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Gagnefs kommun

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämnden

2017-09-13
Dnr BUN/2017:155/63

Bun § 56
Medborgarförslag om sommaröppet i förskola och fritidshem
Barn- och utbildningsnämndens förslag till kommunstyrelsen för beslut
i kommunfullmäktige
1.

Avslå medborgarförslaget.

Ärendebeskrivning
I ett medborgarförslag, från föräldrar i Björbo och Dala-Floda, till
kommunfullmäktige föreslås två alternativ till sommaröppet i förskola och
fritidshem.
Vid de uppföljningar som gjorts av antalet faktiskt närvarande barn under
veckorna 28–31 har det varit ett mycket lågt nyttjande, även då kommunen
erbjudit verksamhet på tre orter i kommunen.
Nedan en redovisning från öppethållandet i Björbo sommaren 2015.
I samband med uppföljningen av sammanslagning av fritidshem och förskola
2015 kunde konstateras att beläggningen under de aktuella veckorna 28–31
var mycket låg. Under veckorna 28–29 var det 4–8 barn per dag och under
veckorna 30–31 var det i genomsnitt 3 barn per dag i den sammanslagna
verksamheten i Björbo. Under de år som Björbo haft öppet under sommaren
har det alltid varit fler som anmält sig, men sedan avstått från att nyttja sin
plats. Det har varit svårplanerat för verksamheten då det också handlar om
semesterplanering och planering av kostverksamheten. Med ett så lågt
nyttjande blir det givetvis en kostsam verksamhet för kommunen.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, barn- och utbildningsförvaltningen, 2017-09-04, en sida.
Protokollsutdrag, Kf 170504 § 26, dnr KS/2017:54/63, en sida.
Medborgarförslag inklusive bilaga, 2017-02-28, dnr KS/2017:54/63, sex sidor.
Protokollsutdrag
Kommunstyrelsen
__________

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sida
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Gagnefs kommun

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämnden

2017-09-13
Dnr BUN/2017:221/60

Bun § 57
Medborgarförslag om att minska mängden bakning på
hemkunskapen
Barn- och utbildningsnämndens förslag till kommunstyrelsen för beslut
i kommunfullmäktige
1.

Avslå medborgarförslaget.

Ärendebeskrivning
I medborgarförslaget till kommunfullmäktige om att minska mängden
bakning i hemkunskapen vid Djuråsskolan lyfts vikten upp av att minska
och begränsa sockeranvändandet.
Bedömning
I kursplanerna för grundskolan anges det för respektive ämne, syftet och det
centrala innehållet. Lärarens planering av undervisning ska utgå från dessa mål
och riktlinjer. Rektor följer upp måluppfyllelsen för skolans alla ämnen i det
systematiska kvalitetsarbetet. Den bedömning som rektor vid Djuråsskolan gör
är att undervisningen vid skolan, i hem- och konsumentkunskap, bedrivs
utifrån de mål och riktlinjer som anges i läroplan och kursplan.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, barn- och utbildningsförvaltningen, 2017-09-04, en sida.
Protokollsutdrag, Kf 170615 § 58, dnr KS/2017:117/60, en sida.
Medborgarförslag, 2017-05-09, dnr KS/2017:117/60, två sidor.
Protokollsutdrag
Kommunstyrelsen
__________

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sida
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Gagnefs kommun

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämnden

2017-09-13
Dnr BUN/2017:55/00

Bun § 58
Förvaltningschefens verksamhetsrapport
Barn- och utbildningsnämndens beslut
1.

Lägga verksamhetsrapporten till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Förvaltningschefens rapport från barn- och utbildningsnämndens
verksamhet, innehållande:
• Särskild undervisningsgrupp vid Djuråsskolan
• Lokalsituationen
• Skolinspektionen - kompletteringar
• Personalsituationen - rekryteringar
• Ungdomsforum
Beslutsunderlag
Förvaltningschefens verksamhetsrapport, 2017-09-08, två sidor.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sida
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Gagnefs kommun

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämnden

2017-09-13
Dnr, se lista

Bun § 59
Barn- och utbildningsnämndens ärendebalanslista
Barn- och utbildningsnämndens beslut
1.

Avsluta uppräknade uppdrag och därmed avföra dem från barn- och
utbildningsnämndens ärendebalanslista.

Ärendebeskrivning
Förvaltningen har gått igenom barn- och utbildningsnämndens
ärendebalanslista. Nedan uppräknade uppdrag är slutförda och kan avslutas:
Datum / § / dnr

Ärenderubrik

Kf 121022 § 191
KS/2012:643/53
BUN/2015:208/53
Bun 170412 § 34
BUN/2017:63/04

Motion om enhetligt busspris inom Gagnefs
kommun
Prognos 2017-03-31 Barn- och
utbildningsnämnden

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, kommunstyrelsens förvaltning, 2017-09-04, en sida.
Ärendebalanslista för barn- och utbildningsnämnden, 2017-08-22, tre sidor.
Protokollsutdrag
Bun sekreterare
__________

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sida
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Gagnefs kommun

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämnden

2017-09-13
Dnr BUN/2017:176/61

Bun § 60
Redovisning av rapport utifrån egentillsyn samt fastställande
av handlingsplan för utvecklingsområden utifrån egentillsyn
vid Djurmo skola
Barn- och utbildningsnämndens beslut
1.

Fastställa handlingsplan för utvecklingsområden och åtgärder utifrån
egentillsyn vid Djurmo skola.

2.

Lägga rapporten till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Utvecklingsledare, samt representanter ur barn- och utbildningsnämnden,
besöker förskolor och skolor under en dag för att följa upp verksamheten.
Under besöket samtalas med och ställs frågor till personalgrupper,
elevgrupper, föräldragrupp och skolans rektor. Besöket sammanställs i en
rapport och redovisas vid barn- och utbildningsnämndens sammanträde.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, barn- och utbildningsförvaltningen, 2017-06-01, en sida.
Rapport från egentillsyn Djurmo skola F-6, 2017-04-10, nio sidor.
Protokollsutdrag
Barn- och utbildningsförvaltningen + handling
__________

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sida
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Gagnefs kommun

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämnden

2017-09-13
Dnr BUN/2017:177/61

Bun § 61
Redovisning av rapport utifrån egentillsyn samt fastställande
av handlingsplan för utvecklingsområden utifrån egentillsyn
vid Kyrkskolan
Barn- och utbildningsnämndens beslut
1.

Fastställa handlingsplan för utvecklingsområden och åtgärder utifrån
egentillsyn vid Kyrkskolan.

2.

Lägga rapporten till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Utvecklingsledare, samt representanter ur barn- och utbildningsnämnden,
besöker förskolor och skolor under en dag för att följa upp verksamheten.
Under besöket samtalas med och ställs frågor till personalgrupper,
elevgrupper, föräldragrupp och skolans rektor. Besöket sammanställs i en
rapport och redovisas vid barn- och utbildningsnämndens sammanträde.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, barn- och utbildningsförvaltningen, 2017-06-01, en sida.
Rapport från egentillsyn Kyrkskolan, 2017-05-15, sex sidor.
Protokollsutdrag
Barn- och utbildningsförvaltningen + handling
__________

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sida
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Gagnefs kommun

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämnden

2017-09-13
Dnr BUN/2017:235/04

Bun § 62
Internkontrollplan 2017/2018 barn- och utbildningsnämnden
Barn- och utbildningsnämndens beslut
1.

Anta internkontrollplan 2017/2018 för barn- och utbildningsnämnden.

Ärendebeskrivning
Fem kontrollområden har identifierats och föreslås ingå i barn- och
utbildningsnämndens interkontrollplan för läsåret 2017/18.
1. Mottagande särskola
2. Pedagogiska måltider
3. Skolans trafikmiljö
4. Modersmålsundervisning
5. Specialkost
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, barn- och utbildningsförvaltningen, 2017-09-04, en sida.
Internkontrollplan 2017/18 Barn- och utbildningsnämnden, en sida.
Protokollsutdrag
Skolans ledning + handling
__________

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sida
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Gagnefs kommun

Sammanträdesprotokoll

Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum

Sida

2017-09-13
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Dnr, se rapportlista

Bun § 63
Rapporter
Barn- och utbildningsnämndens beslut
1.

Lägga rapporterna som information till protokollet.

Rapporter:
1.

Placerade barn i förskola och fritidshem

Underlag
Antal placeringar Gagnefs kommun 2017 per månad, 2017-05-31, en sida.
Dnr: BUN/2017:156/60
2.

PRIO – SKL projekt

Ärendebeskrivning
Förvaltningschef informerar i ärendet.
3.

Budgetramverk för Gagnefs kommun

Ärendebeskrivning
Ett förslag till regelverk omkring kommunens budgetarbete har tagits fram.
Det finns ett behov av att formalisera och tydliggöra de rutiner som finns
omkring budgetarbetet. Bland annat tydliggörs budgetberedningens roll,
samt vilket ansvar och befogenheter olika nivåer i organisationen har när det
kommer till att disponera budgeten.
Regelverket består av två delar, dels en budgetpolicy som fastställs av
kommunfullmäktige, dels riktlinjer för budgetarbetet som fastställs av
kommunstyrelsen och som kan justeras fortlöpande vid behov.
Underlag
Protokollsutdrag, Kf 170615 § 79, dnr KS/2016:167/04, en sida.
Budgetpolicy för Gagnefs kommun, dnr KS/2016:167/04, tre sidor.
Protokollsutdrag, Ks 170523 § 67, dnr KS/2016:167/04, en sida.
Riktlinjer för budgetarbetet i Gagnefs kommun, dnr KS/2016:167/04, sex sidor.
Dnr: BUN/2017:174/04
forts.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Gagnefs kommun

Sammanträdesprotokoll

Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum

Sida

2017-09-13

11

Bun § 63 forts.
4.

Omfördelning av investeringsmedel för genomförande av projekten
Rondell Djuråsskolan och Skolvägen i Mockfjärd

Underlag
Protokollsutdrag inklusive handling, Tn 170518 § 28, dnr TN/2016:50/04,
fyra sidor.
Handlingsnummer: BUN 2017:782
5.

Budgetomföringar mellan nämnder 2017

Underlag
Protokollsutdrag, Ks 170523 § 82, dnr KS/2016:63/04, två sidor.
Dnr: BUN/2016:60/04
6.

Modersmålsundervisning finska

Ärendebeskrivning
I samband med en översyn i våras av hur modersmålsundervisningen i finska
skulle kunna organiseras, valde läraren att säga upp sin anställning i
kommunen. En skrivelse har inkommit från vårdnadshavare med elever som
läser finska, där man önskar en dialog med kommunen kring hur verksamheten
ska bedrivas. Barn- och utbildningsförvaltningen har haft två möten där man
diskuterat olika förslag. En heltidstjänst är nu tillsatt.
Bakgrund
Under läsåret 2016/17 var det 115 elever som fick undervisning i
modersmål finska, från F-klass till åk 9.
Undervisningen bedrevs i 18 grupper fördelade enligt följande:
Mockfjärd 75 elever i åtta grupper
Djurås
27 elever
Kyrkbyn
8 elever
Djurmo
6 elever
Bäsna
3 elever
Björbo
inga elever
Syrholn
inga elever

forts.
Justerare

Utdragsbestyrkande

Gagnefs kommun
Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Sida

2017-09-13
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Bun § 63 forts.
Undervisningen har organiserats utifrån varje skolas lokala förutsättningar.
Djurås har erbjudit modersmål 60 min/vecka på elevens val. I Mockfjärd
har man erbjudet 40 min/vecka.
I grundskolan kan modersmål erbjudas som språkval, elevens val, inom
ramen för skolans val eller utanför garanterad undervisningstid.
Modersmålsundervisning får inte omfatta mer än ett språk för en elev.
Som språkval följer utbildningen kursplanen för moderna språk och då
betecknas modersmål som ett nybörjarspråk. Språkval; 320 timmar,
elevens val 382 timmar. Förskoleklassen ska medverka till att elever med
annat modersmål än svenska för möjlighet att utveckla både det svenska
språket och sitt modersmål. Det är inget krav att erbjuda undervisning i
modersmål i förskoleklassen. Rektor beslutar om elevs
modersmålsundervisning.
Underlag
Tjänsteutlåtande, barn- och utbildningsförvaltningen, 2017-09-04, en sida.
Modersmål finska, skrivelse, två sidor.
Dnr: BUN/2017:192/60
7.

Arbetsmiljöundersökning förskolan

Ärendebeskrivning
En uppföljning av den arbetsmiljöenkät som gjordes sommaren 2016 i
förskolan har redovisats för skyddsombud, arbetsplatsombud och all
personal i förskolan.
Underlag
Tjänsteutlåtande, barn- och utbildningsförvaltningen, 2017-09-04, en sida.
Uppföljning av arbetsmiljöenkät förskolan 2016, 2017-06-14, två sidor.
Protokollsutdrag, Bun 161019 § 93, en sida.
Dnr: BUN/2016:270/02

forts.
Justerare

Utdragsbestyrkande

Gagnefs kommun

Sammanträdesprotokoll

Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum

Sida

2017-09-13
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Bun § 63 forts.
8.

Sommaröppet förskola och fritidshem 2017

Ärendebeskrivning
Under veckorna 28–31 har förskola och fritidshem haft öppet i Djurås.
Övriga verksamheter har varit stängda dessa veckor. En uppföljning har
gjorts av antalet anmälda barn, faktisk närvaro samt personalbemanning
dessa veckor. Redovisningen visar hur många barn i förskolan som nyttjade
förskolan dessa veckor.
Från Björbo var det inga barn anmälda under veckorna 28–31.
Från Dala-Floda var det cirka 5 barn anmälda per vecka, den faktiska
närvaron var vecka 28 2 barn och veckorna 29–31 inga barn.
I Mockfjärd var det vecka 28 21 barn anmälda, genomsnittlig närvaro cirka
8 barn, vecka 29–31 var det cirka 14 barn anmälda per vecka, genomsnittlig
närvaro cirka 8 till 11 barn per vecka.
Djurås/Bäsna cirka 25 till 30 anmälda barn per vecka, genomsnittlig närvaro
cirka 10 till 21 barn per vecka.
Kyrkbyn/Djurmo cirka 12 till 15 anmälda barn per vecka, genomsnittlig
närvaro cirka 10 till 13 barn per vecka.
Bedömning
Ett av syftena med öppethållande på en ort i kommunen var att kunna
planera så personal skulle kunna få ut en sammanhängande semester.
I redovisningen framgår det att bortfallet vissa dagar och veckor är över
50 %. Föräldrar anmäler men avanmäler inte när behovet inte finns, vilket
har gjort att barn- och utbildningsförvaltningen även i år haft för mycket
personal i förhållande till faktiskt antal barn.
Underlag
Tjänsteutlåtande, barn- och utbildningsförvaltningen, 2017-09-08, en sida.
Sommarschema 2017, Djurås förskola, v 28–31, fyra sidor.
Protokollsutdrag, Bun 170208 § 12, tre sidor.
Dnr: BUN/2017:70/63

forts.
Justerare

Utdragsbestyrkande

Gagnefs kommun

Sammanträdesprotokoll

Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum

Sida

2017-09-13
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Bun § 63 forts.
9.

Skolskjuts

Underlag
Skolskjuts, skrivelse, 2017-05-16, en sida.
Dnr: BUN/2017:165/63
10. Begäran om komplettering gällande åtgärder i arbetsmiljön Djurås förskola
Underlag
Begäran om komplettering, Djurås förskola, Arbetsmiljöverket, 2017-08-18,
två sidor.
Dnr: BUN/2017:8/60
11. Begäran om komplettering gällande åtgärder i arbetsmiljön Högsvedens förskola
Underlag
Begäran om komplettering, Högsvedens förskola, Arbetsmiljöverket,
2017-08-18, två sidor.
Dnr: BUN/2017:7/60
12. Begäran om komplettering gällande åtgärder i arbetsmiljön Djurmo förskola
Underlag
Begäran om komplettering, Djurmo förskola, Arbetsmiljöverket, 2017-08-18,
två sidor.
Dnr: BUN/2017:6/60
13. Teckenspråk
Underlag
Brev från Teckenspråkets röst, 2017-07-13, två sidor.
Handlingsnummer: BUN 2017:1140
forts.
Justerare

Utdragsbestyrkande

Gagnefs kommun
Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Sida

2017-09-13
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Bun § 63 forts.
14. Anmälan av delegationsbeslut
Underlag
Protokollsutdrag, Kf 170615 § 111, dnr KS/2016:63/04, en sida.
Dnr: BUN/2016:60/04
15. Förslag nya lokaler för Bäsna grundskola och förskola
Ärendebeskrivning
Barn- och utbildningsnämnden beslutade 2017-05-17, att ge barn- och
utbildningsförvaltningen i uppdrag att utifrån framtagen skiss på samordnade
lokaler för förskola, fritidshem, förskoleklass, musik- och dansskola och
grundskola i Bäsna utarbeta en förslagshandling för en helt ny lokal med
placering på fastighet 34:12 skifte 1. I förslaget ska ingå ett tillagningskök.
Underlag
Förslag nya lokaler för Bäsna grundskola och förskola,
barn- och utbildningsförvaltningen, 2017-06-19, en sida.
Protokollsutdrag, Bun 170517 § 46, fem sidor.
Protokollsutdrag, Bun 160914 § 85, två sidor.
Dnr: BUN/2016:243/29
16. Uppdrag att ta fram förslaghandling och kostnadsförslag för
projektering av ny förskola i lokaler samordnade med Syrholnsskolan
Ärendebeskrivning
Barn- och utbildningsnämnden beslutade 2017-05-17, att ge barn- och
utbildningsförvaltningen i uppdrag att utifrån framtagen skiss på en tänkt
förskola i anslutning till Syrholnsskolan ta fram en förslagshandling på en
förskola med tre avdelningar med cirka 44–46 platser. I förslaget ska ingå
hur utemiljön kan utformas. Vidare ska det idag befintliga mottagningsköket
vid Syrholnsskolan byggas om till ett tillagningskök.

forts.
Justerare

Utdragsbestyrkande

Gagnefs kommun

Sammanträdesprotokoll

Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum

Sida

2017-09-13
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Bun § 63 forts.
Underlag
Uppdrag att ta fram förslaghandling och kostnadsförslag för projektering
av ny förskola i lokaler samordnade med Syrholnsskolan, barn- och
utbildningsförvaltningen, 2017-06-19, en sida.
Protokollsutdrag, Bun 170517 § 47, tre sidor.
Protokollsutdrag, Bun 161019 § 96, en sida.
Dnr: BUN/2016:271/29
17. Kvalitetsredovisning 2016-2017 - Scadume
Underlag
Kvalitetsredovisning 2016/17, Scadume i Gagnefs förskola, 2017-08-30, sju sidor.
Dnr: BUN/2017:117/60
18. Kvalitetsredovisningar 2016-2017
Underlag
Kvalitetsredovisning 2016/17, Dala-Floda och Björbo förskolor, nio sidor.
Kvalitetsredovisning 2016/17, Björbo skola, 13 sidor.
Kvalitetsredovisning 2016/17, Djurås och Bäsna förskolor, elva sidor.
Kvalitetsredovisning 2016/17, Djurmoskolan, 19 sidor.
Kvalitetsredovisning 2016/17, Kyrkskolan, 18 sidor.
Kvalitetsredovisning 2016/17, Djurmo och Kyrkbyns förskola, nio sidor.
Kvalitetsredovisning 2016/17, Mockfjärds förskola, åtta sidor.
Kvalitetsredovisning 2016/17, Djurås skola, 23 sidor.
Dnr: BUN/2017:109/61
19. Budget 2017 - redovisning av möjliga åtgärder för att nå en
budget i balans
Ärendebeskrivning
Förvaltningschef, ekonomichef samt förskolechef informerar i ärendet.
Underlag
Protokollsutdrag, 170517 § 44, en sida.
Dnr: BUN/2017:63/04
forts.
Justerare

Utdragsbestyrkande

Gagnefs kommun
Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Sida

2017-09-13
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Bun § 63 forts.
Beslutsunderlag
Sammanställning, kommunikationsavdelningen, 2017-08-25, fem sidor
Protokollsutdrag
Skolans ledning
Bun sekreterare
__________

Justerare

Utdragsbestyrkande

Gagnefs kommun

Sammanträdesprotokoll

Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum

Sida

2017-09-13
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Bun § 64
Ordföranderapport
Barn- och utbildningsnämndens beslut
1.

Lägga ordföranderapporten till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Barn- och utbildningsnämndens ordförande rapporterar om:
• Budgetberedningar
• Visionsgruppen
• Lokaler
• Skolinspektionens besök
• Kvalitetsdag

Justerare

Utdragsbestyrkande

Gagnefs kommun
Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Sida

2017-09-13
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Bun § 65
Anmälan av delegationsbeslut
Barn- och utbildningsnämndens beslut
1.

Godkänna redovisningen av de delegationsbeslut som förtecknas i
dagens protokoll.

Ärendebeskrivning
Barn- och utbildningsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till
ordförande och tjänstemän enligt en av barn- och utbildningsnämnden
antagen delegationsordning. Dessa beslut ska redovisas till barn- och
utbildningsnämnden. Redovisningen innebär inte att barn- och
utbildningsnämnden får ompröva eller fastställa delegationsbesluten.
Däremot står det barn- och utbildningsnämnden fritt att återkalla
lämnad delegering.
Delegationsbeslut
17, 20, 29, 39-40, 61, 64, 71-75, 79/2017, Ansökan om skolskjuts, växelvisboende
18/2017, Ansökan om skolskjuts i annan kommun
19/2017, Utökad tillsvidaretjänst barnskötare
21, 28, 30-31, 37-38, 42-60, 66-68, 76-78, 80/2017, Stöd till inackordering
22-27/2017, Anställningsbeslut
32/2017, Ansökan om skolskjuts, grundsärskolan
33-36/2017, Ansökan om att fullgöra skolgång i Gagnefs kommun
41, 70/2017, Ansökan om skolskjuts
62-63/2017, Ansökan om skolskjuts, särskilda skäl taxi
65/2017, Ansökan om skolskjuts på folkhögskola, särskilda skäl KAA
69/2017, Beslut om vistelsetid mer än 15 tim
81/2017, Ansökan om skolskjuts, särskilda skäl buss
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, kommunikationsavdelningen, 2017-09-04, en sida.
Redovisning av delegationsbeslut, barn- och utbildningsförvaltningen, fem sidor.
Protokollsutdrag
Skolans ledning
Bun sekreterare
__________

Justerare

Utdragsbestyrkande

Gagnefs kommun
Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Sida

2017-09-13
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Dnr BUN/2016:269/60

Bun § 66
Återrapport av anmälan till huvudman om kränkande behandling
– skolelever och förskoleelever
Barn- och utbildningsnämndens beslut
1.

Godkänna återrapporten av anmälan till huvudman om kränkande
behandling som förtecknas i dagens protokoll.

Ärendebeskrivning
Enligt skollagen 6 kap 10§
Skyldighet att anmäla, utreda och vidta åtgärder mot kränkande behandling.
10 § En lärare, förskollärare eller annan personal som får kännedom om att
ett barn eller en elev anser sig ha blivit utsatt för kränkande behandling i
samband med verksamheten är skyldig att anmäla detta till förskolechefen
eller rektorn. En förskolechef eller rektor som får kännedom om att ett barn
eller en elev anser sig ha blivit utsatt för kränkande behandling i samband
med verksamheten är skyldig att anmäla detta till huvudmannen.
Huvudmannen är skyldig att skyndsamt utreda omständigheterna kring de
uppgivna kränkningarna och i förekommande fall vidta de åtgärder som
skäligen kan krävas för att förhindra kränkande behandling i framtiden.
Djuråsskolan, Nr serie: 2017:30–32, 2017:34–42, 2017:44–46
Kyrkskolan, Nr serie: 2017:33, 2017:43
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, barn- och utbildningsförvaltningen, 2017-09-04, en sida.
Återrapport kränkande behandling Gagnefs skolor, två sidor.
Tidigare beslut i ärendet
Bun 170517 § 54, Bun 170412 § 41, Bun 170327 § 31, Bun 170208 § 17,
Bun 161123 § 115, Bun 161019 § 101
Lagrum
Skollagen (2010:800) 6 kap 10§
Protokollsutdrag
Skolans ledning
Skolassistent, F.M.
__________

Justerare

Utdragsbestyrkande

