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Plats och tid Förskolan Vindruvan torsdagen den 2 oktober 2008 kl. 13.00-15.00. 
  
  
  
Beslutande Sören Bondesson (s), ordförande 
 Markus Johansson (c) 
 Bert Appert (tp) 
  
  
Övriga deltagande JanEric Assarsson, föredragande 
 Lena Klippvik, sekreterare 
 Marie Jansson (kd), ej tjänstgörande ersättare 
 Marianne Smith (tp), ej tjänstgörande ersättare 
 Siv Robertsson, föreståndare för förskolan Vindruvan, § 48 
  
  
  
Utses att justera Markus Johansson 
  
Justeringens  Barn- och utbildningskontoret måndagen den 6 oktober 2008 
plats och tid  
 
Underskrifter Sekreterare  Paragrafer 48 - 50 
  Lena Klippvik  
 Ordförande   
  Sören Bondesson  
 Justerande   
  Markus Johansson 
  ANSLAG/BEVIS 
 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
 
Organ  Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott  
Sammanträdesdatum  2008-10-02 
    
Datum för anslags  
uppsättande 2008-10-06 Datum för anslags  

nedtagande 2008-10-27 

    
Förvaringsplats  för protokollet Barn- och utbildningskontoret i Torsås 
    
    
Underskrift    
 Lena Klippvik  
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§  48 Dnr. - 
 
 
INFORMATION 
 
Föreståndare Siv Robertsson informerar om verksamheten och personal-
bemanningen på förskolan Vindruvan. För närvarande är 18 barn inskrivna i 
förskolan. 
 
Arbetsutskottets beslut 
 
Informationen antecknas till protokollet. 
 
____________ 
 
 
 
§  49 Dnr. 67/08 
 
 
KONSULTRAPPORT ANGÅENDE KORRESPONDENSGYMNASIET 
 
Barn- och utbildningsnämnden har vid sammanträde den 24 juni 2008 beslutat 
ge skolchefen i uppdrag att till nämndens sammanträde den 11 september 2008 
ta fram förslag på konsult (inklusive kostnad och tidsplan) för analys av 
Korrespondensgymnasiets verksamhetsidé (BUN § 57/08). 
 
Barn- och utbildningsnämnden har vid sammanträde den 11 september 2008 
beslutat att Håkan Ahlm, Köpingsvik, anlitas för konsultuppdraget. Håkan 
Ahlm var tidigare förbundschef för Kalmarsunds Gymnasieförbund. 
 
Vidare beslutar nämnden utifrån förd diskussion att arbetsutskottet och 
skolchefen får i uppdrag att utarbeta förslag till närmare  precisering av 
ovanstående konsultuppdrag och presentera förslaget för nämnden 
(BUN § 62/08). 
 
Arbetsutskottets beslut 
 
Skolchefen får i uppdrag, att utifrån i arbetsutskottet förd diskussion, utar-
beta förslag till närmare precisering av ovanstående konsultuppdrag och 
presentera förslaget för nämnden 
 
_______________ 
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§  50 Dnr. 
 
 
INFORMATION 
 
Skolchefen informerar arbetsutskottet om följande: 
 
§ Verksamhetsberättelse från naturförskolan Kråkan. 
 
§ Presidiekonferens i Vimmerby den 10 oktober angående IT,      
      gymnasiesamverkan och utomhuspedagogik. 

 
§ För närvarande står 10 barn i kö till barnomsorg i Bergkvara. De  
      kommer att erbjudas platser inom barnomsorgen i Torsås. 
 
Arbetsutskottets beslut 
 
Informationen antecknas till protokollet. 
 
Skolchefen deltar i presidiekonferensen i Vimmerby. 
 
_________________ 
 
 


