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Barn- och utbildningsnämnden 

 

 

Justerandes sign   

 

Tid och plats 30 september 2020, klockan 8.15 – 12.45. 

Stora konferenslokalen, Ljungby Arena Fritidsvägen 5, Ljungby 

 

Beslutande Jan-Erik Andersson (C) tjänstgörande ordförande 

Magnus Johansson (M) ersättare för Marcus Walldén (M)  

Magnus Carlsson (S) 

Stefan Bramstedt (M) ersättare för Tilda Ragnarsson (M), 

Matthias Nelson (KD) ersättare för Emil Torstensson (KD) 

Theodor Nielsen (C) ersättare för Jan Hagfoss (L) 

Liselotte Åhlander (S) 

Eva Stridsberg (S) ersättare för Petra Ruzsa Pal (S) 

Christian Johansson (V) 

Melena Jönsson (SD) 

Helena Vuorio (SD) 

Övriga 
deltagande 

Nils-Göran Jonasson, barn- och utbildningschef 

Katarina Mahot, förvaltningssekreterare 

Jimmie Nilsson, gymnasiechef, § § 130, 139 

Kajsa Weckéus, utvecklingsledare, § 139 

Anita Arnmark, administrativ chef, §131 

Birgitta Bergsten, chef för elevhälsa och mångfald, §§ 132, 135 

Anna Rydh-Larsson, rektor, § 133 

Marie Svensson, rektor, § 133 

Annette Svenson, rektor, § 133 

Elisabeth Larsson, utvecklingsledare, § 134 

Jenny Wikby, skolområdeschef, § 135 

Jens Krantzén, personalföreträdare, §§ 129 - 139 

Tina Ahlbin, personalföreträdare, §§ 129 - 139 

Piroska Ruzsa Pal, personalföreträdare, §§ 129 - 139 

Justerare Liselotte Åhlander (S) 

Justeringens  
tid och plats 

Receptionen i Ljungby kommunhus onsdagen den 7 oktober klockan 13.00 

 

Paragrafer 129-141   

Sekreterare Katarina Mahot 

 

Tjänstgörande
Ordförande Jan-Erik Andersson (C) 

 

Justerare 

 

Liselotte Åhlander (S) 
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 TILLKÄNNAGIVANDE/BEVIS 

När protokollet är justerat offentliggörs det på Ljungby kommuns 

webbaserade anslagstavla 

Nämnd/styrelse Barn- och utbildningsnämnden 

Sammanträdesdatum 30 september 2020 

 

Tillkännagivandet 
publicerat  7 oktober 2020 

Överklagningstid  7 – 28 oktober 2020 

Tillkännagivandet 
avpublicerat 29 oktober 2020 

 

Förvaringsplats 
för protokollet Barn- och utbildningskontoret, Olofsgatan 9, Ljungby 

  

Underskrift Katarina Mahot 
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Bu § 129     

 

Fastställande av dagordning 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden lägger till följande ärende från dagordningen för 

dagens sammanträde: 

• Inbjudan till Länsdialog 

 

Sammanfattning av ärendet 

Ytterligare ett ärende behöver läggas till dagordningen.  
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Bu § 130 2020/0249 600 

Utvärdering av distansundervisningen gymnasieskolan 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Med knappt en dags förberedelsetid övergick undervisningen för 

Sunnerbogymnasiets samtliga verksamheter till distansundervisning onsdagen 

den 18 mars. Skolledningen gav lärarna i uppdrag att senast fredagen samma 

vecka vara igång med distansundervisning för skolans samtliga elever. Ett 

uppdrag de lyckades med. Distansundervisningen bedrevs sedan fram till 

skolavslutningen i juni. 

 

Undervisningen bedrevs främst via distansverktygen Zoom, Teams och Fronter. 

Även utökad/flyttat APL blev en lösning som användes.  

 

Lärarna arbetade på skolan för att skapa förutsättningar för samarbete och 

erfarenhetsutbyte. 

 

I slutet av april öppnades möjligheten att ta emot ett mindre antal elever i 

skolans lokaler. Syftet var att kunna genomföra prov och praktiska moment. 

Sunnerbogymnasiet begränsade antalet elever till sex elever per klassrum. 

 

Rektorerna hade under april månad samtal med samtliga lärare för att säkerställa 

att eleverna, trots distansundervisningen, gavs möjlighet att nå kursmålen och att 

eleverna fick sin garanterade undervisningstid. Samtalen visade att i princip alla 

lärarna på gymnasiet ansåg att distansundervisningen inte skulle påverka 

elevernas möjligheter att klara kunskapskraven i sina kurser.  

 

På vuxenutbildningen, främst SFI, fanns problem då många elever hade 

bristande kunskaper i datoranvändande och många elever hade inte tillgång till 

dator. Här genomfördes en hel del undervisning i stället enskilt via telefon vilket 

var tidskrävande för lärarna. 

Ett större antal elever än tidigare år deltog på sommarskolan för att ”ta igen” det 

sista i kurser de inte riktigt nått målen i. I utvärderingen av sommarskolan 

framkommer att 54 elever deltog och att drygt 20 godkända betyg sattes under 

sommarskolan. 
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Sammanfattningsvis har distansundervisningen fungerat tillfredställande och en 

stor eloge ska delas ut till rektorer, lärare och elever som fick ta ett stort ansvar 

under vårterminen. 

 

Förvaltningens bedömning och överväganden 
 
Skolinspektionens granskningar under vårterminen 

Skolinspektionen genomförde två granskningar av vår verksamhet under 

vårterminen för att följa upp hur skolan arbetade med distansundervisning, 

betygssättning och garanterad undervisningstid. Granskningarna skedde genom 

telefonintervju med två av skolans rektorer. Intervjuerna skedde vid två olika 

tillfällen och Skolinspektionen bedömde vid båda tillfällena att några 

rekommendationer inte behövde ges då rektorerna ansåg att undervisningen, 

betygssättningen och den garanterade undervisningstiden följdes enligt plan. 

Skolinspektionen avslutade granskningarna utan anmärkningar. 

 

Rektorerna nämnde i intervjuerna med Skolinspektionen bland annat följande: 

 

Distansundervisningen 

• Distansundervisningen kom igång snabbt då vissa digitala 

lärplattformar redan fanns på plats och många lärare var vana vid att 

använda dem. 

• Elevernas schema följdes i så stor utsträckning som möjligt trots 

distansundervisning. 

• I inledningen av perioden fanns vissa problem med att någon 

lärplattform blev överbelastad men detta problem löstes bland annat 

genom att använda flera olika lärplattformar. 

• Vissa elever, som inte är så muntligt aktiva, blommade ut när 

undervisningen bedrevs på distans. 

• Vissa elevers närvaro ökade medan ett antal elevers frånvaro ökade 

då de inte hade den självdisciplin som krävdes. 

• Några elever fick sin undervisning på skolan trots pandemin då 

rektor bedömde att dessa elever var i stort behov av enskild 

undervisning. 

 

Betygssättning 

• Då lärarna arbetade på skolan fanns goda möjligheter till samverkan 

kring bedömning och betygssättning. 

• I de flesta kurser var cirka 75 procent av undervisningstiden redan 

genomförd då distansundervisningen startade och lärarna hade 

redan då ett bra underlag för betygssättning. 

• Några nationella prov genomfördes inte vilket innebar att lärarna 

fick arbeta fram alternativa sätt att följa upp elevernas kunskaper. 
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Garanterad undervisningstid 

• Då ordinarie schema följdes var rektorernas bedömning att eleverna 

fick den redan inplanerade undervisningstiden. 

• Då tid för nationella prov från början var inplanerad och sedan 

ströks frigjordes mer tid för ”vanlig” undervisning. 

• Många lärare och elever utnyttjade den inplanerade studiedagen i 

maj till att genomföra undervisning/prov. 

• Någon rektor lyfter fram att inställd APL hade kunnat bli ett 

problem avseende den garanterade undervisningstiden. Någon 

inställd APL blev det dock aldrig. 

 

Planering för distansundervisning i framtiden 

En grupp lärare har under inledningen av höstterminen 2020 fått i uppdrag att ta 

fram förslag på hur vi i framtiden ska agera om det åter blir aktuellt med 

distansundervisning. Lärarna har i framtagandet av handlingsplanen använt sina 

egna och elevernas erfarenheter från vårterminens distansundervisning.  

 

Lärarna lyfter i handlingsplanen bland annat följande punkter: 

 

• Säkerställ i förväg att alla elevers inloggningar fungerar. 

• Alla elever behöver ha tillgång till Office 365. 

• Kartlägg vilka elever som behöver tillgång till inläst material och se 

till att dessa elever kommer åt aktuella program. 

• Lärare ska upprätta rutiner för användning av Fronter i undervisningen, 

för information om lektionsplanering, uppgifter och inlämningar, 

förmedling av material med mera, så att eleverna vid eventuell 

distansundervisning redan är välbekanta med upplägget.  

• En kravlista (lägsta krav vid distansundervisning) för elever, lärare 

och skolledning bör arbetas fram för att säkerställa att 

distansundervisning fungerar så bra som möjligt. 

Beslutsunderlag 

• Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2020-09-09. 

• Arbetsutskottets protokoll 2020-09-16, § 112. 

 



 

Sammanträdesprotokoll 
2020-09-30 
 

8(22) 

   
Barn- och utbildningsnämnden 

 

 

Justerandes sign   

 

 

Bu § 131 2020/0051 040 

Ekonomisk information 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna ekonomisk prognos efter 

augusti månad år 2020. 

 

Sammanfattning av ärendet 

 

Beslutsunderlag 

• Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2020-09-09. 

• Ekonomisk uppföljning 202008 - Def  Bun. 

• Ekonomisk uppföljning 202008 - Def Gy. 

• Ekonomisk prognos och kommentarer, 2020-09-09. 

• Arbetsutskottets protokoll 2020-09-16, § 116. 
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Bu § 132 2020/0497 624   

Vaccination HPV pojkar 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att erbjuda vaccination till pojkar i 

årskurs 5 födda 2008. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Från och med augusti 2020 erbjuds HPV-vaccination även till pojkar i årskurs 5 

som är födda 2009. Om en pojke som är född 2008 och som går i årskurs 5 

under läsåret 2020/2021 kan erbjudas vaccination mot HPV är det upp till 

huvudmannen att bestämma.   

 
 

Förvaltningens bedömning och överväganden 
I Ljungby kommun går det idag 9 pojkar i årskurs 5 som är födda 2008. 

Kostnaden för vaccinet står Regionen för. Det blir en liten ökad arbetsbelastning 

för skolsköterskorna. 

 

 
Förvaltningens beredning 
Dialog har förts med skolsköterskorna i Ljungby kommun. 

 

Beslutsunderlag 

• Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2020-09-11. 

• Arbetsutskottets protokoll 2020-09-16, § 113. 

 

 



 

Sammanträdesprotokoll 
2020-09-30 
 

10(22) 

   
Barn- och utbildningsnämnden 

 

 

Justerandes sign   

 

 

Bu § 133 2020/0494 600 

Sommaröppen verksamhet - skola 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen om de sommaröppna 

verksamheterna. 

Sammanfattning av ärendet 

Barn- och utbildningsförvaltningen har under sommaren 2020 haft sommar-

öppen förskola, fritidshem, obligatorisk lovskola samt sommarskola på 

Sunnerbogymnasiet. Verksamheterna har generellt sett fungerat väl. Det finns 

behov av att ändra tidsutrymmet på lovskolan till färre schemalagda dagar. 

 

På den sommaröppna förskolan på Donationsgatan var det stort bortfall av barn 

samtliga veckor vilket innebar att det var svårt att hålla samtlig personal i 

sysselsättning. Utvärderingen visar på duktig extern personal. 

I år var det första gången Lasarettsgatans förskola hade sommaröppet. Till 

Lasarettsgatans öppna förskola kom alla barn som var anmälda.  

På Harabergets sommaröppna förskola var det tvärtom. En stor del av de 

anmälda barnen dök aldrig upp vilket resulterade i stor personaltäthet. 

Rekryteringen av vikarier till dessa båda förskolor var mycket lyckad. Många 

utav sommarvikarierna hittade rektorerna bland annat via sitt deltagande på 

sommarjobbsmässan som anordnades på Sunnerbogymnasiet. De flesta vikarier 

var studerande från barn- och utbildningsprogrammet samt från 

förskollärarutbildningen.  

Huvudmannen anordnar obligatorisk lovskola i juni månad för elever som 

avslutat grundskolans årskurs 8 eller 9 och som riskerar att inte bli behöriga till 

ett nationellt yrkesprogram i gymnasieskolan. Ljungby kommun anordnade 

lovskola på Åbyskolan, Kungshögskolan och Astradskolan. Majoriteten av 

eleverna som gick lovskolan bedömde att de uppnådde målen och att de fick 

mycket hjälp av lärarna. Eleverna tyckte att 3 veckors lovskola var för lång tid. 

Rektorernas utvärdering av lovskolan är att de ser både pedagogiska och sociala 

vinster med att eleverna går på sin vanliga skola under lovskolan. Förslaget om 

att förlägga lovskola till 2 veckor tycker rektorerna är ett mycket bra förslag. 

 

Av 70 anmälda elever till Sunnerbogymnasiets lovskola tackade 54 elever ja till 

sin plats och större delen av dem deltog hela perioden. I år var det fler 

gymnasieelever som gick på sommarskolan. Sammanlagt fick elever som gick 

hela sommarskolan 56 klocktimmars undervisning, drygt en halv gymnasiekurs. 
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För andra året i rad är de anställda på sommarskolan de samma. Detta är bra för 

kontinuiteten och för effektiviteten. Under sommarskolan har man satt 22 betyg 

vilket är ett mycket positivt resultat. 

Förvaltningens bedömning och överväganden 
Sommar-öppen verksamhet inom förskola och skola krävs för att upprätthålla en 

god service och hög kvalitet med förbättrade resultat. Lovskolan är obligatorisk. 

Skolorna arbetar med att få med sig fler elever som väljer att gå lovskolan. 

Kungshög och Åbyskolan lyckades genomföra flera lyckade prövningar för 

betyg. 

Förvaltningens beredning 
Underlag från vissa av rektorerna som ansvarat för sommar-öppen verksamhet.  

 

Beslutsunderlag 

• Förvaltningens tjänsteskrivelse 2020-09-08. 

• Arbetsutskottets protokoll 2020-09-16, § 114. 
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Bu § 134 2020/0328 880 

Reviderad biblioteksplan 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att anta verksamhetsplanen  

biblioteksplan för Ljungby kommun 2021-2023.  

 

Sammanfattning av ärendet 

Enligt bibliotekslagen ska alla bibliotek som kommunen är huvudman över anta 

en gemensam biblioteksplan. Denna plan omfattar åren 2021-2023 och ska 

revideras vid periodens slut. Planen beskriver folkbibliotekets och 

skolbibliotekens nuläge, samarbetet dem emellan, samt utvecklingsområden. 

Såväl enskilda som gemensamma.  

 

Förvaltningens bedömning och överväganden 
Förslaget till biblioteksplan har varit ute på remiss och yttranden har kommit in. 

Hänsyn har tagits till de synpunkter som kommit in, vissa har lett till justeringar 

i planen. Alla som lämnat yttrande kommer få svar av berörd förvaltning.   

 

Finansiering 
Inom ramen för befintlig budget.  

 

Förvaltningens beredning 
I samverkan mellan tjänstepersoner på förvaltningarna.  

 

Beslutsunderlag 

• Reviderad verksamhetsplan biblioteksplan för Ljungby kommun 2021-

2023. 

• Arbetsutskottets protokoll 2020-09-16, § 115. 

• Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2020-09-09. 
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Bu § 135 2020/0340 600 

Resurser fritidshemmet Kungshögsskolan 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden godkänner redovisningen angående ekonomin på 

fritidshemmet på Kungshögsskolan. 

Sammanfattning av ärendet 
 En skrivelse inkom till nämnden från ansvarig rektor där det beskrevs 

svårigheter att hålla budget på fritidshemmet. Det är fler elever som kommer 

från särskolan med behov av ökade resurser. Uppdraget från nämnden blev att 

förvaltningen skulle se om det finns möjligheter att omfördela resurser inom 

skolans ram.  

Förvaltningens bedömning och överväganden 
Det finns möjligheter att Kungshögsskolan klarar av att omfördela förutsatt att 

övriga verksamheter kostar som planerat. Se prognos nedan. Dock behöver 

tidigare beslut angående utredning av resurstilldelning till särskolan och 

fritidshemmet påvisa framtidens resurstilldelning. 

 

 
 

Finansiering 
Inom tilldelad budget. 

 
Förvaltningens beredning 
Samtal med rektorer på Kungshögsskolan, administrativ chef, förvaltningschef 

och skolområdeschef. 

Beslutsunderlag 

• Förvaltningens tjänsteskrivelse 2020-09-07. 

• Arbetsutskottets protokoll 2020-09-16, § 117. 
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Bu § 136 2020/0280 600   

Mobil förskola 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att se över 

alternativet mobil förskola till nästkommande nämndssammanträde.   

Sammanfattning av ärendet 

Följande idé har inkommit från Centerpartiet genom Jan-Erik Andersson (C) 

och Lars-Ove Johansson (C) som föreslår en mobil förskola i form av en 

förskolebuss. En mobil förskola kan vara ett alternativ för förskolebarnen i 

Torpa. 

 

Konceptet finns i flera av landets kommuner, närmast i Växjö som har två 

förskolebussar. De mobila förskolorna har en inriktning mot utomhuspedagogik. 

 

Jan-Erik Andersson (C) som är vice ordförande i barn- och utbildningsnämnden 

ser många fördelar med en mobil förskola. 

 

Många föräldrar är intresserade av utomhuspedagogik och barnen får åka till 

roliga platser där man sedan bedriver verksamheten. 

 

Det finns bilbarnstolar, värmeskåp för mat, plats att vila och vid dåligt väder 

finns utrymme att vara på bussen. 

 

En ”förskolebuss” skulle kosta cirka 3,5 miljoner kronor att köpa in och både  

Jan-Erik Andersson (C) och Lars-Ove Johansson (C) ser en fördel i den 

flexibilitet som en förskolebuss skulle innebära mot den uppenbara 

prisskillnaden mot att bygga en ny förskola. Om det inte skulle behövas en 

förskola länge ja då kan man flytta bussen till något annan plats i kommunen. 

 

Beslutsunderlag 

• Arbetsutskottets protokoll 2020-09-16, § 119. 
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Bu § 137 2020/0492 006 

Sammanträdesdagar 2021 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att fastställa sammanträdesdagarna för 

år 2021 enligt förslag.  

 

Sammanfattning av ärendet 

Barn- och utbildningsnämnden ska fastställa datumen för sina och utskottens 

sammanträden under år 2021.  

 

Förslag:  

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott: 13 januari, 10 februari, 10 mars, 

14 april, 12 maj, 8 juni, 11 augusti, 9 september, 6 oktober, 3 november och  

 1 december. 

 

Barn- och utbildningsnämnden: 27 januari, 24 februari, 24 mars, 29 april,  

26 maj, 23 juni, 25 augusti, 22 september, 20 oktober, 17 november och 15 

december.  

 

Beslutsunderlag 

• Sammanställning sammanträdesdagar 2021, 2020-09-09. 

• Arbetsutskottets protokoll 2020-09-16, § 118. 

 

 

Skickas till 
Kommunstyrelsen 
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Bu § 138 2020/0537 600 

Länsdialog 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden utser Liselotte Åhlander (S) att åka på 

länsdialogen i Alvesta den 17 november 2020. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Länsstyrelsen arrangerar tillsammans med Region Kronoberg och kommunerna 

i länet en länsdialog för målgruppen ledande politiker och chefer från 

kommunerna och regionen, ledande chefer inom polisen samt 

brukarrepresentanter och andra relevanta nyckelaktörer. 

Syftet med länsdialogen är att stödja ett förändringsarbete där handlingsplanens 

förslag och intentioner blir användbara i den lokala kontexten. Vad ska vi i länet 

med gemensamma krafter prioritera för att tidigt upptäcka, stödja och behandla 

personer med missbruk och beroende i åldern 13-29 år ?  

Länsdialogen äger rum i Alvesta den 17 november  

 

Beslutsunderlag 

• Länsstyrelsens inbjudan till länsdialog. 
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Bu § 139     

Informationsärenden 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen. 

Sammanfattning av ärendet 

Barn- och utbildningschefen och gymnasiechefen informerar om vad som 

händer i sina respektive verksamheter. Informationen berör bland annat 

följande: 

• Skolområdeschefen informerar om att Skolinspektionen har gjort en 

kvalitetsgranskning av grundskolorna i Ljungby kommun för att 

säkerhetsställa att elever får rätt förutsättningar till en likvärdig 

utbildning. Granskningen kartlägger också hur väl Ljungby kommun ger 

elever förutsättningar att nå de nationella målen. Granskningen visar att 

Ljungby kommun behöver utveckla sitt analysarbete av elevers 

studieresultat. Analysarbetet bör ske genom att söka förklaringar till 

högre respektive lägre resultat som är väl underbyggda och utgår från 

skolors och elevgruppers skilda förutsättningar. En annan del i 

granskningen berör Ljungby kommuns kompensatoriska arbete, ett 

arbete som innefattar att elever med sämre förutsättningar ska nå 

utbildningens mål så långt som möjligt. Ljungby kommun har vidtagit 

åtgärder gällande kompensatoriskt arbete men behöver följa upp 

resursfördelningen. Detta för att säkerställa att de skolenheter som är i 

störst behov av extra resurser också får en märkbar del av det och att 

målet med omfördelningen därmed uppnås. Barn- och utbildningschefen 

informerar om att förvaltningen tar till sig Skolinspektionens bedömning 

och har redan påbörjat arbetet med förbättringsåtgärder, bland annat har 

man en kurs inplanerad som heter Kvalitetsverkstan, där förvaltningen 

kommer fokusera på dessa områden. Ljungby kommun ska redovisa till 

Skolinspektionen vilka förbättringsåtgärder som vidtagits utifrån de 

identifierade utvecklingsområden och resultatet av dessa åtgärder senast 

26 februari 2021. 

• Utvecklingsledaren informerar om att förvaltningen nu söker 4 tjänster 

som förstelärare med särskilt uppdrag att driva utveckling inom området 

svenska som andra språk på två av Ljungby kommuns grundskolor som 

tillhör Skolverkets statsbidrag för karriärtjänster, vilket innebär ett 

förstelärarbidrag på 10 000 kr/ månad. Det är skolans huvudman som har 

ansvaret för att tillsätta försteläraren, utforma uppdraget och säkerställa 
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att det genomförs samt avgöra var de 4 tjänsterna ska placeras. 

Utvecklingsledaren visar den utformade platsannonsen för dessa tjänster. 

• Utvecklingsledaren informerar om att från och med höstterminen 2021 

blir Ljungby kommuns grundskolor en del av den verksamhets- 

integrerade (VI) lärarutbildning som Linneuniversitet erbjuder. Det är en 

unik utbildning med dubbelt så mycket praktik för studenterna. 

Lärarstudenten får 40 veckors praktik istället för 20 veckor. 

Utbildningen finns redan och Alvesta, Växjö och Tingsryd är några av 

orterna som har blivit utvalda att ta emot studenter. Ljungby kommun 

kommer bli en egen nod. Det innebär att man kan erbjuda studenterna att 

cirkulera runt här i 4 år, under hela deras utbildning. Som det är nu får 

studenterna hoppa mellan olika orter läsår för läsår. Sammanlagt 

kommer det bli 16 studenter som kommer erbjudas en plats i Ljungby 

kommun. Detta är unikt i Kronobergs län att en ensam kommun tar emot 

lärarstudenter genom att kunna erbjuda studenterna praktikplatser på 

hemmaplan. Praktiken kommer fördelas i Ljungby och teorin läses i 

Växjö. Till en början är det grundlärarprogrammet F-3 och 4-6 som 

kommer att kunna gå VI-utbildningen. Kravet som Linnéuniversitetet 

ställer på kommunen är att de arbetslag som tar emot studenter måste 

utbilda sig till VFU-handledare. Man hoppas på att kunna öka 

möjligheterna för att en ny målgrupp ska kunna börja studera till lärare 

tack vare detta VI- utbildnings avtal med Linnéuniversitetet. 

• Skolområdeschefen informerar om den trygghetsvandring som gjorts på 

Astradskolan utifrån den skadegörelse som ägt rum på skolan. Det 

kommer snart komma tydliga förslag på förbättringar som kan göras. 

Förvaltningen kommer även att genomföra en trygghetsvandring på 

Kungshögskolan. 

• Barn- och utbildningschefen och gymnasiechefen ger den senaste 

informationen gällande Covid -19. 

• Barn- och utbildningschefen presenterar barn- och 

utbildningsförvaltningens nya kommunikatör. 

• Gymnasiechefen informerar om avtalet mellan Ljungby kommun och 

Ryssbygymnasiet gällande service med gymnasieantagningen på 

Ryssbygymnasiet. Avtalet avser både preliminär och slutlig antagning 

till Ryssbygymnasiet.  

• Gymnasiechefen informerar om den utredning som den särskilda 

utredaren Lars Stjernkvist fick i uppdrag av regeringen. Utredningen 

handlar om att föreslå hur utbildning inom gymnasieskolan, 
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gymnasiesärskolan, kommunal vuxenutbildning (komvux) och särskild 

utbildning för vuxna (särvux) bättre kan planeras och dimensioneras 

utifrån regionala och nationella kompetensbehov. Syftet med 

utredningen är bland annat att trygga den regionala och nationella 

kompetensförsörjningen, effektivisera resursutnyttjandet och förbättra 

tillgången till ett allsidigt brett utbud av utbildningar av hög kvalitet. 

Syftet är även att främja en likvärdig utbildning och minska 

segregationen inom gymnasieskolan.  

• Chefen för elevhälsa och mångfald ger en nulägesrapport över hur 

förvaltningens arbete med barnens bästa fortskrider. Nu testas 

praxismodellen, samverkansdokumentet barnets plan och funktionen 

barnensbästa-ansvarig. Testerna pågår den 1 september till den 30 

november och görs i liten skala i samtliga åtta kommuner och i delar av 

hälso- och sjukvården. Processledningen följer testerna nära och de 

utvärderas kontinuerligt av forskare.  
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Bu § 140     

Meddelanden 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden godkänner redovisningen av meddelanden.  

Sammanfattning av ärendet 

Förvaltningen redovisar meddelanden 

Bu 2020/0473.606 

Elevärende. Beslut om att inte flytta upp elev. Ärendet är sekretessbelagt. 

 

Bu 2020/0052.6060 

Dom 2020-08-17 från Förvaltningsrätten i Växjö gällande laglighetsprövning 

enligt kommunallagen. 

 

Bu 2020/0066.606 

Dom 2020-08-17 från Förvaltningsrätten i Växjö gällande laglighetsprövning 

enligt kommunallagen. 

 

Bu 2020/0502.612 

Beslut 2020-09-14 från Skolinspektionen avseende ansökan om godkännande 

som huvudman vid Realgymnasiet i Växjö kommun. 

 

Bu 2020/0505.612 

Beslut 2020-09-15 från Skolinspektionen avseende ansökan om godkännande 

som huvudman vid Värends yrkesgymnasium i Alvesta kommun. 

 

Bu 2020/0506.612 

Beslut 2020-09-15 från Skolinspektionen avseende ansökan om godkännande 

som huvudman vid LBS Kreativa gymnasiet i Växjö kommun. 

 

Bu 2020/0475.600 

Skriftlig återkoppling 2020-09-18 från Skolinspektionen med anledning av 

covid 19- pandemin. 

 

Bu 2020/0509.612 

Beslut 2020-09-18 från Skolinspektionen avseende ansökan om godkännande 

som huvudman vid Thoren Business School i Halmstad kommun. 
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Bu 2020/0510.612 

Beslut 2020-09-18 från Skolinspektionen avseende ansökan om godkännande 

som huvudman vid Amerikanska gymnasiet i Halmstad kommun. 

 

Bu 2020/0515.420 

Beslut 2020-09-15 från Skolinspektionen avseende upphävande av 

verksamhetsplan för miljöfond. 

 

Bu 2020/0519.606 

Hög elevfrånvaro. Ärendet är sekretessbelagt. 

 

Protokoll från samverkan enligt lokalt avtal 2020-08-19. 
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Bu § 141 2020/0454 

2020/0263 

617 

600 

Delegerande ärenden 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden godkänner redovisningen av delegerande 

ärenden.  

Sammanfattning av ärendet 

Förvaltningen redovisar delegerande ärenden. 

 

Beslut om skolskjuts, vinterskolskjuts samt resebidrag för läsåret 2020/2021 

tagna under perioden 2020-08-19 till och med 2020-09-22.  

 

Bu 2020/0341.617 – 2020/0367.617, 2020/0454.617 

Beslut på delegation gällande fattade beslut om mottagande i särskola under 

perioden 2017-04-20 – 2020-06-08 av expert särskola enligt delegation från 

barn- och utbildningsnämnden. Ärendena är sekretessbelagda.  

 

Bu 2020/0498.617 

Beslut på delegation gällande fattade beslut om mottagande i särskola av expert 

särskola enligt delegation från barn- och utbildningsnämnden. Ärendet är 

sekretessbelagt.  

 

Bu 2020/0499.617 

Beslut på delegation gällande fattade beslut om utskrivning från särskola av 

expert särskola enligt delegation från barn- och utbildningsnämnden. Ärendet är 

sekretessbelagt.  

 

Bu 2020/0504.617 

Beslut på delegation gällande fattade beslut om mottagande i särskola av expert 

särskola enligt delegation från barn- och utbildningsnämnden. Ärendet är 

sekretessbelagt.  

 

Bu 2020/0263.600 

Beslut om interkommunal ersättning. 

Beslutsunderlag 

• Förvaltningens tjänsteskrivelse över beslut om mottagande i särskola, 

2020-08-03. 

• Förteckning över beslutade interkommunala ersättningar, 2020-09-16. 

 


