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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2019-03-19 

 
Sida 1 

  
 

Beslutande organ Utbildningsnämnden 
 

Plats och tid Stadshuset, Vänersalen, kl. 08.00-12.00, 13.00-16.00 
Högelidsskolan samt Grangärdets skola, kl.13.00-16.00 

Beslutande Anette Karlsson  (M) ordförande 
Sture Pettersson  (S) vice ordförande 
Katarina Brydzinski  (M) ledamot  
Stefan Erikson  (M) ledamot 
Ola Jonegård  (M) ledamot 
Emma Sjögren  (KD) ledamot 
Helena Hallerhed  (C) ledamot, t o m kl. 14.30 
Leif  Jonegård  (L) ledamot 
Anita Olausson  (S) ledamot 
Leif Andersson  (S) ledamot 
Chris Nygren  (V) ledamot 
Joar Strid  (SD) ledamot 
Arne Andersson  (S) tjänstgörande ersättare 
 

Övriga deltagare Liselotte Andersson  (M) ersättare 
Pernilla Nielsen  (M) ersättare 
Cathrine Kronberg  (M) ersättare 
Charlotta Forsberg  (KD) ersättare 
Birgitta Svensson  (C) ersättare 
Brita Kvicklund  (L) ersättare 
Maria Appelgren  utbildningschef 
Anna-Karin Yséus  grundskolechef, §§ 41, 47, 48, 50, 51 
Monica Lalli  skolskjutshandläggare, § 42 
Ylva Grönlund  utredare, § 43 
Marie-Louise Brage  avdelningschef/rektor, §§ 44, 45, 46 
Per Andersson  programrektor, § 44 
Therese Wessman  kvalificerad utredare, § 49 
Pia Fahlgren  förskolechef, § 50 
Monika Olsson  förskolechef, § 50 
Carina Törnell  sekreterare 
 

  

 
  

Justerare Leif Andersson 

Justeringens plats och tid Stadshuset, sektor utbildning 
 

Sekreterare  Paragrafer §§ 40-58 

 Carina Törnell  

Ordförande  
 

 Anette Karlsson  

Justerande  
 

 Leif Andersson  
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ANSLAGSBEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Beslutande organ Utbildningsnämnden 

Sammanträdesdatum 2019-03-19 

Anslagsdatum 2019-03-26 Anslaget tas ner 2019-04-18 

Förvaringsplats för protokollet Stadshuset, sektor utbildning 
 

Underskrift 

  

 Carina Törnell  
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Utbildningsnämnden 

UN § 40                                                   Dnr 2019/00005  

Godkännande av dagordning 

  

Beslut 

Utbildningsnämnden godkänner upprättat förslag till dagordning.                  
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Utbildningsnämnden 

UN § 41                                                   Dnr 2019/00011  

Sekretess. Systematiskt kvalitetsarbete - Befarade 
kränkningar  

  

Beslut 

Utbildningsnämnden godkänner informationen.      

Bakgrund 

Anmälda kränkningsärenden enligt förteckning. Dnr 2019/71 (2). 

Behandling på sammanträdet 

Grundskolechef Anna-Karin Yséus informerar om tre elevärenden, id 102321, 
103081 samt 103498.             
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Utbildningsnämnden 

UN § 42                                                   Dnr 2019/00070  

Skolskjuts 

  

Beslut 

Utbildningsnämnden godkänner informationen.  

Bakgrund 

Utbildningsnämnden tog över ansvaret för skolskjutsar i januari 2019. Monica Lalli, 
skolskjutshandläggare, presenterar sig och informerar om sitt uppdrag samt visar 
statistik över de ärenden som är handlagda under år 2019. 

Skolskjutshandläggaren informerar även om att en hållplatsinventering är pågående. 
Inventeringen ska slutredovisas 15 maj 2019. Upphandling av buss och taxi för nya 
avtal från sommaren 2020 är på gång.         

Underlag för beslut 

Muntlig information på mötet gavs av skolskjutshandläggare Monica Lalli.  

 

 

Expedierats till: 
Skolskjutshandläggare Monica Lalli 
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Utbildningsnämnden 

UN § 43                                                   Dnr 2018/00133  

Statsbidrag 2018 - redovisning 

  

Beslut 

Utbildningsnämnden godkänner informationen om erhållna statsbidrag år 2018.  

Bakgrund 

Årsredovisning av sökta och erhållna statsbidrag för 2018.       

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse "Årsredovisning statsbidrag 2018" upprättad av utredare Ylva 
Grönlund och utbildningschef Maria Appelgren.  

 

 

Expedierats till: 
Utredare Ylva Grönlund 
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Utbildningsnämnden 

UN § 44                                                   Dnr 2018/00182  

Kvalitetsgranskning av vuxenutbildningen. 

  

Beslut 

Utbildningsnämnden godkänner den föreslagna redovisningen till 
Skolinspektionen.       

Bakgrund 

Skolinspektionen besökte Mariestads Kommun och kommunal vuxenutbildning 
den 20-21 juni 2018 och genomförde en telefonintervju med rektor den 4 
september för att genomföra en tematisk kvalitetsgranskning av flexibilitet och 
individanpassning inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå.  

Huvudmannen ska senast den 4 april 2019 redovisa till Skolinspektionen vilka 
åtgärder som vidtagits utifrån de identifierade utvecklingsområdena.  

Behandling på sammanträdet 

Ordförande, Anette Karlsson (M), tar upp arbetsutskottets förslag till beslut och 
finner att nämnden beslutar enligt förslaget. 

Arbetsutskottets förslag 

Beslutet överensstämmer med arbetsutskottets förslag. 

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse "Redovisning utifrån identifierade utvecklingsområden i den 
tematiska kvalitetsgranskningen av flexibilitet och individanpassning inom 
kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå" upprättad av rektor Marie-Louise 
Brage och utbildningschef Maria Appelgren.  

Skolinspektionens beslut efter tematisk kvalitetsgranskning av flexibilitet och 
individanpassning inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå.    

 

 

Expedierats till: 
Avdelningschef/rektor Marie-Louise Brage 
Programrektor Per Andersson 
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Utbildningsnämnden 

UN § 45                                                   Dnr 2019/00031  

Antagningsstatistik 2019 

  

Beslut 

Utbildningsnämnden godkänner informationen.       

Bakgrund 

Inför höstterminen 2019 ser ansökningsstatistiken ut enligt följande per den 
19 februari:  

      

 

Antal 
platser Prel. antagna 

 
Obehöriga  

Studieväg 2018 Totalt 
varav 
val 1 

Reserver julen -18  
         val 1 

  
       

Barn- och fritidsprogrammet (BF) 16 8 8  11 

Bygg- och anläggningsprogrammet (BA) 16 11 9  11 

Bygg- och anläggning - lärling 5 2 2   

Ekonomiprogrammet (EK) 30 30 27 7 1 

El- och energiprogrammet (EE) 16 13 13  4 

Estetiska programmet (ES) 12 5 5  1 

Industritekniska programmet (IN) 16 10 5  7 

Marinteknikutbildningen (MX) 12 4 4  

 Naturvetenskapsprogrammet (NA) 30 20 17  10 

Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) 60 39 31  8 

Teknikprogrammet (TE) 30 20 17  7 

Vård- och omsorgsprogrammet (VO) 26 17 13  2 

Vård- och omsorg - lärling 5 2 2  2 

Totalt  274 181 153 7  64 

       
Den 15 april till 15 maj pågår omvalsperioden för eleverna och en del siffror kan 
komma att justeras.          

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse ”Preliminär antagningsstatistik gymnasiet” upprättad av 
avdelningschef/rektor Marie-Louise Brage och utbildningschef Maria Appelgren.       

Expedierats till: 
Avdelningschef/rektor Marie-Louise Brage 



 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2019-03-19 

Sida 9 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Utbildningsnämnden 

UN § 46                                                   Dnr 2019/00047  

KUBEN - Informationsärende 

  

Beslut 

Utbildningsnämnden godkänner informationen.  

Bakgrund 

Ett av Vadsbogymnasiets och vuxenutbildningens långsiktiga mål är att öka det 
internationella engagemanget och stärka värdegrundsarbete. En ansökan om att få 
delta i Kubprogrammet som anordnas av Raoul Wallenberg Academy lämnades in. 
Vadsboskolan blev tilldelade den mänskliga rättigheten Rätten till vila och fritid.  

Kubprogrammet består av 30 svarta kuber i stål, en för varje mänsklig rättighet, 
som skickas till utvalda skolor runt om i Sverige och utomlands. Genom metoden 
får skolor stöd med att arbeta strategiskt för att uppfylla skolans övergripande 
demokrati- och värdegrundsuppdrag samtidigt som eleverna uppmuntras att själva 
göra skillnad. Arbetet avslutas i samband med Raoul Wallenbergs dag då alla 30 
kuber samlas i en offentlig utställning i Stockholm.  

Elever får använda sin kreativitet och fritt gestalta inuti kuben hur de kan stå upp 
för sin mänskliga rättighet med hjälp av text, bild, film, teater och installationer 
utifrån perspektivet hur varje människa kan göra skillnad. Skolan bestämmer själv 
vilka aktiviteter som sker runt Kuben under året. 

Invigning av Kuben skedde i samband med anordnandet av en internationell 
Vadsbodag den 19 februari 2019.        

Underlag för beslut 

Muntlig information på mötet av rektor Marie-Louise Brage.  

 

 

Expedierats till: 
Avdelningschef/rektor Marie-Louise Brage 

 



 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2019-03-19 

Sida 10 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Utbildningsnämnden 

UN § 47                                                   Dnr 2019/00048  

Kompetensutvecklingsdagar för förskola/pedagogisk omsorg 
och fritidshem 

  

Beslut 

1. Utbildningsnämnden beslutar att kompetensutvecklingsdagar för förskola, 
pedagogisk omsorg och fritidshem följer kompetensutvecklingsdagarna för 
grundskolan. 

2. Utbildningsnämnden beslutar att stängning av förskola och pedagogisk omsorg 
samt fritidshem får genomföras vid fyra kompetensutvecklingsdagar per år 
oavsett veckodag.        

Bakgrund 

Barn- och utbildningsnämnden beslutade 2009-02-05 (Bun § 6) att utöka antal 
kompetensutvecklingsdagar från två dagar till fyra dagar utifrån de ökade kraven på 
förskolans kvalitetsarbete. I beslutet står att ”de två nya dagarnas stängning av 
förskolan ska ske på fredagar”. Motsvarande beslut togs för fritidshemmen  
2010-12-09 (Bun § 128) och för pedagogisk omsorg 2015-06-09 (Un § 108) i dessa 
beslut står att de ska följa förskolans datum för kompetensutveckling. 

Av flera skäl bland annat helgdagar, lovdagar (klämdagar) begränsas antalet fredagar för 
planerade kompetensutvecklingsdagar. Det innebär att förskolans, pedagogisk omsorg 
och fritidshemmens kompetensutvecklingsdagar behöver genomföras på andra dagar 
än fredagar, vilket betyder att verksamheterna kan behöva stänga på andra dagar än 
fredagar.  

Inför planeringen av kommande läsårstider tas hänsyn till verksamhetsutveckling och 
utifrån vårdnadshavares perspektiv när kompetensutvecklingsdagarna planeras.    

Behandling på sammanträdet 

Ordförande, Anette Karlsson (M), tar upp arbetsutskottets förslag till beslut och finner 
att nämnden beslutar enligt förslaget. 

Arbetsutskottets förslag 

Beslutet överensstämmer med arbetsutskottets förslag. 

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse ”Kompetensutvecklingsdagar för förskola/pedagogisk omsorg och 
fritidshem” upprättad av grundskolchef Anna-Karin Yséus och utbildningschef Maria 

Appelgren.      

Expedierats till: 
Grundskolechef Anna-Karin Yséus, chef förskola Annica Henrysson 
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Utbildningsnämnden 

UN § 48                                                   Dnr 2018/00402  

Internkontrollplan 2019 - "Plan mot diskriminering och 
kränkande behandling"  

  

Beslut 

1. Utbildningsnämnden godkänner informationen. 

2. Utbildningsnämnden beslutar att tidpunkt för kontroll av punkten "Plan 
mot diskriminering och kränkande behandling" i Internkontrollplan 2019 
flyttas till en senare kontrollperiod.  

Bakgrund 

Tidpunkt för kontroll av punkten "Plan mot diskriminering och kränkande 
behandling" i Internkontrollplan 2019 är beslutad till kontrollperiod 1. Då arbetet 
med att godkänna planerna då fortfarande pågår flyttas kontrollen till en senare 
kontrollperiod.       

Behandling på sammanträdet 

Ordförande, Anette Karlsson (M), tar upp arbetsutskottets förslag till beslut och 
finner att nämnden beslutar enligt förslaget. 

Arbetsutskottets förslag 

Beslutet överensstämmer med arbetsutskottets förslag. 

Underlag för beslut 

Muntlig information gavs på mötet av chef för förskola och pedagogisk omsorg 
Annica Henrysson, grundskolechef Anna-Karin Yséus samt utbildningschef Maria 
Appelgren.  

 

 

Expedierats till: 
Grundskolechef Anna-Karin Yséus 
Chef förskola och pedagogisk omsorg Annica Henrysson 
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Utbildningsnämnden 

UN § 49                                                   Dnr 2018/00067  

Statistik, analys av utbildningsnämndens verksamheter 2018 

  

Beslut 

1. Utbildningsnämnden godkänner informationen.      

2. Utbildningsnämnden ger utbildningschef i uppdrag att analysera möjliga 
orsaker till sjunkande resultat i svenska och matematik för åk 3,  
utreda om det är på enskilda enheter eller om det sjunkande resultatet är 
spritt över alla skolenheter samt upprätta en handlingsplan. 

Återkoppling till utbildningsnämndens arbetsutskott och utbildningsnämnd i juni 
2019.  

Bakgrund 

I enlighet med skollagen ska varje huvudman systematiskt och kontinuerligt 
planera, följa upp och utveckla utbildningen genom ett systematiskt kvalitetsarbete. 
Syftet med det systematiska kvalitetsarbetet är att alla barn och elever ska erbjudas 
en likvärdig utbildning av hög kvalitet oavsett var i landet den anordnas och oavsett 
barnens eller elevernas sociala eller ekonomiska bakgrund.  

Sammanställning av statistik från utbildningsnämndens verksamheter görs 
kontinuerligt under året och avser bland annat kostnader, personaltäthet, andel 
pedagogiskt utbildad personal, måluppfyllelse, betygsstatistik och resultat.  

Behandling på sammanträdet 

Ordförande föreslår att utbildningschef får i uppdrag att analysera möjliga orsaker 
till sjunkande resultat i svenska och matematik för åk 3, utreda om det är på 
enskilda enheter eller om det sjunkande resultatet är spritt över alla skolenheter 
samt upprätta en handlingsplan och finner att nämnden beslutar enligt förslaget.      

Underlag för beslut 

Statistik från utbildningsnämndens verksamheter 2018.         

 

 

Expedierats till: 
Utbildningschef Maria Appelgren 
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Utbildningsnämnden 

UN § 50                                                   Dnr 2019/00076  

Frånvarotrappan 

  

Beslut 

Utbildningsnämnden godkänner informationen.       

Bakgrund 

Barn- och elevhälsoplan, vilken omfattar barn och elever 0-19 år antogs av 
utbildningschefens ledningsgrupp 2018-03-13. Till planen finns en frånvarotrappa 
med tillhörande handlingsplan för förskola och skola. 

Utbildningsnämnden har som utvecklingsåtgärd beslutat om ”ökat arbete för 
främjande av närvaro” så att barn och elevers mål för utbildningen nås och att 
elever i grundskolan fullgör skolplikten. 

”Frånvarotrappan” och den tillhörande handlingsplanen finns med som punkt och 
det kontrolleras att den följs i utbildningsnämndens ”Internkontrollplan”.  

Förskolan använder check-in, check-out och grundskolan använder lärplattformen 
Infomentor för att följa upp frånvaron. Gymnasieskolan har egna rutiner för att 
följa upp frånvaro. Frånvaro kan vara både giltig och ogiltig. 

Samtliga avdelningar följer upp frånvaron i det systematiska kvalitetsarbetet. På 
enhetsnivå skapar förskolechef och rektor rutiner och följer barn- och elevernas 
eventuella frånvaro tillsammans med pedagoger och barn- och elevhälsan.           

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse ”Frånvarotrappan” upprättad av grundskolechef Anna-Karin 
Yséus och utbildningschef Maria Appelgren.     

 

 

Expedierats till: 
Grundskolechef Anna-Karin Yséus 
Förskolechef Monika Olsson 
Förskolechef Pia Fahlgren 
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Utbildningsnämnden 

UN § 51                                                   Dnr 2019/00075  

Kvalitetsverktyg 

  

Beslut 

Utbildningsnämnden godkänner informationen.  

Bakgrund 

Grundskolechef Anna-Karin Yséus informerar om hur kvalitetsverktyget för 
grundskolan fungerar på enheterna. Handlingsplan är framtagen för enhet där 
verktyget inte används på önskat sätt.                

Underlag för beslut 

Muntlig information på mötet av grundskolechef Anna-Karin Yséus.  

 

 

Expedierats till: 
Grundskolechef Anna-Karin Yséus 
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Utbildningsnämnden 

UN § 52                                                   Dnr 2019/00089  

Renovering kök Humlet 

  

Beslut 

Utbildningsnämnden föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott att teckna nytt 
hyresavtal gällande Humlet 1. Medel för den utökade hyreskostnaden inarbetas i 
utbildningsnämndens driftbudget.        

Bakgrund 

Humlet 1 nyttjas idag av sektor stöd och omsorg samt av sektor utbildning 
(kostenheten) och är avsett som ett serviceboende. Humlet 1 ägs inte av Mariestads 
kommun utan är en blockförhyrning via HSB Nordvästra Götaland. Nuvarande 
hyresavtal löper tills 2023-04-30 och har en årskostnad om ca 845 000 kronor per 
år.  

På Humlet 1 finns ett tillagningskök som är i behov av renovering efter genomförd 
inspektion, bland annat byte av fläktkåpa, nytt undertak och nya 
belysningsarmaturer. I samband med denna renovering bör också en del vitvaror 
bytas ut, exempelvis behövs nya frysar och kylar och en ny kombinationsugn.  

HSB Nordvästra Götaland är villig att låta utföra ovanstående renovering under 
förutsättning att det nuvarande avtalet skrivs om med en löptid från och med 2019-
05-01 till 2029-04-30 samt genom att öka hyreskostnaden med 40 000 kronor per 
år för att finansiera renoveringen. Detta ger en total hyreskostnad, efter utförd 
renovering, om ca 885 000 kronor per år. 

Innan tecknade av nytt avtal bör fastighetsavdelningen tydliggöra i avtalet vad som 
ingår avseende underhåll och vitvaror.   

Behandling på sammanträdet 

Ordförande Anette Karlsson (M) föreslår att utbildningsnämnden föreslår 
kommunstyrelsens arbetsutskott att teckna nytt hyresavtal gällande Humlet 1 och 
att medel för den utökade hyreskostnaden inarbetas i utbildningsnämndens 
driftbudget.  

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse "Renovering av köket, Humlet 1" upprättad av kostchef Maj-Lis 
Häljeskog och utbildningschef Maria Appelgren.       

 

Expedierats till: 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Fastighetschef Robert Malmgren  
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Utbildningsnämnden 

UN § 53                                                   Dnr 2019/00077  

Uppdragslista, uppdrag givna till utbildningschef 

  

Beslut 

Utbildningsnämnden godkänner informationen.  

Bakgrund 

Uppdraglista med uppdrag givna till utbildningschef av främst utbildningsnämnden 
och utbildningsnämndens arbetsutskott.           

Underlag för beslut 

Uppdragslista.  
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Utbildningsnämnden 

UN § 54                                                   Dnr 2019/00006  

Information på sammanträdet 

  

Utbildningschef Maria Appelgren informerar 

- Kvalificerad utredare Maria Helgée tillbaka i tjänst efter sin föräldraledighet. 

- Therese Wessman, som vikarierat för Maria Helgée, har fått ett uppdrag 
gällande skolskjutsar och blir kvar i kommunens tjänst fram till och med 26 
april 2019.  

- Utbildningsnämndens arbetsutskott har givit utbildningschef i uppdrag att 
utreda gränserna inom upptagningsområdena i östra Mariestad.                               
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Utbildningsnämnden 

UN § 55                                                   Dnr 2019/00008  

Rapporter 

  

Inkomna rapporter 

Arne Andersson (S) redogör för konferens där utbildningschef Maria Appelgren, 
ordförande Anette Karlsson (M), Liselotte Andersson (M) samt Arne Andersson 
(S) varit deltagare. Konferensen hölls i Töreboda och ämnet var ”Det kommunala 
huvudmannaansvaret”.                             
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Utbildningsnämnden 

UN § 56                                                   Dnr 2019/00009  

Delegationsbeslut 

  

Beslut 

Utbildningsnämnden noterar informationen.      

Följande delegationsbeslut anmäls och läggs till handlingarna 

Delegat: Utbildningschef, Maria Appelgren 
  

Del nr: Ärende: Diarienr: 

B6 Beslut om bestlutsattestanter och dess ersättare Dnr UN 2017/9 (4) 

 
Delegat: Rektor 
  

Del nr: Ärende: Diarienr: 

C25 Rapport till huvudman vid diskriminering 
och/eller kränkande behandling 

Dnr UN 2019/71 (2) 

 
Delegat: Skolskjutshandläggare, Monica Lalli 
  

Del nr: Ärende: Diarienr: 

C29 Beslut i skolskjutsärenden februari 2019 Dnr UN 2019/70 (2) 

 
Delegat: Rektor/avdelningschef, Marie-Louise Brage  
  

Del nr: Ärende: Diarienr: 

B7 Beviljat inackorderingstillägg  Dnr UN 2018/394 (3) 

 
Delegat: Rektor Linda Jiveborn 
  

Del nr: Ärende: Diarienr: 

C1 Placering vid fritidshem Dnr UN 2019/59 

 
Delegat: Förskolechef, Susanne Bohm 
  

Del nr: Ärende: Diarienr: 

C28 Paragrafbeslut § 5 kap 8 utökad vistelsetid Dnr UN 2019/85 

 
Delegat: Förskolechef, Marita Lemming 
  

Del nr: Ärende: Diarienr: 

C28 Paragrafbeslut § 7 kap 8 utökad vistelsetid Dnr UN 2019/88 
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Forts § 56 
 
Delegat: Förskolechef, Jenny Forsell 
  

Del nr: Ärende: Diarienr: 

C28 Paragrafbeslut § 5 kap 8 utökad vistelsetid Dnr UN 2019/84 

 
Delegat: Förskolechef, Monika Olsson 
  

Del nr: Ärende: Diarienr: 

C28 Paragrafbeslut § 5 kap 8 utökad vistelsetid Dnr UN 2019/67 

 
Delegat: Förskolechef, Ann-Sofie Boliner 
  

Del nr: Ärende: Diarienr: 

C28 Paragrafbeslut § 5 kap 8 utökad vistelsetid Dnr UN 2019/17 (2) 
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Utbildningsnämnden 

UN § 57                                                   Dnr 2019/00010  

Handlingar att anmäla 

  

Följande handlingar anmäls och läggs till handlingarna 

1. Förslag till detaljplan för del av kv. Hyveln m.fl. 

2. Förslag till detaljplan för del av Leksberg 4_12 m.fl., Sjöängen, Mariestads 
kommun. 

3. Inbjudan – Allt mellan lust och ångest. 

4. Lika värde – Tidning. 

5. Miljö- och byggnadsnämnden - Centralköket Livs Kontrollrapport. 

6. Skolverkets försök med digitala nationella prov 2019.                         
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Utbildningsnämnden 

UN § 58                                                   Dnr 2019/00054  

Verksamhetsbesök Högelidsskolan och Grangärdets skola 

  

Beslut 

Utbildningsnämnden godkänner informationen.      

Bakgrund 

Utbildningsnämnden besöker och informerar sig om verksamheter vid flera 
tillfällen varje år. 

Utbildningsnämnden besöker denna gång åk F-9, samt grundsärskola vid 
Högelidsskolan och förskola samt åk F-6 vid Grangärdets skola där ledamöterna 
får information om de olika verksamheterna.            

Underlag för beslut 

Muntlig information under besöken.      

 

 

Expedierats till: 
Rektor Johan Östlund 
Rektor Tomas Ärlevik 
Bitr. rektor Jessica Åberg 
Förskolechef Pia Fahlgren 
Rektor Anna Gustavsson 

 


