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§ 125
Fastställande av dagordningen
Ärendet
Ett extra ärende om ändring av tiden för nämndsammanträdet i februari har tillkommit. Ordföranden
föreslår därför att detta ärende läggs till dagordningen.
Barn- och skolnämndens beslut
Barn- och skolnämnd Lunds stad beslutar
att fastställa den justerade dagordningen

Justeringsmännens signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 126
Informationsärende
Information angående den nya modellen för lokalsamordning och investeringsprövning
Ärendet
Information angående Lunds kommuns nya modell för lokalsamordning och de olika stegen i denna.
Lokalstrategens uppdrag är att samordna kommunens lokalbehov.
Barn- och skolnämndens beslut
Barn- och skolnämnd Lunds beslutar
att tacka för informationen och vill gärna vid senare tillfälle ta del av den politiska beslutsgången
beträffande lokalsamordning och investeringsprövning.

Justeringsmännens signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 127
Informationsärende
Lägesrapport IKT inom skolområdet
Ärendet
Redogörelse för KEFU:s rapport angående översynen av IT-IKT organisationen vid Lunds skolor,
verksamheternas behov gentemot IT-enheten samt redogörelse för Pedagogiska IKT-rådets verksamhet.
Barn- och skolnämndens beslut
Barn- och skolnämnd Lunds stad beslutar
att tacka för informationen och lägga den till handlingarna

Justeringsmännens signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 128
Förslag till direktiv för uppföljning av tilläggsresurs till förskola och skola inom BSN Lunds stad
Sammanfattning
Vid arbetsutskottets sammanträde 2008-12-03 diskuterades, med anledning av Christer Wallströms och
Roger Niklewskis skrivelse, behovet av uppföljning av tilläggsresursen i förskola och skola.
Förvaltningen fick i uppdrag att föreslå direktiv för en uppföljning. Uppföljningen ska vara klar så att
hänsyn till resultatet kan tas inför nämndens synpunkter på ramarna 2010. Den ska också ge nämnden
möjlighet att korrigera för oönskade effekter av resursfördelningssystemet under 2009 inom ramen för
till nämndens förfogande.
Kommunkontoret gör en uppföljning av olika delar av beslutet med direkt skolpeng och rapporterar
löpande till KS au.
Barn- och skolkontorets förslag till beslut
Barn- och skolnämnd Lunds stad beslutar
att en uppföljning görs av tilläggsresursen utländsk bakgrund med redovisning på enhets-, områdes-,
och förvaltningsnivå avseende tilldelade medel och kostnader för modersmål, studiehandledning
och svenska som andraspråk samt andra kostnader relaterade till dessa barn/elever.
att en uppföljning görs av hur stor andel som omfördelats inom respektive område för att
kompensera för effekter av förändringar i resursfördelningssystemet
att en jämförelse görs mellan ett urval av de skolor som erhåller mest respektive minst resurser för att
se hur det förhåller sig till ”det gamla systemet”.
att

uppföljningen ska vara klar att redovisas vid nämndens sammanträde i mars.

att

medel för uppföljningen avsätts ur Till nämndens förfogande: reserverade medel -nämndens initiativ

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på förvaltningens förslag och finner att nämnden beslutar i enlighet med
detta.
Barn- och skolnämndens beslut
Barn- och skolnämnd Lunds stad beslutar
att

en uppföljning görs av tilläggsresursen utländsk bakgrund med redovisning på enhets-, områdes-,
och förvaltningsnivå avseende tilldelade medel och kostnader för modersmål, studiehandledning
och svenska som andraspråk samt andra kostnader relaterade till dessa barn/elever.

att en uppföljning görs av hur stor andel som omfördelats inom respektive område för att
kompensera för effekter av förändringar i resursfördelningssystemet
att en jämförelse görs mellan ett urval av de skolor som erhåller mest respektive minst resurser för att
se hur det förhåller sig till ”det gamla systemet”.

Justeringsmännens signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 129
Ekonomisk uppföljning per den 30 november
Sammanfattning
Förvaltningen har nu gjort uppföljning per den 30 november efter uppföljningsmodellen.
Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2008-12-16.
Förvaltningens förslag till beslut
Barn- och skolnämnd Lunds stad beslutar
att godkänna den ekonomiska uppföljningen per den 30 november 2008 och lägga den till
handlingarna.
Beslutsgång
Ordföranden ställe proposition på förvaltningens förslag och finner att nämnden beslutar i enlighet med
detta.
Barn- och skolnämndens beslut
Barn- och skolnämnd Lunds stad beslutar
att godkänna den ekonomiska uppföljningen per den 30 november 2008 och lägga den till
handlingarna.
Protokollsanteckning
Anders Ebbesson (mp) skickar en God Jul-hälsning till ekonomiavdelningen med tack för väl utförda
insatser.

Justeringsmännens signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 130
Förslag till internbudget 2009 för Barn- och skolförvaltning Lunds stad
Sammanfattning
För år 2009 skall Barn- och skolnämnden fastställa internbudget. När direkt skolpeng infördes 2008 har
nämnden också att ta ställning till vilka funktioner/satsningar som ska ligga inom de medel (2,5 %) som
ställts till nämndens förfogande.
Beslutsunderlag
Kommunfullmäktiges beslut den 13 juni 2008
Kommunstyrelsens beslut den 6 november 2008
Barn- och skolförvaltning Lunds stads tjänsteskrivelse den 3 december 2008
Barn- och skolförvaltning Lunds stads förslag till beslut
Barn och skolnämnd Lunds stad beslutar
att fastställa internbudget för Barn- och skolnämnd Lunds stad enligt förvaltningens förslag.
Yrkanden
Lars Hansson (fp) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Karl-Axel Axelsson (m), Anders Ebbesson (mp) och Monica Molin (s) yrkar bifall till Lars Hanssons
yrkande.
Agnes Borg (kd) yrkar att nämnden beslutar om
att bifalla förvaltningens förslag med den justeringen
att avsätta 500 tkr från kontot för oförutsett för en öppen förskola i Lunds stad.
Anders Ebbesson (mp) och Monica Molin (s) yrkar avslag på Agnes Borgs yrkande.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på de två yrkandena: Lars Hanssons m fl yrkande och Agnes Borgs
yrkande och finner att nämnden beslutar i enlighet med Lars Hanssons m fl yrkande.
Barn- och skolnämndens beslut
Barn och skolnämnd Lunds stad beslutar
att fastställa internbudget för Barn- och skolnämnd Lunds stad enligt förvaltningens förslag.
Reservation
Agnes Borg (kd) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.
Ajournering
Nämnden ajournerar sig kl 19.50-20.10

Justeringsmännens signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 131
Förslag till skolplan – remissärende
Sammanfattning
Barn- och skolnämnd Lunds Stad har för yttrande mottagit Remissförslag till skolplan för Lunds kommun.
Förslaget till skolplan är framåtsyftande och ger en positiv bild av verksamhetsutvecklingen i Lunds
kommun. Förslaget är jämfört med tidigare skolplaner en kortfattad skrift vilket också är mycket positivt.
Tyvärr så lyckas förslaget inte tydligt skilja på målen och beskrivningen av hur dessa ska uppnås. Det som
dessutom inte belyses är vikten/prioritering av fullmäktiges mål och nämndernas mål kontra de
prioriterade områdena i förslaget. Det hade också varit önskvärt och tydligt om fullmäktigemålen och de
prioriterade områdena hade ett samband.
Barn- och skolförvaltning Lund stads förslag till beslut:
Barn- och skolnämnd Lund Stad beslutar
att fastställa remissvar på förslag till skolplan för Lunds kommun i enlighet med tjänsteskrivelsen.
Yrkanden
Anders Ebbesson (mp) yrkar på följande tillägg och ändringar:
SKOLPLAN
Förslag till tillägg
Vi har valt att förhålla oss till förslaget till skolplan för Lunds kommun enligt följande:
-

Dokumentet betraktas som ett styrinstrument med två delar, mål och utvecklingsområden.
Målen i skolplanen kompletterar och samverkar med EVP-målen och riktas till nämnderna
Utvecklingsområdena uttrycker insatser/åtgärder i verksamheterna för att nå målen.
Denna del riktas till skolledare, pedagoger och övrig personal.

Vi föreslår följande ändringar/tillägg i måldelen, sidan 3.
Stycke 2
Ändring mening 1
”Skolan skall stödja ett livslångt lärande som en del i samhällets utveckling”.
Ändring mening 2
"Eleverna ska engageras i och ha inflytande över planering...".
Tillägg efter mening 2
”Eleverna skall ha en rimlig arbetsdag, policy för läxor ska finnas.”
”Skolan skall vara integrerad med fritidshemsverksamhet”
Stycke 3
Tillägg efter mening 1
”Skolan skall verka för aktiv flerspråkighet bl a genom modersmålsundervisning, modersmålsstöd,
modersmålsträning, studiehandledning på elevers modersmål och försök med flerspråkig undervisning.”
Justeringsmännens signatur

Utdragsbestyrkande
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Stycke 4
Tillägg sist
”Kultur och konstnärliga uttryck skall genomsyra skolan”
Stycke 6
Tillägg sist
"Stereotypa könsroller ska konsekvent motarbetas. Skolan ska vara en god social miljö där alla trivs och
känner trygghet. Sexualundervisning anpassad efter elevernas ålder ska fortlöpande bedrivas.
Homosexuellas, bisexuellas och transpersoners situation ska särskilt belysas.”
Stycke 7
Tillägg
”Detta arbete ska drivas av en gemensam funktion för forskningsbaserad utveckling med praktisk
tillämpning”
stycke 9
Tillägg
"Därför är det viktigt att nya skolor tidigt i planprocessen ges en lämplig placering."
Stycke 10
Tillägg sist
Skolan skall arbeta för god hälsa och hållbar utveckling. Alla elever skall dagligen erbjudas fysisk
aktivitet.” Skolmaten skall vara god och näringsriktig.”
Vi föreslår följande ändringar/tillägg i åtgärdsdelen, sidan 4:
Områden
Kunskap
Praktiskt och teoretiskt intresserade elever…
Ändras till
”Alla elever…”
Strykes
”Spetsutbildningar inom olika ämnesområden."
Öppenhet
Samarbete med Lunds Universitet
Ändras till
”Samarbete med universitet och högskolor”
Deltagande
Tillägg
”Föräldrar har inflytande genom nära kontakt med skolan”

Justeringsmännens signatur

Utdragsbestyrkande
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Indikatorer
Kunskap
Alla elever uppnår minst godkänt i alla ämnen
Ändras till
”Alla elever uppnår goda resultat”
Kompetens
Tillägg
”Det finns en gemensam utvecklingsenhet”
Christer Wallström (fp) yrkar att Barn- och skolnämnd Lunds stad måtte besluta
att som remissvar på förslag till skolplanen:
översända tjänsteskrivelsen utan eget ställningstagande i de delar som gäller sidan 4 i
remissförslaget.
Nämnden yttrar sig därutöver enligt följande:
”De fokusområden/indikatorer som lanseras i skolplanen upplevs som en ny uppsättning mål/mätetal
som tillkommer parallellt med fullmäktigemålen och mätetalen i kommunens budget/EVP. Detta väcker
frågan om kvalitetsarbetet/uppföljningsarbetet ska omfatta båda målbatterierna eller om vi ska ha
separata kvalitetsprocesser/uppföljningssystem för skolplanemålen resp EVP-målen. Parallella eller för
omfattande målbatterier eller kvalitetsprocesser gör det svårt att minska administrationen, vilket är ett av
fullmäktigemålen för skolan. Vi föreslår därför att sidan 4 i skolplanen utgår helt. Resterande delar blir en
alldeles utmärkt skolplan och medför inte någon ökad administration.
De två sista styckena under ”Uppföljning av skolplanen” handlar inte om uppföljning av skolplanen som
sådan, utan handlar snarare om den uppföljning av verksamheten som ska genomföras som en del av
styrningen av skolan. Vi föreslår därför att dessa stycken flyttas till avsnittet ”Styrning av skolan”. Detta
avsnitt kan därefter förslagsvis underindelas med underrubrikerna ”Styrning”, ”Resursfördelning” och
”uppföljning”.
Den i förslaget till skolplan beskrivna uppföljningen av verksamheten konkretiseras på följande sätt: Med
början läsåret 2009-2010 ska synpunkter från såväl elever som föräldrar till barn i förskolan och elever i
skolan inhämtas genom kommungemensamma webbaserade enkäter. Detta visar över tid upplevelsen av
faktorer som trivsel och arbetsro, trygghet, inflytande i olika former, information, studiernas innehåll och
utformning, stödinsatser av olika slag, bemötande och fysisk arbetsmiljö.
Vi föreslår utöver detta att texten på sidan 3 utökas med en skrivning om att skolan ska arbeta för god
hälsa och hållbar utveckling.
Lars Hansson (fp), Roger Niklewski (c) och Karl-Axel Axelsson (m) instämmer i Christer Wallströms
yrkande.
Monica Molin (s), Mats Nilsson (s) och Ibrahim Kakahama (v) instämmer i Anders Ebbessons (mp)
yrkande.

Justeringsmännens signatur

Utdragsbestyrkande
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Beslutsgång
Det finns två yrkanden: Christer Wallströms (fp) m fl yrkande och Anders Ebbessons (mp) m fl yrkande.
Ordföranden ställer propositionen på yrkandena och finner att nämnden beslutar i enlighet med Christer
Wallströms m fl yrkande.
Omröstning begärs och ska genomföras
Nämnden enas om följande propositionsordning:
Ja till Christer Wallströms(fp) m fl yrkande
Nej till Anders Ebbessons (mp) m fl yrkande
Omröstningen utfaller enligt följande:
Ledamot/tjänstgörande
ersättare
Karl-Axel Axelsson (m)
Bo Alfredsson (m)
Laila Gribel (m)
Christer Wallström (fp)
Roger Niklewski (c)
Agnes Borg (kd)
Monica Molin (s)
Daniel Johansson (s)
Mats Lindén (s)
Mats Nilsson (s)
Ibrahim Kakahama (v)
Anders Ebbesson (mp)
Lars Hansson (fp)
Summa

Ja

Nej Avstår

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
6

6

1

Nämnden har således med ordförandens utslagsröst beslutat i enlighet med Christer Wallströms (fp)m fl
förslag.
Barn- och skolnämndens beslut
Barn- och skolnämnd Lunds stad beslutar
att som remissvar på förslag till skolplanen:
översända tjänsteskrivelsen utan eget ställningstagande i de delar som gäller sidan 4 i
remissförslaget.
Nämnden yttrar sig därutöver enligt följande:
”De fokusområden/indikatorer som lanseras i skolplanen upplevs som en ny uppsättning mål/mätetal
som tillkommer parallellt med fullmäktigemålen och mätetalen i kommunens budget/EVP. Detta väcker
frågan om kvalitetsarbetet/uppföljningsarbetet ska omfatta båda målbatterierna eller om vi ska ha
separata kvalitetsprocesser/uppföljningssystem för skolplanemålen resp EVP-målen. Parallella eller för
omfattande målbatterier eller kvalitetsprocesser gör det svårt att minska administrationen, vilket är ett av

Justeringsmännens signatur
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fullmäktigemålen för skolan. Vi föreslår därför att sidan 4 i skolplanen utgår helt. Resterande delar blir en
alldeles utmärkt skolplan och medför inte någon ökad administration.
De två sista styckena under ”Uppföljning av skolplanen” handlar inte om uppföljning av skolplanen som
sådan, utan handlar snarare om den uppföljning av verksamheten som ska genomföras som en del av
styrningen av skolan. Vi föreslår därför att dessa stycken flyttas till avsnittet ”Styrning av skolan”. Detta
avsnitt kan därefter förslagsvis underindelas med underrubrikerna ”Styrning”, ”Resursfördelning” och
”uppföljning”.
Den i förslaget till skolplan beskrivna uppföljningen av verksamheten konkretiseras på följande sätt: Med
början läsåret 2009-2010 ska synpunkter från såväl elever som föräldrar till barn i förskolan och elever i
skolan inhämtas genom kommungemensamma webbaserade enkäter. Detta visar över tid upplevelsen av
faktorer som trivsel och arbetsro, trygghet, inflytande i olika former, information, studiernas innehåll och
utformning, stödinsatser av olika slag, bemötande och fysisk arbetsmiljö.
Vi föreslår utöver detta att texten på sidan 3 utökas med en skrivning om att skolan ska arbeta för god
hälsa och hållbar utveckling.
Reservation
Monica Molin (s), Daniel Johansson (s)Ibrahim Kakahama (v) och Anders Ebbesson (mp) reserverar sig
mot beslutet till förmån för eget yrkande.

Justeringsmännens signatur
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§ 132
Granskningsrapport för intern kontroll 2008
Sammanfattning
Barn- och skolförvaltning Lunds stad redovisar i denna rapport utfallet av det interna kontrollarbetet
under 2008. Utgångspunkten för denna granskning har varit de kontrollmål som antogs i
handlingsplanen för 2008.
I de fall som brister framkommit i samband med granskningen av kontrollmålen har dessa samlats i en
åtgärdsplan för att tydliggöra vilka åtgärder som behöver genomföras.
Beslutsunderlag
Barn- och skolnämnd Lunds stad tjänsteskrivelse 26 november 2008.
Barn- och skolkontorets förslag till beslut
Barn- och skolnämnd Lunds stad föreslås besluta
att godkänna utförd intern kontroll
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på förvaltningens förslag och finner att nämnden beslutar enligt
detta.
Barn- och skolnämndens beslut
Barn- och skolnämnd Lunds stad beslutar
att godkänna utförd intern kontroll

Justeringsmännens signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 133
Handlingsplan för intern kontroll 2009
Sammanfattning
Barn- och skolförvaltningarna Lunds stad redovisar i detta ärende förslag till kontrollmål för den interna
kontrollen för år 2009. Kontrollmålen bygger dels på de av Kommunstyrelsen föreslagna
kommungemensamma kontrollmålen samt nämndens egna.
Beslutsunderlag
Barn- och skolförvaltning Lunds stad tjänsteskrivelse den 2 december 2008.
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 6 november 2008, (bilaga 1)
Barn- och skolkontorets förslag till beslut
Barn- och skolnämnd Lunds stad beslutar
att anta förslag till handlingsplan för intern kontroll 2009
Yrkanden
Christer Wallström (fp) yrkar på handlingsplan för intern kontroll enligt tjänsteskrivelsen och uppdrar åt
förvaltningen att överväga eventuellt ytterligare kontrollmål avseende modersmålsundervisningen.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Christer Wallströms yrkande och finner att nämnden beslutar i
enlighet med detta.
Barn- och skolnämndens beslut
Barn- och skolnämnd Lunds stad beslutar
att anta förslag till handlingsplan för intern kontroll 2009 samt
att uppdra åt förvaltningen att överväga ytterligare kontrollmål avseende modersmålsundervisningen.

Justeringsmännens signatur

Utdragsbestyrkande

LUNDS KOMMUN

Barn- och skolnämnd Lunds stad

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum: 2008-12-17
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§ 134
Redovisning av närvaro och personaltäthet av fritidshems- och klubbverksamheten
höstterminen 2008
Sammanfattning
Barn- och skolnämnd Lunds stad beslutade 2007-06-19 att ge förvaltningen i uppdrag att se över
resursanvändningen på fritidshemmen och fritidsklubbarna med utgångspunkt utifrån antalet placerade
barn, antalet närvarande barn och bemanning. Redovisningen ska ske för skolbarnsomsorgen per skola
och klubb samt för förvaltningen som helhet. Detta är det tredje mätningstillfället. Mätningar har
genomförts höstterminen 2007, vårterminen 2008 samt höstterminen 2008.
Beslutsunderlag
Sammanfattning inskrivna/faktiskt närvarande barn, fritidshem; bilaga
Sammanfattning inskrivna/faktiskt närvarande barn, fritidsklubb; bilaga
Tjänsteskrivelse, Barn- och skolförvaltning Lunds stad, 2008-11-03
Barn- och skolförvaltningens förslag till beslut
Barn- och skolnämnd Lunds stad beslutar
att lägga redovisning av uppföljning av fritidshems- och klubbverksamheten höstterminen 2008 till
handlingarna
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på förvaltningens redovisning av fritidshems- och klubbverksamheten
2008 och finner att nämnden beslutar i enlighet med denna.
Barn- och skolnämndens beslut
Barn- och skolnämnd Lunds stad beslutar
att lägga redovisning av uppföljning av fritidshems- och klubbverksamheten höstterminen 2008 till
handlingarna

Justeringsmännens signatur

Utdragsbestyrkande

LUNDS KOMMUN

Barn- och skolnämnd Lunds stad

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum: 2008-12-17
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§ 135
Sekretessärende
Anmälan av skolsituationen för grundskoleelev vid Östra Tornskolan/Flygelskolan – yttrande
till Skolinspektionen
Dnr BSL 2008/0156
Sammanfattning
Skolverket har 2008-09-11 till Barn- och skolnämnd Lunds stad med begäran om yttrande senast
2008-10-07 översänt skrivelse (bilaga) med förälders anmälan angående skolsituationen för grundskoleelev,
åk 4, vid Östratornskolan.
Anstånd för yttrandet har senare beviljats att gälla till senast 2008-10-24.
Skolverkets utredning avser läsåren 2007/08 och 2008/09.
Beslutsunderlag
Anmälan, 2008-08-29
Skrivelse från Skolverket dnr. 51-2008:2719, 2008-09-09
Rektors yttrande med bilagor, 2008-10-08
Likabehandlingsplan, Östratornskolan F-5
Tjänsteskrivelse, Barn- och skolförvaltning Lunds Stad, 2008-10-10
Barn- och skolförvaltningens förslag till beslut
Barn- och skolnämnd Lunds Stad beslutar
att som sitt yttrande över anmälan angående skolsituationen för grundskoleelev vid Östratornskolan
till Skolverket överlämna yttrande i enlighet med förvaltningens förslag
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på förvaltningens förslag och finner att nämnden beslutar i enlighet med
detta.
Barn- och skolnämndens beslut
Barn- och skolnämnd Lunds stad beslutar
att som sitt yttrande över anmälan angående skolsituationen för grundskoleelev vid Östratornskolan
till Skolverket överlämna yttrande i enlighet med förvaltningens förslag

Paragrafen justeras omedelbart

Justeringsmännens signatur

Utdragsbestyrkande

LUNDS KOMMUN

Barn- och skolnämnd Lunds stad

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum: 2008-12-17
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§ 136
Ändring av sammanträdestid
Ärendet
Sammanträdestiderna för år 2009 fastslogs av nämnden vid nämndsammanträdet den 19 november. För
att förvaltningen ska hinna färdigställa årsredovisningen föreslås dock att nämndsammanträdet den 11/2
flyttas fram till den 18/2.
Barn- och skolkontorets förslag till beslut
Barn- och skolnämnd Lunds stad beslutar
att flytta årets första nämndsammanträde till den 18/2
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på förslaget och finner att nämnden beslutar i enlighet med detta.
Barn- och skolnämndens beslut
Barn- och skolnämnd Lunds stad beslutar
att flytta årets första nämndsammanträde till den 18/2

Justeringsmännens signatur

Utdragsbestyrkande

LUNDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum: 2008-12-17

Barn- och skolnämnd Lunds stad

§ 137
Redovisning av delegationsbeslut
Följande delegationsbeslut redovisas vid dagens nämndsammanträde:
Ledighet för elev
Ansökan om ledighet för elev, Järnåkraskolan, nr 08/10
Delegat: Eva Rönn
Undervisnings- och elevvårdsärende
Anpassad studiegång, nr 08/6, 7, 8
Delegat: Per Hällström
Placering i grundsärskola eller träningsskola
Placering särskola, Fågelskolan, 08/9
Beslut om särskoletillhörighet, 08/10
Delegat: Ingrid Kanje
Personalärenden
Nr 724-749
Barn- och skolnämndens beslut
Barn- och skolnämnd Lunds stad beslutar
att ta redovisningen av delegationsbeslut till protokollet

Justeringsmännens signatur

Utdragsbestyrkande
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LUNDS KOMMUN

Barn- och skolnämnd Lunds stad

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum: 2008-12-17

§ 138
Information från nämndens ledamöter
Agnes Borg (kd) och Mats Lindén (s) informerar från skolkonferens på Höjebroskolan.

Justeringsmännens signatur

Utdragsbestyrkande
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LUNDS KOMMUN

Barn- och skolnämnd Lunds stad

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum: 2008-12-17

§ 139
Anmälningar
Följande handlingar anmäls till dagens sammanträde:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ärendet om Grynmalaregården, inkomna skrivelser och svar, dnr BSL 2008/0194
Brev från föräldrar på Djingis Kahn angående för stora barngrupper, dnr BSL 2008/0201
Protokoll f rån skolkonferensen F-9, Östratornskolan, 2008-11-11
Protokoll från förskolekonferens Målarstugans förskola, 2008-10-28
Protokoll från Trollets förskolekonferens, 2008-10-28
Protokoll från Lilltrollets förskolekonferens, 2008-10-28
Protokoll från förskolekonferens Körsbäret, Päronet, Lilla Järnåkra, 2008-11-20
Protokoll skolkonferens Tunaskolan, 2008-11-25
Protokoll skolkonferens Gunnesboskolan nedre, 2008-09-23
Protokoll skolkonferens Gunnesboskolan nedre, 2008-10-21
Protokoll förskolekonferens Blåklinten, Toppen, Djingis Kahn, 2008-10-21
Protokoll skolkonferens Vårfruskolan, 2008-11-20
Protokoll förskolekonferens, Arken och Pandan, 2008-09-10
Protokoll Kommunala Handikapprådet, 2008-10-28

Barn- och skolnämndens beslut
Barn- och skolnämnd Lunds stad beslutar
att lägga anmälningarna till protokollet

Justeringsmännens signatur

Utdragsbestyrkande
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LUNDS KOMMUN

Barn- och skolnämnd Lunds stad

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum: 2008-12-17

§ 140
Information från förvaltningschefen
För att fira utmärkelsen Lund bästa skolkommun kommer det att anordnas ett gemensamt
kvällsarrangemang på Arenan i mars 2009.
Informationsmöte angående skolinspektionens tillsynsbesök den 3/3 kl 13-15
Information angående skadegörelse och andra incidenter på Vikingaskolan
Omorganisation på Norra Fäladen
Sekretessärende:
Situationen på Grynmalaregården
Tack till nämnden för gott samarbete under året och för bra utvecklingsarbete

Tack för verksamhetsåret 2008 och God Jul och ett Gott Nytt År
Lars Hansson (fp) tackar alla i nämnden och förvaltningen för väl utfört arbete.
Anders Ebbesson (mp) tackar för oppositionens räkning ordföranden och förvaltningschefen för gott
samarbete.

Justeringsmännens signatur

Utdragsbestyrkande
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