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§ 74
Dnr UTB/2020:42
Sammanfattning av arbetsdagarnas innehåll
Bakgrund
Varje år beslutar Kommunfullmäktige om mål som ska styra kommunens
arbete. Därefter ska nämnderna arbeta fram åtaganden som visar hur
nämnderna tänkt styra arbetet för att uppnå kommunmålen. Inför 2021 har
utbildningsnämnden och omsorg- och socialnämnden beslutat att fördjupa
samarbetet mellan nämnderna eftersom arbetet med barn, unga och familjer
i flera fall spänner över båda nämndernas verksamhetsområden.
Sammanfattning
Utbildningsnämnden har under en heldag arbetat tillsammans med omsorgsoch socialnämnden samt tillhörande förvaltningars ledningsgrupper för att
ta fram gemensamma åtaganden för 2021 för nämnderna. Arbetet mynnade
ut i tre förslag till åtaganden:
• Samverkan för att främja upptäckt och åtgärdande av riskbeteende
och riskfaktorer
• Öka skolnärvaron i grundskola och gymnasieskolan
• Öka sysselsättningsgraden
Nämnderna kommer att arbeta fram egna mått till åtagandena.
Utbildningsnämnden har också under en halvdag arbetat tillsammans med
utbildningsförvaltningens verksamhetschefer för att utreda om nämnden ska
ha fler åtaganden utöver de tre som är gemensamma med omsorg- och
socialnämnden, samt hur förvaltningen och politiken samspelar gällande
information, kunskaper och beslut och beslutsunderlag.
Beslutsunderlag
Sammanfattning av arbetsgång och förslag till gemensamma åtaganden
2020-08-24
Sammanfattning av arbetsgång och förslag till åtaganden för
utbildningsnämnden 2020-08-25
Beslut
1. Utbildningsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att till
nästkommande nämnd återkomma med förslag på åtaganden och
mått för 2021.
___
Beslutet skickas till:
Utbildningschef

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum

2020-08-25

Sida

4 (18)

§ 75
Dnr UTB/2020:63
Muntlig information från verksamhetschefer, utbildningschef och
ordförande
Sammanfattning
Tillförordnad verksamhetschef för resursenheten informerade om följande:
- Resursenheten har haft uppstartsdagar.
- Tre nya psykologer har börjat nu till höstterminens start. En
utökning har skett och vi har utökat psykologtjänsterna så att vi nu
har 50% psykologinsats riktat mot förskolan.
- Ny kurator rekryteras och sökbilden är bra.
- En ny skolsköterska har nyligen börjat i Mantorp, och rekrytering
ska påbörjas för skolskötersketjänst vid Blåklintskolan.
Verksamhetschef för gymnasium, vuxenutbildning och administration
informerade om följande:
Vuxenutbildningen
- Sfi har för närvarande 43 elever i kö.
- Jämfört med andra kommuner har Sfi och vuxenutbildningen i
Mjölby fungerat bra trots de restriktioner och förändringar som
coronapandemin fört med sig.
- En vårdutbildning ska startas upp tillsammans med Ödeshögs
kommun och Arbetsförmedlingen. Utbildningen är på arabiska och
leds av en lärare som har arabiska som modersmål.
- Gymnasiet och vuxenutbildningen samarbetar bland annat genom att
platser på finsnickeriutbildning erbjuds elever från både gymnasium
och vuxenutbildningen.
- Det pågår en diskussion om kontinuerligt antag under året.
- Det är ett bra söktryck till kurserna under året. Kurserna bedrivs
delvis på distans för att följa Folkhälsomyndighetens
rekommendationer, vilket fungerar bra.
- Regionen jobbar fram en gemensam portal som visar allt
utbildningsutbud vuxenutbildning har regionalt.
Gymnasiet:
- Gymnasiet har startat upp. En handfull elever eller vårdnadshavare
har haft synpunkter på möjligheten för elever att resa med
kollektivtrafik. Finns det särskilda skäl (utifrån läkares
rekommendation) har elever erbjudits distansundervisning.
- Föräldramöten kommer ske digitalt.
Verksamhetschef förskola informerade om följande:
- Sörby förskola invigs på fredag. Verksamheten startade vecka 32.
Nu finns inga tillfälliga förskolor i Mjölby tätort.
- Rekrytering pågår för rektor för Sörby förskola och Östergården.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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- Studiedagen 17 september startade Leklyftet, en utbildningsinsats
för att utveckla lekens betydelse i arbetet med ökad måluppfyllelse i
förskolan. Först görs en kartläggning och analys av vad som behövs
för att bedriva projektet. Nyckelpersoner kommer att utbildas, och
specialpedagoger, rektorer samt psykolog är delaktiga i framtagande
av material.
- Arbetsmiljögruppen (som består av fackliga representanter och
arbetsgivare) har haft flera möten.
- SERN – ett projekt med Italien och Kroatien, kommer att arbetas
med under hösten.
- Sommarverksamheten har fungerat bra. Ingen smittspårning har varit
aktuell. Arbetet med utvärdering av sommaren fortsätter.
- Förskolans verksamhet har fungerat bra under våren trots corona.
Alla barn, även de som går 15 timmar i veckan vid föräldraledighet,
har kunnat gå kvar.
Tillförordnad verksamhetschef för grundskolan informerade om följande:
- Fritidshemmen har fungerat bra under sommaren.
- Skolstart och skolskjutsar har fungerat bra.
- Lexplore, en digital tjänst som identifierar lässvårigheter, har
tidigare använts i skolorna i Mantorp och Skänninge. Nu ska det
även implementeras i Mjölby tätort.
- På fredag börjar resultatdialogerna för grundskolan, där bland annat
utfallet av vårens betygsresultat ska tas upp.
- Rekrytering pågår för rektor Trojenborgsskolan, samt två biträdande
rektorer till Blåklint respektive Vasa.
Utbildningschefen informerade om följande:
- Lovskolan hade 21 deltagare varav 8 fick godkända betyg.
- Samverkan bästa skola fortsätter. En dialog pågår med Skolverket
om uppdatering av den tidigare överenskommelsen. Workshops
kommer hållas nästa vecka innan Skolverket beslutar vilka insatser
som, tillsammans med Linnéuniversitetet, ska fortsätta.
- Utbildningsförvaltningen jobbar tillsammans med kultur och fritid
med effektiviseringar. Nu undersöks hur samverkan mellan
folkbibliotek och skolbibliotek kan gå till.
- Ny kommundirektör, Andreas Capilla, börjar den 14 oktober.
Beslut
Utbildningsnämnden tackar för informationen.
___

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 76
Information med anledning av coronapandemin
Sammanfattning
Krisgruppen fortsätter att arbeta kontinuerligt med möten en gång i veckan.
Information har gått ut till rektorer, elever och vårdnadshavare om att i stort
sett samma regler och förhållningssätt gäller nu i höst som i våras, och att
rutinerna ibland hanteras på olika sätt på våra förskolor och skolor eftersom
de behöver anpassas till lokala förutsättningar.
En konsult har tagits in för att göra en utvärdering av krisgruppsarbetet på
kommungemensam nivå, samt inom utbildnings- och social- och
omsorgsförvaltningen.
Kollektivtrafiken har fungerat väl i samband med höstterminens uppstart.
Beslut
Utbildningsnämnden tackar för informationen.
___

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 77
Dnr UTB/2020:217
Rapport om elevnärvaro samt elevnärvaroarbetet första halvåret 2020
Bakgrund
Mjölby kommun deltar i Skolverkets samarbetsprojekt Samverkan bästa
skola. Inom projektet har ett antal arbetsområden tagits fram i syfte att höga
elevernas måluppfyllelse. Ett område är att arbeta med elevers närvaro och
närvarofrämjande insatser. En samordnare har anställts för att leda arbetet.
Utbildningsnämnden fattade den 16 juni 2020 beslut (§62) om att
rapportering av närvaroarbetet ska ske varje kvartal.
Sammanfattning
Rapporten, som avgränsats till första halvåret 2020, visar att
coronapandemin påverkat det närvarofrämjande arbetet, inte minst syns
detta i statistiken för elevnärvaro.
En övergripande kartläggning av arbete med närvaro har gjorts. Under våren
har diskussioner med rektorer resulterat i önskemål om stödmaterial för det
systematiska närvarofrämjande arbetet. Förhoppningen är att detta ska
kunna sjösättas under tidig höst så att det kan få genomslag under
kommande läsår.
För att göra närvarofrågan mer levande bland både skolpersonal och
vårdnadshavare har den lyfts in som en obligatorisk fråga i underlaget för
utvecklingssamtal, och det kommer även tas upp på de hälsosamtal som
skolsköterskan har med alla elever tre gånger i grundskolan och en gång på
gymnasiet.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2020-08-14
Rapport närvarofrämjande insatser första halvåret 2020
Beslut
1. Utbildningsnämnden har tagit del av rapporten.
___
Beslutet skickas till:
Akten
Rektorer samt verksamhetschefer för grundskola och gymnasium

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 78
Dnr UTB/2020:208
Rapport kränkande behandling första halvåret 2020
Bakgrund
Enligt skollagen ska kränkningar mot barn och elever anmälas till
huvudmannen. Utbildningsnämnden får läsårsvis rapporter av läget och
arbetet med kränkningar i kommunens skolor och förskolor.
Sammanfattning
Statistik visar att antalet anmälda misstänkta kränkningar inte har förändrats
i någon större utsträckning sedan föregående år. Två ärenden har anmälts
till Skolinspektionen (varav ett inte prövades och ett är pågående) och två
till Barn- och elevombudsmannen (där skolan bedöms ha brustit i sin
skyldighet att utreda kräkningen).
Det arbete som pågår handlar bland annat om att från och med läsåret 202021 använder alla skolor den plan mot kränkande behandling, trakasserier
och diskriminering som utbildningsnämnden beslutade om 2019. Med en
gemensam mall som grund förväntas arbetet bli mer likställt mellan olika
enheter både vad gäller förebyggande och åtgärdande arbete.
Under hösten 2019 gjordes också en ny blankett för utredning av misstänkta
kränkningar. Tidigare gjorde skolor och förskolor utredningen på olika sätt.
Trygghetsgrupper på skolor har erbjudits stöd i sitt arbete, förskolans
specialpedagoger har tillsammans med rektorer tagits fram
kartläggningsmaterial och rektorer får ta del av det gemensamma läget i
kommunen.
Beslutsunderlag
Missiv 2020-08-14
Rapport om misstänkta barn- och elevkränkningar vårterminen 2020
Beslut
1. Utbildningsnämnden har tagit del av rapporten.
___
Beslutet skickas till:
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 79
Dnr UTB/2020:139
Internkontroll utbildningsnämnden, halvårsrapport 2020
Bakgrund
Syftet med internkontrollen är att bidra till måluppfyllelse och att
verksamheten kan bedrivas effektivt och säkert. Kontrollen finns också till
för att förebygga och upptäcka fusk, oegentligheter, och se till att nämndens
verksamheter jobbar på ett sådant sätt så att de följer lagar och förordningar.
Sammanfattning
Utbildningsnämnden har beslutat om en internkontrollplan för 2020. Planen
innehåller fyra områden som har bedömts som viktiga att följa upp, samt två
kommungemensamma internkontrollmoment.
1. Åtgärdsplan utifrån budgetavvikelse inte följs – genomförs de
åtgärder som redovisas i nämnders handlingsplaner vid negativ
budgetavvikelse? (Kommungemensamt moment)
2. Att kommunens styrdokument inte följs – stickprov av styrdokument
enligt checklista (Kommungemensamt)
3. Budgetavvikelse, enhetsnivå överstiger 2%
4. Frånvaro (elever) - är frånvarostatistiken korrekt?
5. Elevresultat – bedöms elevers kunskapsnivåer korrekt?
6. Kränkningar elev – hanteras kränkningsärenden i
ärendehanteringssystemet?
För samtliga delar pågår ett arbete, och underlaget ger inga indikationer på
att någon allvarlig avvikelse finns och därmed föreslås ingen åtgärd.
Beslutsunderlag
Missiv 2020-08-14
Internkontroll för utbildningsnämnden, delårsavstämning
Beslut
___

Utbildningsnämnden godkänner delårsavstämningen av
internkontrollen för 2020.

Beslutet skickas till:
Akten
Rektorer och verksamhetschefer

Justerandes sign
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§ 80
Dnr UTB/2019:239
Remiss från utbildningsdepartementet om betyg från årskurs 4
Bakgrund
Regeringskansliet har gett Mjölby kommun möjlighet att lämna synpunkter
på promemoria om möjlighet till betyg från årskurs 4. Regeringskansliets
förslag innebär att varje rektor får besluta om att betyg ska sättas på den
egna enheten i årskurs 4 och 5 i grundskolan och grundsärskolan.
Sammanfattning
Vårt yttrande tar inte ställning till betygens vara eller inte vara i årskurs 4
och 5, utan fokuserar på vilken nivå besluten tas om att sätta betyg eller inte.
Nuvarande system, med betyg från årskurs 6, är fastställt i skollagen, det
vill säga genom ett riksdagsbeslut. Vi ifrågasätter att denna typ av beslut
förskjuts från politisk nivå till tjänstemannanivå. Om beslut om betyg från
årskurs 4 inte ska ligga på nationell nivå, vilket vi i första hand förordar, så
bör besluten åtminstone tas på huvudmannanivå, inte på rektorsnivå. Så
länge det inte finns något stöd i vetenskap eller beprövad erfarenhet att
elevernas utveckling skulle gynnas av skolvisa beslut på rektorsnivå om
betyg ska sättas från årskurs 4, så bör utredningens förslag om beslut på
rektorsnivå inte genomföras. Argumenten mera i detalj framgår i yttrande
2020-08-10.
Beslutsunderlag
Remiss från regeringskansliet 2020-05-27
Promemoria U2020/03513/S
Tjänsteskrivelse 2020-08-10
Utbildningsförvaltningens förslag till yttrande 2020-08-10
Yrkande
Nina Stenmark (M) föreslår att ordet ”framförallt” tas bort på första sidan i
remissvaret, samt att ta bort sista meningen i näst sista stycket på sida två.
Beslutsgång
Ordförande finner att nämnden bifaller förslaget till yttrande med de
förändringar som föreslås i Nina Stenmarks yrkande.
Beslut
1. Utbildningsnämnden beslutar att avge följande yttrande:
Beslut om betygsättning från årskurs 4 bör inte tas på rektorsnivå,
utan på huvudmannanivå eller nationell nivå.
2. Utbildningsnämnden ställer sig bakom utbildningsförvaltningens
yttrande daterat 2020-08-10 med förändringarna att ordet
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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”framförallt” tas bort på längst ner på sida ett, och att sista meningen
i näst sista stycket på sida två stryks.

Beslutet skickas till:
Akten

Justerandes sign
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§ 81
Dnr UTB/2020:2
Mål och budget 2021-2023
Bakgrund
Utbildningsnämnden ska i september fatta beslut om budgetramar på
verksamhetsnivå, alltså hur nämndens medel ska fördelas mellan förskola,
grundskola, gymnasium och vuxenutbildning. Informationen som delges
nämnden vid augustisammanträdet kommer ligga till grund för det förslag
till beslut som förvaltningen presenterar vid septembersammanträdet.
Sammanfattning
Förvaltningsekonomen informerade om tre olika förslag på fördelning
mellan utbildningsnämndens verksamheter, samt effekter på nyckeltal. De
nyckeltal som används är antal barn eller elever per årsarbetare (förskola,
grundskola, gymnasium) respektive antal kronor per elev (för
vuxenutbildningen).
Scenario 0: Nämnden följer kommunstyrelsens modell för tilldelning av
medel till nämnderna och gör minimalt med egna justeringar mellan
verksamheterna.
Scenario 1: Beaktar demografiförändringar kopplat till vuxenutbildningen.
Scenario 2: Beaktar demografiförändringar kopplat till vuxenutbildningen
samt behåller personaltätheten i förskolan på samma nivå som 2020.
Beslutsunderlag
Budgetramar per verksamhet, preliminärt utfall 2020-08-19
Beslut
Utbildningsnämnden har tagit del av informationen om tre möjliga
scenariers för fördelning av budgetramar per verksamhet.
___
Beslutet skickas till:
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 82
Dnr UTB/2020:15
Ekonomisk uppföljning per sista juli
Bakgrund
Utbildningsförvaltningen gör årligen nio stycken bokslutsprognoser spritt
över året. Alla delges nämnden. Tre gånger årligen är prognosrapporten mer
omfattande, de delges sammanträdena i maj, september och november.
Sammanfattning
Prognosen för juli månad visar att utbildningsnämndens verksamheter
sammantaget redovisar ett överskott på 3,4 miljoner kronor.
Några större kända förändringar som tillkommer efter sommaren är ett
tillskott för statsbidrag för mindre barngrupper på 400 tusen kronor, samt att
staten på grund av coronapandemin har tillskjutit ytterligare medel för
sjuklöner som för utbildningsnämndens del är 1 500 tusen kronor för
perioden juni-augusti. Detta är inte inräknat i det prognosticerade
överskottet på 3,4 miljoner kronor.
Den första kompletta prognosen efter sommaren görs i början av september.
Den innehåller med information om höstens förutsättningar på enhetsnivå.
Beslutsunderlag
Ekonomisk prognos för juli
Beslut
Utbildningsnämnden godkänner den ekonomiska rapporten för juli månad.
___
Beslutet skickas till:
Akten
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§ 83
Dnr UTB/2020:122
Utbildningsutbud inom Mjölby gymnasium 2021 och framåt
Bakgrund
I samband med utbildningsnämndens beslut om utbildningsutbud inom
gymnasieskolan med start 2020, fick utbildningsförvaltningen i uppdrag att
utreda den framtida programstrukturen fr.o.m. 2021.
Sammanfattning
Utbildningsförvaltningen överlämnar utredningen med förslag på förändring
av utbildningsutbudet inför 2021 samt tänkbara utvecklingsmöjligheter
framåt i tiden. Utifrån omvärldsbevakning, arbetsmarknadens utveckling,
nuvarande sökbild, samverkan mellan gymnasie- och vuxenutbildning och
svårigheter att genomföra arbetsplatsförlagd utbildning i tillräcklig
omfattning föreslås:
-

en minskning av en inriktning inom el- och energiprogrammet
(dator och kommunikationsteknik)

-

Fortsatt utredning gällande möjlighet till utveckling av byggoch anläggningsprogrammet med en inriktning måleri samt

-

Fortsatt utredning gällande utbildningsutbudet kopplat till
byggsektorn genom start av inriktningen VVS inom VVS- och
fastighetsprogrammet.

Yrkande
Ordförande Gun-Inger Andersson yrkar bifall till förvaltningens förslag till
beslut, samt tilläggsyrkar att förvaltningen ges i uppdrag att till nästa möte
ta fram en uppdragsbeskrivning för en utredning avseende utbud och
organisation på kort och lång sikt, för Mjölby gymnasium och
vuxenutbildningen. Utredningsuppdraget ska bland annat belysa
förändringar kopplat till:
omvärldsbevakning
samarbete med arbetsmarknaden och närliggande kommuner.
varumärke och marknadsföring
Beslutsgång
Ordföranden finner att nämnden bifaller förvaltningens förslag till beslut
samt tilläggsyrkandet från Gun-Inger Andersson.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2020-07-02
Utredning 2020-07-03
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Utbildningsnämnden

2020-08-25
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Beslut
1. Utbildningsnämnden beslutar att godkänna redovisningen av
utredningsuppdraget.
2. Förvaltningen ges i uppdrag att till nämndens möte i september
återkomma med en konsekvensanalys och förslag till beslut för
följande punkter:
-

Minskning av en inriktning inom el- och energiprogrammet,
dator och kommunikationsteknik från och med 2021
Fortsatt utredning gällande möjlighet till utveckling av byggoch anläggningsprogrammet med en inriktning måleri
Fortsatt utredning gällande utveckling av utbildningsutbudet
kopplat till byggsektorn genom start av inriktningen VVS inom
VVS- och fastighetsprogrammet.

3. Förvaltningen ges i uppdrag att till nämndens möte i september
återkomma med en uppdragsbeskrivning för en utredning avseende
utbud och organisation på kort och lång sikt, för Mjölby gymnasium
och vuxenutbildningen. Utredningsuppdraget ska bland annat belysa
förändringar kopplat till:

___

- Omvärldsbevakning
- Samarbete med arbetsmarknaden och närliggande kommuner.
- Varumärke och marknadsföring

Beslutet skickas till:
Akten
Rektorer gymnasiet

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Utbildningsnämnden

2020-08-25
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§ 84
Dnr UTB/2020:143
Delegationsordning - tillägg
Bakgrund
Enligt skollagen 7 kap. 19 a § ska rektor om en elev i förskoleklass,
grundskola eller grundsärskola har upprepad eller längre frånvaro, oavsett
om det är fråga om giltig eller ogiltig frånvaro, se till att frånvaron
skyndsamt utreds om det inte är obehövligt. Utredningen ska genomföras i
samråd med eleven och elevens vårdnadshavare samt med elevhälsan. När
en utredning om en elevs frånvaro har inletts, ska rektorn enligt skollagen se
till att frånvaron snarast anmäls till huvudmannen.
Enligt skollagen 7 kap. 22 § ska huvudmannen se till att eleverna i
huvudmannens förskoleklass, grundskola och grundsärskola fullgör sin
skolgång. När en elev slutar eller en utredning om elevens frånvaro inletts,
ska huvudmannen snarast lämna uppgift om detta till hemkommunen om
eleven är folkbokförd i annan kommun än Mjölby.
Sammanfattning
Utbildningsförvaltningen föreslår att nämnden delegerar till
verksamhetschefen för grundskola att på huvudmannens vägnar ta emot
anmälningar om frånvaro som föranlett att utredning inletts samt att för elev
som är folkbokförd i annan kommun än Mjölby rapportera till
hemkommunen i de fall elev har hög frånvaro som föranlett att utredning
inletts. När elev folkbokförd i annan kommun slutar föreslås det delegeras
till rektor att rapportera detta till elevens hemkommun.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2020-07-30
Beslut
Utbildningsnämnden delegerar till
1. verksamhetschefen för grundskola att ta emot anmälningar om
frånvaro som föranlett att utredning inletts
2. verksamhetschefen för grundskola att rapportera till hemkommun i
de fall elev folkbokförd i annan kommun har hög frånvaro som
föranlett att utredning inletts
3. rektor att rapportera till hemkommun i de fall elev folkbokförd i
annan kommun slutar på skolan

___

Beslutet skickas till:
Grundskolans rektorer. akten
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Utbildningsnämnden

2020-08-25
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§ 85
Dnr UTB/2020:1
Rapportering av delegationsärenden
Bakgrund
I enlighet med kommunallagen, KL 7 kap §§ 5-7 kan en del beslut delegeras
till anställda inom förvaltningen.
Delegation kan även ges till förtroendevald enligt KL 6 kap 37 § samt 39 §.
Vid sammanträdet redovisas nedan angivna delegationsbeslut utifrån
gällande delegationsordning.
Sammanfattning
Organisatoriska ärenden:1 ärende, utbildningschef
Barn- och elevärenden: 27 ärenden från verksamhetschef för resursenheten,
rektorer och verksamhetschef grundskola.
Övriga ärenden: 1 ärende från tillförordnad utbildningschef
Beslutsunderlag
Förteckning för juni, juli
Beslut
1. Utbildningsnämnden godkänner redovisningen av delegationsbeslut.
___

Beslutet skickas till:
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Utbildningsnämnden

2020-08-25
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§ 86
Dnr UTB/2020:15, UTB/2020:154,
UTB/2020:155, UTB/2020:156, UTB/2020:2, UTB/2020:200,
UTB/2020:51, UTB/2020:85
Övriga meddelanden
Sammanfattning
Utbildningsnämnden har delgetts följande information:
-

KS § 94 Bokslutsprognos per 30 april
Informationsbrev till rektorer inför granskning av gymnasieskolors
arbete med anledning av corona
Revisonerna granskar insatser mot psykisk ohälsa
Revisionsgranskning av kompetensförsörjning, bifogad intervjulista
KF § 63 Investeringsbudget 2021-2022
KF § 62 Kommunmål, indikatorer och preliminära målvärden och
driftsramar 2021-2023
KS §99 Reviderad projektplan för ny Vision
KF § 60 Revidering av huvudreglemente – deltagande på distans

Beslut
1. Utbildningsnämnden har tagit del av informationen.
___
Beslutet skickas till:
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

