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BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdag

2008-04-24

Barn- och utbildningskontoret, kl 08:30 – 11:05

Plats och tid
Beslutande
Ledamöter

Tjänstgörande ersättare

Övriga närvarande
Ersättare

Kristina Lind (kd), ordförande
Willy Ohlsson (s), 2:e vice ordförande
Johan Berglund (m)
Kenneth Aronsson (m)
Karin Nilsson (m)
Lena Olsson (c)
Nils Bergkvist (fv)
Lena Axelsson (s)
Joachim Fors (s)
Agneta Hörberg (s)
Andreas Dahlberg (s)
Lisa Persson Rosenkvist (c), tjg för Lars-Göran Wiberg (c)
Sivert Aronsson (fp), tjg för Hans Tosteberg (fp)
Eva-Marie Lidén (kd)
Lena Lönn (s)
Camilla Lagerstedt-Odgaard (m)
Christofer Olofsson (m)
Lynn Thulin (m)
Sven Davidsson (c)
Paul Nordström (fv)
Lena N Andersson (s)
Roman Koziol (s)
Henning Nilsson (v)
Tobias Adersjö (mp)

Tjänstemän

Jan Johansson, biträdande rektor, § 50
Jan Dahlberg, förvaltningschef
Karin Karlén, bitr förvaltningschef
Göran Elvirsson, utvecklingsledare
Lisbeth Johansson, gymnasiechef
Anders Kronfelt, controller
Stefan Nyhlén, personalsamordnare, § 54
Ingela Svensson, nämndsekreterare

Övriga närvarande

Caroline Gustavsson, praktikant §§ 50-punkt 8 § 63

Justering
Utses att justera
Justeringens plats, tid

Karin Nilsson
Barn- och utbildningskontoret, måndagen 2008-04-28

Justerade paragrafer

§§ 50-64

Underskrift

………………………………………………………………..

Sekreterare

Ingela Svensson
Ordförande

………………………………………………………………..
Kristina Lind

Justerare

………………………………………………………………..
Karin Nilsson

Sid

1 (20)

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdag

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

2008-04-24

Sid

2

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat
Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Organ

Hässleholms kommun, Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesdag

2008-04-24

Datum då anlaget
sätts upp

2008-04-30

Datum då anslaget
tas ned

2008-05-22

Förvaringsplats
för protokollet

Barn- och utbildningskontoret

Underskrift

…………………………………………………….

Ingela Svensson
______________________________________________________________________

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdag

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

Sid

2008-04-24
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§ 50

Modersmålsundervisning läsåret 2007-2008 – Information
Dnr 2008.196 611

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden tar del av informationen.
Ärendet
Modersmålsundervisningen i kommunens grundskolor organiseras och
administreras av rektor och biträdande rektor i område 9 centrumöster.
Biträdande rektor Johan Johansson redogör dels för vad modersmålsundervisning är, varför man har modersmålsundervisning och vilka som
kan få undervisningen. Dessutom informerar han bl. a om vilka språk vi
idag har hemspråksundervisning i samt antal elever på de olika skolorna
som har hemspråksundervisning.
Handling
Sammanställning över gjord redovisning.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdag
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Sid

2008-04-24

§ 51

Inrättande av tjänst som biträdande utvecklingsledare
Dnr 2008.157 022

Beslut
Tjänst som biträdande utvecklingsledare inrättas från 2008-08-01.
Ärendet
I dag finns en tjänst som utvecklingsledare med placering på
centrala kontoret. I tjänsten ingår kvalitetsarbete, utvärdering m.m.
samt en del interna utredningar. Eftersom kraven inom dessa områden
ökat de senaste åren behövs en förstärkning.
Tjänst som biträdande utvecklingsledare har vakansprövats vid
arbetsutskottets sammanträde 2008-02-28, § 35.
Ärendets tidigare behandling
Arbetsutskottet 2008-04-10, § 53 där man föreslog att en tjänst som
biträdande utvecklingsledare inrättas från 2008-08-01.
Beslutsgång
Yrkande
Willy Ohlsson (s) med instämmande av Lena Olsson (c) yrkar bifall
till arbetsutskottets förslag.

Justerare

Utdragsbestyrkande

4

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdag
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2008-04-24

§ 52

Tillsättning av anställning som controller vid barn- och
utbildningskontoret, ref nr 2/08
Dnr 2008.115 023

Beslut
Åsa Persson, Hässleholm förordnas på anställningen som controller
vid barn- och utbildningskontoret från tidpunkt som överenskommes
och tills vidare.
Ärendet
Tjänsten som controller vid barn- och utbildningskontoret har varit
ledigförklarad.
23 sökande har anmält intresse för tjänsten.
Anställningsintervjuer har ägt rum med 4 av de sökande.
Vid anställningsintervjuerna deltog presidiet, representanter från
förvaltningen och de fackliga organisationerna. Samtliga var eniga om
att erbjuda Åsa Persson tjänsten.
Förvaltningens förslag
Åsa Persson, Hässleholm förordnas på anställningen som controller
vid barn- och utbildningskontoret från tidpunkt som överenskommes
och tills vidare.
Beslutsgång
Yrkanden
Willy Ohlsson (s) med instämmande av Lena Olsson (c) yrkar bifall till
förvaltningens förslag.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sid
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdag
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Sid

2008-04-24

§ 53

Vakansprövning
Beslut
Tjänsten medges återbesättas i enlighet med framställan.
Ärendet
BARN- OCH UTBILDNINGSKONTORET
1

Ekonom, 40/40, tillsvidareanställning med tillträde enligt
överenskommelse och placering vid barn- och utbildningskontoret.
Dnr 2008.197 022

Handlingar i ärendet
Anmälningsblankett.
Förvaltningens förslag
Tjänsten medges återbesättas i enlighet med framställan.
Beslutsgång
Yrkanden
Lena Axelsson (s) med instämmande av Lena Olsson (c) yrkar bifall till
förvaltningens förslag.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdag
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2008-04-24

§ 54

Tillbud, arbetsskador och olycksfall inom barn- och
utbildningsförvaltningen 2007 – Information
Dnr 2008.168 029

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden tar del av informationen.
Ärendet
Barn- och utbildningsnämnden beslöt 2005-01-27, § 8 att en
redovisning av områdenas olycksfallsrapportering skulle ske
till barn- och utbildningsnämnden årligen.
Förvaltningen har 2008-02-07 gjort en sammanställning över:
-

anmälda tillbud/arbetsskador under 2007 – Personal.

-

anmälda tillbud/olycksfall under 2007 – Elever och barn.

Handlingar i ärendet
Rapporter daterade 2008-02-07.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sid
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdag
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Sid

2008-04-24

§ 55

Budgetuppföljning avseende tiden 2008-01-01—03-31
Dnr 2008.127 042

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden godkänner den av förvaltningen
2008-04-09 framtagna uppföljningsrapporten och överlämnar den till
kommunstyrelsen.
Ärendet
Förvaltningen har 2008-04-09 med riktpunkt den 31 mars 2008
upprättat en ekonomisk uppföljningsrapport med prognos till årets
slut.
Sammantaget visar helårsprognosen för 2008 ett underskott på
579 000 kronor.
Handlingar i ärendet
Uppföljningsrapport daterad 2008-04-09.
Förvaltningens förslag
Barn- och utbildningsnämnden godkänner den av förvaltningen
2008-04-09 framtagna uppföljningsrapporten och överlämnar den till
kommunstyrelsen.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdag
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Sid

2008-04-24

9

§ 56

Utvärdering av de särskilda undervisningsgrupperna
vid skoldaghemmen
Dnr 2008.158 611

Beslut
Förvaltningens gjorda utvärdering daterad mars 2008 godkänns med
de förslag till åtgärder som skall vidtas.
Ärendet
I kommunen finns sedan ett stort antal år två skoldaghem.
Skoldaghemmet i Norra Sandby har verksamhet för grundskolans
yngre elever och skoldaghemmet i Nävlinge för grundskolans
äldre elever.
När skolverket 2006 inspekterade kommunens skolverksamhet
gjordes bedömningen att kommunen borde se över verksamheten vid
skoldaghemmen.
Barn- och utbildningsnämnden beslöt med anledning härav 2007-01-25,
§ 9 i samband med att nämndens verksamhetsplanering för 2007
fastställdes att det skulle genomföras en utvärdering och analys av
verksamheten i de båda skoldaghemmen i N Sandby och Nävlinge
Förvaltningen redovisar i rapport daterad mars 2008 gjord utvärdering
av de särskilda undervisningsgrupperna vid skoldaghemmen i vilken
förslag till åtgärder föreslås.
Handlingar i ärendet
Rapport daterad mars 2008.
Ärendets tidigare behandling
Arbetsutskottet 2008-04-10, § 57 där man föreslog att förvaltningens
gjorda utvärdering daterad mars 2008 godkänns med de förslag till
åtgärder som skall vidtas.
Beslutsgång
Yrkande
Willy Ohlsson (s) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
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Sid
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§ 57

Samverkansavtal avseende gymnasieutbildningar
i Skåne Nordost – Hässleholms kommuns programutbud
läsåret 2009-2010
Dnr 2008.159 612

Beslut
De gymnasieutbildningar som redovisas i skrivelse 2008-04-02
fastställs att ingå i samverkansavtalet (Bilaga 1) med Skåne Nordost
från och med läsåret 2009-2010.
Ärendet
Barn- och utbildningsnämnden beslöt 2005-03-24, § 33 att teckna
samverkansavtal avseende gymnasieutbildningar med kommunerna i
Skåne Nordost (Hörby, Kristianstad, Osby, Perstorp och Östra Göinge)
samt gymnasieförbundet Bromölla-Sölvesborg.
De av våra utbildningar som skall ingå i avtalet inför gymnasieintagningarna läsåret 2009-2010 (Bilaga 1 till avtalet) skall fastställas.
Beslutsunderlag
Förslag 2008-04-02 till vilket programutbud från Hässleholms kommun
som skall ingå i samverkansavtalet avseende gymnasieutbildning i
Skåne Nordost från och med läsåret 2009-2010.
Ärendets tidigare behandling
Arbetsutskottet 2008-04-10, § 58 där man föreslog att de
gymnasieutbildningar som redovisas i skrivelse 2008-04-02 fastställs att
ingå i samverkansavtalet (Bilaga 1) med Skåne Nordost från och med
läsåret 2009-2010.
Beslutsgång
Yrkande
Lena Axelsson (s) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
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Sammanträdesdag

Sid

2008-04-24
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§ 58

Möjlighet för elever vid Wittsjö Montessoriskola i
Vittsjö att få åka med befintliga skolskjutsar
Dnr 2006.259 623

Beslut
Beslutet 2007-08-23 förlängs att även omfatta läsåret 2008-2009.
Ärendet
Wittsjö Montessoriförening ansökte 2006-06-05 om att elever som går
vid deras grundskola i Vittsjö får åka med kommunens ordinarie
skolskjutsar till Vittsjö i mån av plats.
Ny huvudman för Wittsjö Montessoriskola är Pysslingen Förskolor och
Skolor AB (Skolverkets beslut 2006-09-01).
Enligt Skollagen 4 kap 7 § punkt 1 har kommunen ingen skyldighet
att sörja för att det anordnas kostnadsfri skolskjuts för elever
som väljer att gå i annan grundskola än den som kommunen annars
skulle ha placerat dem i.
Barn- och utbildningsnämnden beslöt 2006-08-24 och 2007-08-23
att elev/elever vid Wittsjö Montessoriskola under läsåret 2006-2007 och
2007-2008 i mån av plats får åka med Hässleholms kommuns ordinarie
skolskjutsturer enligt följande:
-

Elever som omfattas av tillståndet skall uppfylla kraven i Barnoch utbildningsnämndens skolskjutsreglemente.
Tillståndet gäller ordinarie turer och till ordinarie hållplatser
enligt förvaltningens skolskjutsplan.
Hässleholms kommun ansvarar inte för transport mellan bostaden
och närmaste anvisad hållplats.
Wittsjö Montessoriskola ansvarar för hämtning och lämning av
elever vid Vittsjö skola. Skriftligt avtal om detta ansvar skall
upprättas mellan Barn- och utbildningsförvaltningen och Wittsjö
Montessoriskola.

Ärendets tidigare behandling
Arbetsutskottet 2008-04-10, § 56 där man föreslog att beslutet
2007-08-23 förlängs att även omfatta läsåret 2008-2009.
Beslutsgång
Yrkande
Lena Olsson (c) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Justerare

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
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Sammanträdesdag

Sid

2008-04-24
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§ 59

Detaljplan för norra delen av T4-området, före detta
kasernområdet i Hässleholms stad - Yttrande
Dnr 2006.141 212

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden avger följande yttrande till byggnadsnämnden:
Mark för skola och förskola m.m. är väl tillgodosett i detaljplaneförslaget,
däremot saknas plana gräsytor för bollspel och lek.
Ärendet
Byggnadsnämnden har för eventuella synpunkter översänt detaljplaneförslag för norra delen av T4-området, före detta kasernområdet,
Hässleholms tätort.
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en sammanhållande
stadsutveckling av Hässleholms stad mot norr. Detaljplanen ska möjliggöra en förtätning av T4-området samtidigt som kulturhistoriska
värden inom planområdet ska bevaras. Planen syftar till att möjliggöra
ny byggnation av bostäder samt lokaler för skola, kontor och handel.
Ytterligare syfte att skapa och säkerställa ett rekreationsområde
utmed Almaån. I planförslaget reserveras mark för bland annat torg
och lekytor samt två planskilda korsningar för gång- och cykeltrafik.
Eventuella synpunkter skall vara byggnadsnämnden tillhanda senast
den 5 maj 2008.
Barn- och utbildningsnämnden yttrade sig 2006-04-20 i samband med
programsamrådet. Barn- och utbildningsnämnden påtalade då att
markområden för grundskola och barnomsorg måste avsättas i planen
eftersom planförslaget omfattar byggnation av ca 360 lägenheter och
10 småhus.
Rektor Gull-Britt Persson Binnergårdh, T4-skolan har i yttrande till
förvaltningen framfört att mark för skola och förskola m.m. är väl
tillgodosett, däremot saknas plana gräsytor för bollspel och lek.
Handlingar i ärendet
Detaljplaneförslag.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

Sammanträdesdag

Sid

2008-04-24
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§ 60

Handikappdag anordnad av Handikapprådet i
Hässleholms kommun – Deltagande
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att anmäla Henning Nilsson
och Karin Nilsson till handikappdagen.

Ärendet
Handikapprådet i Hässleholms kommun har inbjudit till Handikappdag
torsdagen den 15 maj 2007, klockan 13:00 – 16:00.
Plats:

Ebenesersalen, Östergatan, Hässleholm

Ämne:

Handikappdagen anordnas av Strokeföreningen i
Hässleholm.

Beslutsunderlag
Handikapprådets i Hässleholms kommun inbjudan till Handikappdag.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

Sammanträdesdag

Sid
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§ 61

Tillsättning av vikarierande rektor vid område 9
centrum-öster, ref nr 3/08
Dnr 2008.144 023

Beslut
Göran Niléhn förordnas på anställningen som vikarierande rektor
vid område 9 centrum-öster från tidpunkt som överenskommes
och fram till och med 2009-06-30.
Ärendet
Tjänsten som rektor vid område 9 centrum-öster blir vakant till följd
av att nuvarande innehavare slutar sin anställning.
I avvaktan på beslut om ny områdesindelning för grundskolans
områden har tjänsten ledigförklarats internt som ett vikariat under
ca ett år.
4 sökande har anmält intresse för tjänsten.
Anställningsintervjuer har ägt rum med 3 av de sökande.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
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Sammanträdesdag

Sid

2008-04-24
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§ 62

Rapporter
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden tar del av rapporterna.
Ärendet
1

Skrivelse 2008-03-26 från förskollärare Carita Persson,
Bergmanska skolan i Vinslöv avseende arbetskläder och
skyddskläder för förskolepersonal.
Dnr 2008.142 028

2

Lärarförbundet i Hässleholm redovisar i skrivelse 2008-04-02
resultatet av gjord undersökning om tillhandahållande av
arbetskläder och skyddskläder i landets förskolor.
Dnr 2008.154 028

3

Skrivelse från Camilla Hedin angående trafiksituationen på
Norregatan då föräldrarna kör sina barn till T4-skolan på
morgonen.
Dnr 2008.108 623

4

Kommunfullmäktiges beslut 2008-03-31, § 28 angående
köksorganisationen i Bjärnum. Beslut att omorganisation och
ombyggnad av köken i Bjärnum genomförs med Lyckåsa som
centralkök, samt att redovisning av utvärdering ska göras till
kommunstyrelsens arbetsutskott inom ett år från organisationens
genomförande.
Omsorgsförvaltningens och barn- och utbildningsförvaltningens
gemensamma skrivelse 2008-03-03 till kommunstyrelsen
avseende personaldimensionering för köken i Bjärnum.
Dnr 2007.395 287

5

Justerare

Länsrättens dom 2008-03-25 att bifalla Hässleholms
Montessoricentrums yrkande att Hässleholms kommuns beslut
upphävs i den del det avser krav på åtgärder för att maximera
omsorgstiden till tre timmar per dag och att exkludera måltid för
de s.k. femtontimmarsbarnen.
Dnr 2006.139 718

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
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Sammanträdesdag

Sid

2008-04-24
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6

Barn- och utbildningsnämndens ansökan om att få delta i försöksverksamheten med gymnasial lärlingsutbildning med 16 platser har
beviljats enligt Myndigheten för skolutvecklings beslutsmeddelande
2008-04-03.
Dnr 2008.120 612

7

Skrivelse daterad 2008-03-19 från Sjöbo, Tomelilla och Ystads
kommuner ställd till samtliga kommunstyrelseordförande i
i Skåne med anledning av Skurups kommuns ställningstagande
att själv ansvara för en gymnasieskola. Sedan 1990 har Sjöbo,
Skurup, Tomelilla och Ystads kommuner ett gemensamt
kommunalförbund för gymnasieutbildningar. Utbildning bedrivs
i samtliga fyra kommuner med bl.a. ett gymnasium i Skurup;
Nils Holgersson gymnasiet.
Dnr 2008.134 612

8

Revisionsberättelse för år 2007 daterad 2008-04-07 efter
revisorernas granskning av den verksamhet som bedrivs i
kommunstyrelsen och nämnderna samt de kommunägda
företagen.
Dnr 2008.152 007

9

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2008-03-19, § 75 att
överlämna barn- och utbildningsnämndens anhållan (§ 27/2008)
om att få disponera ovanvåningen i den nya sporthallen på T4
till kommunledningskontorets lokalförsörjningsavdelning för
fortsatt planering.
Fritidsnämnden biföll barn- och utbildningsnämndens anhållan i
beslut 2008-03-26, § 25.
Dnr 2008.82 282

Justerare

10

Kostnadstäckning för grundskolans resor till koncentrationsläger.
Barn- och utbildningsförvaltningen har i skrivelse föreslagit att
ytterligare 402 864 kronor anvisas för dessa resor.
Kommunfullmäktige beslöt 2008-03-31, § 29 att
- Resor till koncentrationsläger kostnadstäcks med 1 762 kronor
per elev, totalt 1 510 300 kronor.
- Ytterligare anslag om 403 000 kronor finansieras ur kommunfullmäktiges anslag för oförutsedda kostnader.
Dnr 2008.31 048

11

Skolverkets beslut 2008-04-08 att bevilja fortsatt statlig tillsyn
och rätt till bidrag för Kristianstad Praktiska Gymnasium som en
fristående gymnasieskola i Kristianstads kommun. Ny huvudman
är Baggium Utbildning AB.
Dnr 2008.166 612

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
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Justerare

Sammanträdesdag

Sid
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12

Kommunstyrelsen förslagsbeslut 2008-04-02 att kommunfullmäktige
reviderar barn- och utbildningsnämndens reglemente.
Dnr 2008.83 002

13

Skolverket beslut 2008-04-14 efter genomförd utbildningsinspektion i Wittsjö Montessoriskola om åtgärder som skall
vidas av huvudmannen Pysslingen förskolor och skolor AB.
Dnr 2007.535 611

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

Sammanträdesdag

Sid

2008-04-24
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§ 63

Information
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden tar del av informationen.
Ärendet

Justerare

1

Flygblad utdelade på skolorna av nationalsocialistisk front NSF.

2

Revisionsrapport över uppföljande granskning av betygssättning.
Även erhållen från kommunstyrelsen för barn- och
utbildningsnämndens utredning och yttrande.
Dnr 2008.155 007

3

Utredning om ungdomens hus erhållen från kommunstyrelsen
för barn- och utbildningsnämndens utredning och yttrande.
Dnr 2008.153 827

4

Kunskapsskolan i Sverige ABs ansökan hos skolverket om
godkännande av och bidrag till en fristående grundskola i
Hässleholms kommun fr.o.m. läsåret 2009-2010. Erhållen från
kommunstyrelsen för barn- och utbildningsnämndens
utredning och yttrande.
Dnr 2008.161 611

5

B-T Education ansökan hos skolverket om godkännande av och
bidrag till utökning av befintlig verksamhet i Hässleholms kommun
med Hälsa och idrottsprogrammet, specialutformat
Omvårdnadsprogram fr.o.m. läsåret 2009-2010. Erhållen från
kommunstyrelsen för barn- och utbildningsnämndens utredning och
yttrande.
Dnr 2008.170 612

6

Skrivelse daterad 2008-04-01 utsänd till skolorna med påtalande
om att det i första hand vid klassresor och utflykter m.m. skall
beställas bussar med 3-punktsbälten.

7

Antal flyktingbarn som anländer till Hässleholms kommun de närmaste
veckorna.

8

Rapport daterad april 2008 som redovisar förstudie av framtidens
kommunledningskontor samt organisation för stöd och service
framtagen av PO Gunnarsson, strategisk rådgivare och Carl-Gustaf
Folkeson, revisionskonsult.
Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

9

Justerare

Sammanträdesdag

Sid

2008-04-24
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Ombudsmannens mot etnisk diskriminering skrivelse
2008-04-16.
Dnr 2006.402 606

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
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Sammanträdesdag

Sid

2008-04-24
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§ 64

Beslut enligt delegation
Beslut
Redovisningen av delegationsbeslut som förtecknats i protokoll
2008-04-24 godkänns.
Ärendet
Beslut enligt delegation har fattats av följande befattningshavare
enligt nedan:
Jan Dahlberg, förvaltningschef
Karin Karlén, biträdande förvaltningschef
Birgitta Jeppsson, rektor
Carola Krantz, rektor
Kenneth Johansson, rektor
Sven-Ingvar Jönsson, rektor
Jan Brolin
Eva Andersson, rektor
Eva Abrahamsson, rektor
Gull-Britt Persson Binnergård, rektor
Karin Johnsson, rektor
P-O Johansson, rektor
Uno Nilsson, rektor
Jan-Olof Olofsson, rektor
Eva Hörberg, specialpedagogisk samordnare

Justerare

Utdragsbestyrkande
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