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Karina Bronell, skolchef
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Lillemor Bertilsson

Sonja Neuman Hall

Eva Dahlgren

Lillemor Bertilsson
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§20 Dnr 2021/01365

Barn- och utbildningsnämndens
verksamhetsredovisning 2021

Barn- och utbi ldningsnämndens beslut

1 Barn- och utbildningsnämnden godkänner barn- och
utbildningsnämndens verksamhetsredovisning för år 2021.

Sammanfat tn ing

Verksamhetsredovisningen innehåller ekonomi- och verksamhetsredovisning
för nämndens ansvarsområde utifrån både kommunala och nationella
lagkrav. Den bygger på de underlag som finns i nämndens årshjul och som
rapporterats under året. Rektorers sammanfattande analyser ligger
tillsammans med övrig uppföljning på huvudmannanivå till grund för
huvudmannens analys. Redovisningen omfattar alla obligatoriska
skolformer.

Arbetet följer de fastlagda riktlinjerna för nämndens systematiska
kvalitetsarbete. Det innebär en redovisning gentemot de krav som skollagen
ställer på kommunen som huvudman, måluppfyllelse gentemot
styrdokumentens krav, men också en redovisning utifrån innehållet i de fyra
kommunala målen

Beslutsunder lag

Barn- och utbildningsnämndens verksamhetsredovisning för år 2021

Barnkonsekvensanalys

I Barnkonventionen skrivs det fram att alla barn har rätt till utbildning.
Vikten av utbildning är väsentlig för barnets möjligheter att få en
meningsfull framtid. Därför är det viktigt att vi regelbundet följer upp
elevernas kunskapsutveckling och hela tiden ställer oss frågan vad vi som
skola kan göra för att ge eleverna de bästa förutsättningar som vi kan ge för
att de ska lyckas nå målen.

Paragrafen sk ickas t i l l
Kommunstyrelsen

Justeramas signaturer Protokollsutdraget bestyrks
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§21 Dnr 2021/00123

Redovisning av genomförda projekt med strategiska
utvecklingsmedel 2021

Barn- och utbi ldningsnämndens beslut

1 Nämnden överlämnar redovisning av projekt Högstadium Centrum under
2021 till kommunstyrelsen.

2 Nämnden överlämnar redovisning av projekt Läsglädje under 2021 till
kommunstyrelsen.

3 Nämnden överlämnar redovisning av projekt Trygghet och studiero på
Högstadium Centrum till kommunstyrelsen.

Sammanfat tn ing

Barn- och utbildningsnämnden har under 2021 beviljats projektmedel för tre
olika projekt ur kommunstyrelsens pott för strategiska utvecklingsmedel. De
strategiska utvecklingsmedlen för 2021 var tänkta att användas för projekt
som skulle kunna planeras, genomföras och slutföras under 2021. Projekten
skulle syfta till att bidra till kommunens övergripande mål.

Bakgrund

Projekt nr. 1 Högstadium Centrum
I detta projekt beviljades barn- och utbildningsnämnden projektmedel för
arbetet inför den nya högstadieorganisationen i tätorten inför hösten 2021 då
Kyrkerörsskolan och Centralskolans högstadier slogs samman till en enhet
under namnet Högstadium Centrum. Projektet redovisas i en separat bilaga
som bifogas protokollet.

Projekt nr. 2 Läsglädje
Projektet Läsglädje genomfördes i samarbete med kultur- och
fritidsnämnden och syftade till att öka barns läsvanor och skapa läsglädje
både i grupp och enskilt. Projektet genomfördes med under sommaren 2021.
Projektet redovisas i en separat bilaga som bifogas protokollet.

Projekt nr. 3 Trygghet och studiero på Högstadium Centrum
Under hösten 2021 beviljades nämnden medel för ett projekt för att öka
trygghet och studiero på Högstadium Centrum genom ökad och förstärkt
vuxennärvaro. Skolan har för avsikt att skapa liknade strukturer i
förebyggande trygghetsarbetet inom ordinarie budget för att kunna fortsätta
detta arbete. Projektet redovisas i en separat bilaga som bifogas protokollet.

Justeramas signaturer Protokollsutdraget bestyrks
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Förvaltn ingens bedömning

Samtliga tre projekt har genomförts under 2021 och i enlighet med
kommunens övergripande mål med de strategiska utvecklingsmedlen.

Finansier ing

Projekten har finansierats med medel från kommunstyrelsens pott för
strategiska utvecklingsmedel.

Barnkonsekvensanalys

Samtliga tre projekt har genomförts i enlighet med Barnkonventionens
syften och med barnens bästa i fokus.

Beslutsunder lag
Projektredovisning Högstadium Centrum
Projektredovisning Läsglädje
Projektredovisning Trygghet och studiero på Högstadium Centrum

Paragrafen sk ickas t i l l
Kommunstyrelsen

Justerarnas signaturer Protokollsutdraget bestyrks
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§22 Dnr 2022/00103

Information om kunskapsuppföljning årskurs 9

Barn- och utbi ldningsnämndens beslut

1 Nämnden godkänner informationen och lägger den till handlingarna.

Bakgrund

Vid terminsbetyget i december 2021 framkom att ett stort antal av eleverna i
årskurs 9, 114 elever av 408 elever, ännu inte var behöriga till nationellt
program på gymnasiet. Verksamhetschef för grundskola beslutade
tillsammans med berörda rektorer att genomföra några prognosuppföljningar
under vårterminen för att bättre kunna analysera orsaker och hitta variation i
insatser.

Rektorerna för grundskola har tagit del av det samlade resultatet och gett sitt
perspektiv på orsaker och behov av insatser.

Den första prognosuppföljningen sker januari/februari. Nästkommande
prognosuppföljning genomförs i april 2022.

Barn konsekvensanalys

I barnkonventionen skrivs det fram att alla barn har rätt till utbildning.
Vikten av utbildning är väsentlig för barnets möjligheter att få en
meningsfull framtid. Därför är det viktigt att vi regelbundet följer upp
elevernas kunskapsutveckling och hela tiden ställer oss frågan vad vi som
skola kan göra för att ge eleverna de bästa förutsättningar som vi kan ge för
att de ska lyckas nå målen.

Beslutsunder lag

Decemberresultat 2021

Justeramas signaturer Protokollsutdraget bestyrks
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§23 Dnr 2022/00135

Tillsyn fristående förskolan Äventyret

Barn- och utbi ldningsnämndens beslut

1 Det har vid tillsynen inte framkommit annat än att huvudmannen
uppfyller författningarnas krav inom de arbetsområden som granskats.
Barn- och utbildningsnämnden avslutar därmed tillsynen av förskolan
Äventyret.

Bakgrund

Hösten 2021 har tillsyn utförts vid den fristående förskolan Äventyret av
Falköpings kommun, barn- och utbildningsnämnden. Tillsynen har
genomförts med stöd av 26 kap. 4 § skollagen (2010:800) genom besök av
erfarna förskollärare, verksamhetschef förskola, dialog med controller och
förvaltningsekonom samt dialog med huvudman för verksamheten. Tillsynen
fokuserar på faktorer som har betydelse för en god utvecklings- och
undervisningsmiljö samt ägar- och ledningsfunktioner.

Tillämpligt lagrum:

26 kap. 4 § skollagen (2010:800):

4 § En kommun har tillsyn över
1. förskola och fritidshem vars huvudman kommunen har godkänt enligt 2 kap. 7

§ andra stycket,
2. pedagogisk omsorg vars huvudman kommunen har förklarat ha rätt till bidrag

enligt 25 kap. 10 §, och
3. att enskilda som godkänts av kommunen fortlöpande uppfyller kraven i 2 kap. 5

och 5 b §§.

Bedömningen har gjorts utifrån i vilken utsträckning verksamheten stämmer
överens med de krav och förväntningar som uttrycks i skollag, allmänna råd,
läroplan för förskolan och övriga författningar. Granskningen har även utgått
från tidigare tillsynsbeslut.

Vid verksamhetsbesöket har förutsättningar, verksamhetsprocesser och
resultat granskats. Avseende ägar- och ledningstillsyn är insamlingen av
aktuella dokument gällande erfarenhet och insikt, ekonomiska
förutsättningar och lämplighetskrav grundläggande. Falköpings kommun
lägger stor vikt vid dialog och kommunikation under tillsynen och vid övriga
kontakter under året. Den dialogbaserade uppföljningen är en viktig del i
kommunens arbete med att utveckla den tillitsbaserade styrningen.

Justeramas signaturer Protokollsutdraget bestyrks
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Förvaltn ingens bedömning

Tillsynen visar att förskolan Äventyret bedriver en trygg verksamhet med
god omsorg som syftar till att utveckla och stimulera barns lärande. Barnens
olika behov, förutsättningar och förmågor är en utgångspunkt för den dagliga
verksamheten. Tillsynen visar även att huvudmannen besitter den kunskap
och insikt utifrån ekonomi och ägar- och ledningskompetens som krävs.

Paragrafen sk ickas t i l l
Huvudman för förskolan Äventyret

Justerarnas signaturer Protokollsutdraget bestyrks
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§24 Dnr 2022/00138

Tillsyn fristående förskolan Fölungen

Barn- och utbi ldningsnämndens beslut

1 Det har vid tillsynen inte framkommit annat än att huvudmannen
uppfyller författningarnas krav inom de arbetsområden som granskats.
Barn- och utbildningsnämnden avslutar därmed tillsynen av förskolan
Fölungen.

Bakgrund

Hösten 2021 har tillsyn utförts vid den fristående förskolan Fölungen av
Falköpings kommun, barn- och utbildningsnämnden. Tillsynen har
genomförts med stöd av 26 kap. 4 § skollagen (2010:800) genom besök av
erfarna förskollärare, verksamhetschef förskola, dialog med controller och
förvaltningsekonom samt dialog med huvudman för verksamheten. Tillsynen
fokuserar på faktorer som har betydelse för en god utvecklings- och
undervisningsmilj ö samt ägar- och ledningsfunktioner.

Tillämpligt lagrum:

26 kap. 4 § skollagen (2010:800):

4 § En kommun har tillsyn över
I. förskola och fritidshem vars huvudman kommunen har godkänt enligt 2 kap. 7

§ andra stycket,
2. pedagogisk omsorg vars huvudman kommunen har förklarat ha rätt till bidrag

enligt 25 kap. 10 §, och
3. att enskilda som godkänts av kommunen fortlöpande uppfyller kraven i 2 kap. 5

och 5 b §§.

Bedömningen har gjorts utifrån i vilken utsträckning verksamheten stämmer
överens med de krav och förväntningar som uttrycks i skollag, allmänna råd,
läroplan för förskolan och övriga författningar. Granskningen har även utgått
från tidigare tillsynsbeslut.

Vid verksamhetsbesöket har förutsättningar, verksamhetsprocesser och
resultat granskats. Avseende ägar- och ledningstillsyn är insamlingen av
aktuella dokument gällande erfarenhet och insikt, ekonomiska
förutsättningar och lämplighetskrav grundläggande. Falköpings kommun
lägger stor vikt vid dialog och kommunikation under tillsynen och vid övriga
kontakter under året. Den dialogbaserade uppföljningen är en viktig del i
kommunens arbete med att utveckla den tillitsbaserade styrningen.

Justerarnas signaturer Protokollsutdraget bestyrks
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Förvaltn ingens bedömning

Tillsynen visar att förskolan Fölungen bedriver en trygg verksamhet med
god omsorg som syftar till att utveckla och stimulera barns lärande. Barnens
olika behov, förutsättningar och förmågor är en utgångspunkt för den dagliga
verksamheten. Tillsynen visar även att huvudmannen besitter den kunskap
och insikt utifrån ekonomi och ägar- och ledningskompetens som krävs.

Paragrafen skickas t i l l
Huvudman för förskolan Fölungen

Justerarnas signaturer Protokollsutdraget bestyrks
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§25 Dnr 2022/00139

Tillsyn fristående förskolan Klinten

Barn- och utbi ldningsnämndens beslut

1 Det har vid tillsynen inte framkommit annat än att huvudmannen
uppfyller författningarnas krav inom de arbetsområden som granskats.
Barn- och utbildningsnämnden avslutar därmed tillsynen av förskolan
och fritidshemmet Klinten.

Bakgrund

Hösten 2021 har tillsyn utförts vid den fristående förskolan och
fritidshemmet Klinten av Falköpings kommun, barn- och
utbildningsnämnden. Tillsynen har genomförts med stöd av 26 kap. 4 §
skollagen (2010:800) genom besök av erfarna förskollärare, verksamhetschef
förskola, dialog med controller och förvaltningsekonom samt dialog med
huvudman för verksamheten. Tillsynen fokuserar på faktorer som har
betydelse för en god utvecklings- och undervisningsmiljö samt ägar- och
ledningsfunktioner.

Tillämpligt lagrum:

26 kap. 4 § skollagen (2010:800):

4 § En kommun har tillsyn över
1. förskola och fritidshem vars huvudman kommunen har godkänt enligt 2 kap. 7

§ andra stycket,
2. pedagogisk omsorg vars huvudman kommunen har förklarat ha rätt till bidrag

enligt 25 kap. 10 §, och
3. att enskilda som godkänts av kommunen fortlöpande uppfyller kraven i 2 kap. 5

och 5 b §§.

Bedömningen har gjorts utifrån i vilken utsträckning verksamheten stämmer
överens med de krav och förväntningar som uttrycks i skollag, allmänna råd,
läroplan för förskolan och övriga författningar. Granskningen har även utgått
från tidigare tillsynsbeslut.

Vid verksamhetsbesöket har förutsättningar, verksamhetsprocesser och
resultat granskats. Avseende ägar- och ledningstillsyn är insamlingen av
aktuella dokument gällande erfarenhet och insikt, ekonomiska
förutsättningar och lämplighetskrav grundläggande. Falköpings kommun
lägger stor vikt vid dialog och kommunikation under tillsynen och vid övriga
kontakter under året. Den dialogbaserade uppföljningen är en viktig del i
kommunens arbete med att utveckla den tillitsbaserade styrningen.

Justerarnas signaturer Protokollsutdraget bestyrks
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Förvaltn ingens bedömning

Tillsynen visar att förskolan och fritidshemmet Klinten bedriver en trygg
verksamhet med god omsorg som syftar till att utveckla och stimulera barns
lärande. Barnens olika behov, förutsättningar och förmågor är en
utgångspunkt för den dagliga verksamheten. Tillsynen visar även att
huvudmannen besitter den kunskap och insikt utifrån ekonomi och ägar- och
ledningskompetens som krävs.

Paragrafen sk ickas t i l l
Huvudman för förskolan och fritidshemmet Klinten

Justeramas signaturer Protokollsutdraget bestyrks
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§26 Dnr 2022/00140

Tillsyn fristående förskolan Gottepåsen

Barn- och utbi ldningsnämndens beslut

1 Det har vid tillsynen inte framkommit annat än att huvudmannen
uppfyller författningarnas krav inom de arbetsområden som granskats.
Barn- och utbildningsnämnden avslutar därmed tillsynen av förskolan
och fritidshemmet Gottepåsen.

Bakgrund

Hösten 2021 har tillsyn utförts vid den fristående förskolan och
fritidshemmet Gottepåsen av Falköpings kommun, barn- och
utbildningsnämnden. Tillsynen har genomförts med stöd av 26 kap. 4 §
skollagen (2010:800) genom besök av erfarna förskollärare, verksamhetschef
förskola, dialog med controller och förvaltningsekonom samt dialog med
huvudman för verksamheten. Tillsynen fokuserar på faktorer som har
betydelse för en god utvecklings- och undervisningsmiljö samt ägar- och
ledningsfunktioner.

Tillämpligt lagrum:

26 kap. 4 § skollagen (2010:800):

4 § En kommun har tillsyn över
1, förskola och fritidshem vars huvudman kommunen har godkänt enligt 2 kap. 7

§ andra stycket,
2. pedagogisk omsorg vars huvudman kommunen har förklarat ha rätt till bidrag

enligt 25 kap. 1O.', och
3. att enskilda som godkänts av kommunen fortlöpande uppfyller kraven i 2 kap. 5

och 5 b §§.

Bedömningen har gjorts utifrån i vilken utsträckning verksamheten stämmer
överens med de krav och förväntningar som uttrycks i skollag, allmänna råd,
läroplan för förskolan och övriga författningar. Granskningen har även utgått
från tidigare tillsynsbeslut.

Vid verksamhetsbesöket har förutsättningar, verksamhetsprocesser och
resultat granskats. Avseende ägar- och ledningstillsyn är insamlingen av
aktuella dokument gällande erfarenhet och insikt, ekonomiska
förutsättningar och lämplighetskrav grundläggande. Falköpings kommun
lägger stor vikt vid dialog och kommunikation under tillsynen och vid övriga
kontakter under året. Den dialogbaserade uppföljningen är en viktig del i
kommunens arbete med att utveckla den tillitsbaserade styrningen.

Justeramas signaturer Protokollsutdraget bestyrks
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Förvaltn ingens bedömning

Tillsynen visar att förskolan och fritidshemmet Gottepåsen bedriver en trygg
verksamhet med god omsorg som syftar till att utveckla och stimulera barns
lärande. Barnens olika behov, förutsättningar och förmågor är en
utgångspunkt för den dagliga verksamheten. Tillsynen visar även att
huvudmannen besitter den kunskap och insikt utifrån ekonomi och ägar- och
ledningskompetens som krävs.

Paragrafen skickas t i l l
Huvudman för förskolan och fritidshemmet Gottepåsen

Justeramas signaturer Protokollsutdraget bestyrks





Sida
SAM MANTRÄDESPROTOKOLL 15(33)FMILKÖM.2

Barn- och utbildningsnämnden
Sammanträdesdatum
2022-02-22

§27 Dnr 2022/00141

Tillsyn fristående förskolan Boken

Barn- och utbi ldningsnämndens beslut

1 Det har vid tillsynen inte framkommit annat än att huvudmannen
uppfyller författningarnas krav inom de arbetsområden som granskats.
Barn- och utbildningsnämnden avslutar därmed tillsynen av förskolan
Boken.

Jonas Larsson (SD) har anmält jäv och deltar inte i handläggningen av detta
ärende.

Bakgrund

Hösten 2021 har tillsyn utförts vid den fristående förskolan Boken. Tillsynen
har genomförts med stöd av 26 kap. 4 § skollagen (2010:800) och har
fokuserat på ägar- och ledningsfunktioner.

Tillämpligt lagrum:

26 kap. 4 § skollagen (2010:800):

4 § En kommun har tillsyn över
1. förskola och fritidshem vars huvudman kommunen har godkänt enligt 2 kap. 7

§ andra stycket,
2. pedagogisk omsorg vars huvudman kommunen har förklarat ha rätt till bidrag

enligt 25 kap. 10 §, och
3. att enskilda som godkänts av kommunen fortlöpande uppfyller kraven i 2 kap. 5

och 5 b §§.

Bedömningen har gjorts utifrån i vilken utsträckning verksamheten stämmer
överens med de krav som uttrycks i skollag, allmänna råd och övriga
författningar.

Vid ägar- och ledningsprövningen har material och aktuella dokument
insamlats gällande erfarenhet och insikt, ekonomiska förutsättningar och
lämplighet. Falköpings kommun lägger stor vikt vid dialog och
kommunikation under tillsynen och vid övriga kontakter under året.

Förvaltn ingens bedömning
Tillsynen visar att förskolan Bokens huvudman besitter den kunskap och
insikt utifrån ekonomi och ägar- och ledningskompetens som krävs för att
bedriva verksamhet i enlighet med aktuella lagar och förordningar.

Paragrafen sk ickas t i l l
Huvudman för förskolan Boken

Justerarnas signaturer Protokollsutdraget bestyrks





FLAKÖP[IN2
Barn- och utbildningsnämnden

Sida
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 16(33)
Sammanträdesdatum
2022-02-22

§28 Dnr 2022/00144

Tillsyn fristående förskolan Glädjen

Barn- och utbi ldningsnämndens beslut

1 Det har vid tillsynen inte framkommit annat än att huvudmannen
uppfyller författningarnas krav inom de arbetsområden som granskats.
Barn- och utbildningsnämnden avslutar därmed tillsynen av förskolan
Glädjen.

Bakgrund

Hösten 2021 har tillsyn utförts vid den fristående förskolan Glädjen.
Tillsynen har genomförts med stöd av 26 kap. 4 § skollagen (2010:800) och
har fokuserat på ägar- och ledningsfunktioner.

Tillämpligt lagrum:

26 kap. 4 § skollagen (2010:800):

4 § En kommun har tillsyn över
1. förskola och fritidshem vars huvudman kommunen har godkänt enligt 2 kap. 7

§ andra stycket,
2. pedagogisk omsorg vars huvudman kommunen har förklarat ha rätt till bidrag

enligt 25 kap. 10 §, och
3. att enskilda som godkänts av kommunen fortlöpande uppfyller kraven i 2 kap. 5

och 5 b §§.

Bedömningen har gjorts utifrån i vilken utsträckning verksamheten stämmer
överens med de krav som uttrycks i skollag, allmänna råd och övriga
författningar.

Vid ägar- och ledningsprövningen har material och aktuella dokument
insamlats gällande erfarenhet och insikt, ekonomiska förutsättningar och
lämplighet. Falköpings kommun lägger stor vikt vid dialog och
kommunikation under tillsynen och vid övriga kontakter under året.

Förvaltn ingens bedömning

Tillsynen visar att förskolan Glädjen huvudman besitter den kunskap och
insikt utifrån ekonomi och ägar- och ledningskompetens som krävs för att
bedriva verksamhet i enlighet med aktuella lagar och förordningar.

Paragrafen sk ickas t i l l
Huvudman för förskolan Glädjen

Justeramas signaturer Protokollsutdraget bestyrks





Sida
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 17(33)FLLKÖPIONG

Barn- och utbildningsnämnden
Sammanträdesdatum
2022-02-22

§29 Dnr 2022/00146

Tillsyn fristående pedagogiska omsorgen Lantis i Dala

Barn- och utbi ldningsnämndens beslut

1 Det har vid tillsynen inte framkommit annat än att huvudmannen
uppfyller författningarnas krav inom de arbetsområden som granskats.
Barn- och utbildningsnämnden avslutar därmed tillsynen av pedagogiska
omsorgen Lantis i Dala.

Bakgrund

Hösten 2021 har tillsyn utförts vid den fristående pedagogiska omsorgen
Lantis i Dala. Tillsynen har genomförts med stöd av 26 kap. 4 § skollagen
(2010:800) och har fokuserat på ägar- och ledningsfunktioner.

Tillämpligt lagrum:

26 kap. 4 § skollagen (2010:800):

4 § En kommun har tillsyn över
1. förskola och fritidshem vars huvudman kommunen har godkänt enligt 2 kap. 7

§ andra stycket,
2. pedagogisk omsorg vars huvudman kommunen har förklarat ha rätt till bidrag

enligt 25 kap. 10 §, och
3. att enskilda som godkänts av kommunen fortlöpande uppfyller kraven i 2 kap. 5

och 5 b §§.

Bedömningen har gjorts utifrån i vilken utsträckning verksamheten stämmer
överens med de krav som uttrycks i skollag, allmänna råd och övriga
författningar.

Vid ägar- och ledningsprövningen har material och aktuella dokument
insamlats gällande erfarenhet och insikt, ekonomiska förutsättningar och
lämplighet. Falköpings kommun lägger stor vikt vid dialog och
kommunikation under tillsynen och vid övriga kontakter under året.

Förvaltn ingens bedömning

Tillsynen visar att Lantis i Dalas huvudman besitter den kunskap och insikt
utifrån ekonomi och ägar- och ledningskompetens som krävs för att bedriva
verksamhet i enlighet med aktuella lagar och förordningar.

Paragrafen sk ickas t i l l
Huvudman för Lantis i Dala

Justeramas signaturer Protokollsutdraget bestyrks





FnIKÖP11.9
Barn- och utbildningsnämnden

Sida
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 18(33)
Sammanträdesdatum
2022-02-22

§30 Dnr 2022/00147

Tillsyn fristående förskolan Molekylen

Barn- och utbi ldningsnämndens beslut

1 Det har vid tillsynen inte framkommit annat än att huvudmannen
uppfyller författningarnas krav inom de arbetsområden som granskats.
Barn- och utbildningsnämnden avslutar därmed tillsynen av förskolan
Molekylen.

Bakgrund

Hösten 2021 har tillsyn utförts vid den fristående förskolan Molekylen.
Tillsynen har genomförts med stöd av 26 kap. 4 § skollagen (2010:800) och
har fokuserat på ägar- och ledningsfunktioner.

Tillämpligt lagrum:

26 kap. 4 § skollagen (2010:800):

4 § En kommun har tillsyn över
I. förskola och fritidshem vars huvudman kommunen har godkänt enligt 2 kap. 7

§ andra stycket,
2. pedagogisk omsorg vars huvudman kommunen har förklarat ha rätt till bidrag

enligt 25 kap. 10 §, och
3. att enskilda som godkänts av kommunen fortlöpande uppfyller kraven i 2 kap. 5

och 5 b §§.

Bedömningen har gjorts utifrån i vilken utsträckning verksamheten stämmer
överens med de krav som uttrycks i skollag, allmänna råd och övriga
författningar.

Vid ägar- och ledningsprövningen har material och aktuella dokument
insamlats gällande erfarenhet och insikt, ekonomiska förutsättningar och
lämplighet. Falköpings kommun lägger stor vikt vid dialog och
kommunikation under tillsynen och vid övriga kontakter under året.

Förvaltn ingens bedömning

Tillsynen visar att förskolan Molekylens huvudman besitter den kunskap och
insikt utifrån ekonomi och ägar- och ledningskompetens som krävs för att
bedriva verksamhet i enlighet med aktuella lagar och förordningar.

Paragrafen sk ickas t i l l
Huvudman för förskolan Molekylen

Justerarnas signaturer Protokollsutdraget bestyrks





Sida
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 19 (33)FLLKÖPING

Barn- och utbildningsnämnden
Sammanträdesdatum
2022-02-22

§31 Dnr 2022/00142

Tillsyn fristående förskolan Utsikten

Barn- och utbi ldningsnämndens beslut

1 Det har vid tillsynen inte framkommit annat än att huvudmannen
uppfyller författningarnas krav inom de arbetsområden som granskats.
Barn- och utbildningsnämnden avslutar därmed tillsynen av förskolan
Utsikten.

Britt-Marie Aronsson (KD) har anmält jäv och deltar inte i handläggningen
av detta ärende.

Bakgrund
Hösten 2021 har tillsyn utförts vid den fristående förskolan Utsikten.
Tillsynen har genomförts med stöd av 26 kap. 4 § skollagen (2010:800) och
har fokuserat på ägar- och ledningsfunktioner.

Tillämpligt lagrum:

26 kap. 4 § skollagen (2010:800):

4 § En kommun har tillsyn över
1. förskola och fritidshem vars huvudman kommunen har godkänt enligt 2 kap. 7

§ andra stycket,
2. pedagogisk omsorg vars huvudman kommunen har förklarat ha rätt till bidrag

enligt 25 kap. 10 §, och
3. att enskilda som godkänts av kommunen fortlöpande uppfyller kraven i 2 kap. 5

och 5 b §§.

Bedömningen har gjorts utifrån i vilken utsträckning verksamheten stämmer
överens med de krav som uttrycks i skollag, allmänna råd och övriga
författningar.

Vid ägar- och ledningsprövningen har material och aktuella dokument
insamlats gällande erfarenhet och insikt, ekonomiska förutsättningar och
lämplighet. Falköpings kommun lägger stor vikt vid dialog och
kommunikation under tillsynen och vid övriga kontakter under året.

Förvaltn ingens bedömning

Tillsynen visar att förskolan Utsikten huvudman besitter den kunskap och
insikt utifrån ekonomi och ägar- och ledningskompetens som krävs för att
bedriva verksamhet i enlighet med aktuella lagar och förordningar.

Paragrafen sk ickas t i l l
Huvudman för förskolan Utsikten

Justerarnas signaturer Protokollsutdraget bestyrks





FMLKÖP1.1.99
Barn- och utbildningsnämnden

Sida
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 20(33)
Sammanträdesdatum
2022-02-22

§32 Dnr 2022/00143

Tillsyn fristående förskolan Växthuset

Barn- och utbi ldningsnämndens beslut

1 Det har vid tillsynen inte framkommit annat än att huvudmannen
uppfyller författningarnas krav inom de arbetsområden som granskats.
Barn- och utbildningsnämnden avslutar därmed tillsynen av förskolan
Växthuset.

Bakgrund
Hösten 2021 har tillsyn utförts vid den fristående förskolan Växthuset.
Tillsynen har genomförts med stöd av 26 kap. 4 § skollagen (2010:800) och
har fokuserat på ägar- och ledningsfunktioner.

Tillämpligt lagrum:

26 kap. 4 § skollagen (2010:800):

4 § En kommun har tillsyn över
1. förskola och fritidshem vars huvudman kommunen har godkänt enligt 2 kap. 7

§ andra stycket,
2. pedagogisk omsorg vars huvudman kommunen har förklarat ha rätt till bidrag

enligt 25 kap. 10 §, och
3. att enskilda som godkänts av kommunen fortlöpande uppfyller kraven i 2 kap. 5

och 5 b §§.

Bedömningen har gjorts utifrån i vilken utsträckning verksamheten stämmer
överens med de krav som uttrycks i skollag, allmänna råd och övriga
författningar.

Vid ägar- och ledningsprövningen har material och aktuella dokument
insamlats gällande erfarenhet och insikt, ekonomiska förutsättningar och
lämplighet. Falköpings kommun lägger stor vikt vid dialog och
kommunikation under tillsynen och vid övriga kontakter under året.

Förvaltn ingens bedömning

Tillsynen visar att förskolan Växthusets huvudman besitter den kunskap och
insikt utifrån ekonomi och ägar- och ledningskompetens som krävs för att
bedriva verksamhet i enlighet med aktuella lagar och förordningar.

Paragrafen sk ickas t i l l
Huvudman för förskolan Växthuset

Justeramas signaturer Protokollsutdraget bestyrks

_





Sida
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 21(33)FLAKÖNN2

Barn- och utbildningsnämnden
Sammanträdesdatum
2022-02-22

§33 Dnr 2022/00145

Tillsyn förskolan Åsle friskola

Barn- och utbi ldningsnämndens beslut

1 Det har vid tillsynen inte framkommit annat än att huvudmannen
uppfyller författningarnas krav inom de arbetsområden som granskats.
Barn- och utbildningsnämnden avslutar därmed tillsynen av förskolan
Åsle friskola.

Bakgrund

Hösten 2021 har tillsyn utförts vid den fristående förskolan Åsle friskola.
Tillsynen har genomförts med stöd av 26 kap. 4 § skollagen (2010:800) och
har fokuserat på ägar- och ledningsfunktioner.

Tillämpligt lagrum:

26 kap. 4 § skollagen (2010:800):

4 § En kommun har tillsyn över
1. förskola och fritidshem vars huvudman kommunen har godkänt enligt 2 kap. 7

§ andra stycket,
2. pedagogisk omsorg vars huvudman kommunen har förklarat ha rätt till bidrag

enligt 25 kap. 10 §, och
3. att enskilda som godkänts av kommunen fortlöpande uppfyller kraven i 2 kap. 5

och 5 b §§.

Bedömningen har gjorts utifrån i vilken utsträckning verksamheten stämmer
överens med de krav som uttrycks i skollag, allmänna råd och övriga
författningar.

Vid ägar- och ledningsprövningen har material och aktuella dokument
insamlats gällande erfarenhet och insikt, ekonomiska förutsättningar och
lämplighet. Falköpings kommun lägger stor vikt vid dialog och
kommunikation under tillsynen och vid övriga kontakter under året.

Förvaltn ingens bedömning

Tillsynen visar att förskolan Åsle friskola huvudman besitter den kunskap
och insikt utifrån ekonomi och ägar- och ledningskompetens som krävs för
att bedriva verksamhet i enlighet med aktuella lagar och förordningar.

Paragrafen sk ickas t i l l
Huvudman för Åsle friskola

Justeramas signaturer Protokollsutdraget bestyrks





EntKÖP11
Barn- och utbildningsnämnden

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 22 (33)
Sammanträdesdatum

2022-02-22

§34 Dnr 2021/00855

Information om hälsotal 2021

Barn- och utbi ldningsnämndens beslut

1 Nämnden godkänner informationen och lägger den till handlingarna.

Bakgrund

Sammanställning av den årliga uppföljning av hälsotalen för Falköpings
kommun och barn- och utbildningsförvaltningen för år 2021.

Man kan notera att trots pandemin så sjunker sjukfrånvaron i vår förvaltning.
Tänkbara orsaker kan vara att endast symtomfria barn och personal är i våra
verksamheter vilket har en påverkan på hälsan utifrån att man inte utsätts för
smittor och infektioner i någon större grad.

Hemarbete har även varit möjligt för vissa personalgrupper så som
exempelvis gymnasielärare under den tid gymnasiet hade sin
fjärrundervisning.

Under lag

Hälsotal 2021 Barn- och utbildningsförvaltningen

Justerarnas signaturer Protokollsutdraget bestyrks





FLAKÖP,19.9
Barn- och utbildningsnämnden

Sida
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 23(33)
Sammanträdesdatum
2022-02-22

§35 Dnr 2021/01374

Information till nämnden

Barn- och utbi ldningsnämndens beslut

1 Nämnden godkänner informationen och lägger den till handlingarna.

Bakgrund

• Verksamhetschef grundskola informerar om planerna gällande
skolorganisationen inför nästa läsår.

• Verksamhetschef grundskola informerar om arbetsgången och läget
gällande placeringarna i förskoleklass inför läsåret 2022/2023.

• Verksamhetschef grundskola informerar om ärenden som är pågående
eller nyligen avslutade hos Skolväsendets Överklagandenämnd,
Förvaltningsrätten, Kammarrätten och Skolinspektionen.

Justerarnas signaturer Protokollsutdraget bestyrks





EntKÖPINKOMMg

Barn- och utbildningsnämnden

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 24(33)
Sammanträdesdatum

2022-02-22

§36 Dnr 2022/00017

Inkomna skrivelser

Barn- och utbi ldningsnämndens beslut

1 Nämnden lägger redovisade skrivelser till handlingarna.

Sammanfat tn ing

Inkomna skrivelser 2022-01-18 — 2022-02-16

Datum Avsändare Beskrivning Diarienr Dokumentid.

2022-02-01 Rädda Barnen Skrivelse från Rädda Barnens
lokalförening angående
barnfattigdomsrapport 2019

2022/00017 39768

Justeramas signaturer Protokollsutdraget bestyrks





FLAKÖPE9.
Barn- och utbildningsnämnden

§ 37

Delegationsbeslut

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 25(33)
Sammanträdesdatum

2022-02-22

Dnr 2022/00018

Barn- och utbildningsnämndens beslut
1 Redovisade delegationsbeslut 2022-01-18 — 2022-02-16 läggs till

handlingarna.

Sammanfattning
Datum Delegat Beskrivning Diarienr Dokumentid.

2022-02-16 Barn- och Ordförandebeslut angående 2022/00059 40031
utbildningsnämnden överklagande av beslut om

placering i förskoleklass

2022-02-15 Barn- och Ordförandebeslut angående 2022/00059 39998
utbildningsnämnden ersättning för förlorad

arbetsinkomst och reseersättning
för deltagande i utbildningsdag
Förebygga våld i nära relationer"
den 10 maj 2022 i Trollhättan

2022-02-14 Rektor Dotorpsskolan Nytt beslut om placering i 2022/00164 39969
förskoleklass läsåret 2022/2023
efter skolval

2022-02-09 Rektor Beslut om placering i skola efter 2022/00102 39910
Kinnarpsskolan skolval

2022-02-08 Barn- och Beslut om självskjutsersättning 2021/00884 39857
utbildningsnämnden för gymnasieelev HT -21

2022-02-08 Barn- och Beslut om självskjutsersättning 2021/00317 39855
utbildningsnämnden för gymnasieelev HT -21

2022-02-08 Privatperson Ansökan/beslut 2021/00886 39853
inackorderingstillägg

2022-02-03 Rektor Beslut om placering i grundskola 2022/00102 39800
Mössebergsskolan efter skolval

2022-02-02 Barn- och Beslut om självskjutsersättning 2022/00091 39790
utbildningsnämnden

2022-02-01 Rektor Centralskolan Beslut om placering i 2022/00087 39785
förskoleklass 2022/2023 efter
skolval — Beviljat tredjehandsval
Centralskolan

2022-02-01 Rektor Centralskolan Beslut om placering i 2022/00087 39784
förskoleklass 2022/2023 efter
skolval — Beviljat tredjehandsval
Centralskolan

2022-02-01 Rektor Centralskolan Beslut om placering i 2022/00087 39783
förskoleklass 2022/2023 efter
skolval — Beviljat tredjehandsval
Centralskolan

Justeramas signaturer Protokollsutdraget bestyrks





Sida
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 26 (33)FQLKÖPIng

Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum
2022-02-22

Datum Delegat Beskrivning Diarienr Dokumentid.

2022-02-01 Rektor Beslut om placering i 2022/00087 39782
Åttagårdsskolan förskoleklass 2022/2023 efter

skolval — Beviljat andrahandsval
Åttagårdsskolan

2022-02-01 Rektor Beslut om placering i 2022/00087 39781
Åttagårdsskolan förskoleklass 2022/2023 efter

skolval — Beviljat tredjehandsval
Åttagårdsskolan

2022-02-01 Rektor Beslut om placering i 2022/00087 39780
Åttagårdsskolan förskoleklass 2022/2023 efter

skolval — Beviljat tredjehandsval
Åttagårdsskolan

2022-02-01 Rektor Beslut om placering i 2022/00087 39779
Åttagårdsskolan förskoleklass 2022/2023 efter

skolval — Beviljat tredjehandsval
Åttagårdsskolan

2022-02-01 Rektor Dotorpsskolan Beslut om placering i 2022/00087 39778
förskoleklass 2022/2023 efter
skolval — Beviljat tredjehandsval
Dotorpsskolan

2022-02-01 Rektor Centralskolan Beslut om placering i 2022/00087 39777
förskoleklass 2022/2023 efter
skolval — Beviljat tredjehandsval
Centralskolan

2022-02-01 Rektor Centralskolan Beslut om placering i 2022/00087 39776
förskoleklass 2022/2023 efter
skolval — Beviljat tredjehandsval
Centralskolan

2022-02-01 Rektor Centralskolan Beslut om placering i 2022/00087 39775
förskoleklass 2022/2023 efter
skolval — Beviljat andrahandsval
Centralskolan

2022-02-01 Rektor Beslut om placering i 2022/00087 39774
Kinnarpsskolan förskoleklass 2022/2023 efter

skolval — Beviljat andrahandsval
Kinnarpsskolan

2022-02-01 Rektor Beslut om placering i 2022/00087 39773
Kinnarpsskolan förskoleklass 2022/2023 efter

skolval — Beviljat andrahandsval
Kinnarpsskolan

2022-02-01 Rektor Centralskolan Beslut om placering i 2022/00087 39772
förskoleklass 2022/2023 — ej
beviljade val

2022-02-01 Rektor Centralskolan Beslut om placering i 2022/00087 39771
förskoleklass 2022/2023 — ej
beviljade val

2022-02-01 Rektor Centralskolan Beslut om placering i 2022/00087 39770
förskoleklass 2022/2023 — ej
beviljade val

Justerarnas signaturer Protokollsutdraget bestyrks





Sida
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 27(33)FnLKÖM.2

Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum
2022-02-22

Datum Delegat Beskrivning Diarienr Dokumentid.

2022-02-01 Rektor Dotorpsskolan Beslut om placering i 2022/00087 39767
förskoleklass 2022/2023 efter
skolval — Beviljade enligt relativt
avstånd Dotorpsskolan

2022-02-01 Rektor Beslut om placering i 2022/00087 39766
Åttagårdsskolan förskoleklass 2022/2023 efter

skolval — Beviljade enligt relativt
avstånd Åttagårdsskolan

2022-02-01 Rektor Flobyskolan Beslut om placering i 2022/00087 39765
förskoleklass 2022/2023 efter
skolval — Beviljade enligt relativt
avstånd Flobyskolan

2022-02-01 Rektor Gustaf Beslut om placering i 2022/00087 39764
Da gnskolan förskoleklass 2022/2023 efter

skolval — Beviljade enligt relativt
avstånd Gustaf Dal&iskolan

2022-02-01 Rektor Beslut om placering i 2022/00087 39763
Kinnarpsskolan förskoleklass 2022/2023 efter

skolval — Beviljade enligt relativt
avstånd Kinnarpsskolan

2022-02-01 Rektor Beslut om placering i 2022/00087 39762
Odensbergsskolan förskoleklass 2022/2023 efter

skolval — Beviljade enligt relativt
avstånd Odensbergsskolan

2022-02-01 Rektor Centralskolan Beslut om placering i 2022/00087 39761
förskoleklass 2022/2023 efter
skolval — Beviljade enligt relativt
avstånd Centralskolan

2022-02-01 Rektor Beslut om placering i 2022/00087 39760
Mössebergsskolan förskoleklass 2022/2023 efter

skolval — Beviljade enligt relativt
avstånd Mössebergsskolan

2022-01-31 Rektor Beslut om placering i 2022/00087 39759
Mössebergsskolan förskoleklass 2022/2023 efter

skolval — Beviljat enligt
syskonförtur — Mössebergsskolan

2022-01-31 Rektor Vindängens Beslut om placering i 2022/00087 39758
skola förskoleklass 2022/2023 efter

skolval — Beviljade enligt
syskonförtur Vindängenskolan

2022-01-31 Rektor Centralskolan Beslut om placering i 2022/00087 39757
förskoleklass 2022/2023 efter
skolval — Beviljade enligt
syskonförtur — Centralskolan

2022-01-31 Rektor Dotorpsskolan Beslut om placering i 2022/00087 39756
förskoleklass 2022/2023 efter
skolval — Beviljat enligt
syskonförtur — Dotorpsskolan

Justerarnas signaturer Protokollsutdrag et bestyrks
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2022-01-31 Rektor Beslut om placering i 2022/00087 39755
Gudhemsskolan förskoleklass 2022/2023 efter

skolval — Beviljat enligt
syskonförtur — Gudhemsskolan

2022-01-31 Rektor Beslut om placering i 2022/00087 39754
Kinnarpsskolan förskoleklass 2022/2023 efter

skolval — Beviljade enligt
syskonförtur — Kinnarpsskolan

2022-01-31 Rektor Beslut om placering i 2022/00087 39753
Odensbergsskolan förskoleklass 2022/2023 efter

skolval — Beviljade efter
upptagningsområde övriga —
Odensbergsskolan

2022-01-31 Rektor Vindängens Beslut om placering i 2022/00087 39752
skola förskoleklass 2022/2023 efter

skolval — Beviljade efter
upptagningsområde övriga —
Vindängenskolan

2022-01-31 Rektor Beslut om placering i 2022/00087 39751
Broddetorpsskolan förskoleklass 2022/2023 efter

skolval — Beviljade enligt
upptagningsområde
Broddetorpsskolan

2022-01-31 Rektor Centralskolan Beslut om placering i 2022/00087 39750
förskoleklass 2022/2023 efter
skolval — Beviljade enligt
upptagningsområde —
Centralskolan

2022-01-31 Rektor Dotorpsskolan Beslut om placering i 2022/00087 39749
förskoleklass 2022/2023 efter
skolval — Beviljade enligt
upptagningsområde —
Dotorpsskolan

2022-01-31 Rektor Beslut om placering i 2022/00087 39748
Gudhemsskolan förskoleklass 2022/2023 efter

skolval — Beviljade enligt
upptagningsområde —
Gudhemsskolan

2022-01-31 Rektor Flobyskolan Beslut om placering i 2022/00087 39747
förskoleklass 2022/2023 efter
skolval — Beviljade enligt
upptagningsområde —
Flobyskolan

2022-01-31 Rektor Gustaf Beslut om placering i 2022/00087 39746
Dalänskolan förskoleklass 2022/2023 efter

skolval — Beviljade enligt
upptagningsområde — Gustaf
Dalänskolan

Justerarnas signaturer Protokollsutdraget bestyrks
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2022-01-31 Rektor Beslut om placering i 2022/00087 39745
Kinnarpsskolan förskoleklass 2022/2023 efter

skolval — Beviljade enligt
upptagningsområde —
Kinnarpsskolan

2022-01-31 Rektor Beslut om placering i 2022/00087 39744
Åttagårdsskolan förskoleklass 2022/2023 efter

skolval — Beviljade enligt
upptagningsområde —
Åttagårdsskolan

2022-01-31 Rektor Åsarpsskolan Beslut om placering i 2022/00087 39743
förskoleklass 2022/2023 efter
skolval — Beviljade enligt
upptagningsområde —
Åsarpsskolan

2022-01-31 Rektor Vindängens Beslut om placering i 2022/00087 39742
skola förskoleklass 2022/2023 efter

skolval — Beviljade enligt
upptagningsområde —
Vindängenskolan

2022-01-31 Rektor Vartoftaskolan Beslut om placering i 2022/00087 39741
förskoleklass 2022/2023 efter
skolval — Beviljade enligt
upptagningsområde —
Vartoftaskolan

2022-01-31 Rektor Beslut om placering i 2022/00087 39740
Odensbergsskolan förskoleklass 2022/2023 efter

skolval — Beviljade enligt
upptagningsområde
Odensbergsskolan

2022-01-31 Rektor Beslut om placering i 2022/00087 39739
Mössebergsskolan förskoleklass 2022/2023 efter

skolval — Beviljade enligt
upptagningsområde
Mössebergsskolan

2022-01-26 Barn- och Ordförandebeslut om förlängd 2022/00059 39705
utbildningsnämnden stängning av Familjecentralen
och Socialnämnden tom 18 februari signerad

2022-01-26 Rektor Högstadium Beslut om placering i grundskola 2022/00102 39704
Centrum efter skolval

2022-01-26 Skolchef Delegationsbeslut angående 2022/00018 39696
fjärrundervisning på
Gudhemsskolans årskurs 7-9 den
27 och 28 januari 2022

2022-01-18 Rektor Vartoftaskolan Beslut om byte av skola efter 2022/00065 39656
skolval

2022-01-18 Rektor Flobyskolan Beslut om byte av skola efter 2022/00065 39655
skolval

Justerarnas signaturer Protokollsutdraget bestyrks
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2022-01-18 Rektor Dotorpsskolan Beslut om byte av skola efter 2022/00065 39652
skolval

2022-01-18 Rektor Centralskolan Beslut om byte av skola efter 2022/00065 39650
skolval

2022-01-18 Ansvarig handläggare Ansökan/beslut 2021/01266 39640
inackorderingstillägg

2022-01-11- Skolchef Sammanställning 2022/00018 40042
2022-02-11 delegationsbeslut om

fjärrundervisning 2022-01-11 —
2022-02-11

Beslut om skolskjuts via e -tjänsten 2022-01-18 — 2022-02-16

ID
29072

Status
, Beslutat

Beslut
2022-02-01

Orsak till ansökan
Växelvis boende

Delegat
Skolskjutsansvarig administratör

29073 Beslutat 2022-02-01 Växelvis boende Skolskjutsansvarig administratör

29086 , Avslutat 2022-01-26 Växelvis boende Skolskjutsansvarig administratör

29113 Beslutat 2022-02-08 Funktionsnedsättning Skolskjutsansvarig administratör

29179 Beslutat 2022-01-27
Annan särskild
omständighet Skolskjutsansvarig administratör

29207 Beslutat 2022-02-02 Växelvis boende Skolskjutsansvarig administratör

29288 Beslutat 2022-02-14 Trafikförhållande Skolskjutsansvarig administratör

29289 Avslag 2022-02-14 Trafikförhållande Skolskjutsansvarig administratör

29355 Avslag 2022-02-14 Växelvis boende Skolskjutsansvarig administratör

Justeramas signaturer Protokollsutdraget bestyrks
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§38 Dnr 2022/00019

Anmälningsärenden till nämnd

Barn- och utbi ldningsnämndens beslut

Nämnden lägger redovisade anmälningsärenden 2022-01-18— 2022-02-16 till
handlingarna.

Sammanfattn ing

• Beslut från IMY angående personuppgiftsincident PUI-2021-5786
(2022-02-023)

• KS § 7-2022 Ändring av fördelning av ersättningen för
etableringsinsatser och introduktion för nyanlända personer.

• Protokoll BUNAU 2022-02-08

Justeramas signaturer Protokollsutdraget bestyrks
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2022-02-22

§39 Dnr 2022/00020

Rapporter från verksamhetsbesök

Barn- och utbi ldningsnämndens beslut

1 Nämnden lägger rapporten från verksamhetsbesök till handlingarna.

Sammanfat tn ing

Jonas Larsson (SD) och Eva Dahlgren (C) rapporterar från programråd med
Industriprogrammet Träteknik 2022-02-01.

Justeramas signaturer Protokollsutdraget bestyrks
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§40 Dnr 2022/00021

Övriga rapporter 2022

Barn- och utbi ldningsnämndens beslut

1 Nämnden lägger rapporteringen om ärenden om kränkande behandling
2022-01-18 — 2022-02-16 till handlingarna.

Sammanfat tn ing

• Anmälningar om kränkande behandling 2022-01-18
sammanställning

• Anmälningar om kränkande behandling 2022-01-18
grundskolan

• Anmälningar om kränkande behandling 2022-01-18
förskolan

• Anmälningar om kränkande behandling 2022-01-18
Allebergsgymnasiet

— 2022-02-16

— 2022-02-16

— 2022-02-16

— 2022-02-16

Justerarnas signaturer Protokollsutdraget bestyrks




