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BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdag

2007-05-24

Sid

1 (21)

Barn- och utbildningskontoret, kl 08:30 – 11:45
Sammanträdet ajournerat kl. 10:30-10:50

Plats och tid
Beslutande
Ledamöter

Lars-Göran Wiberg, ordförande (c)
Kristina Lind (kd), 1:e vice ordförande
Willy Ohlsson (s), 2:e vice ordförande
Johan Berglund (m)
Kenneth Aronsson (m)
Karin Nilsson (m)
Lena Olsson (c)
Hans Tosteberg (fp)
Nils Bergkvist (fv)
Lena Axelsson (s)
Joachim Fors (s)
Agneta Hörberg (s)
Andreas Dahlberg (s)

Övriga närvarande
Ersättare

Eva-Marie Lidén (kd)
Lena Lönn (s)
Camilla Lagerstedt-Odgaard (m)
Christofer Olofsson (m)
Sven Davidsson (c)
Anna Rischel (fp)
Paul Nordström (fv)
Lena N Andersson (s), delvis § 81- t.o.m. § 97, kl. 08:40-11:45
Henning Nilsson (v)
Tobias Adersjö (mp)

Personalföreträdare

Ann-Charlotte Nordbjörk (TCO), §§ 81-89
Claes Ruderstam (SACO), §§ 81 - delvis § 85

Tjänstemän

Jan Dahlberg, förvaltningschef
Karin Karlén, bitr förvaltningschef
Göran Elvirsson, utvecklingsledare, §§ 82-97
Lisbeth Johansson, gymnasiechef
Anders Svensson, controller, §§ 82-97
Mats Olsson, kommunledningskontorets lokalförsörjningsenhet
samt rektorerna Kenneth Johansson och Karin Johnsson § 81
Ingela Svensson, nämndsekreterare

Justering
Utses att justera
Justeringens plats, tid

Lena Olsson
Barn- och utbildningskontoret

Justerade paragrafer

§§ 81 - 97

Underskrift

………………………………………………………………..

Sekreterare

Ingela Svensson
Ordförande

………………………………………………………………..
Lars-Göran Wiberg

Justerare

………………………………………………………………..
Lena Olsson

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdag

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

2007-05-24

Sid

2

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

Hässleholms kommun, Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesdag

2007-05-24

Datum då anlaget
sätts upp

2007-05-31

Datum då anslaget
tas ned

2007-06-22

Förvaringsplats
för protokollet

Barn- och utbildningskontoret

Underskrift

…………………………………………………….

Ingela Svensson
______________________________________________________________________

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdag

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

2007-05-24

Sid

3

§ 81

Om- och tillbyggnad av Västerskolan – Information
Dnr 2006.217 291

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden tar del av informationen.
Ärendet
Mats Olsson från kommunledningskontorets lokalförsörjningsenhet
informerar om byggnadsplanerna för om- och tillbyggnad av
Västerskolan inklusive Silviaskolans verksamheter.
Rektor för Västerskolan, Kenneth Johansson och rektor för Silviaskolan Karin Johnsson pekar på de olika förslagens för- och nackdelar.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdag
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2007-05-24

§ 82

Komplettering av föredragningslistan
Beslut
Föredragningslistan kompletteras med följande ärende:
- Utredning av integrationsinsatser

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sid

4

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdag
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Sid

2007-05-24
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§ 83

Skolorganisationen i Hörja och Röke (Tyringe rektorsområde)
Dnr 2007.249 610

Beslut
En enig barn- och utbildningsnämnd instämmer i skolledningens och
föräldrarnas bedömning av skolsituationen i Hörja, vilken redovisas i
skrivelse 2007-05-22, och föreslår kommunfullmäktige besluta:
-

Elever från Hörja i förskoleklass och år 1-5 får från och med höstterminen 2007 sin undervisning i Röke skola.

-

Förskola och skolbarnsomsorg skall erbjudas både i Hörja och Röke.

-

I Hörja skola skall inrymmas förskola och skolbarnsomsorg.

-

Nödvändiga medel för renovering och eventuell ombyggnad skall
beaktas i lokalförsörjningsplanen.

Beslutet innebär att skolbyggnaden i Hörja skall bevaras och innehålla
fortsatt verksamhet som kan utökas om elevunderlaget förändras.
Ärendet
Elevutvecklingen i Hörja och Röke:
Läsåret 2007/2008 har Hörja skola 31 elever fördelade på 6 årskurser,
motsvarande siffra för Röke är 35. Läsåret 2012/2013 är motsvarande
siffror för Hörja 26 och Röke 27. Tillförseln av elever till förskoleklassen
(6-åringar) uppvisar, med undantag för enstaka år, ingen ökning under
perioden 2007/2008 – 2012/2013. Det finns uppenbarligen en stor risk
att båda skolornas elevunderlag hamnar på så låga nivåer att
verksamheten inte kan upprätthållas. Fullständig statistik redovisas i
särskild skrivelse daterad 2007-05-22.
Ärendets handläggning inom Tyringe rektorsområde:
Representanter för föräldraföreningarna i Hörja och Röke har under våren
tillsammans med skolledningen diskuterat förutsättningarna för en bra
skolverksamhet. Stor enighet rådde om att elevantalet i årskurserna är
för lågt. Något som innebär för små möjligheter till kontakt och relationer
till jämnåriga kamrater, för liten stimulans i inlärningssituationen och
begränsade möjligheter att träna samarbetsförmåga och utveckla social
kompetens.
Vid möte den 9 maj 2007 med berörda föräldrar diskuterades
skolledningens och föräldraföreningarnas förslag till en förändrad
skolorganisation. Resultatet redovisas i skrivelse 2007-05-22.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdag
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Sid

2007-05-24

Handlingar i ärendet
Skrivelse 2007-05-22.
Samverkan
De fackliga organisationerna har framfört att man inte har något att
erinra mot förslaget.
Ärendets tidigare behandling
Arbetsutskottet 2007-05-22, § 82 där man föreslog att
Barn- och utbildningsnämnden instämmer i skolledningens och
föräldrarnas bedömning av skolsituationen i Hörja, vilken redovisas i
skrivelse 2007-05-22, och föreslår kommunfullmäktige besluta:
-

Elever från Hörja i förskoleklass och år 1-5 får från och med höstterminen 2007 sin undervisning i Röke skola.

-

Förskola och skolbarnsomsorg skall erbjudas både i Hörja och Röke.

-

I Hörja skola skall inrymmas förskola och skolbarnsomsorg.

-

Nödvändiga medel för renovering och eventuell ombyggnad skall
beaktas i lokalförsörjningsplanen.

Beslutet innebär att skolbyggnaden i Hörja skall bevaras och innehålla
fortsatt verksamhet som kan utökas om elevunderlaget förändras.
Beslutsgång
Yrkanden
Willy Ohlsson (s) med instämmande av Johan Berglund (m) och
Lena Olsson (c) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdag
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Sid

2007-05-24

§ 84

Budgetuppföljning avseende tiden 2007-01-01—04-30
Dnr 2007.105 042

Beslut
Förvaltningens 2007-05-09 framtagna uppföljningsrapport godkänns
och överlämnas till kommunstyrelsen.
Ärendet
Förvaltningen har 2007-05-09 med riktpunkt den 30 april 2007
upprättat en ekonomisk uppföljningsrapport med prognos till årets
slut.
Sammantaget visar helårsprognosen för 2007 ett underskott på
694 000 kronor.
Handlingar i ärendet
Uppföljningsrapport daterad 2007-05-09.
Ärendets tidigare behandling
Arbetsutskottet 2007-05-10, § 65 där man föreslog att förvaltningens
2007-05-09 framtagna uppföljningsrapport godkänns och överlämnas
till kommunstyrelsen.

Justerare

Utdragsbestyrkande

7

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdag
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2007-05-24

§ 85

Utredning av integrationsinsatser
Dnr 2007.265 610

Beslut
Förvaltningen skall
-

Med tillgänglig betygsstatistik redovisa kunskapsutvecklingen
för elever med utländsk bakgrund enligt Skolverkets definition.

-

Redovisa vilka insatser som görs för att stödja integrationen.

Ärendet
Ordföranden föreslår att förvaltningen skall
-

Med tillgänglig betygsstatistik redovisa kunskapsutvecklingen
för elever med utländsk bakgrund enligt Skolverkets definition.

-

Redovisa vilka insatser som görs för att stödja integrationen.

Ajournering
Sammanträdet ajourneras klockan 10:30-10:50.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sid

8

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdag
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Sid
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§ 86

Ändring och komplettering av delegationsplanen –
Förskoleklass och grundskola
Dnr 2007.238 002

Beslut
Föreslagen revidering av delegationsplanen fastställs.
Ärendet
I nuvarande delegationsplan föreslås att komplettering och ändring
görs under skollagen, rubrikerna förskoleklass och grundskola avseende
2b paragraf 3 och 4 paragraf 6.
Ändringen innebär att skolstyrelsens beslut från 1994-03-30, paragraf
46 upphävs.
Handlingar i ärendet
Reviderad delegationsplan.
Ärendets tidigare behandling
Arbetsutskottet 2007-05-10, § 73 där man föreslog att föreslagen
revidering av delegationsplanen fastställs.
Beslutsgång
Yrkanden
Kristina Lind (kd) med instämmande av Lena Axelsson (s) och
Willy Ohlsson (s) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
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Sammanträdesdag

Sid

2007-05-24
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§ 87

Tillämpningsföreskrifter för barnomsorgstaxan –
Revidering
Dnr 2007.239 710

Beslut
Föreslagna ändringar i tillämpningsföreskrifterna för barnomsorgstaxan fastställs och skall träda i kraft den 1 augusti 2007.
Ärendet
Förslag till revidering av nuvarande tillämpningsföreskrifter för
barnomsorgstaxan har tagits fram.
Förslaget innebär i huvudsak följande:
Allmän förskola erbjuds 15 timmar per vecka. De barn till
föräldralediga och arbetslösa som inte omfattas av allmän förskola
kan mot avgift erhålla plats 15 timmar per vecka. Tiden fördelas på
minst tre dagar per vecka men bestäms i övrigt av förskolan/
familjedaghemmet i samråd med föräldern. Vid oenighet beslutar
rektor. Barnets vistelsetid i förskolan skall så långt som möjligt
präglas av kontinuitet.
Verksamheten har under tre dagar istället för som tidigare två dagar
möjlighet att varje läsår stänga för kompetensutveckling eller planering
för personalen.
Därutöver föreslås vissa smärre redaktionella ändringar.
Ärendets tidigare behandling
Arbetsutskottet 2007-05-10, § 74 där man föreslog att förslagna
ändringar i tillämpningsföreskrifterna för barnomsorgstaxan fastställs.
Barn- och utbildningsnämnden enas vid dagens sammanträde om att
göra ett förtydligande av texten vad avser barn till föräldralediga och
arbetslösa. Ändringen är gjord i texten ovan.
Beslutsgång
Yrkanden
Kristina Lind (kd) med instämmande av Willy Ohlsson (s) yrkar
bifall till arbetsutskottets förslag med det förtydligande av texten
man vid dagens sammanträde enades om.
Justerare

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
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Sammanträdesdag

Sid

2007-05-24
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§ 88

Samverkansavtal avseende gymnasieutbildningar
i Skåne Nordost – Hässleholms kommuns programutbud
läsåret 2008-2009
Dnr 2007.241 612

Beslut
De gymnasieutbildningar som redovisas i skrivelse 2007-04-25
fastställs att ingå i samverkansavtalet (Bilaga 1) med Skåne Nordost
från och med läsåret 2008-2009.
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 2008-2009 (Bilaga 1 till avtalet) skall fastställas.
Beslutsunderlag
Förslag 2007-04-25 till vilket programutbud från Hässleholms kommun
som skall ingå i samverkansavtalet avseende gymnasieutbildning i
Skåne Nordost från och med läsåret 2008-2009.
Ärendets tidigare behandling
Arbetsutskottet 2007-05-10, § 78 där man föreslog att de
gymnasieutbildningar som redovisas i skrivelse 2007-04-25 fastställs
att ingå i samverkansavtalet (Bilaga 1) med Skåne Nordost från och
med läsåret 2008-2009.
Beslutsgång
Yrkande
Willy Ohlsson (s) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
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Sammanträdesdag

Sid
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§ 89

Intagning till gymnasiesärskolans program läsåret
2007-2008
Dnr 2007.242 612

Beslut
Den preliminära intagningen till gymnasiesärskolans program läsåret
2007-2008 godkänns.
Ärendet
Preliminärt har följande intagning till gymnasiesärskolans program
inför läsåret 2007-2008 gjorts:

Basår
Yrkesträning
Autismgrupp
Verksamhetsträning
Totalt

Läsåret
2006-2007

Läsåret
2007-2008

Totalt

Totalt

Från

antal elever Hlm

Från

antal elever

Hlm

28
6
6
2
42

36
7
5
3
51

14
3
4
3

6
2
4
1

24 av dessa elever kommer från Hässleholms kommun och resterande
27 från andra kommuner. Siffrorna är preliminära eftersom en del av
eleverna ännu inte givit något definitivt besked p.g.a. att man även sökt
till andra skolor.
Ärendets tidigare behandling
Arbetsutskottet 2007-05-10, § 79 där man föreslog att den preliminära
intagningen till gymnasiesärskolans program läsåret 2007-2008
godkänns.
Beslutsgång
Yrkande
Willy Ohlsson (s) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
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Sammanträdesdag

Sid

2007-05-24
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§ 90

Ansökan om tillstånd för utökat antal platser –
Svenska kyrkan Hästveda - Farstorp
Dnr 2007.187 718

Beslut
Svenska kyrkan Hästveda – Farstorp beviljas tillstånd för utökning
med 2 platser (från 30 till 32) vid förskolan Änglabus.
Ärendet
Svenska kyrkan Hästveda – Farstorp har tillstånd att bedriva
förskolan Änglabus med 30 förskoleplatser. Efter ansökan
utökades tillståndet med 2 platser under våren 2007.
I skrivelse den 16 april 2007 framförs att man idag har många
barn som står i kö till en plats och ansöker om att dessa två
platser permanentas så att nuvarande tillstånd utökas från 30
till 32 förskoleplatser.
Förskolan har byggts ut med ny tambur och toalett hösten 2006
och man bedömer att det utökade utrymmet gör det möjligt att ta
emot fler barn med bibehållen kvalitet.
Handlingar i ärendet
Svenska kyrkans Hästveda – Farstorp ansökan den 16 april 2007.
Ärendets tidigare behandling
Arbetsutskottet 2007-05-10, § 75 där man föreslog att Svenska kyrkan
Hästveda – Farstorp beviljas tillstånd för utökning med 2 platser
(från 30 till 32) vid förskolan Änglabus.
Beslutsgång
Yrkanden
Kristina Lind (kd) med instämmande av Lena Axelsson (s) yrkar bifall
till arbetsutskottets förslag.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
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Sammanträdesdag

Sid

2007-05-24
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§ 91

Motion angående utökat antal barnsomsorgsplatser i
Stoby – Yttrande Dnr 2007.240 101
Dnr 2007.149 710

Beslut
Föreslaget yttrande 2007-05-03 antas som yttrande över motionen,
vilket innebär att barn- och utbildningsnämnden anser att motionens
önskemål redan är uppfyllt då ärendet är under utredning hos
lokalförsörjningsenheten med målsättningen att en ny avdelning i Stoby
skall tas i bruk under sommaren 2008.
Ärendet
Kommunstyrelsen har 2007-03-28 för barn- och utbildningsnämndens
yttrande remitterat en från socialdemokraterna i Hässleholms kommun
genom Andreas Dahlberg och Willy Ohlsson till kommunfullmäktige
ställd motion med följande förslag:
Hässleholms kommun tillskapar ca 30 stycken nya barnomsorgsplatser
i Stoby för att tillgodose behovet.
Handlingar i ärendet
Motion daterad 2007-03-04.
Yttrande daterat 2007-05-03.
Ärendets tidigare behandling
Arbetsutskottet 2007-05-10, § 76 där man föreslog att föreslaget
yttrande 2007-05-03 antas som yttrande över motionen, vilket innebär
att barn- och utbildningsnämnden anser att motionens önskemål redan
är uppfyllt då ärendet är under utredning hos lokalförsörjningsenheten
med målsättningen att en ny avdelning i Stoby skall tas i bruk under
sommaren 2008.
Beslutsgång
Yrkande
Kristina Lind (kd) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
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Sammanträdesdag

Sid

2007-05-24
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§ 92

Ändring av lokala inriktningar på Teknik- och
Hantverksprogrammen till profiler
Dnr 2007.240 612

Beslut
Lokala inriktningar på Teknikprogrammet och Hantverksprogrammet
ändras till profiler från läsåret 2008-2009, innebärande att tidigare
beslut om lokala inriktningar på dessa program upphör att gälla
från läsåret 2008-2009.
Ärendet
För att möjliggöra mottagande av elever enligt kommande beslut
om frisök (andrahandsmottagning) behöver de lokala inriktningarna
på Teknik- och Hantverksprogrammen ändras till profiler.
Ärendets tidigare behandling
Arbetsutskottet 2007-05-10, § 77 där man föreslog att Lokala
inriktningar på Teknikprogrammet och Hantverksprogrammet
ändras till profiler från läsåret 2008-2009, innebärande att tidigare
beslut om lokala inriktningar på dessa program upphör att gälla
från läsåret 2008-2009.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
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Sammanträdesdag

Sid

2007-05-24
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§ 93

Kvalitetsredovisning 2006
Dnr 2007.266 600

Beslut
Förvaltningens framtagna kvalitetsredovisning för 2006 antas som
barn- och utbildningsnämndens kvalitetsredovisning för 2006
Ärendet
Alla kommuner ska årligen upprätta skriftliga kvalitetsredovisningar.
De ska bygga på skolornas och övriga verksamheters kvalitetsredovisningar och innehålla en bedömning av i vilken mån som de
nationella målen har uppnåtts samt en redogörelse för vilka åtgärder
som kommunen avser att vidta för att nå ökad måluppfyllelse.
(Förordning om kvalitetsredovisning inom skolväsendet
SFS 1997:702, SFS 2001:649 och 2005:609 samt Skolverkets
Allmänna råd om kvalitetsredovisning inom skolväsendet 1999).
Kommunfullmäktige antog i maj 2001 en ny skolplan för Hässleholms
kommun. Den beskriver hur olika verksamheter och skolformer skall
utvecklas ur ett lokalt perspektiv. I skolplanen finns ett avsnitt om
kvalitetsutveckling, uppföljning och utvärdering.
Förvaltningen har tagit fram förslag till kvalitetsredovisning för 2006.
Innehållet är i första hand hämtat från de kvalitetsredovisningar som
grundskolornas område 1-9, Silviaskolan, Musik & Kulturskolan,
särskolan och gymnasieskolorna har upprättat för 2006 utifrån av
centrala förvaltningen lämnade riktlinjer.
Beslutsunderlag
Förvaltningens framtagna kvalitetsredovisning för Hässleholms
kommuns skolor 2006.
Förvaltningens förslag
Förvaltningens framtagna kvalitetsredovisning för 2006 antas som
barn- och utbildningsnämndens kvalitetsredovisning för 2006.
Beslutsgång
Yrkande
Willy Ohlsson (s) yrkar bifall till förvaltningens förslag.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
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Sammanträdesdag

Sid

2007-05-24
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§ 94

Handikappdag anordnad av Handikapprådet i
Hässleholms kommun – Deltagande
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att anmäla Karin Nilsson
och Lena N Andersson till handikappdagen.
Ärendet
Handikapprådet i Hässleholms kommun har inbjudit till Handikappdag
torsdagen den 24 maj 2007, klockan 13:00 – 16:00.
Plats:

Vita Salongen i Hässleholms Kulturhus

Barn- och utbildningsnämnden beslöt 2007-04-26, § 78 att till
Handikappdagen anmäla Johan Berglund och Lena Axelsson. Båda
har därefter meddelat att man inte kan delta p.g.a. förhinder.
Beslutsunderlag
Handikapprådets i Hässleholms kommun inbjudan till Handikappdag.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 95

Beslut enligt delegation
Beslut
Redovisningen av delegationsbeslut som förtecknats i protokoll
2007-05-24 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, rektor
Eva Andersson, rektor
Gull-Britt Persson-Binnergård, rektor
Berit Isberg, rektor
Karin Johnsson, rektor
Uno Nilsson, rektor
Jan-Olof Olofsson, rektor
Barbro Segerström, rektor
Eva-Carin Andersson, rektor
Eva Hörberg, vik resurspedagog
Arbetsutskottets protokoll

Justerare
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24-30
62-81
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§ 96

Rapporter
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden tar del av rapporterna.
Ärendet
1 Uppföljning av skolverkets beslut efter inspektion i Hässleholms
kommun. Skolverkets beslut 2007-04-19.
Dnr 2005.392 600

Justerare

2

Barn och elevombudets beslut 2007-03-30 avseende anmälan
enligt lagen om förbud mot diskriminering och annan kränkande
behandling av barn och elever.
Dnr 2006.370 606

3

Barn och elevombudets beslut 2007-05-02 avseende anmälan
enligt lagen om förbud mot diskriminering och annan kränkande
behandling av barn och elever.
Dnr 2006.398 606

4

Skolverkets beslut angående rätten till utbildning för grundskoleelev vid Vannarödsskolan i Hässleholms kommun.
Dnr 2006.398 606

5

Skolverkets beslut angående skolsituationen för grundskoleelever
i Hässleholms kommun.
Dnr 2006.438 611

6

Ljud och Bildskolan LBS AB:s ansökan hos Skolverket om
statlig tillsyn och rätt till bidrag till en fristående gymnasieskolan
i Kristianstads kommun.
Dnr 2007.172 612

7

Liber Hermods AB:s ansökan hos Skolverket om statlig tillsyn och
rätt till bidrag till en fristående gymnasieskola i Kristianstads
kommun.
Dnr 2007.202 612

8

Baggium AB:s ansökan till Skolverket om statlig tillsyn och rätt till
bidrag till en fristående gymnasieskola i Osby kommun.
Dnr 2007.206 612

Utdragsbestyrkande
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Baggium AB:s ansökan till Skolverket om statlig tillsyn och rätt
till bidrag till en fristående gymnasieskola i Kristianstads kommun.
Dnr 2007.215 612

10 UVS Gymnasiums ansökan till Skolverket om statlig tillsyn och rätt
till bidrag till en fristående gymnasieskola i Kristianstad.
Dnr 2007.216 612
11 Pysslingen Förskolor och Skolor AB:s ansökan till Skolverket om
godkännande av och rätt till bidrag för en fristående förskoleklass
vid redan godkänd fristående grundskola i Hässleholms kommun.
Dnr 2007.211 611

Justerare
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§ 97

Information
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden tar del av informationen.
Ärendet
1 Revisorernas revisionsberättelse för år 2006 ställd till
kommunfullmäktige.

Justerare
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