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Barn- och utbildningsnämndens 2008-06-10 
arbetsutskott  

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 
   

 
 

 
Plats och tid Barn- och utbildningskontoret tisdagen den 10 juni 2008 kl. 15.30-17.30. 
  
  
  
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 
 Lisbeth Kromnow, rektor för Torskolan F-6 och Gullabo skola, § 30 
 Inger Sandbäck, rektor för förskolan, § 31 
  
  
  
Utses att justera Görel Rydén 
  
Justeringens  Barn- och utbildningskontoret fredagen den 13 juni 2008 
plats och tid  
 
Underskrifter Sekreterare  Paragrafer 30 - 35 
  Lena Klippvik  
 Ordförande   
  Sören Bondesson  
 Justerande   
  Görel Rydén 
  ANSLAG/BEVIS 
 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
 
Organ  Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott  
Sammanträdesdatum  2008-06-10 
    
Datum för anslags  
uppsättande 

2008-06-13 Datum för anslags  
nedtagande 

2008-07-04 

    
Förvaringsplats  för protokollet Barn- och utbildningskontoret i Torsås 
    
    
Underskrift    
 Lena Klippvik  
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§  30 Dnr. 100/07 
 
 
UNDERVISNING I TEXTILSLÖJD FÖR ELEVER I GULLABO 
SKOLA 
 
Rektor Lisbeth Kromnow föreslår att undervisningen i textilslöjd för eleverna i 
Gullabo skola flyttas till Torskolan från och med höstterminen 2008, då Gulla-
bo skola i nuläget saknar ändamålsenliga lokaler för textilslöjd. 
 
Arbetsutskottets beslut 
 
Undervisningen i textilslöjd för eleverna vid Gullabo skola flyttas temporärt till 
Torskolan i avvaktan på att övervåningen i stationshuset i Gullabo kan tas i 
bruk för ändamålet. 
 
___________ 
 
 
 
 
 
§  31 Dnr. 100/07 
 
 
NATURFÖRSKOLA I GULLABO 
 
Förskolerektor Inger Sandbäck och berörd personal föreslår att förskoleverk-
samheten för barn i åldrarna 4-5 år i Gullabo bedrivs i form av en naturförskola 
enligt bilagda dagsrutiner från och med hösten 2008 till dess att prästgården i 
Gullabo är färdig att ta i bruk för förskoleverksamhet. 
 
Arbetsutskottets beslut 
 
Arbetsutskottet beslutar bifalla förslaget. 
 
___________ 
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§  32 Dnr. - 
 
 
KONSULTRAPPORT ANGÅENDE KORRESPONDENSGYMNASIET 
 
Skolchefen informerar arbetsutskottet om den rapport angående situationen på 
Korrespondensgymnasiet som en konsult på nämndens uppdrag inkommit med 
(BUN § 47/08). 
 
Arbetsutskottets beslut 
 
Föredragningslistan för barn- och utbildningsnämndens extra sammanträde 
torsdagen den 21 augusti kl. 19.00 kompletteras med genomgång av konsult-
rapporten angående situationen på Korrespondensgymnasiet. 
 
Rektorerna på Korrespondensgymnasiet inbjuds till barn- och utbildnings-
nämndens sammanträde den 11 september. 
 
_____________ 
 
 
 
 
§  33 Dnr. - 
 
 
DET NYA STÄDAVTALET 
 
Skolchefen informerar arbetsutskottet om konsekvenserna för barn- och utbild-
ningsnämndens ansvarsområde av det städavtal med ISS som kommunen ingått 
för perioden 2008-06-01--2011-05-31. 
 
Arbetsutskottets beslut 
 
Informationen antecknas till protokollet. 
 
______________ 
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§  34 Dnr. - 
 
 
REGLER FÖR ALLMÄN FÖRSKOLA 
 
Arbetsutskottet tar på begäran av ordföranden upp frågan om vistelsetiden för 
barn i allmän förskola. 
 
Arbetsutskottets beslut 
 
Arbetsutskottet konstaterar att allmän förskola för 4-5-åringar är avgiftsfri och 
omfattar 525 timmar per år och följer skolans verksamhetsår. 
 
____________ 
 
 
 
 
§  35 Dnr. - 
 
 
INFORMATION 
 
Skolchefen informerar arbetsutskottet om följande: 
 
§ Endast 3 elever i årskurs 9 är ej behöriga till nationellt program i 

gymnasieskolan. 
 
§ Slöjdlokalen i Gullabo är uppsagd. Kontraktet löper ut den 31 december 

2009. 
 
§ Omorganisation av verksamheten på TM. 

 
Arbetsutskottets beslut 
 
Informationen antecknas till protokollet. 
 
____________ 

 


