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§ 16
Informationsärende: IKT och lärande
Dnr BSL 2012/0056
Sammanfattning
Genomgång angående användandet av datorer i skolan på temat ”Ett samhälle i
förändring”.
Barn- och skolnämnd Lunds stad beslutar
att tacka för informationen

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 17
Målarstugan förskola - omlokalisering av verksamheten
Dnr BSL 2012/0050
Sammanfattning
På grund av att Målarstugans förskola på Väster i Lund har drabbats av
fuktproblem behöver byggnaderna totalrenoveras alternativt rivas och ersättas
av en nybyggnad. Verksamheten vid Målarstugans förskola behöver därför
omlokaliseras till andra lokaler våren 2012.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på förvaltningens förslag till beslut och finner
att nämnden beslutar i enlighet med detta.
Barn- och skolnämnd Lunds stad beslutar
att
godkänna förslaget till omlokalisering av Målarstugan samt
att
tillskriva Servicenämnden om behovet av förhyrning av fastigheten på
Örnvägen 28 i Lund.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 18
Tunastugans förskola omlokalisering av verksamheten
Dnr BSL 2012/0051
Sammanfattning
På grund av att Tunastugan på Tuna i Lund har drabbats av fukt mm behöver
byggnaderna totalrenoveras alternativt rivas och ersättas av en nybyggnad. Den
kommunala verksamheten vid Tunastugans förskola liksom den fristående
förskolan IPSL behöver omlokaliseras till andra lokaler sommaren 2012.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på förvaltningens förslag till beslut och finner
att nämnden beslutar i enlighet med detta.
Barn- och skolnämnd Lunds stad beslutar
att
godkänna förslaget till omlokalisering av Tunastugan samt
att
tillskriva Servicenämnden om behovet av paviljonger för
omlokaliseringen.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 19
Informationsärende - Ekonomiska ramar 2013
Dnr BSL 2012/0057
Sammanfattning
Information angående de ekonomiska förutsättningarna i EVP 2013-2015.
Ärendet kommer som beslutsärende vid nämndsammanträdet den 18 april.
Barn- och skolnämnd Lunds stad beslutar
att tacka för informationen

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 20
Förutsättningar för Lärarlyftet II och Förskolelyftet II - ht
2012
Dnr BSL 2012/0055
Sammanfattning
Skolverket har fått i uppdrag att genomföra Lärarlyftet II under 2012-2015 samt
Förskolelyftet II under 2012-2014. Både syfte och regelverk är förändrat sedan
tidigare fortbildningsinsatser. Flera kurser inom Lärarlyftet II ges på distans på
kvarts- eller halvfart. Kurserna inom Förskolelyftet II omfattar 7,5
högskolepoäng och ges på kvartsfart över en termin. Finansieringen av
Lärarlyftet ska vara ett delat ansvar mellan staten, huvudmannen och i vissa fall
den enskilde läraren. För Lärarlyftet utges ett stimulansbidrag till
skolhuvudmannen med 1000 kronor per högskolepoäng för studier i matematik
och med 500 kronor per högskolepoäng för övriga ämnen. Inget statsbidrag
utgår för Förskolelyftet. Utifrån skolområdenas prioriteringar för deltagande i
Lärarlyftet, stadsbidragets storlek och de cirka 2,0 mnkr som inte redan är
intecknade av det belopp som avsatts i internbudgeten, har förvaltningen
utarbetat förutsättningar för deltagande i fortbildningsinsatserna för
höstterminen 2012. Skolhuvudmannens godkännande krävs för deltagande.
Beslutsunderlag
Barn- och skolförvaltning Lunds stads tjänsteskrivelse 2012-03-09
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på förvaltningens förslag till beslut och finner
att nämnden beslutar i enlighet med detta.
Barn- och skolnämnd Lunds stad beslutar
att
fastställa förvaltningens förslag i enlighet med ovanstående, vilket
innebär att respektive skolområde tilldelas 25 000 kronor per 15 högskolepoäng
och termin avseende Lärarlyftet II och 12 500 kronor per 7,5 högskolepoäng för
deltagande förskollärare i Förskolelyftet II, för höstterminen 2012

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 21
Revidering av normer för elevers rätt till skolskjuts och
busskort i Lunds kommun
Dnr BSL 2012/0038
Sammanfattning
När den nya skollagen trädde i kraft, tillkom även nya bestämmelser för
skolskjutsverksamheten. Lunds kommuns norm för elevers rätt till skolskjuts
överensstämmer inte helt med den nya skollagen och de rättsliga domar som
tillkommit under de senaste åren varför en uppdatering är nödvändig. Barn- och
skolförvaltning Lund Öster har efter samråd med kommunjuristerna valt att
revidera nuvarande normer. Förslaget till uppdaterade normer har skickats ut på
remiss till Barn- och skolnämnd Lunds stad och till Utbildningsnämnden.
Det förslag till tillämpningsanvisningar som nämnden ställt sig bakom är mer
detaljerat och ska användas som hjälpmedel för de tjänstemän som handlägger
skolskjutsärenden.

Beslutsunderlag
Kommunfullmäktiges ”Normer för elevers rätt till skolskjuts och busskort”
beslut 2002-01-01, reviderad 2010-04-29.
Barn- och skolförvaltning Lund Östers tjänsteskrivelse 2012-01-03
Protokollsutdrag från BSN Lund Öster, 2012-01-25, § 6
Tjänsteskrivelse BSF Lunds stad, 2012-03-08
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på förvaltningens förslag till beslut och finner
att nämnden beslutar i enlighet med detta.
Barn- och skolnämnd Lunds stad beslutar
att
ställa sig bakom Lund Östers förslag till reviderade normer för elevers
rätt till skolskjuts och busskort och att översända förvaltningens tjänsteskrivelse
som sitt remissvar till kommunstyrelsen.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Lunds kommun

Barn- och skolnämnd Lunds stad

Sammanträdesprotokoll

9

Sammanträdesdatum

2012-03-21

§ 22
Uppföljning av tidigare granskning avseende rutiner för
bevakning av bisysslor
Dnr BSL 2011/0254
Sammanfattning
På uppdrag av Lunds kommuns revisorer har PwC genomfört en uppföljning av
den granskning av rutiner för bisysslor som genomfördes 2006. Syftet med
granskningen har varit att följa upp de brister som framkom vid tidigare
granskning, identifiera vilka åtgärder som vidtagits samt skapa en bild av
anställdas bisysslor av näringskaraktär. Bedömningen av granskningen är att det
finns brister avseende tillämpningsföreskrifter, delegation av beslut om
bisysslor, dokumentation samt kännedom om medarbetarnas bisysslor. I
granskningsrapporten betonas vikten av att revisionens synpunkter beaktas, för
att säkerställa den interna kontrollen inom detta område. Svar på framförda
synpunkter i revisionsrapporten önskas från samtliga nämnder.
Beslutsunderlag
Revisionsrapport ”Uppföljning av tidigare granskning avseende rutiner för
bevakning av bisysslor” 2011-12-14
Barn- och skolförvaltning Lunds stads tjänsteskrivelse 2012-02-24

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på förvaltningens förslag till beslut och finner
att nämnden beslutar i enlighet med detta.
Barn- och skolnämnd Lunds stad beslutar
att
lämna svar till kommunrevisionen enligt Barn- och skolförvaltningens
förslag

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 23
Ansökan från Solängsskolan i Hammenhög AB om
godkännande som huvudman för en fristående
grundskola i Lunds kommun
Dnr BSL 2012/0041
Sammanfattning
Solängsskolan i Hammenhög AB har hos Skolinspektionen ansökt om
godkännande som huvudman för fristående grundskola i Lunds kommun fr.o.m.
läsåret 2013/14.
Skolinspektionen har berett Lunds kommun tillfälle till yttrande. Barn- och
skolnämndernas yttranden samordnas av Utbildningsnämnden vars yttrande ska
vara Skolinspektionen tillhanda senast den 13 april 2012.
Beslutsunderlag
Ansökan från Solängsskolan i Hammenhög AB med ansökningsid: Gr
2012/24518
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2012-03-05
Yrkanden
Monica Molin (S) yrkar att Barn- och skolnämnd Lunds stad ska besluta att som
tilläggsyttrande anföra synpunkter enligt nedan:
Idag finns i den kommunala grundskolan anpassad verksamhet både inom den
ordinarie undervisningen och inom Lunds skolors resurscentrum (LSR). Vi
anser att elever med autism (ej särskola) och adhd i görligaste mån ska befinna
sig integrerade i lärande miljöer tillsammans med andra elever varför en skola
exklusivt för dessa elever rimmar illa med detta.
I nuläget anser vi att redan etablerad undervisning ska prioriteras. Skolans profil
är inte unik i Lund.
Lars Hansson (FP) yrkar bifall till tjänsteskrivelsen och avslag på Monica
Molins yrkande.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på sitt eget och Monica Molins (S) yrkande och
finner att nämnden beslutar i enlighet med sitt eget yrkande.
Omröstning begärs och ska genomföras.
Nämnden enas om följande propositionsordning:
Ja för bifall till Lars Hanssons (FP) yrkande
Nej för bifall till Monica Molins (S) yrkande
Omröstningen utfaller med sju röster för Lars Hanssons yrkande: Adalbert
Fodor (M), Bo Alfredsson (M), Laila Gribel (M), Ann-Louise EringsmarkRegnell (FP), Roger Niklewski (C), Agnes Borg (KD) och Lars Hansson (FP).

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Omröstningen utfaller med sex röster för Monica Molins yrkande: Monica
Molin (S), Mats Nilsson (S), Per-Arne Lundgren (S), Helene Alpfjord (V),
Ibrahim Kakahama (V) och Esbjörn Hellström (MP).
Nämnden beslutar således i enlighet med Lars Hanssons yrkande.
Barn- och skolnämnd Lunds stad beslutar
Barn- och skolnämnd Lunds stad beslutar
att översända yttrandet till Utbildningsförvaltningen i enlighet med
förvaltningens förslag

Reservation
Monica Molin (S), Helene Alpfjord (V), Mats Nilsson (S) och Ibrahim
Kakahama (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 24
Ansökan från En Bit Extra AB om godkännande som
huvudman för ett fristående fritidshem, en fristående
förskoleklass och fristående grundskola i Lunds kommun
Dnr BSL 2012/0043
Sammanfattning
En Bit Extra AB har hos Skolinspektionen ansökt om godkännande som
huvudman för fristående verksamheter i form av fritidshem, förskoleklass och
grundskola i Lunds kommun fr.o.m. läsåret 2013/14.
Barn- och skolförvaltning Lunds stad bereds tillfälle till yttrande. Yttrandena
från Barn- och skolförvaltningarna ska samordnas av Utbildningsförvaltningen,
som sedan ska lämna sitt yttrande till Skolinspektionen senast den 13 april 2012.
Beslutsunderlag
Ansökan från En Bit Extra AB med ansökningstid: Gr 2011/23721
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2012-03-12
Yrkanden
Monica Molin (S) yrkar BSN Lunds stad ska besluta att som tilläggsyttrande
anföra nedanstående synpunkter:
En Bit Extra AB avser att bedriva verksamhet för målgruppen elever med
autism, Aspbergers syndrom och autismliknande tillstånd enligt grundskolans
läroplan. Idag finns i den kommunala grundskolan anpassad verksamhet både
inom den ordinarie undervisningen och inom Lunds skolors resurscentrum
(LSR).
Vi anser att elever med autism, Aspergers syndrom och autismliknande tillstånd
i görligaste mån ska befinna sig integrerade i lärande miljöer tillsammans med
andra elever varför en skola exklusivt för dessa elever rimmar illa med detta.
I nuläget anser vi att redan etablerad undervisning ska prioriteras. Skolans profil
är inte unik i Lund.
Lars Hansson (FP) yrkar bifall till tjänsteskrivelsen och avslag på Monica
Molins yrkande.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på sitt eget yrkande och på Monica Molins
yrkande och finner att nämnden beslutar i enlighet med sitt eget yrkande.
Omröstning begärs och ska genomföras.
Nämnden enas om följande propositionsordning:
Ja för bifall till Lars Hanssons (FP) yrkande
Nej för bifall till Monica Molins (S) yrkande
Omröstningen utfaller med sju röster för Lars Hanssons yrkande: Adalbert

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Fodor (M), Bo Alfredsson (M), Laila Gribel (M), Ann-Louise EringsmarkRegnell (FP), Roger Niklewski (C), Agnes Borg (KD) och Lars Hansson (FP).
Omröstningen utfaller med sex röster för Monica Molins yrkande: Monica
Molin (S), Mats Nilsson (S), Per-Arne Lundgren (S), Helene Alpfjord (V),
Ibrahim Kakahama (V) och Esbjörn Hellström (MP).
Nämnden beslutar således i enlighet med Lars Hanssons yrkande.
Barn- och skolnämnd Lunds stad beslutar
Barn- och skolnämnd Lunds stad beslutar
att översända yttrandet till Utbildningsförvaltningen i enlighet med
förvaltningens förslag

Reservation
Monica Molin (S), Helene Alpfjord (V), Mats Nilsson (S) och Ibrahim
Kakahama (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Lunds kommun

Barn- och skolnämnd Lunds stad

Sammanträdesprotokoll

14

Sammanträdesdatum

2012-03-21

§ 25
Ansökan från En Bit Extra AB om godkännande som
huvudman för ett fristående fritidshem, en fristående
förskoleklass och fristående grundsärskola i Lunds
kommun
Dnr BSL 2012/0052
Sammanfattning
En Bit Extra AB har hos Skolinspektionen ansökt om godkännande som
huvudman för fristående verksamheter i form av fritidshem, förskoleklass och
grundsärskola i Lunds kommun fr.o.m. läsåret 2013/14.
Barn- och skolförvaltning Lunds stad bereds tillfälle till yttrande. Yttrandena
från Barn- och skolförvaltningarna ska samordnas av Utbildningsförvaltningen
som sedan ska lämna sitt yttrande till Skolinspektionen senast den 13 april 2012.
Beslutsunderlag
Ansökan från En Bit Extra med ansökningstid: Gr 2011/23791
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2012-03-12
Yrkanden
Monica Molin (S) yrkar att Barn- och skolnämnd Lunds stad beslutar att som
tilläggsyttrande anföra synpunkter enligt nedan:
En Bit Extra AB avser att bedriva verksamhet för målgruppen elever med
autism, Aspbergers syndrom och autismliknande tillstånd enligt grundsärskolans
läroplan. Idag finns i den kommunala grundskolan anpassad verksamhet både
inom den ordinarie undervisningen och inom Lunds skolors resurscentrum
(LSR).
Vi anser att elever med autism, Aspbergers syndrom och autismliknande
tillstånd i görligaste mån ska befinna sig integrerade i lärande miljöer
tillsammans med andra elever varför en skola exklusivt för dessa elever rimmar
illa med detta.
I samverkan med LSR planerar Barn- och skolförvaltning Lund Öster att vid
nybyggnation av Hagalundskolan även bygga en särskild del för
särskoleverksamhet. En placering av en friskola med liknande inriktning kan
därför skapa överetablering lokalt.
I nuläget anser vi att redan etablerad undervisning ska prioriteras. Skolans profil
är inte unik i Lund.
Lars Hansson (FP) yrkar bifall till tjänsteskrivelsen och avslag på Monica
Molins yrkande.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på sitt eget yrkande och på Monica Molins
yrkande och finner att nämnden beslutar i enlighet med sitt eget yrkande.
Omröstning begärs och ska genomföras.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Nämnden enas om följande propositionsordning:
Ja för bifall till Lars Hanssons (FP) yrkande
Nej för bifall till Monica Molins (S) yrkande
Omröstningen utfaller med sju röster för Lars Hanssons yrkande: Adalbert
Fodor (M), Bo Alfredsson (M), Laila Gribel (M), Ann-Louise EringsmarkRegnell (FP), Roger Niklewski (C), Agnes Borg (KD) och Lars Hansson (FP).
Omröstningen utfaller med sex röster för Monica Molins yrkande: Monica
Molin (S), Mats Nilsson (S), Per-Arne Lundgren (S), Helene Alpfjord (V),
Ibrahim Kakahama (V) och Esbjörn Hellström (MP).
Nämnden beslutar således i enlighet med Lars Hanssons yrkande.
Barn- och skolnämnd Lunds stad beslutar
att översända yttrandet till Utbildningsförvaltningen i enlighet med
förvaltningens förslag

Reservation
Monica Molin (S), Helene Alpfjord (V), Mats Nilsson (S) och Ibrahim
Kakahama (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.

Justerare
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§ 26
Ansökan från Internationella Engelska Skolan i Sverige
AB om godkännande som huvudman för en fristående
grundskola i Lunds kommun
Dnr BSL 2012/0046
Sammanfattning
Internationella Engelska Skolan i Sverige AB har hos Skolinspektionen ansökt
om godkännande som huvudman för fristående grundskola i Lunds kommun
fr.o.m. läsåret 2013/14.
Skolinspektionen har berett Lunds kommun tillfälle till yttrande. Barn- och
skolnämndernas yttranden samordnas av Utbildningsnämnden vars yttrande ska
vara Skolinspektionen tillhanda senast den 13 april 2012.
Med hänsyn till att elevunderlaget beräknas öka kraftigt under den kommande
femårsperioden ses positivt på en etablering av Internationella Engelska Skolan i
kommunen.
Beslutsunderlag
Ansökan från Internationella Engelska Skolan i Sverige AB med ansökningsid:
Gr 2012/24941
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2012-03-05
Yrkanden
Monica Molin (S) yrkar att Barn- och skolnämnd Lunds stad beslutar att som
tilläggsyttrande anföra synpunkter enligt nedan:
En etablering av Internationella Engelska skolan i Lunds stad, med ett så
omfattande elevunderlag skulle menligt påverka den befintliga
skolverksamheten i Lunds stad.
I Lunds kommun finns redan undervisning med denna inriktning i kommunal
regi och som i annan regi varför denna huvudman inte skulle tillföra något unikt.
Lars Hansson (FP) yrkar bifall till tjänsteskrivelsen och avslag på Monica
Molins yrkande.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på sitt eget yrkande och på Monica Molins
yrkande och finner att nämnden beslutar i enlighet med sitt eget yrkande.
Omröstning begärs och ska genomföras.
Nämnden enas om följande propositionsordning:
Ja för bifall till Lars Hanssons (FP) yrkande
Nej för bifall till Monica Molins (S) yrkande
Omröstningen utfaller med sju röster för Lars Hanssons yrkande: Adalbert
Fodor (M), Bo Alfredsson (M), Laila Gribel (M), Ann-Louise Eringsmark-

Justerare
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Regnell (FP), Roger Niklewski (C), Agnes Borg (KD) och Lars Hansson (FP).
Omröstningen utfaller med sex röster för Monica Molins yrkande: Monica
Molin (S), Mats Nilsson (S), Per-Arne Lundgren (S), Helene Alpfjord (V),
Ibrahim Kakahama (V) och Esbjörn Hellström (MP).
Nämnden beslutar således i enlighet med Lars Hanssons yrkande.
Barn- och skolnämnd Lunds stad beslutar
att översända yttrandet till Utbildningsförvaltningen i enlighet med
förvaltningens förslag
Reservation
Monica Molin (S), Helene Alpfjord (V), Mats Nilsson (S) och Ibrahim
Kakahama (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.
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§ 27
Redovisning av delegationsbeslut
Dnr BSL 2012/0059
Sammanfattning
Följande delegationsbeslut redovisas vid dagens nämndsammanträde:
Skoldirektören
Läsårstider 2013/14
Delegat:
Lena Leufstedt
Dispens utöver grundblocket
Dispens för deltagande utöver grundblocket vid föräldraledighet. Beslut:
Beviljar ansökan om dispens för deltagande utöver grundblocket under
vårterminen 2012 till 40 timmar i veckan.
Nr 8/12.
Delegat:
Anders Johansson
Dispens för deltagande utöver grundblocket vid föräldraledighet. Beslut:
Beviljar ansökan om dispens för deltagande utöver grundblocket på grund av
arbete under vårterminen 2012.
Nr 9/12
Delegat:
Anders Johansson
Ansökan från vårdnadshavare om dispens för utökad vistelsetid för två barn på
Hans & Greta förskola beviljas 7 mars-15 juni 2012.
Nr 10/12
Delegat:
Kerstin Fors
Ansökan från vårdnadshavare om dispens för utökad vistelsetid för två barn på
Hans & Greta förskola beviljas 22 februari – 15 juni 2012.
Nr 11/12
Delegat:
Kerstin Fors
Ansökan om dispens gällande vistelsetiden för två barn på Lergökens förskola.
Tiden föreslås ändras från 9-14 till 8.30-16 för att möjliggöra mammans
deltagande i forskningsprojekt. Ansökan beviljas från 2012-02-22 dock längst
till och med 2012-06-08.
Nr 12/12.
Delegat:
Katarina Kristiansson
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Dispens för deltagande utöver grundblocket vid föräldraledighet. Beslut:
Ansökan beviljas för deltagande utöver grundblocket under vårterminen 2012.
Nr 13/12.
Delegat:
Anders Johansson
Dispensansökan för ett barn på förskolan Måsen. Dispens under förälders
ledighetsperiod beviljas utifrån barnets behov av vistelse i förskolan.
Utökningen avser sammanlagt en timme per dag. Beslutet gäller under perioden
120207-120615.
Nr 14/12.
Delegat:
Peter Nyberg
Önskemål från förälder om förändring av vistelsetid 9.00-14.00. Beslut: Beviljar
ansökan om förändring av vistelsetid för LEH under perioden 2012-03-01 –
2012- 06-15. Vistelsetiden förläggs under fyra dagar efter samråd med
personalen, maximalt 25 timmar.
Nr 15/12.
Delegat:
Birgitta Finnman
Anpassad studiegång
Anpassad studiegång för elev i årskurs 8 på Järnåkraskolan. Eleven har från och
med den 9/1 2012 praktik sex timmar per dag. Praktiken ska utvärderas var
tredje vecka.
Nr 1/12.
Delegat:
Pelle Persson
Beslut om att barn ej längre ska vara elev i särskolan
Beslut om att eleven EB 87**** ej tillhör särskolan längre.
Nr 1/12
Delegat:
Ingrid Kanje
Placering i grundsärskola eller träningsskola
Beslut om placering för AN**** Grundskolan Gs med placering Tunaskolan
årskurs 3.
Nr 1/12.
Delegat:
Ingrid Kanje
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Särskoletillhörighet
Beslut om särskoletillhörighet för eleven AH****.
Nr 1/12
Delegat:
Ingrid Kanje
Tecknande av avtal
Överenskommelse angående budget för Hasselaskolan Lsr 2012-01-01 – 201212-31.
Nr 1/12.
Delegat:
Ingrid Kanje
Personalärenden
Personalärenden nr 123 - 163

Barn- och skolnämnd Lunds stad beslutar
att godkänna redovisningen av delegationsbeslut.
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§ 28
Anmälningar
Dnr BSL 2012/0060
Sammanfattning
Följande ärenden anmäls till dagens nämndsammanträde:
Protokoll samverkan 2012-03-13
Protokoll Järnåkra skolkonferens den 29 november 2011
Protokoll skolområde Östra Torn, förskolekonferens, 2011-12-06
Inkomna yttranden minoritetsfrågor, Dnr KS 2010/0311
Protokoll samverkan 2012-03-13
Protokoll Kommunala Handikapprådet 2012-01-31
Barn- och skolnämnd Lunds stad beslutar
att ta anmälningarna till protokollet.
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§ 29
Information från nämndens ledamöter
Sammanfattning
Ibrahim Kakahama (V) informerar från skolkonferens på Vikingaskolan.
Helene Alpfjord (V) informerar från skolkonferens på Fäladsgården.
Agnes Borg (KD) informerar från förskolekonferens på Ulrikedal.
Agnes Borg (KD) och Agneta Helmius (MP) informerar från skolkonferens på
Järnåkraskolan.
Barn- och skolnämnd Lunds stad beslutar
att tacka för informationen.
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§ 30
Information från förvaltningschefen
Sammanfattning
Utbildningsdag för nämnden den 23/5 kl 12.00- 19.00.
Kulturministern Lena Adelsohn Liljeroth har idag besökt Svenshögskolan för att
ta del av skolans koncept enligt Skapande skola.
Den 2/4 och den 11/4 blir det bokslutsdialog med presidiet, skoldirektören och
chefer från respektive skolområde.
Rapport från första mötet med arbetsgruppen Skola på vetenskaplig grund.
Referensgruppen består av lärare, rektorer och skolområdeschefer från olika
skolområden. Gruppen arbetar med utvecklingsprojekt från olika områden och
hur dessa är kopplade till forskning. Inventering av de olika projekten pågår och
arbetet fortsätter efter påsk.
Skolutveckling i Lund - Centrala utvecklingsgruppen - genomför torsdagen den
22/3 en inspirationsdag på temat Skolforskning. Nämnden har bjudits in till
denna dag.
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