PROTOKOLL
Datum

Utbildningsnämnden

2015-11-19

Plats och tid

Restaurangen Folkets park Ljusdal klockan 08:30 - 12:00

Beslutande:

Allan Cederborg (M) ordförande
Nathalie Häll (M)
Ingrid Olsson (C)
Suzanne Blomqvist (FP) ersättare för Mia Sparrow (FP)
Mikael Sellberg (V)
Marie Mill (LB)
Stina Michelsson (S)
Lars Engström (S)
Kjell Nilsson (S)
Kristoffer Hansson (MP)
Anton Ring Hedman (SD)

Övriga deltagande

Victoria Andersson (M), ej tjänstgörande ersättare § 107-117
Irene Jonsson (S), ej tjänstgörande ersättare § 107-117
Jan Nordlinder (S), ej tjänstgörande ersättare § 107-117
Inga-Lill Öjemark, tf. förvaltningschef § 107-117
Maria Lindqvist, projektledare § 107
Lena Jonasson, rektor § 113
Malin Fundin, utredare § 114
Christina Månsson, nämndsekreterare § 107-117

Utses att justera

Kjell Nilsson

Justeringens plats och tid

Kommunkansliet, plan 5, Förvaltningshuset, Ljusdal 2015-11-25 klockan 10:00

Underskrifter
Sekreterare

...........................................................................

Christina Månsson
Ordförande

...........................................................................

Allan Cederborg
Justerande

...........................................................................

Kjell Nilsson

Paragrafer

107-117

PROTOKOLL
Datum

Utbildningsnämnden

2015-11-19

ANSLAGSBEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Forum

Utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum

2015-11-19

Datum för anslags upprättande

2015-11-25

Datum för anslags nedtagande

2015-12-17

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkansliet, plan 5, Förvaltningshuset, Ljusdal

Underskrift

…………………………………………………………………

Christina Månsson

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Utbildningsnämnden

2015-11-19
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Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Utbildningsnämnden

2015-11-19
Diarienummer

UN 0001/15
§ 107

Information om projektet "Integration, religion och nya överenskommelser"
Utbildningsnämnden beslutar
1. Nämnden har tagit del av informationen
Sammanfattning
Region Gävleborg och Hälsinglands museum har ett gemensamt projekt ”Integration, religion
och nya överenskommelser” som startade i april 2015. Projektet är inspirerat av ett liknande
projekt som drivs av Fryshuset och syftar till att på olika sätt använda religion som resurs
istället för hinder till integration och mellanmänskliga möten.
Museet har de senaste åren haft flera utställningar om religion/sekularisering och har haft ett
stort antal besökare från länets skolor. Under hösten är museet ute på skolturné tillsammans
med Fryshuset. Slottegymnasiet fick besök den 25 september. En vandringsutställning med
tema religiös symbolik kommer att öppna på Kulturhuset i Bollnäs under hösten och sedan
vandra vidare i länet.
Det finns behov av att förankra projektet på politisk nivå.
Ansvarig projektledaren presenterar projektet.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Utbildningsnämnden

2015-11-19
Diarienummer

UN 0403/15
§ 108

Ändrad organisationsform för dagbarnvårdarkollektivet Ringblomman
Utbildningsnämnden beslutar
1. Ringblommans dagbarnvårdarkollektiv omvandlas till förskola från den första januari
2016
Sammanfattning
Organisationsformen för pedagogisk omsorg kan vara privat eller kommunal.
Dagbarnvårdare kan bedriva barnomsorg i hemmet eller tillsammans med andra
dagbarnvårdare i ett så kallat dagbarnvårdarkollektiv. Pedagogisk omsorg är att betrakta
som ett alternativ till förskola. Barnomsorg som bedrivs som pedagogisk omsorg har inte
krav på att det exempelvis ska finnas förskollärare inom verksamheten. Läroplanen för
förskolan, Lpfö 98, är heller inte tvingande för driftsformen pedagogisk omsorg.
Under våren 2014 genomförde utbildningsförvaltningen en utredning omkring pedagogisk
omsorg i kommunen. Detta ledde till att utbildningsnämnden vid sammanträdet 11 juni
2014 tog beslut om att dagbarnvårdarkollektivet Ringblomman kunde inkomma med en
ansökan om att omvandlas till förskola. Ringblomman har nu kommit in med ansökan.
Arbetsutskottet 2 november föreslår nämnden besluta i enlighet med följande:
1. Ringblommans dagbarnvårdarkollektiv omvandlas till förskola från den första januari
2016
Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll 2 november 2015 § 42
Tjänsteskrivelse daterad 26 oktober 2015
Yrkande
Marie Mill (LB), Kjell Nilsson (S): Bifall till arbetsutskottets förslag
Propositionsordning
Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till yrkandet. Han finner att nämnden
bifaller yrkandet.
Beslutsexpediering
Akt
Utbildningsförvaltningen för verkställande
Ringblomman
Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Utbildningsnämnden

2015-11-19
Diarienummer

UN 0004/15
§ 109

Redovisning av anmälan till huvudman om kränkande behandling av
barn/elev 2015
Utbildningsnämnden beslutar
1. Nämnden har tagit del av informationen
Sammanfattning
Förskolechef eller rektor som får kännedom om att ett barn eller elev anser sig ha blivit utsatt
för kränkande behandling i samband med verksamheten är skyldig att anmäla detta till
huvudmannen (Skollagen 6 kap. 10 §).
Anmälningar:
Dnr UN 402/15
Ärendet är utrett och avslutades 2015-09-04.
Anmälan har lämnats av rektor för Nybo skola. Anmälan gäller kränkande behandling av elev
mot elev 2015-08-26.
Dnr UN 410/15
Ärendet är utrett och avslutat 2015-10-23.
Anmälan har lämnats av rektor för Färila skola. Anmälan gäller kränkande behandling av elev
mot elev 2015-10-19. Återkoppling sker 2015-10-30.
Dnr UN 369/15
Ärendet är utrett och avslutat 2015-10-26.
Anmälan har lämnats av rektor för Färila skola. Anmälan gäller kränkande behandling av elev
mot elev 2015-10-05. Åtgärd enligt likabehandlingsplanen. Återkoppling sker 2015-11-05.
Ärendet är utrett och avslutat 2015-10-26.
Anmälan har lämnats av rektor för Färila skola. Anmälan gäller kränkande behandling av elev
mot personal 2015-10-06. Åtgärd enligt likabehandlingsplanen. Återkoppling sker 2015-11-05
Beslutsexpediering
Akt

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Utbildningsnämnden

2015-11-19
Diarienummer

UN 0003/15
§ 110

Redovisning av beslut fattat på delegation 2015 - utbildningsnämnden
Utbildningsnämnden beslutar
1. Nämnden har tagit del av informationen
Sammanfattning
Utbildningsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till arbetsutskottet, ordförande och
tjänstemän enligt en av nämnden antagen delegeringsordning. Dessa beslut skall redovisas till
nämnden.
Nämndens ledamöter har möjlighet att ta del av de delegeringsbeslut som finns bevarade
hos förvaltningen. En förteckning med rubriker på de beslut som är aktuella redovisas
vid varje nämndsammanträde. Redovisningen kan kombineras med en kort föredragning
på nämndsammanträdet.
Redovisningen har delats upp i två delar med följande rubriker:
 Beslut möjliga att överklaga genom laglighetsprövning
 Beslut möjliga att överklaga genom förvaltningsbesvär till förvaltningsdomstol och till
Skolväsendets överklagandenämnd.
Beslut som kan överklagas genom laglighetsprövning kan överklagas av varje medlem av en
kommun. När beslutet har redovisats och protokollet från sammanträdet, där beslutet
redovisats och justerats och meddelande om det anslagits på kommunens officiella
anslagstavla i förvaltningshuset i Ljusdal börjar överklagandetiden att löpa och varje
kommunmedlem har därmed tre veckor på sig att överklaga beslutet.
Överklagande genom förvaltningsbesvär gäller beslut som är myndighetsutövande. Dessa
beslut kan överklagas av den som beslutet angår, och blir möjliga att överklaga när beslutet
tagits emot av den som beslutet berör. Överklagandetiden är tre veckor från den dag beslutet
mottogs.
Beslut inkomna under tiden 16 oktober – 12 november 2015
Beslut möjliga att överklaga genom laglighetsprövning (Kommunallagen
kap. 10)
SKOLSKJUTS
Beslut om skolskjuts, SL 10:32 andra stycket. Punkt 4.1 i delegeringsordning
Beslut av skolskjutshandläggare under tiden 2015-10-14 – 2015-11-11:

Justerare

Utdragsbestyrkande

7

PROTOKOLL
Datum

Utbildningsnämnden

2015-11-19
Diarienummer

UN 0003/15
§ 110 forts.

Redovisning av beslut fattat på delegation 2015 - utbildningsnämnden
Beslut om skolskjuts, elever som ej går i anvisad skola:
Fyra ansökningar beviljas, tre på grund av växelvis boende och en p.g.a. att kostnaden är
samma som om man gått i anvisad skola
Diarienummer finns angivet i redovisningen av delegeringsbeslut, se akt UN 3/15.
FÖRSKOLA
Placering av barn i förskola, SL 8:14,15. Punkt 7.1 i delegeringsordning.
Beslut av rektor/förskolechef Ljusdals utbildningsområde, Intraprenad Hybo-Ämbarbo
under tiden 2015-10-09 – 2015-10-28. Tre barn har placerats inom området.
Dnr UN 3/15
Beslut om nedsättning eller befrielse från avgift för förskola
Beslut av bitr. förvaltningschef 2015-11-05. Avgiftsbefrielse beviljas för två
förskoleplatser under tiden 2015-11-01 – 2016-06-30. Dnr 3/15
FRITIDSHEM
Beslut om nedsättning eller befrielse från avgift för fritidshem vid individuell
prövning. Punkt 8.2 i delegeringsordning
Beslut av bitr. förvaltningschef 2015-10-27. Avgiftsbefrielse beviljas för fyra
fritidshemplatser i väntan på skolskjuts. Beslutet gäller läsåret 2015/2016. Dnr 3/15
GYMNASIESKOLA
Beslut om antagning vid senare tidpunkt. Gyf 7:8. Punkt 12.13 A i delegeringsordning
Beslut av rektor gymnasiet, enhet 1, under tiden 2015-09-21 – 2015-10-08. Fyra elever
antas. Dnr UN 3/15
Byte av studieväg, Gyf 7:9. Punkt 12.13 B i delegeringsordning
Beslut av rektor gymnasiet, enhet 1, 2015-09-21 och 2015-09-25. Två elever beviljas
byte av studieväg. Dnr UN 3/15
Pröva rätten till utbildning för personer som avses i SL 29:2-4 (asylsökande m fl.).
Punkt 12.14 A i delegeringsordning
Beslut av rektor gymnasiet, enhet 1, 2015-09-30. Två elever anses ha rätt till utbildning.
Dnr UN 3/15

Forts.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Utbildningsnämnden

2015-11-19
Diarienummer

UN 0003/15
§ 110

Redovisning av beslut fattat på delegation 2015 - utbildningsnämnden
Beslut möjliga att överklaga genom förvaltningsbesvär
SKOLSKJUTS
Beslut om skolskjuts, SL 10:32 första stycket. Punkt 4.1 i delegeringsordning
Beslut av skolskjutshandläggare under tiden 2015-10-14 – 2015-11-11:
Beslut om skolskjuts, elever som går i anvisad skola:
Fem ansökningar beviljas p.g.a. växelvis boende.
Diarienummer finns angivet i redovisningen av delegeringsbeslut, se akt UN 3/15.
Beslutsexpediering
Akt

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Utbildningsnämnden

2015-11-19
Diarienummer

UN 0002/15
§ 111

Redovisning av meddelanden 2015 - utbildningsnämnden
Utbildningsnämnden beslutar
1. Nämnden har tagit del av informationen
Sammanfattning
Nämndens ledamöter har möjlighet att ta del av de meddelanden som finns bevarade
hos förvaltningen. En förteckning med rubriker och beslut som är aktuella redovisas vid
varje nämndsammanträde, se nedan.
Nämndens ledamöter får ibland ta del av skriftlig information, skriftlig redovisning och
skriftlig återkoppling/uppföljning vilket bifogas förteckningen.
BILAGOR för kännedom:
Inga bilagor bifogas.
FÖRTECKNING
Dnr UN 57/15
Kommunfullmäktige beslutar 26 oktober 2015 § 207
Delårsrapport 2015 för Ljusdals kommun
1. Delårsrapporten godkänns
Dnr UN 363/15, 443/15, 444/15
Myndighetsnämnden beslutar 24 september 2015 § 72-74
Tillsyn städ/ventilation – Färila skola, Hybo skola, Los skola
Myndighetsnämnden beslutar att förelägga rektor för Färila skola, Hybo skola samt Los
skola


Att vid ett vite om 30 000 kronor senast 2015-11-30 ta fram en anpassad
egenkontroll som är anpassad till verksamheten

Myndighetsnämnden beslutar att förelägga rektor för Hybo skola


Att vid ett vite om 30 000 kronor senast 2015-10-20 ta fram en handlingsplan för att
minska andelen öppna hyllor och öka andelen skåp med luckor.

Forts.
Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Utbildningsnämnden

2015-11-19
Diarienummer

UN 0002/15
§ 111 forts.

Redovisning av meddelanden 2015 - utbildningsnämnden
Dnr UN 358/14 – Mål nr 4921-4
Överklagat beslut om skolskjuts, förvaltningsrättens dom
Fråga om rätt till skolskjuts till gymnasiesärskola
Förvaltningsrätten avslår överklagandet.
Dnr UN 414/15
Anmälan kap. 6 § 6a arbetsmiljölagen, Öjeskolan
En anmälan har inkommit från skyddsombud på skolan.
Svar på anmälan har lämnats från ansvarig rektor.
Ärendet pågår.
Beslutsexpediering
Akt

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Utbildningsnämnden

2015-11-19
Diarienummer

UN 0385/15
§ 112

Rapport från tillsyn 2015 av Ladans förskola - föreläggande
Utbildningsnämnden beslutar
1. Personalkooperativet Ladans förskola beviljas fortsatt bidrag för att bedriva förskola
Sammanfattning
Förskolan Ladan har under många år fått påpekanden från förvaltningen att man måste
förbättra verksamheten så att läroplanen följs och att ett aktivt kvalitets- och likabehandlingsarbete bedrivs.
Den 20 november 2014 genomförde förvaltningen ett tillsynsbesök vid den fristående
förskolan Ladan. Vid tillsynen framkom att förskolan Ladan inte uppfyller de
grundläggande kraven för att vara bidragsberättigad för att bedriva förskoleverksamhet
som fristående enhet och måste genomföra ett omfattande förbättringsarbete för att få ett
godkännande för fortsatt bidragsrätt från kommunen.
Utbildningsnämnden beslutade 12 mars 2015 att uppdra till förvaltningen att utfärda ett
föreläggande med de åtgärder som måste vidtas.
Ladans förskola har lämnat svar på föreläggandet. Nytt tillsynsbesök har genomförts då
även de åtgärder som framgår i föreläggandet följdes upp.
Information om pågående ärende lämnades till arbetsutskottet 5 oktober. Ärendet
återkommer nu till nämnden i november för beslut.
Arbetsutskottet 2 november föreslår nämnden besluta i enlighet med följande:
1. Personalkooperativet Ladans förskola beviljas fortsatt bidrag för att bedriva förskola.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll 2 november 2015 § 40
Tjänsteskrivelse daterad 2 november 2015
Rapport daterad 2 november 2015
Tjänsteskrivelse daterad 23 oktober 2015
Svar på föreläggande daterat 28 augusti 2015
Föreläggande daterat 16 juni 2015
Utbildningsnämndens protokoll 12 mars 2015 § 28

Forts.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Utbildningsnämnden

2015-11-19
Diarienummer

UN 0385/15
§ 112 forts.

Rapport från tillsyn 2015 av Ladans förskola - föreläggande
Yrkande
Marie Mill (LB), Stina Michelson (S), Kristoffer Hansson (MP): Bifall till
arbetsutskottets förslag.
Propositionsordning
Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till Marie Mill m fl. yrkande. Han
finner att nämnden bifaller yrkandet.
Beslutsexpediering
Akt
Ladans förskola

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Utbildningsnämnden

2015-11-19
Diarienummer

UN 0423/15
§ 113

Tekniskt basår. Briefing 2015
Utbildningsnämnden beslutar
1. Nämnden har tagit del av informationen

Sammanfattning
Högskolan i Gävle erbjuder ett så kallat Tekniskt basår. På Tekniskt basår läser eleven
gymnasiekurser i matematik, fysik, kemi och biologi. Dessutom får eleven erfarenhet av hur
man studerar på en högskola.
En gemensam ansökan med medverkan från kommunerna i länet kommer att göras till ett
projekt kallat ”Tekniskt basår i samverkan".
Projektet syftar till att bygga upp ett samarbete mellan länets kommuner och Högskolan i
Gävle (HiG) vad gäller genomförandet av ett tekniskt basår där lokala lärcentra/ vuxenutbildning erbjuds som studieort.
Detta kan medföra en breddad rekrytering och förbättra servicen för unga vuxna som väljer att
stanna kvar i regionen samtidigt som den regionala arbetsmarknaden/teknikföretagen får
behovet av ökad teknisk kompetens tillgodosedd.
Beslutsexpediering
Akt

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Utbildningsnämnden

2015-11-19
Diarienummer

UN 0050/15
§ 114

Medborgarförslag om att säkra tillgången på förskollärare
Utbildningsnämnden beslutar
1. Medborgarförslaget anses besvarat

Sammanfattning
I ett medborgarförslag föreslås att kommunen börjar med att se över det långsiktiga
personalbehovet inom barnomsorgen. I förslaget föreslås att en kalkyl görs och utifrån
det resultatet ska kommunen erbjuda gymnasieelever, ex. elever på barn- och fritidsprogrammet, ekonomiskt stöd att genomföra förskollärarstudier. Förslagsställaren
föreslår att en elev ska kunna få börja med att semestervikariera och sedan arbeta deltid
med heltidslön för att kunna studera samtidigt. Personen lovas sedan anställning inom
kommunen under ett visst antal år. Förslagsställaren skriver att det kan ju krävas att
personer förbinder sig att arbeta ett visst antal år inom kommunen, eftersom denna
bekostat en del av utbildningen.
Utifrån medborgarförslaget har utredare intervjuat förskolechefer, bitr. förvaltningschef
och chef för utvecklingscentrum för att besvara medborgarförslaget.
Kommunen har stödjande och främjande åtgärder för dem som önskar utbilda sig till
förskollärare men kan inte betala en utbildning till förskollärare.
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och Skolverket har inga exempel på
kommuner som genomfört liknande insatser som framkommer i medborgarförslaget.
Bitr. förvaltningschef föreslår nämnden besluta i enlighet med följande:
1. Medborgarförslaget anses besvarat
Beslutsunderlag
Yttrande från förslagsställaren daterat 16 november 2015
Tjänsteskrivelse med yttrande över medborgarförslaget daterad 23 oktober 2015
Kommunfullmäktiges protokoll 26 januari 2015 § 39
Medborgarförslag daterat 22 januari 2015
Beslutsexpediering
Akt
Förslagsställaren
Kommunfullmäktige

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Utbildningsnämnden

2015-11-19
Diarienummer

UN 0322/15
§ 115

Tillsyn av fristående förskolor 2015
Utbildningsnämnden beslutar
1. Utbildningsnämnden har tagit del av rapporten från tillsynen.
2. Därmed avslutas tillsyn 2015 av de fristående förskolorna

Sammanfattning
Utbildningsnämnden i Ljusdals kommun ansvarar för tillsyn av de fristående förskolorna i
enlighet med Skollagen 26 kap. 4§. Syftet är att tillsynen ska bidra till trygg miljö, goda
resultat och en likvärdig förskola för barnen. Tillsynen utgår från de lagar och regler som
gäller. Varje år sker tillsyn genom att de fristående förskolornas kvalitetsrapporter och
likabehandlingsplaner granskas. Vartannat år är tillsynen genom att kommunens
tillsynsansvarige besöker förskolorna och intervjuar personal.
Nämnden får en rapport från tillsynsbesöken.
Brister har påvisats inom tre områden. Anmärkningarna framgår i tillsynsrapporten för varje
förskola. Här framgår vad som ska åtgärdas och när åtgärderna ska följas upp.
Vid tillsynen har anmärkningarna diskuterats. Förskolorna har fått tips om stödmaterial etc. I
några fall har förskolan fått komma in med kompletterande uppgifter under tillsynsperioden.
Detta framgår i respektive tillsynsrapport.
De områden där åtgärder och utvecklingsarbete behövs gäller:
- Att utveckla arbetet mot kränkande behandling och upprätta en likabehandlingsplan så
den överensstämmer med Skollagen kap. 6, 8 §.
- Att upprätta rutiner för hur man kan stödja barn som har annat modersmål än svenska, så
att barnet utvecklar sitt modersmål
- Att utveckla det systematiska kvalitetsarbetet samt dokumentation av detta
Skolinspektionen genomför nu en granskning av hur kommunen sköter tillsynen av de
fristående förskolorna. Beslut från Skolinspektionen väntas i december.
Beslutsunderlag
Sammanfattande rapport från tillsynen av de fristående förskolorna daterad 4 november 2015
Beslutsexpediering
Akt, fristående förskolor (resp. tillsynsrapport)

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Utbildningsnämnden

2015-11-19
Diarienummer

UN 0001/15
§ 116

Övriga frågor och information
Övriga frågor
Kristoffer Hansson (MP) ställer frågor om följande:
Rekrytering förvaltningschef
Hur går rekryteringen?
Ordförande informerar. Tre kandidater återstår efter en första intervjuomgång. Ytterligare
intervjuomgång kommer att ske tisdag 24 november.
Vij förskola
Personalrummet på Vij förskola är undermåligt. Skyddsombud på förskolan har lämnat in en
anmälan enligt arbetsmiljölagen kap 6 6a§ till arbetsmiljöverket, vilket innebär att åtgärder
måste vidtas.
Pengar är avsatt i den ekonomiska långtidsplanen för investering på Vij förskola.
Vad har därefter hänt i ärendet?
Innan beslut om tillbyggnation fattas bör övriga behov tas i beaktande, exempelvis fler
förskoleavdelningar inom området för att samordna personal.
Nämnden kommer att ges möjlighet att diskutera detta på nämndens möte i december.
Nytt program Slottegymnasiet
Förslag om ett nytt program på Slottegymnasiet diskuterades på arbetsutskottet 2 november.
Ärendet skulle kommit till nämnden idag, varför är det inte med?
Ordförande svarar att förvaltningen kommer att titta vidare på detta och återkomma.
IM-programmen Slottegymnasiet
Nyanlända – kommunen tar emot många och kommer att behöva ta emot flera.
Detta kommer att innebära hög belastning på bl.a. IM-programmen på Slottegymnasiet.
Hur tänker ordförande om detta?

Forts.
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PROTOKOLL
Datum

Utbildningsnämnden

2015-11-19
Diarienummer

UN 0001/15
§ 116 forts.

Övriga frågor och information
Ordförande svarar att vi behöver titta på en helhetslösning. Diskussioner har påbörjats och
nämnden kommer att ges möjlighet att diskutera detta vidare på nämndens sammanträde
10 december. Presidiet kommer att formulera frågor att diskutera och skicka ut till de
politiska partierna inför nämndens möte i december.
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Utbildningsnämnden

2015-11-19
Diarienummer

UN 0419/15
§ 117

Elev som ej uppfyller skolplikten
Sekretess
Utbildningsnämnden beslutar
1. Nämnden har tagit del av anmälan.
Sammanfattning
En anmälan har inkommit till nämnden om att en elev inte uppfyller skolplikten.
Nämnden får information om ärendet.
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