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Plats och tid Torskolans bibliotek tisdagen den 24 juni 2008 kl. 17.30-19.30. 
  
  
Beslutande Sören Bondesson (s), ordförande 
 Ann Ludwigsson (s) 
 Sebina Masinovic (s) 
 Marianne Smith (tp) 
 Irma Folkesson (c) 
 Marie Jansson (kd) 
 Anders Palmér (m), tjänstgörande ersättare för Markus Johansson (c) 
 Bert Appert (tp), tjänstgörande ersättare för Görel Rydén (tp) 
  
  
  
Övriga deltagande JanEric Assarsson, föredragande 
 Lena Klippvik, sekreterare 
  
  
  
Utses att justera Irma Folkesson 
  
Justeringens  Barn- och utbildningskontoret måndagen den 30 juni 2008 
plats och tid  
 
Underskrifter Sekreterare  Paragraf 57 
  Lena Klippvik  
 Ordförande   
  Sören Bondesson  
 Justerande   
  Irma Folkesson 
  ANSLAG/BEVIS 
 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
 
Organ  Barn- och utbildningsnämnden  
Sammanträdesdatum  2008-06-24 
    
Datum för anslags  
uppsättande 

2008-06-30 Datum för anslags  
nedtagande 

2008-07-21 

    
Förvaringsplats  för protokollet Barn- och utbildningskontoret i Torsås 
    
    
Underskrift    
 Lena Klippvik  
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§  57 Dnr.  67/08 
 
 
KONSULTRAPPORT ANGÅENDE KORRESPONDENS-
GYMNASIET 
 
Nämnden diskuterar den rapport angående situationen på Korrespon-
densgymnasiet som en konsult på nämndens uppdrag inkommit med 
(BUN § 47/08). 
 
Yrkande 
 
Sebina Masinovic (s) yrkar att konsultrapporten kompletteras med en enkät till 
eleverna på Korrespondensgymnasiet om hur de upplever sin studietid. 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 
 
Konsultens förslag till åtgärder för att komma tillrätta med den uppkomna 
situationen på Korrespondensgymnasiet godkännes. Förslaget kompletteras 
med en elevenkät enligt yrkande av Sebina Masinovic (s). 
 
Åtgärdsprogrammet inleds den 29 augusti och skall vara avslutat vid års- 
skiftet 2008/2009. 
 
Kontrakt, som innebär obligatorisk närvaro vid lärarledd studiehand ledning, 
skall skrivas med varje platselev i samtliga årskurser vid Korrespondens-
gymnasiet från och med höstterminen 2008. 
 
Samma tydliga regler som gäller för de renodlade distanseleverna skall även 
gälla för platseleverna då de ej fullgör sina uppdrag/kurser (samtal, varning, 
indragande av CSN-stöd samt avskrivning från skolan). 
 
Skolchefen får i uppdrag att till nämndens sammanträde den 11 september 
2008 ta fram förslag på konsult (inklusive kostnad och tidsplan) för analys av  
Korrespondensgymnasiets verksamhetsidé. 
 
Rektorerna på Korrespondensgymnasie t inbjuds till barn- och utbild-
ningsnämndens sammanträde den 11 september. 
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