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Barn- och utbildningsnämndens 2005-11-02 

arbetsutskott  

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   

 

 

 
Plats och tid Barn- och utbildningskontoret onsdagen den 2 november 2005 kl. 13.00-14.45. 
  

  
Beslutande Irma Folkesson (c), ordförande 
 Ann-Britt Mårtensson (s) 
 Anders Palmér (m) 
  
Övriga deltagande JanEric Assarsson, föredragande 
 Lena Klippvik, sekreterare 
 David Andersson, Korrespondensgymnasiet, § 38 
 Mikaela Bengtsson, Korrespondensgymnasiet, § 38 
 Viktor Blomberg, Korrespondensgymnasiet, § 38 
 Ulf Friberg, Korrespondensgymnasiet, § 38 
 Jonatan Gunér, Korrespondensgymnasiet, § 38 
 Erik Karlsson, Korrespondensgymnasiet, § 38 
 Filip Petersson, Korrespondensgymnasiet, § 38 
  
  
Utses att justera Anders Palmér 
  
Justeringens  Barn- och utbildningskontoret tisdagen den 8 november 2005 
plats och tid  

 
Underskrifter Sekreterare  Paragrafer 38 - 45 

  Lena Klippvik  

 Ordförande   

  Irma Folkesson  

 Justerande   

  Anders Palmér 

  ANSLAG/BEVIS 
 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
 
Organ  Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott  
Sammanträdesdatum 2005-11-02 

    
Datum för anslags  
uppsättande 

2005-11-08 Datum för anslags 
nedtagande 

2005-11-29 

    
Förvaringsplats  för protokollet Barn- och utbildningskontoret i Torsås 

    

    
Underskrift    

 Lena Klippvik  
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§  38 Dnr. – 
 
 
INFORMATION 
 
Elever från Korrespondensgymnasiet informerar arbetsutskottets ledamöter om 

aktuella frågor t.ex. skolledningsresurs, samarbete med Mjölnerskolan, kontak-

ter med Liber Hermods och elevdemokrati. 

 

Arbetsutskottets beslut 
 

Informationen antecknas till protokollet. 

 

________________ 
 

 

 

 

 

 

§  39 Dnr. - 
 
 
GYMNASIEFRÅGOR 
 
Skolchefen informerar arbetsutskottet om aktuella gymnasiefrågor. 

 

Arbetsutskottets beslut 
 

Informationen antecknas till protokollet. 

 

_____________ 
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§  40 Dnr. - 
 
 
PLUS-JOBB I KOMMUNEN 
 
Plusjobb är ett nytt anställningsstöd som riktar sig till den som varit arbetslös i 

minst två år. Stödet innebär att arbetsgivare inom stat, kommun och landsting 

som anställer någon som varit långtidsarbetslös får en lönesubvention på 100 

procent av lönekostnaden, dock högst 1000 kronor per dag under 24 månader. 

Anställningarna skall börja under 2006. 

 

Ledningsgruppen har uttryckt önskemål om Plusjobb enligt följande: 

∗ extraresurs på Torskolans bibliotek 

∗ skolvärdinnor 

∗ manlig rastvakt som kan arbeta praktiskt med eleverna samt 

∗ personal som kan läsa och samtala med förskolebarn och elever i de lägre 

årskurserna. 

 
Arbetsutskottets beslut 
 
Skolchefen får mandat att arbeta vidare med frågan och ta upp ärendet i 

centrala samverkansgruppen. 

 

_______________ 
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§  41 Dnr. 91/05 
 
 
ÖNSKEMÅL OM UTÖKAD TJÄNST 
 
Skolsköterskan Anna-Lena Lager har inkommit med skrivelse vari önskemål 

om utökad tjänst från nuvarande 40 % till minst 60 % framförs. 

 

Arbetsutskottets beslut 
 

Framställningen avslås med hänvisning till rådande budgetläge och minskande 

elevkullar. 

 

_____________ 
Exp. Anna-Lena Lager 

 

 

 

 

 

 

 

§  42 Dnr. 77/05 
 
 
ÖNSKEMÅL OM ERSÄTTNING FÖR RESOR  
 
Målsman för en elev, bosatt i Torsås kommun, på Ariadneskolan i Vassmolösa 

har inkommit med skrivelse vari önskemål om ersättning för resor med eleven 

till skolan med ca 2.000 kronor per månad framförs. 

 

Arbetsutskottets beslut 
 
Framställningen avslås med hänvisning till Barn- och utbildningsnämndens 

beslut av den 26 maj 2005 (BUN § 34/05). I beslutet fastslås att den totala 

kostnaden för undervisning som Torsås kommun bidrager med till friskolan för 

ovan nämnda elevs skolgång ej får överstiga kostnaden för motsvarande 

skolgång i hemkommunen eller i Emmaboda kommun. 

 

___________ 
Exp. Målsman 
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§  43 Dnr. 89/05 
 
 
ÖNSKEMÅL OM ASSISTENT 
 
Målsman för en elev, bosatt i Torsås kommun, på Oxhagsskolan i Kalmar har 

inkommit med skrivelse vari önskemål om fortsatt assistenthjälp till eleven 

under vårterminen 2006 framförs. 

 

Arbetsutskottets beslut 
 

Framställningen avslås med hänvisning till tidigare beslut i ärendet. 

 
_____________ 
Exp. Målsman 

 

 

 

 

 

 

 

§  44 Dnr. 79/04 
 
 
REGLER OCH TAXOR FÖR DE S K 15-TIMMARSBARNEN I 
FÖRSKOLAN 
 
 
Arbetsutskottets beslut 
 
Beslut om eventuella ändringar av regler och taxor för de s k 15-timmarsbarnen 

i förskolan fattas av Barn- och utbildningsnämnden den 17 november 2005 

utan att ärendet beretts i arbetsutskottet. 

 

_____________ 
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§  45 Dnr. - 
 
 
INFORMATION 
 

Skolchefen informerar om föräldrainformationen den 9 november i Torskolans 

matsal om droger, alkohol och förstörelse i samhället. 

 

Arbetsutskottets beslut 
 

Informationen antecknas till protokollet. 

 

__________ 
 


