05, att bevilja skolskjuts för en elev i annan kommuns 
gymnasiesärskola (dnr 2020-177) 

Beslut efter tillsyn av fristående verksamheter (förskola) (punkt 17.1.) 
Delegat: Områdeschef förskola 
- Beslut, daterat 2020-09-29, att avstå från ingripande mot huvudmannen för 
Regnbågens förskola vad gäller kravet på att utse en skolchef (ordinarie 
tillsynen avslutas) (dnr 2020-39) 

Beslut om ersättning för extraordinära åtgärder till kommunala huvudmän 
(motsvarande tilläggsbelopp till fristående huvudmän enligt 
delegationsförteckningen (punkt 18.2.)) 
Delegat: Områdeschef grundskola, grundsärskola, gymnasium och 
vuxenutbildning 
- Beslut, daterat 2020-09-03, att bevilja ersättning för extraordinära åtgärder för 
elev vid Ystad gymnasium (dnr 2020-283) 
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- Beslut, daterat 2020-10-01, att bevilja ersättning för extraordinära åtgärder för 
elev vid Ystad gymnasium (dnr 2020-312) 

Yttranden i samband med anmälningar till Skolinspektionen (punkt 20.5.) 
Delegat: Områdeschef grundskola, grundsärskola, gymnasium och 
vuxenutbildning 
- Svarsskrivelse/redovisning, daterad 2020-09-17, av vidtagna åtgärder efter 
delbeslut med anledning av anmälan mot Naverlönnskolan (dnr 2020-176)  
- Svarsskrivelse/redovisning, daterad 2020-10-01, av vidtagna åtgärder med 
anledning av anmälan mot Baraskolan (dnr 2019-419) * 
* Utbildningschefen ersatte i egenskap av närmaste chef områdeschefen som delegat under 
dennes ledighet 

Yttranden över överklaganden av delegerade beslut (punkt 20.6.) 
Delegat: Delegaten i ursprungsbeslutet 
- Yttrande, daterat 2020-09-29 med anledning av överklagat beslut om 
tilläggsbelopp enligt skollagen, huvudman för Pilbågens förskola (dnr 2020-206) 

Anställningsbeslut, tillsvidare (punkt 21.1.5.) 
Delegat: Respektive anställande chefer 
- Beslut, daterat 2020-09-03, av rektor om tillsvidareanställning av speciallärare, 
Marbäcksskolan 
- Beslut, daterat 2020-09-21, av rektor om tillsvidareanställning av förskollärare, 
Hattstugans förskola            
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§ 98  

Rapporter och anmälningar till 
utbildningsnämnden den 19 oktober 2020 

Dnr 2020-000329  

Beslut 
Utbildningsnämnden beslutar 

att lägga informationen till handlingarna.    

Sammanfattning av ärendet 
Rapporter kan lämnas och anmälningar kan göras. 

Nämnden får information om regler och/eller rutiner för 
- elevskåp 
- elevers bad- och simundervisning 
- skolfotografering 

Nämnden får information om att Aggarpsskolan har utsetts till årets Pep Skola 
2020. 

 

Presidiets förslag till beslut: 

Utbildningsnämnden beslutar 

att lägga informationen till handlingarna.  

Handlingar i ärendet 
Regler för elevskåp, reviderade 2020-08-15 

Rutiner för bad- och simundervisning i grundskolan, reviderade 2020-08-15 

Information om skolfotografering, daterad 2020-10-16 

Information om Årets Pep Skola 2020, daterad 2020-10-16 

 

 


