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SAMM.ANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2021-01 -28 

Hässleholms 
kommun 

Bam- och utbildningsnämnden 

Innehållsförteckning 

Ansökan frän Bridgers Akademi om att starta pedagogisk omsorg i § 1 
Sösdala. 

Intern kontrollplan 2021 samt risk- och vasentlighetsanalys § 2 

Anvisningar om ansökan om godkännande och rätt till bidrag för § 3 
fristående förskola, fristående fritidshem och fristående pedagogisk 
omsorg 

Ansökan om att fullgöra skolplikten på annat sätt § 4 

Deltagande i Skolriksdag 26-27 april 2021 § 5 

Elever med hög frånvaro - återredovisning av nämndsärenden för § 6 
perioden 2020-10-01 - 2020-12-31 

Anmälan om omfattande frånvaro § 7 

Redovisn ing av anmälda ärenden gällande kränkande behandling § 8 
och/eller diskriminering för perioden 2020-12-13 -2021 -01 -19 

Beslut enligt delegation § 9 

Beslut enligt delegation som skickats t ill Skolinspektionen eller annan § 1 O 
myndighet 

För kännedom § 11 

Förvaltningschefen informerar § 12 

Ändring av lärotider i Hässleholms tekniska skola vårterminen 2021 § 13 

Barn- och utbildningsnämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOIL 

Sammanträdesdatum 
2021-01 -28 

Hässleholms 
kommun 

Bam- och utbilåningsnämnden 

§1 

Ansökan från Bridgers Akademi om att starta 
pedagogisk omsorg i Sösdala. 
Dnr: BUF 2020/969 

Beslut 

Ansökan från Bridgers Akademi AB, aktiebolag, organisationsnummer 559277-
4425, om att bedriva pedagogisk omsorg for upp till 25 barn, godkänns och 
föreningen får därmed rätt till bidrag &ån den 1 mars 2021, under förutsättning att 
för verksamheten adekvata försäkringar kan redovisas innan 1 mars 2021. 

I underlaget, som beslutet fattas utifrån, har bilaga 33 anonym anmälan tagits bort. 

Yrkande 

Jens Lindholm (SD), med instämmande av Erik Berg (M) och Stefan Svensson 
(I<D), yrkar att ärendet ska bifallas enligt tjänstemannaförslaget. 

Joachim Fors (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag 

Omröstning 

Ordförande ställer förslagen emot varandra och finner att tjänstemannaförslaget till 
beslut bifallet. 

Votering begärs. 

Följande voteringsproposition godkänns: Den som vill bifalla arbetsutskottets 
förslag röstar ja. Den som vill bifalla Jens Lindholms förslag röstar nej. 

3 ja-röster och 8 nej-röster lämnas. 

F öljande röstar ja: 

Joachim Fors (S), Monica Ero (S) och Johan Lind.man (S). 

Barn- och utbildningsnämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2021-01-28 

Hässleholms 
kommun 

Bam- och utbildningsnämnden 

Följande röstar nej: 
Jens Lindholm (SO), Erik Berg (M), Stefan Svensson (KD), Gustaf K.arlström (C) 
Hanna Sjöstrand (SD), D aniel Talmid (SD), Lars K.lees (SD) och Stefan Larsson 
(M). 

Ordförande finner att barn- och utbildningsnämnden har bifallit Jens Lind.halms 
förslag. 

Beskrivning av ärendet 

Ansökan från huvudmannen Johan Bridger om godkännande och rätt till bidrag för 
pedagogisk omsorg har inkommit till Hässleholms kommun den 24 april 2020. 
Ansökan har reviderats av sökanden den 24 augusti 2020. Kompletteringar till 
ansökan har begärts in den 15 september, 16 oktober, 21 oktober och den 14 
d~cember 2020. Kompletteringar har inkommit den 30 september, 16 november, 1 
december och 15 december 2020. 

Då ansökan och den utredning, med begärda kompletteringar, som barn- och 
utbildningsförvaltningen gjort inte visar annat än att företaget bedöms kunna 
uppfylla kraven enligt lagar och förordningar, det inte går att påvisa betydande 
negativa konsekvenser för Hässleholms kommun att erbjuda verksamhet i förskola 
eller pedagogisk omsorg och då det inte går att påvisa att verksamheten inte kan 
bedrivas långsiktigt föreslås att ansökan ska godkännas och att Bridgers Akademi 
AB därmed ges rätt till bidrag från och med 1 mars 2021, under förutsättning att för 
verksamheten adekvata försäkringar kan redovisas innan 1 mars 2021. 

Ärendets tidigare behandling 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutade 2021 -01 -14, § 3, följande: 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott föreslår barn- och 
utbildningsnämnden besluta följande: 

Barn- och utbildningsnämnden avslår ärendet. 

Stefan Larsson (M) reserverar sig mot beslutet. 

Joachim Fors (S), med instämmande av Jens Lind.halm (SD), yrkar avslag till 
ärendet. 

Barn- och utbildningsnämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 
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Hässleholms 
kommun 

Bam- och utbildningsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOIL 

Sammanträdesdatum 
2021 -01 -28 

Ordförande ställer liggande förslag mot Joachim Fors yrkande och finner att barn
och utbildningsnämndens arbetsutskott bifallit Joachim Fors förslag. 

Sänt till: 
Bridgers Akademi 

Barn- och utbildningsnämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2021-01-28 

Hässleholms 
kommun 

Bam- och utbildningsnämnden 

§2 

Intern kontrollplan 2021 samt risk- och 
väse ntl ighetsa na lys 
Dnr: BUF 2020/2694 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna risk- och 
väsentlighetsanalys samt plan för intern kontroll 2021 . 

Beskrivning av ärendet 

En risk och väsentlighetsansalys ska göras över de huvudsakliga arbetsmomenten 
som finns under respektive nämnds ansvar. Analysen ska årligen uppdateras och 
ligga till grund för vilka moment som tas med i den interna kontrollplanen. En 
motivering ska finnas med i analysen till varför de olika arbetsmomenten lyfts in i 
den interna kontrollplanen. 

Ärendets tidigare behandling 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutade 2021-01-14, § 2, följande: 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott föreslår barn- och 
utbilchungsnämnden besluta följande: 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna risk- och 
väsentlighetsanalys samt plan för intern kontroll 2021. 

Sänt till: 
Kommunledningskontoret 

Barn- och utbildningsnämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2021-01-28 

Hässleholms 
kommun 

Barn- och utbildningsnämnden 

§3 

Anvisningar om ansökan om godkännande och rätt till 
bidrag för fristående förskola, fristående fritidshem 
och fristående pedagogisk omsorg 
Dnr: BUF 2020/2514 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar följande: 

Anvisningar om ansökan om godkännande och rätt till bidrag för fristående 
förskola, fristående fritidshem och fristående pedagogisk omsorg antas och ersätter 
tidigare riktlinjer (2015-09-17, § 177). 

Beskrivning av ärendet 

Ärendet gäller ett förslag till nya "Anvisningar om ansökan om godkännande och 
rätt till bidrag för fristående förskola, fristående fritidshem och fristående 
pedagogisk omsorg". 

Riksdagen beslutade den 17 juni 2018 att införa nya krav i skollagen för att bedriva 
enskild verksamhet. Den nya kraven i skollagen innebär att en ägar- och 
ledningsprövning ska göras för fristående förskola och fristående fritidshem. Lagen 
trädde kraft den 1 januari 2019. 

Då ny lagstiftning innebär en större förändring gentemot förordas att nya 
anvisningar ersätter de gamla anvisningarna. 

I detta förslag till nya anvisningar har den nya lagstiftningen infogats samt smärre 
redaktionella ändringar gjorts i syfte att förtydliga krav och förutsättningar för den 
sökande. 

Ärendets tidigare behandling 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutade 2021-01-14, § 4, följande: 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott föreslår barn- och 
utbildningsoämndeo besluta följande: 
Anvisningar om ansökan om godkännande och rätt till bidrag för fristående 

Barn- och utbildningsnämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 
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Hässleholms 
kommun 

Barn- och utbildningsnamnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2021-01-28 

förskola, fristående fritidshem och fristående pedagogisk omsorg antas och ersätter 
tidigare riktlinjer (2015-09-17, § 177) . 

Barn- och utbildningsnämnden 

Justering Utdraget bestyr1<es 
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SAM.i\i1ANTRÄDESPROTOK0li 

Sammanträdesdatum 
2021-01 -28 

Hässleholms 
kommun 

Barn- och utbildningsnämnden 

§4 

Ansökan om att fullgöra skolplikten på annat sätt 
Dnr: BUF 2020/1651 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden föreslås besluta följande: 

Medgivande ges för eleven , att fullgöra 
skolplikten på annat sätt under perioden 2021-01-01-2021-06-30, enligt 
bestämmelserna i 24 kap. 23§ skollagen, genom att hon dels fortsätter gå i den 
tvåspråkiga skolan (franska/ engelska), Living School, som följer den franska 
läroplanen, som hon gått i under höstterminen 2020 och dels genom att hon 
undervisas av vårdnadshavarna med stöd av svenska läromedel samt utifrån den 
svenska läroplanen. 

Beskrivning av ärendet 

Enligt skollagen, 24 kap. 23§, kan en elev medges att fullgöra skolplikten på annat 
sätt än det som anges i skollagen. För att medgivande ska lämnas ska följande 
förutsättningar uppfyllas: 

Medgivande ska lämnas om 

1. Verksamheten framstår som ett fullgott alternativ till den utbildning som annars 
står barnet till buds enligt föreskrifter i denna lag, 

2. Behovet av insyn i verksamheten kan tillgodoses, och 

3. Det finns synnerliga skäl. 

Medgivande kan enligt 24 kap. 24 och 25§§ lämnas för ett år i sänder av 
hemkommunen. Under dess giltighetstid ska det prövas hur verksamheten utfaller. 
Medgivandet ska återkallas, om det kan antas att förutsättningarna enligt 23 § inte 
längre finns. Ett beslut om återkallelse av ett medgivande gäller omedelbart, om inte 
annat beslutas. 

Vårdnadshavare för eleven , begärde i en 
ansökan som inkom den 1 september 2020 att deras dotter skulle få fullgöra 
skolplikten på annat sätt under perioden 2020-09-01-2020-12-31. 

Barn- och utbildningsnämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 
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SA1vCMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2021-01-28 

Hässleholms 
kommun 

Barn- och utbildningsn/imnden 

Skälet till begäran hösten 2020 var att familjen hade pendlat fram och tillbaka 
mellan Sverige och Paris sedan ett tag, att dottern gick under läsåret 2019 /2020 i 
Svenska Skolan i Paris och vid tidpunkten för ansökan hösten 2020 ville 
vårdnadshavarna att dottern skulle börja på en fransk/ engelsk skola i Paris och om 
detta fungerade för familjen så hade de för avsikt att flytta till Paris för ett par år. 
Vårdnadshavarna hade för avsikt att göra en utvärdering av situationen i december 
2020 för att sedan bestämma sig. Eleven skulle enligt ansökan gå i en tvåspråkig 
(franska/ engelska) fransk skola som följer den franska läroplanen. Av ansökan 
framgick vidare att vårdnadshavarna hade som målsättning att eleven även får den 
kunskap som krävs enligt svensk läroplan under perioden. Detta skulle ske genom 
att hon undervisas i hemmet av vårdnadshavarna med stöd av svenska lä10medel. 

Bifogat ansökan fanns ett intyg, daterat den 27 augusti 2020, från Living school, 
P aris, om att , är registrerad som elev på skolan 
för 1isåret 2020/2021. Vi are fa s ifog t ansökan ett intyg av rektorn för Svenska 
Skolan i Paris om att har den nivå som förväntas för att 
klara CE1 (utbildningsnivå i franska skolan) läsåret 2020/2021 samt att hon har ett 
utvärderingsdokument för läsåret 2019 /2020. 

Den 20 januari 2021 inkom en ansökan från vårdnadshavarna om att 
ska få fullgöra sin skolplikt på annat sätt även under vårterminen 2021 . Skälet till 
detta är att familjen helst vill undvika att folkbokföra sig i Frankrike fram tills det att 
situationen med Covid-19 och vaccinering med mera blir klarare. I ansökan 
redovisar de att det går bra för i skolan samt att de undervisar henne i 
svenska. Till ansökan finns ett bifogat studieintyg från skolan om 
srudieframgångar såhär långt. 

Mot bakgrund av ovanstående föreslås barn- och utbildningsnämnden bevilja 
ansökan om att eleven , får medgivande att 
fullgöra skolplikten på annat sätt under perioden 2021-01-01-2021-06-30. 

Sänt till: 
Vårdnadshavare 

Barn- och utbildningsnämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 

ZL 

11 (25) 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2021-01-28 

Hässl holms 
kommun 

Barn- och utbildningsnämnden 

§5 

Deltagande i Skolriksdag 26-27 april 2021 
Dnr: BUF 2021/141 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att ledamöter och ersättare har rätt att delta 
i den digitala Skolriksdagen 26-27 april 2021. 

Arvode utgår enligt reglemente. 

Beskrivning av ärendet 

SKR bjuder in till digital Skolriksdag den 26-27 april 2021 . Vi går nu mot slutet av 
ett turbulent år som påverkat förutsättningarna för hela samhälJet, även för förskola, 
skola och vuxenutbildning. Mer än någonsin finns behov av att samlas och 
tillsammans diskutera angelägna frågor. Konsekvenserna av pandemin kommer att 
ha en självklar plats i programmet, liksom om.råden som styrning och ledning, 
likvärdighet och kvalitet. D u kommer att kunna ta del av ny kunskap, spännande 
samtal och lärande exempel från förskola till vuxenutbildning. 

Skolriksdagen är mötesplatsen för skolans ledare. SKR arrangerar konferensen 
vartannat år sedan 1989. Programmet består både av gemensamt program med 
föreläsningar och parallella seminarier. Precis som tidigare år är programmet delat 
under konferensens andra eftermiddag. För förtroendevalda arrangeras 
partigruppsmöten och för tjänstepersoner erbjuds seminarier. Skolriksdagen 
kommer att hållas öppen i två veckor efter konferensen. På så sätt kommer du som 
deltagare ha möjlighet att ta del av alla seminarier. 

Barn- och utbildningsnämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2021-01-28 

Hässleholms 
kommun 

Barn- och utbildnlngsnämnden 

§6 

Elever med hög frånvaro - återredovisning av 
nämndsärenden för perioden 2020-10-01 - 2020-12-31 
Dnr: BUF 2020/965 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden tar del av redovisningen och lägger den till 
handlingarna. 

Beskrivning av ärendet 

I enlighet med Skollagen 7 kap 19 a§ rapporterade rektorer 27 elever med hög 
frånvaro till nämnden under perioden 2020-10-01 - 2020-12-30. 

I syfte att ta reda på vad som har hänt i dessa ärenden sedan anmälan skedde har 
rektor eller den rektor utsett som kontaktperson kontaktats. 

Barn- och utbildningsnämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 
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SAMtvf.ANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2021 -01-28 

Hässleholms 
kommun 

Bam- och ulbildningsnämnden 

§7 

Anmälan om omfattande frånvaro 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden tar del av anmälningarna och lägger dem till 
hanclli.ngarna. 

Beskrivning av ärendet 

Enligt skollagen 7 kap. 20 § har vårdnadshavaren ansvar för att se till att ett 
skolpliktigt barn fullgör sin skolplikt. Enligt skollagen 7 kap. 23 § får 
hemkommunen förelägga elevens vårdnadshavare att fullgöra sina skyldigheter om 
inte elev fullgör sin skolgång och detta beror på att elevens vårdnadshavare inte har 
gjort vad den.ne är skyldig att göra för att så ska ske. 

Ett föreläggande får förenas med vite. Ett förläggande gäller omedelbart om inte 
annat beslutas. 

Följande rektorer har anmält elev med stor frånvaro: 

Bjämums skola F-9 

Biträdande rektor Rose-Marie Wannong har anmält att en elev inom hennes 
rektorsområde har stor frånvaro. 
Dnr: BUF 2020/2631 
Biträdande rektor Rose-Marie Wannong har anmält att en elev inom hennes 
rektorsområde har stor frånvaro. 
Dnr: BUF 2020/2632 

H ästved a skola 

Rektor Kristina Liljeström har anmält att en elev inom hennes rektorsområde har 
stor frånvaro. 
Dnr: BUF 2020/2685 
Rektor Kristina Liljeström har anmält att en elev inom hennes rektorsområde har 
stor frånvaro. 
Dnr: BUF 2020/2686 

Barn- och utbildningsnämnden 

Justering 

/ 
Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2021-01-28 

Hässleholms 
kommun 

Bam- och utbildningsnämnden 

Rektor Kristina Liljeström har anmält att en elev inom hennes rektorsområde har 
stor frånvaro. 
Dnr: BUF 2020 /2687 
Rektor Kristina Liljeström har anmält att en elev inom hennes rektorsområde har 
stor frånvaro. 
D nr: BUF 2020/2688 
Rektor Kristina Liljeström har anmält att en elev inom hennes rektorsområde har 
stor frånvaro. 
Dnr: BUF 2020/2689 

Mala skola 

Rektor Susanne Sandqvist har anmält att en elev inom hennes rektorsområde har 
stor frånvaro. 
Dnr: BUF 2020/1097 
Rektor Susanne Sandqvist har anmält att en elev inom hennes rektorsområde har 
stor frånvaro. 
D nr: BUF 2020/1098 

Silviaskolan 

Rektor Christian Örn har anmält att en elev inom hans rektorsområde har stor 
frånvaro. 
Dnr: BUF 2020/2642 

Söderparkskolan F-3 

Rektor Charlotte Graham har anmält att en elev inom hennes rektorsområde har 
stor frånvaro. 
Dnr: BUF 2020/2699 

Barn- och utbildningsnämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2021-01-28 

Hässleholms 
kommun 

Bam- och utbildningsnämnden 

§8 

Redovisning av anmälda ärenden gällande kränkande 
behandling och/eller diskriminering för perioden 
2020-12-13 -2021-01-19 
Dnr: BUF 2021/146 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden tar del av anmälningarna och lägger dem till 
handlingarna. 

Beskrivning av ärendet 

Under perioden 2020-12-08 - 2021-01 -19 har 49 anmälningar kommit in till barn
och utbildningsnämnden enligt skollagen 6 kap. 10 § och disk.rimineringslagen 
(2088:567). 

Barn- och utbildningsnämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 
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Hässleholms 
kommun 

Barn- och utbildningsnämnden 

§9 

Beslut enligt delegation 
Dnr: BUF 2021/12 

Beslut 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2021--01-28 

Barn- och utbildningsnämnden tar del av anmälningarna och lägger dem till 
handlingarna. 

Beskrivning av ärendet 

Namn 
Rolf Bengtsson 
Christer Pettersson 
Anna Sjöd.in 
Jan-Olof Olofsson 
Stefan Nyhlen 
Britt Everlönn 
Annika Persson 
Per-Erik Holmen 
Göran R Olsson 
Birgitta Elmström 
PaulSzabo 

i 
162 - 221 
72- 75, 1 - 3 
104 - 113, 1 - 2 
73 - 78, 1 
9 - 11 
39 - 41 
10- 11 
3 
5-6 
4 - 11 
26 

Rektorer/ biträdande rektorer grundskolan 

Kristina Liljeström 
BR Erika Grahn 
Susanne Sandqvist 
BR Maria Hall 
Johan Johansson 
BR Jenny Nordqvist 
Agneta Nilsson 
BR Håkan Andersson 
Carola Krantz 
Rose-Marie Arvidsson 
Anders Johannesson 
Robert Liljeström 

Barn- och utbildningsnämnden 

Justering 

64 
7 - 9 
33 - 36 
15- 18 
40- 45 
14 - 16 
27 
30- 31 
51 - 53 
20 
21 - 27 
23- 30 
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Hässleholms 
kommun 

Barn- och utbildningsnämnden 

BR Anncie Bagge Catlson 
Camilla Zander 
Cristian Örn 
BR Lotta Kursdotter 
Anette .Adamsson 
Charlotte Graham 
BR Aeneas Moreaud 
BR Annica Bjerkebo 
Eva Almström 
BR Marlene Ekstrand 
BR Anders Johansson 
Jonas Abrahamsson 

Rektor/ förskola 

Helena Jonasson 
Marina Holmqvist 
Maria Larsson 
Lisbeth Nordin 
Angela Jonsson 
Ursula I Söderlund 
Anna Wallin 
Ingrid Wetterlund Szabo 
AsaAhlgren 
Petra Carlsson 
Lise-Lotte Kjellsdotter 
Monika Akesson 
Kerstin Bonin 
Sandra Jönsson 
Annette Johansson 
Barbaxa Rogowski 

SAMMANTRÄDESPROTOKOIL 

Samma nträdesdatum 
2021-01-28 

18 - 19 
17 
11 
16 - 17 
28 - 30 
9 
14 
20 - 24 
29 
23 - 27 
18 - 22 
14 - 23 

47 - 51, 1 - 2 
12 - 17 
31 
17 
23 - 24 
27 - 28 
30 - 31 
20 - 22 
51 - 61 
22 - 27 
41 - 46 
40 - 52 
26 - 29 
29- 32 
21 - 25 
29 - 31 

Rektorer/biträdande rektorer gymnasieskolan 

J an Zettergren 
TF Mikael Lennartsson 

Särskolan 

Bennic Söderblom 
Monica Sjören 

Barn- och utbildningsnämnden 

Justering 

16 
68-74 

1 - 5 
1 - 6 

Utdraget bestyrkes 
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Hässleholms 
kommun 

Barn- och utbildningsnämnden 

Maria Troedsson 

Barn- och utbildningsnämnden 

Justering 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2021-01-28 

1 - 11 

Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOll 

Sammanträdesdatum 
2021 -01 -28 

Hässleholms 
kommun 

Barn- och utbildningsnämnden 

§ 10 

Beslut enligt delegation som skickats till 
Skolinspektionen eller annan myndighet 

Beslut 

Redovisning av delegations beslut som förtecknas i protokoll 2021-01 -28, § 10 
godkänns och läggs till handlingarna. 

Beskrivning av ärendet 

Yttrande till Skolinspektionen eller annan myndighet, enligt delegation, redovisas 
enligt nedan: 

1. Barn- och elevombudets beslut 2020-12-16 Anmälan enligt 6 kap. Skollagen 
(2010:800) . 
Dnr BUF 2020/1864 

Barn- och utbildningsnämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 
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Hässleholms 
kommun 

Barn- och utbildningsnämnden 

§ 11 

För kännedom 

Beslut 

SAMM.ANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2021 -01-28 

Barn- och utbildn..ingsnämnden tar del av informationen och lägger den till 
handlingarna. 

Beskrivning av ärendet 

1. Skrivelse från Lunds kommun angående genomgripande utredning av Fritt 
sök till gymnasieskolan. 
Dnr BUF 2021/109 

2. Avstängning av elev i grundskolan 
Dru BUF 2020/2644 

3. Avstängning av elev i grundskolan 
Dnr BUF 2020/2645 

4. Avstängning av elev i grundskolan 
Dnr BUF 2020/2646 

Barn- och utbildningsnämnden 

Justering D Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2021-01-28 

Hässleholms 
kommun 

Barn- och utbildningsnämnden 

§12 

Förvaltningschefen informera 

Beslut 

Bam- och utbildningsnämnden tar del av informationen och lägger den till 
handlingarna. 

Beskrivning av ärendet 

Förvaltningschef Rolf Bengtsson informerar barn- och utbildningsnämnden om vad 
som är på gång i verksamheten. 

Barn- och utbildningsnämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 

rSl 
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SA.MMANTRÄDESPROTOKOll. 

Samrnanträdesdatum 
2021 -01 -28 

Hässleholms 
kommun 

Barn- och utbildningsnämnden 

§ 13 

Ändring av lärotider i Hässleholms tekniska skola 
vårterminen 2021 
Dnr: BUF 2021/212 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar följande: 

Undervisningen vid Hässleholms tekniska skola förläggs, utifrån bestämmelserna i 
"Förordning (2020: 115) om utbildning på skolområdet och annan pedagogisk 
v erksamhet vid spridning av viss smitta", §5, punkt 3, utöver ordinarie fastställa 
lärotider vårterminen 2021 enligt följande: 

Tisdag V. 5 

Mån- Fre V. 8 

Torsdag V. 10 

Måndag V. 11 

Onsdag V . 11 

Tis - Fre V. 14 

Onsdag v.17 

Måndag V. 21 

A-dag 

Sportlov 

Em/kväll 

Em/kväll 

A-dag 

Påsklov 

08.30-10.00 

08.30-10.00 

Möjlighet att ta in klasser i åk1 
till skolan. 

Möjlighet att ta in klasser till 
skolan. 

Ev. omprovstillfalle 

Ev. omprovstillfalle 

Möjlighet att ta in klasser till 
skolan. 

Möjlighet att ta in klasser till 
skolan. 

Reservtid, kan användas om 
behov finns 

Reservtid, kan användas om 
behov finns 

F örutsättningen för att genomföra undervisning enligt ovan är att annat vid 
genomförandetillfallet inte framgår av nationella rekommendationer. 

Barn- och utbildningsnämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 

s~ 
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SAlvlMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2021-01-28 

Hässleholms 
kommun 

Bam- och utbildningsnämnden 

Rektor ansvarar för tillämpning och hur det verkställs. 

Barn- och utbildningsnämnden delegerar till arbetsutskottet att fatta beslut om 
"Förordning (2020: 115). 

Yrkande 

Joachim Fors (S) yrkar följande: Rektor ansvarar för tillämpning och hur det 
verkställs. 

Stefan Larsson (M), med instämmande från J ens Lindholm (SD) och Joachim Fors 
(S), yrkar följande: Barn- och utbildningsnämnden delegerar till arbetsutskottet att 
fatta beslut om "Förordning (2020:115). 

Omröstning 

Ordförande ställer proposition på liggande förslag med tilläggsyrkanden och finner 
att barn- och utbildningsnämnden har bifallit liggande förslag med tilläggsyrkanden. 

Beskrivning av ärendet 

Utifrån de begränsningar som har funnits sedan coronapandemins utbrott i mars 
2020, som har medfört att undervisningen i gymnasieskolan i betydande 
utsträckning har genomförts som fjärr- eller distansundervisning, har genom 
"Förordning (2020:115) om utbildning på skolområdet och annan pedagogisk 
verksamhet vid spridning av viss smitta" skapats möjlighet att efter beslut av 
huvudmannen frångå ordinarie lärotider. 

För att möjliggöra att en del av de moment som inte fullt ut har kunnat genomföras 
kan genom föras, har skolledningen for Hässleholms tekniska skola föreslagit att 
skolan ges möjlighet att frångå ordinarie lärotid.er vårterminen 2021, enligt följande: 

Tisdag v. 5 

Mån - Fre v. 8 

A-dag 

Sportlov 

Möjlighet att ta in klasser i åkt 
till skolan. 

Möjlighet att ta in klasser till 
skolan. 

Barn- och utbildningsnämnden 

Justering 

St_ 
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Hässleholms 
kommun 

Barn- och utbildningsnämnden 

Torsdag 

Måndag 

Onsdag 

Tis - Fre 

Onsdag 

Måndag 

V. 1Q 

V. 11 

V . 11 

V. 14 

v.17 

V. 21 

Em/kväll 

Em/kväll 

A-dag 

Påsklov 

08.30-10.00 

08.30-10.00 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2021-01-28 

Ev. omprovstillfälle 

Ev. omprovstillfålle 

Möjlighet att ta in klasser till 
skolan. 

Möjlighet att ta in klasser till 
skolan. 

Reservtid, kan användas om 
behov finns 

Reservtid, kan användas om 
behov finns 

Ärendet har behandlats i HTS samverkansgrupp 2021-01 -27, där enighet rådde om 
förslaget. 

Förutsättningen för att genomföra undervisning enligt ovan är att annat vid 
genomförandetillfället inte framgår av nationella rekommendationer. 

Barn- och utbildningsnämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 
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