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Barn- och utbildnings
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Närvaro vid Barn- och utbildningsnämndens sammanträde 2019-09-30 
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Barn- och utbildnings
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§ 98 

Godkännande av dagordning 
Dnr BoU/2019:32 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar 

att godkänna dagordningen. 

Ärendebeskrivning 

Ordförande ställer frågan om dagordningen kan godkännas. 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutar 
att godkänna dagordningen. 

Underlag 
1. Bou au § 97. 

Utdragsbestyrkande 
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§ 99 

Omplacering av barn från Hedskolan till Mariaskolan 
Dnr BoU/2019:107 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar 

att följa Skolväsendets överklagandenämnds beslut och därmed avvisa begäran om ompla
cering. 

Reservation 

Eva Alriksson (M) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget lagt förslag. 

Jäv 
Jenny Johansson Jänkänppä (MP) och Lena Sjötoft (V) anför jäv och deltar varken i över
läggning eller beslut. 
Ärendebeskrivning 
Ett ärende kring en omplacering av ett barn väcktes vid Barn- och utbildningsnämndens 
sammanträde 2019-06-13 och återremitterades till förvaltningen för beredning. 

Vårdnadshavare till ett barn som börjar förskoleklass höstterminen 2019 har ansökt om 
plats på Mariaskolan i första hand och på Hedskolan i andra hand. Rektor har gett avslag 
på ansökan om placering på Mariaskolan då ett beviljande innebär att annans elev berätti
gade krav på placering vid skolenhet nära hemmet skulle åsidosättas. Eleven har därför 
placerats på Hedskola och har påbörjat skolgången på Hedskolan i augusti. 

Vårdnadshavarna har överklagat beslutet till Skolväsendets överklagandenämnd i april 
2019. Skolväsendets överklagandenämnd har ännu inte avgivit något beslut i ärendet. 

Ekonomiska konsekvenser 
Inga vid placering på Hedskolan. Placering på Mariaskolan skulle innebära ökat behov av 
lokaler och pedagoger. 

Konsekvenser för barn och unga 
Ett beslut om att bevilja denna elev skolgång på Mariaskolan skulle innebära att flera andra 
elevers berättigade krav på skolenhet skulle åsidosättas. 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutar föreslå barn- och utbild
ningsnämnden besluta 

att följa Skolväsendets överklagandenämnds beslut och därmed avvisa begäran om ompla
cering. 

W \ f Utdragsbestyrkande 

DN £A 
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M. §6 Gällivare 2019-09-30 
kommun 

Barn- och utbildnings
nämnden 

Yrkande 1 
Eva Eriksson (S) yrkar 

att följa Skolväsendets överklagandenämnds beslut och därmed avvisa begäran om ompla
cering. 

Yrkande 2 
Eva Alriksson (M) yrkar med instämmande av Maria Isaksson (M) samt Nicklas Johansson 
(SJVP) 

att bifalla omplacering av barn från Hedskolan till Mariaskolan. 

Propositionsordning 
Ordförande ställer Eva Erikssons förslag mot Eva Alrikssons m.fl. förslag till beslut under 
proposition. Efter gjorda propositioner finner ordförande att barn- och utbildningsnämnden 
har beslutat i enlighet med Eva Erikssons förslag. 

Underlag 
1. Tjänsteskrivelse. 
2. BoU 2019-06-13 § 97. 
3. BoU au 19-09-17 § 98. 

K \ / Utdragsbestyrkande 

J3V c\A 
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§ 100 

Reviderat Reglemente för Barn- och utbildningsnämnden 2019-2022 
Dnr BoU/2019:136 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta 

att anta reglemente för barn- och utbildningsnämnden, 

att gällande reglemente för barn- och utbildningsnämnden KS/2018:964 beslutat KF 2018-
12-10 § 208 upphör att gälla 2019-12-01, 

att reviderat reglemente för barn- och utbildningsnämnden träder i kraft 2019-12-01. 

Reservation 

Eva Alriksson (M) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget lagt förslag. 

Ärendebeskrivning 
Med anledning av den nya kommunorganisationen, att Gällivare kommuns dokumentsam
ling håller på att omstruktureras, ny lagstiftning samt att Sveriges kommuner och landsting 
(SKL) utkommit med nya rekommendationer rörande reglemente för kommunstyrelse och 
nämnder, har en översyn av barn- och utbildningsnämndens reglemente genomförts. Mål
sättningen har varit en likformighet i utformningen mellan kommunstyrelsens och alla 
nämnders reglementen. 
Utifrån SKLs nya rekommendationer har en del nya förslag och ändringar lagts in och lag
hänvisningar uppdaterats. Därutöver har några korrigeringar av tidigare felaktigheter 
gjorts. 

Förslag om att kommunfullmäktige tar ställning till att tillåta sammanträde på distans är 
inlagt i reglementet 14 §. Om kommunfullmäktige antar paragrafen behövs inget separat
beslut i frågan. 

Ändringar presenteras i ett jämförelsedokument med utgångspunkt i det gällande regle
mentet för barn- och utbildningsnämnden KS/2018:964. Tillägg och ändringar visas gul-
markerat med kursiv text för ändringar som är nya och överstrykningar för det som förslås 
att tas bort. Dessutom har kommentarer fälts in i högerspalten med förklaringar och kom
mentarer. 

Förslag till reviderat reglemente för barn- och utbildningsnämnden föreligger. 

Ekonomiska konsekvenser 
Det finns inga kända ekonomiska konsekvenser. 

Konsekvenser för barn och unga 
Det finns inga kända konsekvenser för barn och unga. 

Utdragsbestyrkande 

OQJ e-4. 
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Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutar föreslå kommunful lmäk
tige besluta 

att anta reglemente för barn- och utbildningsnämnden, 

att gällande reglemente för barn- och utbildningsnämnden KS/2018:964 beslutat KF 2018-
12-10 § 208 upphör att gälla 2019-12-01, 

att reviderat reglemente för barn- och utbildningsnämnden träder i kraft 2019-12-01. 

Yrkande 1 

Lena Sjötoft (V) yrkar med instämmande av David Väyrynen (V) 

att anta reglemente för barn- och utbildningsnämnden, 
att gällande reglemente för barn- och utbildningsnämnden KS/2018:964 beslutat KF 2018-
12-10 § 208 upphör att gälla 2019-12-01, 

att reviderat reglemente för barn- och utbildningsnämnden träder i kraft 2019-12-01. 

Yrkande 2 
Eva Al riksson (M) yrkar 

att avslå reglemente för barn- och utbildningsnämnden med anledning av att punkt 2 un
der rubriken "ordförande" har strukits. 

Propositionsordning 
Ordförande ställer Lena Sjötofts m.fl. förslag mot Eva Alrikssons förslag till beslut under 
proposition. Efter gjorda propositioner finner ordförande att barn- och utbildningsnämnden 
har beslutat föreslå kommunfullmäktige i enlighet med Lena Sjötofts m.fl. förslag 

Underlag 
1. Tjänsteskrivelse. 
2. Gällande reglemente för barn- och utbildningsnämnden KS/2018:964 beslutat KF 

2018-12-10 § 208, 
3. Jämförelsedokument gällande och förslag till reviderat reglemente för barn- och ut

bildningsnämnden, 
4. Förslag till reviderat reglemente för barn- och utbildningsnämnden. 
5. BoU au 19-09-17 § 99. 

Utdragsbestyrkande 

^0 £j . 
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§ 101 

Barn- och utbildningsnämndens delårsrapport 2019 
Dnr BoU/2019:152 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar 

att barn- och utbildningsnämndens verksamhetsberättelse för januari till augusti tillförs 
ärendet för kommunövergripande delårsrapport och överlämnas till kommunfullmäktige för 
fastställande. 

Reservation 
Eva Alriksson (M) reserverar sig skriftligt mot beslutet, se bilaga 1. 

Ajournering 
13:40-13:45 

Ärendebeskrivning 
Till delårsrapporten sammanställs verksamhetsberättelsen som innehåller viktiga händelser 
under perioden, driftsanalys, investeringsredovisning samt förväntad utvecklig avseende 
finansiella mål och verksamhetsmål. Till delårsrapporten sammanfattas även barn- och ut
bildningsnämndens måluppfyllelse utifrån den beslutade verksamhetsplanen. 

Ekonomiska konsekvenser 
Inga kända. 

Konsekvenser för barn och unga 
Inga kända. 

Förslag till beslut 
Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår barn och utbildningsnämnden besluta: 

att barn- och utbildningsnämndens verksamhetsberättelse för januari till augusti tillförs 
ärendet för kommunövergripande delårsrapport och överlämnas till kommunfullmäktige för 
fastställande. 

Yrkande 1 
Rolf Häggqvist (S) yrkar 

att barn- och utbildningsnämndens verksamhetsberättelse för januari till augusti tillförs 
ärendet för kommunövergripande delårsrapport och överlämnas till kommunfullmäktige för 
fastställande. 

R ? Y ? < C \ 
Utdragsbestyrkande 

O Ö J é-A. 
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Yrkande 2 
Eva Alriksson (M) yrkar 

att barn- och utbildningsnämndens verksamhetsberättelse för januari till augusti tillförs 
ärendet för kommunövergripande delårsrapport och överlämnas till kommunfullmäktige för 
fastställande, 

att texten i delårsrapport 2019 verksamhetsberättelse barn- och utbildningsnämnden, inte 
är fullständig då det i texten nämns att projektet ska leda till att fler elever blir undervisade 
av legitimerade lärare, utan att en förklaring ges för hur detta ska genomföras. 

Propositionsordning 
Ordförande ställer Rolf Häggqvists förslag mot Eva Alrikssons förslag till beslut under pro
position. Efter gjorda propositioner finner ordförande att barn- och utbildningsnämnden har 
beslutat i enlighet med Rolf Häggqvists förslag. 

Underlag 
1. Tjänsteskrivelse. 
2. Barn- och utbildningsnämndens verksamhetsberättelse och fördjupade måluppfyl

lelse för januari till augusti. 
3. BoU au 19-09-17 § 100. 
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RESERVATION 

Ärende Barn-och utbildningsnämnden delårsrapport 2019 

Undertecknad ledamot reserverar sig härmed mot beslut till förmån för eget framlagt förslag. 
Undertecknad anser inte att det i texten "Verksamhetsberättelse" framgår hur fler elever ska kunna 
bli undervisade av legitimerade lärare när klassmentorer införs i våra skolor. Undertecknad ser ingen 
annan möjlighet til l detta än att lärarna blir tvungna att ta fler undervisningstimmar eller att 
klasserna får fler elever. Undertecknad motsätter sig på det bestämdaste att lärarna ska ha fler 
undervisningstimmar eller att elevgrupperna blir större. Inget av de alternativen kommer att 
underlätta lärarnas arbetssituation. 

Eva Alriksson (m) 

- € . Å 
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§ 102 

Uppföljning internkontrollplan barn- och utbildningsnämnden 2019 
Dnr BoU/2019:151 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar 

att godkänna uppföljning av barn- och utbildningsnämndens internkontrollplan 2019, med 
tillägget att medvetandegöra kommunfullmäktige om svårigheten kring redovisning av 
adekvata budgetsiffror under årets fyra första månader. 

Bakgrund 
För att följa lagen och säkerställa att kommunen sköter sitt åtagande ska kommunen ar
beta med intern kontroll på ett systematiskt sätt. 

Barn-, utbildning- och kulturnämnden har upprättat internkontrollplan för 2019 som omfat
tar uppföljning av uppsatta mål, Gällivare kommuns dokumentsamling, uppföljning av 
handlingsplaner, ekonomisk uppföljning, uppföljning av nämndens ärenden, uppföljning av 
revisionsrapporter, uppföljning av reglementen, uppföljning av statsbidrag, uppföljning av 
etik, korruption och oegentligheter, övergripande organisationsförändring samt uppfölj
ningar utifrån riskbedömning i verksamheten. 

Uppföljning av intern kontroll omfattar 1 januari till 31 augusti. 

Ekonomiska konsekvenser 
Inga kända 

Konsekvenser för barn och ungdomar 
Inga kända 

Förslag till beslut 

Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår barn- och utbildningsnämnden besluta 

att godkänna uppföljning av barn- och utbildningsnämndens internkontrollplan 2019. 

Yrkande 
Rolf Häggqvist (S) yrkar 
att godkänna uppföljning av barn- och utbildningsnämndens internkontrollplan 2019, med 
tillägget att medvetandegöra kommunfullmäktige om svårigheten kring redovisning av 
adekvata budgetsiffror under årets fyra första månader. 

Propositionsordning 
Ordförande ställer Rolf Häggqvists förslag till beslut under proposition. Efter gjorda propo
sitioner finner ordförande att barn- och utbildningsnämnden har beslutat i enlighet med 
Rolf Häggqvists förslag. 

W) Utdragsbestyrkande W) € . 4 
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Gällivare 
kommun 

2019-09-30 

Barn- och utbildnings
nämnden 

Beslutsunderlag 
L Tjänsteskrivelse. 
2. Barn-, utbildning- och kulturnämndens internkontroilplan 2019. 
3. Uppföljning av barn- och utbildningsnämndens internkontroll 2019. 
4 BoU au 19-09-17 § 101. 

Utdragsbestyrkande 
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§ 103 

Ansökan - Anslag till Teknikens Hus för år 2020 
Dnr BoU/2019:130 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar 

att stödja Teknikens Hus med 53 000 kr för år 2020. 

Ärendebeskrivning 
Teknikens Hus är en icke vinstdrivande stiftelse med uppdraget att öka intresset för teknik 
och naturvetenskap hos barn och unga. Stiftelsens pedagogiska verksamhet vänder sig till 
både lärare och elever. 
Teknikens Hus driver lärarnätverket RegTek, (regionalt lärarnätverk i teknik och naturve
tenskap), där lärare från Gällivare kommun deltar. Medlemskap i RegTek erbjuds kostnads
frit t till kommuner som lämnar bidrag till Teknikens Hus. Ett avtal tecknades 2017 mellan 
Teknikens Hus och Gällivare kommun, enligt vilket Gällivare kommuns roll är att verka för 
nätverkets långsiktiga fortlevnad. Avtal löper till och med 2020-05-30. 

Elevbesök 
540 elever från Gällivare kommun har under 2016 deltagit i skolbesök med handledning på 
Teknikens Hus. Antalet skolbesök minskade 2017 till 444. Under 2018 har 493 elever del
tagit i skolbesök. 2019 har fram till och med juni månad, 446 elever från Gällivare kommun 
gjort skolbesök på Teknikens hus. 

Lån av utbildningsmaterial 
Under 2016 har 155 elever har använt undervisningsmaterial från Teknikens Hus. Antalet 
elever som använt undervisningsmaterial ökade under 2017 till 330 elever. Under 2018 har 
108 elever använt undervisningsmaterial från Teknikens Hus och 2019 har fram till och 
med juni månad, 197 elever använt lånat undervisningsmaterial. 

Lärarfortbildningar 
Antalet lärare som deltog i lärarfortbildningar minskade från 61 lärare 2016, till 26 lärare 
under 2017. Barn utbildning och kulturnämnden har 2018-09-04 uppmanat Teknikens Hus 
att förlägga lärarfortbildningar i Gällivare kommun för att möjliggöra ett ökat deltagande 
för lärare från Gällivare kommun. 
Under 2018 har två lokala nätverksträffar skett, där totalt 25 lärare deltagit. Ytterligare 
fyra utbildningstillfällen har hållits under 2018 på Teknikens hus, där totalt 54 lärare från 
Gällivare kommun deltagit. 2019 har fram till och med juni månad 12 lärare deltagit i en 
lokal nätverksträff. 

Teknikens Hus anhåller om 97 000 kr som anslag till verksamheten för 2020. 
För kvalitetssäkring av underlag för beslut har analys och jämförelse med övriga kommu
ner i Norrbotten genomförts. Beräkning av anslag per innevånare ligger till grund för nytt 
föreslaget belopp; tre kronor per invånare. 
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Gällivare 2019-09-30 
kommun 

Barn- och utbildnings
nämnden 

Ekonomiska konsekvenser 

Bidraget belastar barn-, utbildnings- och kulturnämndens budget. 

Konsekvenser för barn och unga 
Skolorna får genom kommunbidraget kostnadsfri entré, handledning och klassrumsutbild
ning på plats. Skolorna får även tillgång till paketerade utbildningsmaterial som skickas ut 
och används lokalt av lärare och elever. 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutar föreslå barn- och utbild
ningsnämnden besluta 

att stödja Teknikens Hus med 53 000 kr för år 2020. 

Yrkande 

Eva Eriksson (S) yrkar 

att stödja Teknikens Hus med 53 000 kr för år 2020. 

Propositionsordning 
Ordförande ställer Eva Erikssons förslag till beslut under proposition. Efter gjorda proposit
ioner finner ordförande att barn- och utbildningsnämnden har beslutat i enlighet med Eva 
Erikssons m.fl. förslag. 
Underlag 
1. Tjänsteskrivelse. 
2. Ansökan Anslag till Teknikens Hus för år 2020. 
3. Avtal, RegTek 2017-10-11. 
4. Statistik 2016 - maj 2018, Gällivare kommuns nyttjande av Teknikens Hus. 
5. Statistik, juni 2018 - juni 2019, Gällivare kommuns nyttjande av Teknikens Hus. 
6. Verksamhetsberättelse RegTek. 
7. BUoK §130 2018-09-04 Anslag Teknikens Hus 2019. 
8. Beräkning anslag per innevånare. 
9. BoU au 19-09-17 § 107. 

QTVA Utdragsbestyrkande 

O T ^ e.A 
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C? Gällivare 2019-09-30 
kommun 

Barn- och utbildnings
nämnden 

§ 104 

Uppföljning Hakkas skola 
Dnr BUoK/2017:2008 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar 

att tacka för informationen och lägga den till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Barn- utbildning- och kulturnämnden har begärt årlig uppföljning för Hakkas skola gällande 
behörigheter och resultat. 

Sara Carlsson rektor, informerar vid barn- och utbildningsnämndens sammanträde den 30 
september 2019. 

Ekonomiska konsekvenser 

Små grupper leder till högre kostnader för undervisningen. 

Konsekvenser för barn och unga 

Skola i närområdet leder till kortare skoldagar för eleverna. 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutar 
att återremittera ärendet till barn- och utbildningsnämndens sammanträde den 30 septem
ber 2019. 
Yrkande 

Lena Sjötoft (V) yrkar 

att tacka för informationen och lägga den till handlingarna. 

Propositionsordning 
Ordförande ställer Lena Sjötofts förslag till beslut under proposition. Efter gjorda proposit
ioner finner ordförande att barn- och utbildningsnämnden har beslutat i enlighet med Lena 
Sjötofts förslag. 
Underlag 

1. Tjänsteskrivelse. 
2. Uppföljning Hakkas skola 190903. 
3. BoU au 19-09-17 § 108. 

Utdragsbestyrkande 
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§ 105 

Budgetuppföljning 
Dnr BoU/2019:4 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar 

att ge förvaltningen i uppdrag att arbeta för en budget i balans, 

att ge förvaltningen i uppdrag att arbeta för att utredningsuppdrag avseende överkostna
der för kost, lokaler och skolskjuts slutförs och redovisas innan årsskiftet. 

Ärendebeskrivning 
Budgetuppföljning för barn- och utbildningsnämnden. 
Anna Kult, ekonom informerar vid barn- och utbildningsnämndens sammanträde den 30 
september 2019. 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutar 

att återremittera ärendet till barn- och utbildningsnämndens sammanträde den 30 septem
ber 2019. 

Yrkande 
David Väyrynen (V) yrkar 

att ge förvaltningen i uppdrag att arbeta för en budget i balans, 

att ge förvaltningen i uppdrag att arbeta för att utredningsuppdrag avseende överkostna
der för kost, lokaler och skolskjuts slutförs och redovisas innan årsskiftet. 

Propositionsordning 
Ordförande ställer David Väyrynens förslag till beslut under proposition. Efter gjorda propo
sitioner finner ordförande att barn- och utbildningsnämnden har beslutat i enlighet med 
David Väyrynens förslag. 

Underlag 
1. Budgetuppföljning juli 190909. 
2. Budgetuppföljning jul i 190917. 
3. Bildspel 190917. 
4. BoU au 19-09-17 § 109. 
5. Budgetuppföljning per ansvar delår 2019 190930. 

/?nr\ Utdragsbestyrkande 
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Öl Gällivare 
kommun 

2019-09-30 

Barn- och utbildnings
nämnden 

§ 106 

Förvaltningschefens information 
Dnr BoU/2019:3 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar 

att tacka för informationen och lägga den till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Förvaltningschefen informerar. 
Ärendet presenteras vid barn- och utbildningsnämndens sammanträde den 30 september 

- Norrbottens kommuner, utbildning via universitet. 
- Förstudie, system för elevhälsan. 
- Biträdande skolchef under 6 månader. 
- TF kvalitetsutvecklare. 
- Samverkan bästa skola. 
- Klassmentorer. 
- Tjautjas skola. 
- Skolinspektionen. 
- Vakanser. 
- Elevinventering HT -19. 
- Byggnationer Dokkas. 
- Byggnationer Sjöparksskolan. 
- Barnomsorgsavgifter. 
- Minoritetsspråk. 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutar 

att återremittera ärendet till barn- och utbildningsnämndens sammanträde den 30 septem
ber 2019. 

Yrkande 

Lena Sjötoft (V) yrkar 

att tacka för informationen och lägga den till handlingarna. 

Propositionsordning 
Ordförande ställer Lena Sjötofts förslag till beslut under proposition. Efter gjorda proposit
ioner finner ordförande att barn- och utbildningsnämnden har beslutat i enlighet med Lena 
Sjötofts förslag. 
Underlag 

1. BoU au 19-09-17 § 110. 
2. Elevinventering HT -19. 

2019. 

Utdragsbestyrkande 

£ . 4 
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C? I Gällivare 
I kommun 

2019-09-30 

Barn- och utbildnings
nämnden 

§ 107 

Delgivningar 
Dnr BoU/2019: ! , BoU/2019:104, BoU/2019:112, BoU/2019:113, BoU/2019:114, 
BoU/2019:115, BoU/2019:116, BoU/2019:117, BoU/2019:119, BoU/2019:124, 
BoU/2019:125, BoU/2019:126, BoU/2019:129, BoU/2019:132, BoU/2019:134, 
BoU/2019:137, BoU/2019:139, BoU/2019:26, BoU/2019:38, BoU/2019:4, BoU/2019:44, 
BoU/2019:60, BoU/2019:83, BUoK/2017:2041, BUoK/2018:129, BUoK/2018:235 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar 

att lägga delgivningarna till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Delgivningar. 

Förslag till beslut 

att lägga delgivningarna till handlingarna. 

Underlag 
1. Rapport delgivningar. 

Utdragsbestyrkande 
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§ 108 

Delegationsbeslut 
Dnr 600 /2019:2, BoU/2019:138, BoU/2019:140, BoU/2019:27, BoU/2019:43, 
BoU/2019:96 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar 

att lägga delegationsbesluten till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Delegationsbeslut 

Förslag till beslut 

att lägga delegationsbesluten till handlingarna. 

Underlag 
1. Rapport delegationsbeslut. 

GXiC\ Utdragsbestyrkande 
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Gällivare 
kommun 

Barn- och utbildnings 
nämnden 

§ 109 

Kursinbjudningar 
Dnr BoU/2019:5 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar 

att lägga ärendet till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Kurser och konferenser för barn- och utbildningsnämnden. 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutar föreslå barn- och utbild
ningsnämnden besluta 

att lägga ärendet till handlingarna. 

Underlag 
1. BoU au 19-09-17 § 111. 

SAMMANTRADESPROTOKOLL 20 (22) 
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2019-09-30 

§ 110 

Återrapportering kurser och konferenser 
Dnr BoU/2019:6 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar 

att tacka för informationen och lägga den till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Återrapportering kurser och konferenser för barn- och utbildningsnämnden. 

Skolriksdag: Lena Sjötoft (V), Nicklas Johansson (SJVP), Jenny Johansson Jänkänpää (MP), 
Maria Isaksson (M). 

- Skola i rörelse, fysiskaktivitet. Ängelholm, sammarbete mellan föreningsliv och 
skola. 

- Lyckselemodellen, Skellefteåmodellen. 
- Ledarskap, det medvetna ledarskapet. 
- Prao. 

Aktuell skolpolitik: David Väyrynen (V), Rolf Häggqvist (S), Eva Eriksson (S). 
- Hälsofrämjande skolutveckling, mindfulness. 
- "Språkligt kapital/valuta". 
- Ungdomsperspektivet. 
- Musik och dansskolan. 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutar 

att återremittera ärendet till barn- och utbildningsnämndens sammanträde den 30 septem
ber 2019. 

Underlag 
1. BoU au 19-09-17 § 112. 

Jo. m Gällivare 
kommun 

Barn- och utbildnings
nämnden 

/9t fC\ 
Utdragsbestyrkande 
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M. 
m 

Gällivare 2019-09-30 
kommun 

Barn- och utbildnings
nämnden 

§ 111 

Ärendeuppföljning 
Dnr BoU/2019:7 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar 

att ärende "Omplacering av barn från Hedskolan till Mariaskolan" utgår från ärendeuppfölj-
ningslistan. 

Ärendebeskrivning 

Ärendeuppföljningslista för barn- utbildningsnämnden. 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutar 
att återremittera ärendet till barn- och utbildningsnämndens sammanträde den 30 septem
ber 2019. 

Underlag 
1. Ärendeuppföljningslista. 
2. BoU au 19-09-17 § 98. 

(TVr^x 
Utdragsbestyrkande 
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