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Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   
 

 

 
Plats och tid Barn- och utbildningskontoret onsdagen den 2 april 2008 kl. 08.30-10.10. 
  
  
  
Beslutande Sören Bondesson (s), ordförande 
 Markus Johansson (c) 
 Görel Rydén (tp) 
  
  
  
  
Övriga deltagande JanEric Assarsson, föredragande 
 Lena Klippvik, sekreterare 
 Marie Jansson (kd), ej tjänstgörande ersättare 
 Inger Sandbäck, § 18 
  
  
  
Utses att justera Görel Rydén 
  
Justeringens  Barn- och utbildningskontoret måndagen den 7 april 2008 
plats och tid  
 
Underskrifter Sekreterare  Paragrafer 18 - 22 

  Lena Klippvik  
 Ordförande   
  Sören Bondesson  
 Justerande   
  Görel Rydén 

  ANSLAG/BEVIS 
 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
 
Organ  Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott  
Sammanträdesdatum 2008-04-02 
    
Datum för anslags  
uppsättande 

2008-04-07 Datum för anslags 
nedtagande 

2008-04-28 

    
Förvaringsplats  för protokollet Barn- och utbildningskontoret i Torsås 
    
    
Underskrift    
 Lena Klippvik  
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§  18 Dnr. - 
 
 
 FÖRSKOLEFRÅGOR 
 
Förskolerektor Inger Sandbäck informerar arbetsutskottet om prognostiserat 
behov av barnomsorgsplatser hösten 2008. 
 
Arbetsutskottets beslut 
 
Informationen antecknas till protokollet. 
 
___________ 
 
 
 
 
 
§  19 Dnr. - 
 
 
VERKSAMHETEN INOM ÅR F-6 
 
Bert Appert (tp) har vid nämndens sammanträde den 19 mars 2008 framfört 
önskemål om att nämnden informeras om verksamheten inom år F-6.  
 
Nämnden beslöt att ta upp ärendet vid nästa sammanträde i arbetsutskottet  
(AU § 34/08). 
 
Arbetsutskottets beslut 
 
Rektor Lisbeth Kromnow och rektor Lotta Elmbro bjuds in till nämndens sam-
manträde den 17 april för att informera nämnden om verksamheten inom år 
F-6.  
 
____________ 
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§  20 Dnr. - 
 
 
ÖVERSYN AV FÖRSKOLE- OCH SKOLVERKSAMHET 
 
Ordföranden redogör för den rapport som Öhrlings Pricewater- 
houseCoopers lämnat till kommunstyrelsen den 1 april angående 
företagen översyn av förskole- och grundskoleverksamheten i  
kommunen. 
 
Arbetsutskottets beslut 
 
Informationen antecknas till protokollet. Rapporten delas ut till nämndens 
ledamöter den 17 april. Ärendet tas upp på dagordningen för nämndens 
sammanträde den 22 maj. Personalchefen bjuds in till detta senare samman-
träde. 
 
_________ 
Exp. Personalchefen 
 
 
 
 
§  21 Dnr. - 
 
 
TRIADEN 
 
Skolchefen presenterar Triaden - ett brotts- och drogförebyggande program 
för år 4-6. 
Tre projekt ingår: 
� 4-Trampen som är en trafikutbildning för år 4 
� 5-kampen som är en utbildning mot brott och mobbing för år 5 samt 
� Drogfighten - en utbildning för år 6 mot droger som alkohol, narkotika 

och tobak. 
Samtliga tre projekt genomförs i tävlingsform. 
 

Arbetsutskottets beslut 
 
Projektledare Steve Olsson Kruse bjuds in till nämndens sammanträde den 
17 april för att informera om Triaden. 
 
____________ 
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§  22 Dnr. - 
 
 
INFORMATION 
 

Skolchefen informerar om att rektor Lisbeth Kromnow inbjuder till infor-
mation torsdagen den 15 maj kl. 18.00 på Korrespondensgymnasiet angå-
ende ”Seniorer i skolan”. 
 

Arbetsutskottets beslut 
 

Informationen antecknas till protokollet. 
 

Arbetsutskottet beslutar ställa sig bakom projektet. 
 
___________ 


