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 Sammanträdesdatum 

Barn- och utbildningsnämndens 2006-06-14 

arbetsutskott  

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   

 

 

 
Plats och tid Barn- och utbildningskontoret onsdagen den 14 juni 2006 kl. 13.00-14.15. 
  
  

  
Beslutande Irma Folkesson (c), ordförande 
 Ann-Britt Mårtensson (s) 
 Anders Palmér (m) 
  
  
  
  
Övriga deltagande JanEric Assarsson, föredragande 
 Lena Klippvik, sekreterare 
  
  
  
  
  
Utses att justera Anders Palmér 
  
Justeringens  Barn- och utbildningskontoret fredagen den 16 juni 2006 
plats och tid  

 
Underskrifter Sekreterare  Paragrafer 36 - 42 

  Lena Klippvik  

 Ordförande   

  Irma Folkesson  

 Justerande   

  Anders Palmér 

  ANSLAG/BEVIS 
 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
 
Organ  Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott  
Sammanträdesdatum 2006-06-14 

    
Datum för anslags  
uppsättande 

2006-06-16 Datum för anslags 
nedtagande 

2006-07-07 

    
Förvaringsplats  för protokollet Barn- och utbildningskontoret i Torsås 

    

    
Underskrift    

 Lena Klippvik  
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§  36 Dnr. 3/06 
 
 
LÄSÅRSTIDER 2006/2007 
 
Barn- och utbildningsnämnden har den 15 december 2005 fastställt 

läsårstiderna för 2006/2007 enligt akt (BUN § 88/05). 

 

Skolchefen föreslår, efter kontakt med berörda fackliga organisationer, att läs-

årets sex enskilda kompetensutvecklingsdagar förläggs till följande datum:  

2006-08-14, 2006-10-30--11-02 samt 2007-04-30. 

 

Arbetsutskottets beslut 
 

Enligt skolchefens förslag. 

 

____________ 
 

 

 

 

§  37 Dnr. 46/06, 47/06 
 
 
TJÄNSTER SOM REKTOR OCH BITRÄDANDE REKTOR 
 
11 sökande har anmält sig till den ledigförklarade tjänsten som rektor på 

Korrespondensgymnasiet och 13 sökande till tjänsten som biträdande rektor på 

grundskolan. Två sökande till rektorstjänsten och en sökande till tjänsten som 

biträdande rektor är kallade till intervju den 16 respektive 30 juni. 

 

Arbetsutskottets beslut 
 

Informationen antecknas till protokollet. 

 

_____________ 
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§  38 Dnr. - 
 
 
SPRÅKVAL I GRUNDSKOLAN 
 
Ann-Britt Mårtensson (s) har ställt frågan om elever som vid språkvalet inför år 6   

valt förstärkning i svenska eller engelska i stället för tyska, franska eller spanska  

har möjlighet att senare under grundskoletiden välja något av de tre senare nämnda 

språken. Skolchefen har fått i uppdrag att återkomma till nämnden med svar på frågan 

(BUN § 64/06). 

 

Skolchefen informerar om att det numera finns möjlighet att välja tyska, franska  

eller spanska även senare under grundskoletiden än inför år 6. 

 

Arbetsutskottets beslut 
 

Informationen antecknas till protokollet. 

 

___________ 
 
 
 
 
§  39 Dnr.- 
 
 
ÖNSKEMÅL OM FRITIDSAKTIVITETER 
 
Skolchefen redovisar en sammanställning över önskemål om fritidsaktiviteter från 

elever på kommunens olika skolor. 

 
Arbetsutskottets beslut 
 
Sammanställningen överlämnas för kännedom till kommunstyrelsen och 

kultur- och fritidsnämnden. 

 

Arbetsutskottet hemställer hos kultur- och fritidsnämnden om ett gemensamt 

möte i höst med företrädare för föreningslivet i kommunen. 

 
______________ 

Exp. Ks 

Kultur- och fritidsnämnden
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§  40 Dnr. 2/05 
 
 
UPPSÄGNING AV LOKAL 
 
Skolchefen informerar om att biträdande rektor Inger Sandbäck sagt upp  

Söderåkra AIK:s lokal på Idrottsvägen i Söderåkra från och med den 9 juni 2006. 

Den förskoleverksamhet för 5-åringar som hittills varit förlagd till SAIK:s lokal 

kommer från och med hösten 2006 att inrymmas på Eklövet. 

 

Arbetsutskottets beslut 
 

Företagen åtgärd godkännes. 

 

_____________ 
 
 
 
 
 
 
§  41 Dnr. - 
 
 
BARNOMSORG PÅ OBEKVÄM TID 
 
Ann-Britt Mårtensson (s) väcker frågan om att man vid en om- och tillbyggnad 

av förskolan Smultronet under år 2007 bör beakta behovet av lämplig miljö för 

att framöver kunna tillgodose föräldrars önskemål om barnomsorg på obekväm 

tid. 

 

Arbetsutskottets beslut 
 

Synpunkterna antecknas till protokollet. 

 

_____________ 
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§  42 Dnr. - 
 
 
INFORMATION 
 
Skolchefen informerar arbetsutskottet om följande: 

 

Höstterminen 2007 börjar eleverna den 23 augusti och slutar den 21 december. 

Vårterminen 2008 börjar terminen den 7 januari och slutar den 13 juni. 

 

Bertil Tjerneld har hyrts in som rektor på Korrespondensgymnasiet under tiden 

2006-06-19--09-30. 

 

Antalet sökande till Korrespondensgymnasiet hösten 2006. 

 

Arbetsutskottets beslut 
 

Informationen antecknas till protokollet. 

 

_______________ 


