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Sara Wikman, rektor Änge skola F-3, § 70
Kristina Forslund, rektor Nyhedens skola, § 70
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2018-05-08
Barn- och utbildningsnämnden

Bun § 57

Dnr 2018-000005

Godkännande/förändringar av BUN:s ärendelista 2018
Barn- och utbildningsnämndens beslut
1. Barn- och utbildningsnämnden godkänner ärendelistan.
_____________________________________________________________
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Sammanträdesdatum

2018-05-08
Barn- och utbildningsnämnden

Bun § 58

Dnr 2018-000006

Barnkonventionen 2018
Karin Jonsson, ordförande berättar om konferensen Barnrättsdagarna, med
temat ”Jämlika uppväxtvillkor” i Örebro. En kort filmsnutt visas om barns
olika förutsättningar och vikten av att jämna ut dem.
_____
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Sammanträdesdatum

2018-05-08
Barn- och utbildningsnämnden

Bun § 59

Dnr 2018-000010

Budgetuppföljning 2018
Barn- och utbildningsnämnden tar del av informationen.
_____________________________________________________________
Bakgrund
Barn- och utbildningsförvaltningens verksamheter visar på ett underskott
efter fyra månader. Det är framförallt integration/nyanlända, men även
personalkostnader inom förskolan som gör att förvaltningen ser ut att hamna
på ett underskott för året. Beroende på vilka statliga medel som kommer
förvaltningen till gagn under året kan prognosen kraftigt komma att ändras.
Utfall/Uppföljning BUN 2018

Verksamhet
46-69
Totalt

Justerandes sign

46

Bibliotek

60
615xx
62

Barnomsorg

64

Skolskjuts

64

Grundskola

647XX

Budget
Bokförda
Prognos
intäkter
intäkter
Intäkter
-52 398,5
-14 853,4
-2 722,0

Budget
Bokförda
Prognos
Kostnader Kostnader
Kostnader
349 358,3
109 488,4
-1 173,0
50,0

Prognos
jan-april
-3 895,0

Prognos
jan-mars
-3 800,0

50,0

50,0

-481,6

-338,7

0,0

5 972,3

2 000,4

Adm/styrelse

0,0

-15,9

25,0

6 479,6

2 704,7

-50,0

-25,0

0,0

Övergripande BUN

0,0

-3,0

3,0

1 862,2

116,7

602,0

605,0

600,0

-26 851,2

-9 243,1

200,0

122 232,9

41 276,2

-1 925,0

-1 725,0

-1 625,0
0,0

0,0

0,0

0,0

26 425,0

4 903,1

0,0

0,0

-17 095,8

-6 226,1

50,0

164 341,5

53 016,7

-100,0

-50,0

0,0

Grundsär

-372,9

-165,2

0,0

7 936,8

998,7

100,0

100,0

100,0

69

Kulturskola

-597,0

-715,3

0,0

4 458,9

1 342,1

50,0

50,0

0,0

15

Syv

75

Integration

0,0

-0,2

0,0

1 397,5

376,0

100,0

100,0

75,0

-7 000,0

1 854,1

-3 000,0

8 251,8

2 753,9

0,0

-3 000,0

-3 000,0
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Barn- och utbildningsnämnden

Bun § 60

Dnr 2017-000196

Budget 2019/2020
Barn- och utbildningsnämnden tar del av informationen.
_____________________________________________________________
Bakgrund
Fredrik Runfors, ekonom föredrar att förslaget till budget 2019 innebär en
ramsänkning för barn- och utbildningsnämnden med 5,3 miljoner kronor.
Skatteprognoserna visar dock på positiva siffror, vilket kan förändra
ramarna.
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Sammanträdesdatum

2018-05-08
Barn- och utbildningsnämnden

Bun § 61

Dnr 2018-000045

Revidering timplan 2018
Barn- och utbildningsnämndens beslut
1. Barn- och utbildningsnämnden beslutar att anta revidering av timplan
från och med 1 juli 2018.
_____________________________________________________________
Bakgrund
Från och med höstterminen 2018 blir årskurserna stadieindelade för
årskurserna 1-3, 4-6 samt 7-9.
Det kan idag skilja sig mellan skolor hur mycket undervisningstid eleverna
får under olika årskurser. Dessutom kan skolorna välja i vilken årskurs
exempelvis språkval ska starta, vilket kan leda till problem om en elev ska
byta skola.
Skolverkets nya timplaner är uppdelade på antalet timmar för de olika
ämnena fördelas mellan låg-, mellan-, och högstadiet. Den garanterade
undervisningstiden för varje ämne och ämnesområde kommer inte att
förändras, med undantag för sameskolan som får 48 timmar ytterligare
undervisning i moderna språk. Förändringarna kommer att påverka
skolornas organisation, till exempel när det gäller tjänster, lokaler och
schemaläggning.
Att timplanerna blir stadieindelade innebär också att grundskolans,
specialskolans och sameskolans kursplaner och kunskapskrav i moderna
språk förändras. För grundsärskolan innebär det större förändringar i och
med att det centrala innehållet i kursplanerna ska delas upp mellan låg-,
mellan- och högstadiet både i ämnen och ämnesområden samt att det ska tas
fram kunskapskrav för årskurs 3 i några ämnen. Förändringarna är planerade
att träda ikraft den 1 juli 2018
Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande, barn-och utbildningschef, 2018-04-16
Revidering timplan, barn- och utbildningschef, 2018-03-21
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Sammanträdesdatum

2018-05-08
Barn- och utbildningsnämnden

Bun § 61 (forts.)

Dnr 2018-000045

Kopia till
Birgitta Lundgren, barn- och utbildningschef
Elisabeth Englund, verksamhetschef förskola
Rektorerna
Kommunstyrelsen för kännedom
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Sammanträdesdatum

2018-05-08
Barn- och utbildningsnämnden

Bun § 62

Dnr 2018-000012

Kvalitetsrapport 2017
Barn- och utbildningsnämndens beslut
1. Barn- och utbildningsnämnden beslutar att anta Kvalitetsrapport 2017.
_____________________________________________________________
Bakgrund
Kvalitetsrapporten ska ge en bild över kvalitetsarbetet vad gäller målarbete
och utvecklingsarbete i skolan; dvs. förskola, pedagogisk omsorg, fritidshem,
förskoleklass, grundskola och grundsärskola som bedrivs i Krokoms
kommun.
Kvalitetsrapporten ska spegla det som skett i skolverksamheterna under
läsåret 2016/17 samt det mål- och utvecklingsarbete som skett
kommunövergripande under kalenderåret 2017.
Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande, kvalitetscontroller, 2018-03-26
Kvalitetsrapport 2017, kvalitetscontroller, 2018-03-26
Kopia till
Birgitta Lundgren, barn-och utbildningschef
Lena Stener Thörnlund, kvalitetscontroller
Elisabeth Englund, verksamhetschef förskola
Pernilla Oskarsson, verksamhetschef elevhälsa
Eva Bromée, central specialpedagog
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Sammanträdesdatum

2018-05-08
Barn- och utbildningsnämnden

Bun § 63

Dnr 2018-000062

Ny förskolestruktur
Barn- och utbildningsnämndens beslut
1. Barn och utbildningsnämnden uppdrar till förvaltningen att fortsätta
utreda de alternativ som ger 170 förskoleplatser.
2. Barn- och utbildningsnämnden beslutar att uppdra till förvaltningen
att prissätta ovanstående alternativ.
3. Barn- och utbildningsnämnden beslutar att uppdra till förvaltningen
att arbetet skall integreras med Fördjupad översiktsplan över
Älvområdet Krokom.
_____________________________________________________________
Bakgrund
Elisabeth Englund, verksamhetschef förskola har fått uppdrag av nämnden
att utreda förslag till ny förskolstruktur i Krokom centralort.
Nu-läge
I dagsläget finns 4 förskolor (Täppan, Kråkguldet, Regnbågen och Lyckebo)
á 2 avdelningar/förskola i Krokoms centralort. Dessa förskolor har
tillsammans 136 platser. I Krokoms centralort finns två skolor, åk F-2 på
Hissmoskolan, åk 3-6 på Kvarnbackskolan. Dessa två skolor byggda för att
vara en-parallella dock är vissa årskurser två-parallella. Bredvid Täppans
förskola finns en tomt avsedd för utbyggnad av förskola med två
avdelningar.
Prognoser och exploatering av tomter
I Krokoms centralort har det ungefärliga antalet barn i kullarna, 1-5 års ålder
motsvarat ca 150 barn. Kommande årskullar, födda -17, - 18 och -19 bedöms
öka sakta till 155-160 barn, ej inräknat exploateringen av tomter på området
Kvarna (18 tomter). Antalet barn bedöms öka med ca 25 barn under en femårsperiod.
Barn och elevökningar som sker på Rödön med anledning av privata
exploateringar kommer inte att kunna hanteras med de platser som finns i

Justerandes sign
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Sammanträdesdatum

2018-05-08
Barn- och utbildningsnämnden

Bun § 63 (forts.)

Dnr 2018-000062

Rödöns upptagningsområde. Behöver hanteras inom området eller vid
närliggande orter.
Barn och elevökningar kan även ske i Aspås tillföljd av generationsväxling
och tomtförsäljning. Behöver hanteras inom området eller vid närliggande
orter.
Fem olika förslag har tagits fram för förskolorna med viss påverkan på
skolorna, se bilaga Förskolestruktur Krokom version 20180424.
Förslag som läggs på mötet
Barn och utbildningsnämnden föreslår efter allmän diskussion att uppdra till
förvaltningen att fortsätta utreda de alternativ som ger 170 förskoleplatser.
Jannike Hillding, M föreslår att uppdra till förvaltningen att prissätta
ovanstående alternativ.
Jörgen Blom, V föreslår att förvaltningen att arbetet skall integreras med den
övergripande översiktplanen.
Beslutsgång
Det finns ett förslag, att gå vidare och utreda alternativ som ger 170
förskoleplatser.
Det finns ett tilläggsförslag, att prissätta ovan nämnda alternativ.
Det finns ett tilläggsförslag, att arbetet skall integreras med den övergripande
översiktplanen.
Ordförande kommer först att fråga på grundförslaget och sedan på
tilläggsförslagen.
Beslutgången godkänns.
Efter fråga på grundförslaget, finner ordföranden att barn- och
utbildningsnämnden bifaller det.
Efter fråga på tilläggsförslag ett, finner ordföranden att barn- och
utbildningsnämnden bifaller det.
Efter fråga på tilläggsförslag två, finner ordföranden att barn- och
utbildningsnämnden bifaller det.
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2018-05-08
Barn- och utbildningsnämnden

Bun § 63 (forts.)

Dnr 2018-000062

Kopia till
Elisabeth Englund, verksamhetschef förskola
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Sammanträdesdatum

2018-05-08
Barn- och utbildningsnämnden

Bun § 64

Dnr 2018-000046

Medborgarförslag - Fritids för barn som har föräldrar
som är arbetslösa eller föräldraledig
Barn- och utbildningsnämndens beslut
1. Barn- och utbildningsnämnden avslår medborgarförslaget.
_____________________________________________________________
Bakgrund
Ett medborgarförslag har inkommit gällande fritids för barn som har
föräldrar som är arbetslösa eller föräldralediga.
I dagsläget har äldre syskon inte rätt till vistelse på fritidshem.
Förskoleklassens 15 timmar/vecka motsvarar de 15 timmar som äldre syskon
till föräldralediga syskon får i förskolan.
Ärendet har utretts vid två tillfällena av BUN:
-

dels under 2014/2015 med beslut (Bun § 64 Dnr 2014-000200) om att
föreslå kommunfullmäktige att avslå medborgarförslaget, vilket
kommunfullmäktige också tog beslut om i augusti 2015 (Kf §62 Dnr
2014-000277)

-

dels under februari 2018 med beslut BUN § 24, Dnr 2017/186.

I Skollagens kapitel 14 § 3, 5 och 6 regleras rätten till fritidshem.
3 § Varje kommun ska erbjuda utbildning i fritidshem för elever i
kommunens förskoleklass, grundskola och grundsärskola.
5 § En elev i någon av de skolformer som anges i 3 § ska erbjudas utbildning
i fritidshemmet i den omfattning som behövs med hänsyn till föräldrarnas
förvärvsarbete eller studier eller om eleven har ett eget behov på grund av
familjens situation i övrigt.
6 § Elever ska även i andra fall än som avses i 5 § erbjudas utbildning i
fritidshem, om de av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver särskilt stöd i
sin utveckling i form av sådan utbildning.
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Sammanträdesdatum

2018-05-08
Barn- och utbildningsnämnden

Bun § 64 (forts.)

Dnr 2018-000046

Förslagsställaren framför följande argument:
Jag tycker att barn som har föräldrar som antingen är arbetslösa eller
föräldralediga ska ha rätt till 10 timmar/vecka på fritids. Detta är något som
också tillämpas i Östersunds kommun.
Detta för att inte barnen ska bli utanför när dom inte får vara kvar och leka
efter skolan, det är särskilt viktigt när dom börjar skolan dom första åren för
att komma in i gruppen och få kompisar och inte bli utanför.
Barnen ska inte bli drabbade för att de får småsyskan eller för att deras
föräldrar inte har jobb!
I dagsläget finns det i Krokoms kommun just nu 44 barn som skulle kunna
nyttja denna möjlighet. Det motsvarar en kostnad på 1,1 miljoner/år,
exklusive lokaler och städkostnader.
Per mars månad finns det 4 elever i kommunen placerade med s.k.
ärendeblad utifrån Skollagen kap 14 § 6
Underlag för beslut
Bun Beslut BUN § 64 Dnr 2014-000200
Kf Beslut KF §62 Dnr 2014-000277
Bun beslut BUN § 24, Dnr. 2017/186
Kopia till
Angelin Moen Enström, förslagställare
Birgitta Lundgren, barn- och utbildningschef
Kommunstyrelsen för kännedom
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Barn- och utbildningsnämnden

Bun § 65

Dnr 2018-000065

Samisk förskola och fritidshem
Barn- och utbildningsnämndens beslut
1. Barn- och utbildningsnämnden beslutar att skjuta upp ärendet tills SABY
prissatt förslaget. Åter till nämnden 5 juni.
_____________________________________________________________
Bakgrund
Förslaget innebär att flytta den samiska förskolan i Änge till gamla
Trollkulan.
Där skulle även samiska fritidsbarn kunna delta på aktiviteter. Detta skulle
göra att de samiska barnen får en förstärkt språk- och kulturmiljö både inomoch utomhus.
Kopia till
Elisabeth Englund, verksamhetschef förskola
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Sammanträdesdatum

2018-05-08
Barn- och utbildningsnämnden

Bun § 66

Dnr 2018-000061

Riktlinjer för undervisning i modersmål inkl. samiskt
uppdrag
Barn- och utbildningsnämndens beslut
1. Barn- och utbildningsnämnden antar riktlinjer för modersmålsundervisning och studiehandledning.
_____________________________________________________________
Bakgrund
Riktlinjer bidrar till att skapa en gemensam bild av organisation och
genomförande och syftar till ökad likvärdighet för elever.
Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande, enhetschef språk och integration, 2018-04-13.
Riktlinje för modersmålsundervisning och studiehandledning, enhetschef
språk och integration, 2018-04-13.
Kopia till
Birgitta Lundgren, barn- och utbildningschef
Annika Berkö, enhetschef språk och integration
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Bun § 67

Dnr 2018-000004

Informationer 2018
Elisabeth Englund, verksamhetschef förskola:
•

Modersmål och studiehandledning- en uppdatering kring nuläget.
Idag har 272 stycken elever stöd, 140 med modersmål och 85 med
studiehandledning, fördelade på 15 av16 skolor. Totalt erbjuds 13 språk.
Modersmål genomförs 1 timme per vecka och studiehandledning utifrån
behov. Idag är det 25 anställda, 19 med tillsvidareanställning medan
övriga är timanställda.
Specifikt inom samiska är det 30 elever, både nord- och sydsamiska. Det
finns 2 skolor med samisk integrering, Valsjöbyn med 7 elever och
Änge med 14 elever. Dessa får 1 timme modersmål, 1 timme utökad
samiska och 1 timme integrering- enligt årshjul (vilket kan vara praktiskt
arbete utanför skolan), totalt 3 timmar/vecka. Den integrerade tiden kan
vara utspridd till heldagsinsatser under läsåret.

_____
Birgitta Lundgren, barn- och utbildningschef:

Justerandes sign

•

Pärlans förskola - ett föräldramöte genomfördes vecka 18 angående hur
verksamheten skall klaras med en barngrupp på 11 barn och 2 tjänster
utifrån nyckeltalet. Bemanningen utifrån nyckeltalet gör att man inte
klarar öppettiderna 06-18. Efter diskussion med föräldrarna växte en idé
fram om att begränsa öppettiderna och nämnden beslutade i januari att
under hösten begränsa öppethållandet till 9 timmar. Det står nu klart att
detta inte fungerar för många av familjerna och förskolechefen har därför
återigen utrett familjernas behov och försökt ta fram förslag på
öppettider. En problemställning är att det blir mycket ensamarbete för
personalen då de bara är två och behöver kunna ta ut planeringstider,
raster med mera. Ärendet skall upp till nämnden den 5 juni.

•

Fyra nya rektorer har rekryterats - på Ås skola blir det Margaret
Hedström. På Nyhedens skola har Ann-Christine Jonsson rekryterats.
Mats Hörnfelt har börjat på Dvärsätt skola och Jesper Englund har börjat
på Hissmoskolan och Kvarnbackskolan.

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2018-05-08
Barn- och utbildningsnämnden

Bun § 67 (forts.)

Dnr 2018-000004

•

Angelica Faktus har rekryterats som verksamhetschef skola och kommer
att börja den 13 augusti.

•

Skolinspektionen kommer för tillsyn av huvudmannen under vecka 22
och 23. Inspektionen har denna gång valt ut Cederbergskolan för särskild
granskning.

Kopia till
Kristina Söderlund, nämndsekreterare
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Barn- och utbildningsnämnden

Bun § 68

Dnr 2018-000023

Övergripande arbetsgivarfrågor
Barn- och utbildningsnämnden tar del av informationen.
_____________________________________________________________
Bakgrund
Birgitta Lundgren, barn- och utbildningschef föredrar ärendet. Efter uppdrag
från nämnden har förvaltningen tittat på sjuktal, behörighet och antalet
tilldelade tjänster.
Jannike Hillding, M önskar att förvaltningen skriver ut vilken ort
fritidshemmen tillhör, för att lättare veta vilket det gäller.
Kopia till
Birgitta Lundgren, barn- och utbildningschef
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Skolskjutsuppföljning
Barn- och utbildningsnämndens beslut
1. Barn och utbildningsnämnden beslutar att flytta fram kravet på att alla
ska ansöka om sin skolskjuts till läsåret 2019-2020.
2. Försenade ansökningar som inkommer mellan vecka 20-26 besvaras
senast vecka 29.
3. Försenade ansökningar som inkommer efter vecka 26, besvaras senast tre
veckor efter ankomstdatum.
_____________________________________________________________
Bakgrund
Utifrån Swecos skolskjutsutredningen beslutades i en handlingsplan att alla
ska ansöka om sin plats i skolskjuts. Den tekniska lösningen för att införa
detta har blivit försenad och därför föreslås att denna åtgärd skjuts fram till
läsåret 2019-2020.
Alla ska ansöka om sin skolskjuts, vilket framgår av både reglemente och
handlingsplan. Under våren har nytt skolskjutsplaneringssystem börjat
införas i hela länet. Där ska det också bli möjligt att ansöka enkelt om sin
plats i skolskjutsen via e-legitimation. Samt att föräldrarna kan se sitt beslut
direkt i en föräldraportal.
Införandet av skolskjutssystemet har dragit ut på tiden och föräldraportalen
kommer inte vara i drift förrän tidigast juli/augusti 2018. I reglementet och
tidigare nämnds beslut ska ansökan om skolskjuts vara kommunen tillhanda
senast vecka 19, och beslut ska ges till vårdnadshavare senast vecka 26.
Det vi kan erbjuda idag är en pappersansökan, främst avsedd för
trafikförhållande, funktionsnedsättning och växelvisboende. Det är inte
hanterbart att få in ca 800 ansökningar i pappersform. Även om vi skulle
begränsa ansökningar att gälla för åk F-4 så handlar det om ca 340
ansökningar. Information om att de ska ansöka har inte heller gått ut då det
har funnits en stor osäkerhetsfaktor att föräldraportalen skulle kunna vara i
drift. Föräldrar till barn som kommer börja i F-klass anmäler sitt behov av
skolskjuts som tidigare. Därför föreslås nämnden skjuta på att alla ska
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ansöka om skolskjuts till läsåret 2019-2020, för att ha den tekniska lösningen
för det i full drift.
Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande, trafikhandläggare, 2018-04-27
Förslag som läggs på mötet
Jörgen Blom, V föreslår att:
Försenade ansökningar som inkommer mellan vecka 20-26 besvaras senast
vecka 29 och försenade ansökningar som inkommer efter vecka 26, besvaras
senast tre veckor efter ankomstdatum.
Beslutsgång
Det finns ett grundförslag att flytta fram kravet på att alla ska ansöka om sin
skolskjuts till läsåret 2019-2020.
Det finns ännu ett grundförslag, att handläggningstiden för försenade
ärenden skall vara 6 veckor efter ankomstdatum.
Det finns ett tilläggsförslag att försenade ansökningar som inkommer mellan
vecka 20-26 besvaras senast vecka 29 och försenade ansökningar som
inkommer efter vecka 26, besvaras senast tre veckor efter ankomstdatum.
Ordföranden kommer först att fråga på grundförslag ett.
Ordförande kommer sedan att ställa grundförslag två mot tilläggsförslaget.
Beslutsgången godkänns.
Ordförande frågar på grundförslaget, att flytta fram kravet på att alla ska
ansöka om sin skolskjuts till läsåret 2019-2020.
Efter fråga på grundförslag ett finner ordförande att barn- och
utbildningsnämnden antar det.
Efter fråga på grundförslag två mot tilläggsförslaget, finner ordförande att
barn- och utbildningsnämnden bifaller tilläggsförslaget.
Kopia till
Malin Nilsdotter Nyström, trafikhandläggare
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Elevärenden 2018
Barn- och utbildningsnämnden tar del av senaste månadens inkomna
anmälningar om kränkande behandling och genomförda kommunikationer
och åtgärder.
Det har inkommit 7 anmälningar om kränkande behandling samt 4
genomförda kommunikationer och åtgärder.
Barn- och utbildningsnämnden tar även del av information kring arbetet med
kränkande behandling på skolorna i Krokoms kommun.
Bakgrund
Sara Wikman och Kristina Forslund, rektorer från Änge och Nyhedens
skolor föredrar hur rektorsgruppen arbetar med kränkningar och dess
anmälningar.
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Meddelanden 2018
Barn- och Utbildningsförvaltningen/Nämnden
1. Tillförordnad verksamhetschef grundskola, Svar på klagomål ang. ärende
BUN 2018/029
2. Tillförordnad verksamhetschef grundskola, Svar på klagomål ang. ärende
BUN 2018/059
3. Barn- och utbildningschef, Svar på klagomålsärende dnr 2018/044
4. Ordförande, barn- och utbildningsnämnden, Svar till skolinspektionen
Dnr 41-2018:1491 (Dnr BUN 2018/042)
5. Trafikhandläggare, Högsta förvaltningsdomstolen, Överklagan av
Kammarättens beslut att ej meddela prövningstillstånd avseense
skolskjuts vid växelvis boende. Mål nr 581-18 (Dnr BUN 2017/148)
6. Prästkragens förskola, Ansökan om extra resurs.
7. Verksamhetschef förskola/fritidshem, svar på klagomål (Dnr BUN
2018/047)
8. Ordförande, barn- och utbildningsnämnden, överklagan av
förvaltningsrättens dom, mål nr 121-18 E (Dnr. BUN 2017/135)
9. Verksamhetschef förskola/fritidshem, svar till förvaltningsrätten
avseende mål nr 1288-18 (Dnr BUN 2018/039)
10. Ordförande barn- och utbildningsnämnden, samt enhetschef språk och
integration, yttrande till skolinspektionen gällande bristande
studiehandledning och modersmålsundervisning för två grundskoleelever
vid Änge skola, Dnr 41-2018:3607 (Dnr. BUN 2018/067)
11. Ordförande barn- och utbildningsnämnden samt trafikhandläggare, svar
till förvaltningsrätten angående laglighetsprövning enligt
kommunallagen, mål 1495-18 (Dnr. BUN 2018/032)
12. Ordförande barn- och utbildningsnämnden, yttrande gällande anmälan
om möjlighet att utveckla modersmål och minoritetsspråk vid en förskola
i Krokoms kommun, Dnr 41-2018:3785 (Dnr BUN 2018/066)
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13. Ordförande barn- och utbildningsnämnden samt förskolechef Änge
förskola/Naesti, Yttrande gällande anmälan om möjligheten att utveckla
modersmål och minoritetsspråk vid en skola i Krokoms kommun, Dnr
41-2018:3511 (Dnr BUN 2018/063)
14. Enhetschef språk och integration, Svar på klagomål som avser
förskoleverksamhets och förskoleklass och barnens språkliga samt
kulturella utveckling (Dnr BUN 2018/066)

Förvaltningsrätten/Kammarätten/Högsta förvaltningsdomstolen
15. Förvaltningsrätten, Dom, skolskjutsärende, mål nr 121-18 E (Dnr BUN
2017/155)
16. Förvaltningsrätten, Föreläggande, laglighetsprövning enligt
kommunallagen, mål nr 1288-18 (Dnr BUN 2018/039)
17. Förvaltningsrätten, Föreläggande, laglighetsprövning enligt
kommunallagen, mål nr 1495-18 (Dnr BUN 2018/032)
18. Förvaltningsrätten, föreläggande, laglighetsprövning enligt
kommunallagen, mål nr 1721-18 (Dnr BUN 2017/70)

Nämnden, presidier, utskott i kommunen
19. BoM, Kommunicering kring läckande tak, Rödluvans förskola
20. SaBy, Anpassning av gamla träslöjden på Ås skola (Dnr 2018-27)

Skolinspektionen/Skolverket
21. Skolinspektionen, Begäran om yttrande, Anmälan om situationen för
grundskoleelever i Änge skola, Krokoms kommun. Dnr 41-2018:2907
(Dnr BUN 2018/049)
22. Skolinspektionen, Begäran om yttrande, Anmälan om möjligheten att
utveckla modersmål och minoritetsspråk vid en skola i Krokoms
kommun. Dnr 41-2018:3511 (Dnr BUN 2018/063)
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23. Skolinspektionen, Begäran om yttrande, Anmälan angående bristande
studiehandledning och modersmålsundervisning för två grundskoleelever vid
Änge skola i Krokoms kommun. Dnr 41-2018:3607 (Dnr BUN 2018/067)
24. Skolinspektionen, Begäran om yttrande, Anmälan om möjligheten att
utveckla modersmål och minoritetsspråk vid en skola i Krokoms kommun.
Dnr 41-2018:3785 (Dnr BUN 2018/066)
25. Skolinspektionen, Begäran om yttrande, Anmälan om möjligheten att
utveckla modersmål och minoritetsspråk vid en förskola i Krokoms
kommun. Dnr 41-2018:3785 (Dnr BUN 2018/066)
26. Skolinspektionen, Uppföljningsbeslut, uppföljning av kvalitetsgranskning av
huvudmannens styrning och ledning av förskolans kvalitet i Krokoms
kommun. Dnr 400- 2016:6997 (Dnr BUN 2017/038)
27. Skolinspektionen, Beslut, Anmälan av Krokoms kommun, Dnr 412018:2640 (Dnr BUN 2018/047)
28. Skolverket, Nya regler för nationella prov från 29 juni 2018: uppsatser ska
skrivas på dator och avidentifieras.
29. Skolinspektionen, Begäran om yttrande, Anmälan om situationen för elev i
en förskoleklass i Krokoms kommun (Dnr 41-2018:3880)
30. Skolinspektionen, Begäran om yttrande, anmälan om situation för en elev i
förskoleklass i Krokoms kommun, Dnr 41-2018:3880 (Dnr BUN 2018/066)
31. Skolinspektionen, Beslut, anmälan om skolsituation för en grundskoleelev i
Krokoms kommun, Dnr 41-2018:307 (Dnr BUN 2018/022)
32. Skolinspektionen, Beslut, anmälan om skolsituation för en elev i
förskoleklass vid Ås skola i Krokoms kommun, Dnr 41-2018:4011 (Dnr
BUN 2018/072)

Övrigt
33. Privatperson, Klagomålsärende (BUN 2018/047)
34. Privatperson, Klagomålsärende (BUN 2018/059)
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35. Privatperson, Klagomålsärende förskoleklass (BUN 2018/066)
36. Privatperson, Klagomålsärende förskola (BUN 2018/066)
37. KPMG, Uppföljning av tidigare genomförd granskning
38. Privatperson, överklagan gällande tillfällig skolskjuts (BUN 2018/032)
39. Privatperson, Klagomålsärende (BUN 2018/71)
40. Polisen, Lokal problembild i Krokoms kommun
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Delegationsbeslut 2018
Inga delegationsbeslut har inkommit.
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Tillbud/skador 2018
Barn- och utbildningsnämnden tar del av senaste månadens inkomna tillbud
och skador.
_____________________________________________________________
Bakgrund
Sammanfattning av senaste månadens inkomna tillbud och skador:
-

Inom förskolan har 24 tillbudsanmälningar, 4 skadeanmälningar
inkommit och 7 åtgärdsplaner upprättats.

-

Inom enskild driven förskola har 1 skadeanmälan inkommit.

-

Inom skolan har 20 tillbudsanmälningar, 13 skadeanmälningar inkommit
och 27 åtgärdsplaner har upprättats.

_____
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Övriga frågor 2018
Inga övriga frågor anmälda.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

29(29)

