
Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll 

 
 Sammanträdesdatum Sida 

Barn- och utbildningsnämnden 2021-08-31 1 (25) 

 

 

 

 
Justerare       

       

       

       
 

Plats och tid 

Kommunkontoret Djurås, kl. 13:30-16:00 

 
Beslutande 

Ledamöter 

Jan Wiklund (M), ordförande 

Kristina Bolinder (C) 

Ola Erkers (C) 

Ingegerd Hägg (S) §§ 70-84 

Eva-Lotta Törnblom Nises (S) 

Ola Granath (KOSA) 

Mathias Bengtsson (KD) 

Björn Kruse (L) 
 

Tjänstgörande ersättare 

Nagla Negm El Din Hussein (M) tjänstgörande för Johanna Hallin (C) 

Robert Österlund (V) tjänstgörande för Ingegerd Hägg (S) §§ 85-91 

 
Övriga närvarande 

Ersättare 

Robert Österlund (V) §§ 70-84 
 

Tjänstemän 

Håkan Elfving, barn- och utbildningschef 

Evelina Bark Nordin, utvecklingsledare barn och utbildning 

 

 

 
Justering 

Justerare 

Mathias Bengtsson (KD) 
 

Plats och tid Justerade paragrafer 

Kommunkontoret Djurås 2021-09-03, kl. 08:30 §70-§91 
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Underskrifter 

Sekreterare 

 

 ________________________________  

Helene Jarefors 

 
Ordförande 

 

 ________________________________  

Jan Wiklund (M) 

 
Justerare 

 

 ________________________________  

Mathias Bengtsson (KD) 

 
 

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringar har tillkännagivits genom anslag. 
 

Organ Sammanträdesdatum 

Barn- och utbildningsnämnden 2021-08-31 
 

Justerade paragrafer Datum för anslags uppsättande 

§70-§91 2021-09-03 
 

Förvaringsplats för protokollet Datum då anslaget tas ned 

Kommunkontoret Djurås 2021-09-27 
 

Underskrift 

 

 ________________________________  

Helene Jarefors 
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BUN/2020:78 

BUN § 70 
 

Information om åtgärder utifrån pandemi och coronavirus 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

1. Lägga informationen till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 

Inför skolstart i augusti syns en viss ökning av smittan. Det finns en oro att 

det kommer bli en ytterligare ökning under de närmsta veckorna. 

Vaccinationsgraden är hög i Dalarna och det finns en planering för att börja 

vaccinera 16–17 åringar i samband med skolstart. I slutet av augusti räknar 

regionen med att en stor del av den vuxna befolkningen är vaccinerad. 

 

Alla grundskolor, gymnasier och vuxenutbildningar i länet planerar att 

återgå till närundervisning. Dock uppmanar regionens smittskydd att man i 

samband med skolstart initialt undviker att samlas i större grupper. Det 

innebär att man under augusti månad är fortsatt försiktiga, håller avstånd, 

följer gällande hygienregler, ser till att man är hemma om man har symptom 

och testar sig vid symptom. 

 

Kommunen har uppdaterat sina regler utifrån rekommendationerna från 

Folkhälsomyndigheten och Regionens smittskydd. De finns att läsa på 

kommunens intranät och där finns också länkar till myndigheternas 

hemsidor. Folkhälsomyndigheten och Skolverket har särskilda råd i 

samband med skolstart som man kan ta del av. 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag, BUN AU 210817 § 34, 1 sida. 

Underlag 

Tjänsteutlåtande, barn- och utbildningsförvaltningen, 2021-08-08, 1 sida. 
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BUN/2021:74 

BUN § 71 
 

Medborgarförslag om skola med montessori-pedagogik i 
Gagnefs kommun 

Barn- och utbildningsnämndens förslag till kommunstyrelsen för beslut 

i kommunfullmäktige 

1. Anse medborgarslaget besvarat. 

Motivering till beslut 

Det finns idag inga planer på att starta en Montessoriskola i kommunen. 

Dock finns det givetvis möjligheter för pedagoger att bedriva en Montessori 

inspirerad undervisning i befintliga skolor. 

Ärendebeskrivning 

I ett medborgarförslag till kommunfullmäktige föreslås att det ska finnas en 

skola med montessori-pedagogik i Gagnefs kommun. 

 

Förslagsställaren ser det som viktigt att det finns alternativa pedagogiska 

inriktningar på kommunens skolor. Man ska inte behöva åka till andra 

kommuner för att få del av olika alternativ. Förslaget är att kommunen 

startar en skola med Montessori inriktning. En sådan inriktning har funnits 

på Djurmoskolan, men avvecklades för många år sedan. 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag, BUN AU 210817 § 35, 1 sida. 

Protokollsutdrag, KF 210308 § 4, 1 sida. 

Medborgarförslag, 2020-11-20, 2 sidor. 

Underlag 

Tjänsteutlåtande, barn- och utbildningsförvaltningen, 2021-08-09, 1 sida. 

Protokollsutdrag 

Kommunstyrelsen 
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BUN/2021:174 

BUN § 72 
 

Medborgarförslag om sexuell hälsa 

Barn- och utbildningsnämndens förslag till kommunstyrelsen för beslut 

i kommunfullmäktige 

1. Anse medborgarslaget besvarat. 

Motivering till beslut 

Barn- och utbildningsförvaltningen bedriver ett främjande och förebyggande 

arbete kring elevers hälsa. Förvaltningen har en väl fungerande elevhälsa och 

tar in de resurser som krävs i form av externt stöd när så krävs. Förvaltningen 

har tagit del av det förslag som redovisas i medborgarförslaget. Information 

kommer att ges vid lämpligt tillfälle och då det är möjligt att genomföra.  

Ärendebeskrivning 

I ett medborgarförslag till kommunfullmäktige föreslås att anlita en viss 

barnmorska för att informera/uppdatera kommunens ungdomar/lärare/föräldrar 

om sexuell hälsa. 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag, BUN AU 210817 § 36, 1 sida. 

Protokollsutdrag, KF 210621 § 82, 1 sida. 

Medborgarförslag, 2021-06-08, 1 sida. 

Underlag 

Tjänsteutlåtande, barn- och utbildningsförvaltningen, 2021-08-09, 1 sida. 

Protokollsutdrag 

Kommunstyrelsen 
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BUN/2021:156 

BUN § 73 
 

Samverkansavtal Vux-Dalarna 

Barn- och utbildningsnämndens förslag till kommunstyrelsen för beslut 

i kommunfullmäktige 

1. Godkänna och teckna samverkansavtal, version 2021-03-10, med Vux-Dalarna. 

Ärendebeskrivning 

Dalarnas kommuner har gemensamt tagit fram ett samverkansavtal för 

vuxenutbildningen i länet. Avtalet har antagits av Dalarnas kommunförbund 

som i sin tur rekommenderar kommunen att anta avtalet. 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag, BUN AU 210817 § 37, 1 sida. 

Mail, Borlänge kommun, 2021-06-02, 1 sida. 

Protokollsutdrag, Dalarnas kommunförbund 210317 § 19, 3 sidor. 

Samverkansavtal för vuxenutbildning i Dalarna, Vux-Dalarna, 2021-03-10, 

6 sidor. 

Underlag 

Tjänsteutlåtande, barn- och utbildningsförvaltningen, 2021-06-07, 1 sida. 

Protokollsutdrag 

Kommunstyrelsen + handling 
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BUN/2021:31 

BUN § 74 
 

Förvaltningschefens verksamhetsrapport 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

1. Lägga verksamhetsrapporten till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 

Förvaltningschefens rapport från barn- och utbildningsnämndens 

verksamhet, innehållande: 

• Skolstart 

• Invigning av nyrenoverade och ombyggda Djurmoskolan 

• Byggprojekt – Djuråsskolan, Kyrkskolan och Bäsna skola 

• Personalsituationen 

• Rektorsutbildning 

• Covid-19 

– smittspridning 

– vaccinering 

– prao 

– föräldramöten 

• Rörelsesatsning i grundskolan 

Beslutsunderlag 

Verksamhetsrapport, barn- och utbildningsförvaltningen, 2021-08-25, 1 sida. 
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BUN/2018:261 

BUN § 75 
 

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 

Bun 190903 § 63 

BUN/2019:99 

Analys av Lupp, utvecklingsområden 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande, kommunstyrelsens förvaltning, 2021-08-20, 1 sida. 

Ärendebalanslista för barn- och utbildningsnämnden, 2021-08-06, 2 sidor. 
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BUN/2021:27 

BUN § 76 
 

Budgetberedningens förslag till budgetramar 2022 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

1. Lägga informationen till handlingarna. 

Motivering till beslut 

Budgetberedningen har lagt förslag till budgetramar för 2022. 

Ärendebeskrivning 

Direktivet innehåller budgetberedningens förslag på ramändringar för 2022. 

Investeringsbudgeten är ännu inte behandlad utan kommer hanteras efter 

sommaren. 

 

I dagsläget förväntar sig budgetberedningen ingen ytterligare återkoppling 

från nämnderna utan målsättningen är att förvaltningarna inkommer med sin 

sida till budgetdokumentet senast 2021-08-31. 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag, BUN AU 210817 § 38, 1 sida. 

Budgetdirektiv 2022, 2021-06-23, 4 sidor. 

Underlag 

Tjänsteutlåtande, barn- och utbildningsförvaltningen, 2021-08-09, 1 sida. 
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BUN/2019:269 

BUN § 77 
 

Sammanställning av anmälda ärenden av kränkande behandling 
läsåret 2020-2021 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

1. Lägga informationen till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 

Barn- och utbildningsförvaltningen har sammanställt antalet fall av anmälda 

barn- och elevkränkningar. Sammanställningen görs för läsåret 2020-2021 

och bygger på underlag från Draftit där anmälningar görs. 

Sammanställningen innefattar verksamheterna förskola, grundskola, 

grundsärskola, IM/vux och kulturskolan. 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag, BUN AU 210817 § 39, 1 sida. 

Sammanställning anmälda ärenden av kränkande behandling läsåret 2020-2021, 

2021-07-02, 8 sidor. 

Underlag 

Tjänsteutlåtande, barn- och utbildningsförvaltningen, 2021-08-10, 1 sida. 
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BUN/2021:64 

BUN § 78 
 

Sommaröppet förskola och fritidshem 2021 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

1. Lägga informationen till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 

Under veckorna 28–31 har det varit sommaröppet på Djurås förskola och 

fritidshem. 

Bedömning 

Under veckorna 28–31 har det varit öppet på Djuråsskolans fritidshem, 

övriga fritidshem har varit stängda. Den personal som arbetade under 

dessa veckor hade en bra samverkan med många aktiviteter och utflykter. 

 

Bemanningen var anpassad till antalet anmälda barn, dock var det vissa 

dagar få barn och som tidigare år var det för mycket personal. Att minska 

på personalen har också varit svårt då de ska täcka hela dagen. 

Vårdnadshavarna till de barn som var hemma var inte särskilt bra på att 

återkoppla, utan personalen fick ringa upp och fråga varför barnet 

uteblivit. Anledningarna varierade över varför man uteblivit, allt ifrån att 

farmor kommit på besök till att någon plötsligt fått semester till att man 

kända av sjukdomssymptom. Att man var tvungen att visa ett schema 

från arbetsgivaren har varit bra, då det minskade antal barn något jämfört 

med förra året. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande, barn- och utbildningsförvaltningen, 2021-08-10, 1 sida. 

Redovisning av sommarveckorna 2021 för alla förskolor, 2021-08-17, 2 sidor. 

Sommarfritids 2021, 1 sida. 

Sammanslagning av fritidshemmen i Djuråsskolan 2021, 1 sida. 

Protokollsutdrag, BUN AU 210817 § 40, 1 sida. 
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BUN/2021:178 

BUN § 79 
 

Sommarskola 2021 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

1. Lägga informationen till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 

Det var endast fyra elever som deltog i årets sommarskola under tiden 14 juni 

till 24 juni.  

Bedömning 

Under kommande läsår erbjuds lovskola under höstlovet och under sport- 

och påsklov. 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag, BUN AU 210817 § 41, 1 sida. 

Sommarskola 2021 – utvärdering, 2 sidor. 

Underlag 

Tjänsteutlåtande, barn- och utbildningsförvaltningen, 2021-08-10, 1 sida. 
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BUN/2019:281 

BUN § 80 
 

Information om skollokaler inför läsåret 2021/22 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

1. Lägga informationen till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 

Djurmoskolan är nu färdig för inflyttning. Ett stort arbete har gjorts under 

sommaren för att installera den digitala utrustningen och möblera upp 

skolan. Förberedelser har gjorts i Kyrkbyn för att flytta en modul från 

Djurmo. Samtidigt har en mindre modul i Kyrkbyn flyttats till Bäsna. 

Arbetet med att ta fram skisser för Djurås, Bäsna och Kyrkbyn pågår och 

planen är att det ska finnas underlag under tidig höst. 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag, BUN AU 210817 § 42, 1 sida. 

Underlag 

Tjänsteutlåtande, barn- och utbildningsförvaltningen, 2021-08-10, 1 sida. 
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BUN/2021:158 

BUN § 81 
 

Rekryteringar av personal inför läsåret 2021/22 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

1. Lägga informationen till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 

Vårens och sommarens rekryteringar av personal till verksamheterna har i 

stort sett gått bra. Det är behörig personal på de flesta tjänsterna inom 

grundskola och vuxenutbildning. Fortsatt svårt att rekrytera förskollärare till 

förskolan. Följande tjänster är för närvarande vakanta: 

• Förskollärare till Bäsna, Björbo och Mockfjärd 

• Skolsköterska, vikariat 

• Lärare åk 3 Syrholns skola 

• Lärare till fritidshem Kyrkskolan 

• Musiklärare, Djuråsskolan  

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag, BUN AU 210817 § 43, 1 sida. 

Underlag 

Tjänsteutlåtande, barn- och utbildningsförvaltningen, 2021-08-10, 1 sida. 
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BUN/2021:78 

BUN § 82 
 

Besöksplan höst 2021 för egentillsyn på skolor och förskolor i 
Gagnefs kommun 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

1. Lägga informationen till handlingarna.  

Ärendebeskrivning 

Gagnefs kommuns politiker besöker regelbundet kommunens förskolor och 

skolor. Under ett år har egentillsynerna varit inställda på grund av 

pandemin. Från och med hösten 2021 planeras de genomföras igen. Datum 

för höstens egentillsynsbesöken framgår av tidsplanen. I höst besöks 

kulturskolan och förskolor. Egentillsynerna planeras genomföras fysiskt, 

men kan eventuellt föras digitalt med föräldrar/vårdnadshavare. 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag, BUN AU 210817 § 44, 1 sida. 

Egentillsyn vid skolor och förskolor i Gagnefs kommun 2021, 2021-08-11, 

3 sidor. 

Underlag 

Tjänsteutlåtande, barn- och utbildningsförvaltningen, 2021-08-11, 1 sida. 
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BUN/2021:185 

BUN § 83 
 

Förskolans föräldraenkät våren 2021 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

1. Lägga informationen till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 

Förskolan har under våren 2021 genomfört en enkätundersökning riktat till 

vårdnadshavare med barn i förskola och familjedaghem. Enkäten redovisas 

på kommunnivå. Resultatet av enkäten kommer att ingå i förskolornas 

kvalitetsredovisningar för 2020/21.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande, barn- och utbildningsförvaltningen, 2021-08-18, 1 sida. 

Sammanställning vårdnadshavarenkät, maj 2021, 9 sidor. 
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BUN/2021:172 

BUN § 84 
 

Verksamhetsberättelse 2020/21 elevhälsans medicinska insats 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

1. Lägga informationen till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 

Skolsköterskorna har upprättat en verksamhetsberättelse över läsåret 2020/21. 

Där beskrivs vilka prioriteringar man genomfört under det gångna året, och 

vilka utmaningar man står inför kommande år. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande, barn- och utbildningsförvaltningen, 2021-08-09, 1 sida. 

Verksamhetsberättelse 2020-2021 elevhälsans medicinska insats, 15 sidor. 
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BUN/2021:180 

BUN § 85 
 

Verksamhetsberättelse 2020/2021 - Pedagogiska stödteamet 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

1. Lägga informationen till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 

Det pedagogiska stödteamet arbetar direkt under barn- och 

utbildningsförvaltningen. De fungerar som en resurs inom elevhälsan för 

elever och personal i grundskolan och finns för att stärka grundskolornas 

förmåga att kunna erbjuda alla elever en likvärdig utbildning. 

 

Stödteamet upprättades som stöd gällande lärmiljö, övergripande 

strukturer i klassrummet, arbetsformer och andra fortbildningsinsatser. 

Arbetet genomförs på individ, grupp och verksamhetsnivå. 

 

Stödteamet har bedrivit verksamhet sedan hösten 2019 och sammanställer 

årligen en verksamhetsberättelse över det gångna läsåret.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande, barn- och utbildningsförvaltningen, 2021-08-11, 1 sida. 

Verksamhetsberättelse pedagogiskt stödteam, 2020-2021, 19 sidor. 
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BUN/2020:54 

BUN § 86 
 

Redovisning av motioner och medborgarförslag som är mer än 
ett år gamla och inte besvarade 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

1. Översända redovisningen till kommunstyrelsen. 

Ärendebeskrivning 

Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning §§ 31-32 ska nämnden redovisa 

de motioner och medborgarförslag som inte besvarats inom ett år. 

 

I dagsläget har nämnden inga motioner och medborgarförslag som inte 

besvarats inom ett år. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande, barn- och utbildningsförvaltningen, 2021-08-23, 1 sida. 

Protokollsutdrag 

Kommunstyrelsen 
  



Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll 

 
 Sammanträdesdatum Sida 

Barn- och utbildningsnämnden 2021-08-31 20 

 

 

 

 
Justerare       

       

       

       
 

 

BUN/2021:181, BUN/2021:58 

BUN § 87 
 

Rapporter 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

1. Lägga rapporterna som information till protokollet. 

1. Tillsyn fristående förskolan Olympica 

Ärendebeskrivning 

Barn- och utbildningsförvaltningen kommer under läsåret 21/22 genomföra 

en tillsyn och granskning av den fristående förskolan Olympica i Kyrkbyn. 

Datum är ej satt för tillsynen utan bestäms i samråd med huvudmannen för 

verksamheten. 

Underlag 

Tjänsteutlåtande, barn- och utbildningsförvaltningen, 2021-08-23, 1 sida. 

Dnr: BUN/2021:181 

2. Antagning gymnasieskolan ht 2021 

Ärendebeskrivning 

Av de 112 nior som slutade grundskolan våren 2021, var det 105 elever 

som var behöriga att söka ett nationellt gymnasieprogram. 64 elever 

slutade nian i Djurås, 58 av dem blev antagna till ett nationellt program. 

På Mockfjärdsskolan var det 47 elever av 48 som kom in på ett nationellt 

program. 

Underlag 

Tjänsteutlåtande, barn- och utbildningsförvaltningen, 2021-08-23, 1 sida. 

Dnr: BUN/2021:58 

Beslutsunderlag 

Sammanställning, kommunstyrelsens förvaltning, 2021-08-23, 1 sida. 
  



Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll 

 
 Sammanträdesdatum Sida 

Barn- och utbildningsnämnden 2021-08-31 21 

 

 

 

 
Justerare       

       

       

       
 

 

BUN/2018:264 

BUN § 88 
 

Ordföranderapport 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

1. Lägga ordföranderapporten till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 

Barn- och utbildningsnämndens ordförande rapporterar om: 

• Invigning av nyrenoverade och ombyggda Djurmoskolan 

• Heldag för nämnden 5 oktober 

  
  



Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll 

 
 Sammanträdesdatum Sida 

Barn- och utbildningsnämnden 2021-08-31 22 

 

 

 

 
Justerare       

       

       

       
 

 

BUN/2021:32 

BUN § 89 
 

Anmälan av utskottets protokoll 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

1. Godkänna redovisningen av arbetsutskottets protokoll som förtecknas i 

dagens protokoll. 
  

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande, kommunstyrelsens förvaltning, 2021-08-20, 1 sida. 

Arbetsutskottet 2021-08-17, §§ 34-45 

Arbetsutskottet 2021-06-15, §§ 29-33 
  



Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll 

 
 Sammanträdesdatum Sida 

Barn- och utbildningsnämnden 2021-08-31 23 

 

 

 

 
Justerare       

       

       

       
 

 

BUN/2018:262 

BUN § 90 
 

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 

23-24/2021, Beslut om placering i förskola 

25-26, 28/2021, Ansökan om att fullgöra skolgång i Gagnefs kommun 

27, 38-47/2021, Ansökan om inackorderingstillägg 

29, 31/2021, Utökad tid förskola 

30/2021, Makulerad 

32-37, 48-49/2021, Ansökan om skolskjuts 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande, kommunstyrelsens förvaltning, 2021-08-20, 1 sida. 

Redovisning av delegationsbeslut, 2021-08-20, 2 sidor. 
  



Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll 

 
 Sammanträdesdatum Sida 

Barn- och utbildningsnämnden 2021-08-31 24 

 

 

 

 
Justerare       

       

       

       
 

 

BUN/2019:269 

BUN § 91 
 

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. 

Rapporterade kränkningar 

2021-05-05--2021-08-10 

Björbo skola, antal: 1st 

Bäsna skola, antal: 2st 

Djuråsskolan, antal: 20st 

Kyrkskolan, antal: 17st 

Djurmo skola, antal: 13st 

Syrholns skola, antal: 1st 

Mockfjärdsskolan, antal:25st 

Förskolan Skattkistans 1, antal: 12st 

Förskolan Skattkistans 2, antal: 1st 

Förskolan Regnbågen, antal: 1st 

Förskolan Bäsna, antal: 2st 

Totalt: 95st 

 

 



Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll 

 
 Sammanträdesdatum Sida 

Barn- och utbildningsnämnden 2021-08-31 25 

 

 

 

 
Justerare       

       

       

       
 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande, barn- och utbildningsförvaltningen, 2021-08-24, 1 sida. 

Återrapport kränkande behandling Gagnefs skolor, 2021-05-05--2021-08-10, 

2 sidor. 

Lagrum 

Skollagen (2010:800) 6 kap 10§ 


