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§ 17
Förändring i föredragningslistan
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Ärende nummer 19 – Ansökan om tillfällig skolförflyttning till Thailand –
utgår ur dagens föredragningslista.
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§ 18
Information
Antagningssituationen Njudungsgymnasiet höstterminen 2013
Gymnasiechef Lars-Åke Sigfridsson redovisar aktuell statistik över antagning
till Njudungsgymnasiet inför höstterminen 2013. Antagningsläget är betydligt
mer positivt för Vetlandas del än föregående år.
Framtida skolstruktur för högstadiet i Vetlanda kommun och
Lokalutredning för Njudungsgymnasiet och Vetlanda Lärcentrum
Skolchefen informerar om de två utredningarna. De återkommer på
arbetsutskott och nämnd i maj månad.
Rapport från kontaktpolitikers verksamhets-/skolrådsbesök
Mikael Hahn rapporterar från skolråd på Bäckseda förskola.
Henrik Tvarnö rapporterar från verksamhetsbesök på gymnasiesärskolan.
Sven-Eric Lilliequist rapporterar från skolråd på Östanskogs förskola samt
Tomaslundens förskola.
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§ 19
Delgivningar
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Redovisningen godkänns.
Delegationsbeslut
BU13-01 – Beslut om placering av grundskoleelev vid viss skolenhet efter
önskemål från vårdnadshavare.
Övriga delgivningar
Kommunicering av vitesförelägganden och föreläggande om åtgärder från
miljö- och byggnämnden.
Anmälan om kränkande behandling Brunnsgårdsskolan ht 2012 – 31 fall.
Anmälan om kränkande behandling Landsbro skola, 2013-02-19, 2013-03-01,
2013-03-07, 2013-03-10.
Anmälan om kränkande behandling Njudungsgymnasiet 2013-03-06,
2013-03-25.
Anmälan om kränkande behandling Norrgårdsskolan ht 2012 – 13 fall,
2013-02-04, 2013-03-18, 2013-03-19.
Anmälan om kränkande behandling Tomaslundsskolan 2013-02-26,
2013-03-01, 2013-03-05, 2013-03-11, 2013-03-14, 2013-03-21.
Dokumentation av likabehandlingsärende/trygghetsärende Withalaskolan
2012-02-15, 2013-01-22, 2013-02-04, 2013-02-28, 2013-02-28, 2013-03-07,
2013-03-21.
Avslagsbeslut Vetlanda Lärcentrum. 2013-03-05, 2013-03-07
Yttrande över anmälan om kränkande behandling vid Landsbro skola – Barnoch elevombudet Dnr2013BoU0142.68.
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§ 20

Dnr 2011BoU0057.60

Uppföljning av ”Plan för systematisk kunskapsuppföljning”
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Redovisningen av uppföljning av planen för systematisk kunskapsuppföljning
godkänns.
Ärendebeskrivning
Barn- och utbildningsnämnden beslutade den 6 april 2011 att godkänna plan
för systematisk kunskapsuppföljning.
Syftet med att genomföra kunskapsuppföljning på ett systematiskt sätt är att
utveckla undervisningen på såväl individ-, grupp-, skol- som kommunnivå.
Systematiken ger möjligheter till att uppföljningen blir ett viktigt underlag i
kvalitetsrapporten så undervisningen kan utvecklas och förbättras.
Kunskapsuppföljningen omfattar kartläggning av de nyckelkompetenser som
ska följas dvs. läsa, skriva, räkna samt förmåga att höra, förstå och skriva
engelska. I resultatet ingår uppgifter från samtliga grundskolor samt
Njudungsgymnasiet.
Utvecklingsledare Ingela Nyberg sammanfattar resultatet. Uppföljningen visar
att planen i hög utsträckning ses som ett verktyg för att identifiera
utvecklingsbehov på såväl individ- som gruppnivå. Det är viktigt att resultaten
analyseras noga, så att de insatser som väljs verkligen leder till utveckling.
Beslutsunderlag
Uppföljning av planen för systematisk kunskapsuppföljning 2013-03-26
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§ 21

Dnr 2013-BoU0255.61

Förstelärare – principbeslut
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Vetlanda kommun ska ansöka om statsbidrag för förstelärare, till det antal som
motiveras av kommunens elevantal.
Ärendebeskrivning
Regeringen har beslutat att införa två nya karriärtjänster för lärare från och med
1 juli 2013. Den ena kallas förstelärare och den andra kallas särskilt
yrkesskicklig lärare med forskarutbildning (lektor). Huvudmän kan söka bidrag
för löneökning till dessa tjänster. Ansökan kommer att vara öppen från 2 april
till 26 april 2013.
Kravet för att arbetsgivaren ska få statsbidrag för att anställa förstelärare är att
den genomsnittliga löneökningen ska vara minst 5 000 kronor. Bidragsbeloppet
för en förstelärare ska vara 85 000 kronor. För Vetlandas del kan det röra sig
om 10 till 12 tjänster under 2013.
Skolchef Jonny Palmkvist föreslår i tjänsteskrivelse att barn- och
utbildningsnämnden beslutar att Vetlanda kommun ska ansöka om statsbidrag
för förstelärare, till det antal som motiveras av kommunens elevantal.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2013-03-21
--------------Utdrag:
VINNA/webb
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§ 22

Dnr 2013BoU0145.60

Budget 2014: Rambehov och diskussion
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Redovisat rambehov inför 2014 godkänns.
Ärendebeskrivning
Skolchefen har redovisat utökat rambehov inför 2014 i tio punkter:
1.

Utökat behov av antalet barnomsorgsplatser

2.

Svaga resultat i grundskolan

3.

Lärarlegitimation och krav om ämnesbehörighet införs fullt ut 1 juli 2015

4.

Njudungsgymnasiet

5.

Skoldatatek

6.

Förstelärare

7.

Bärbara datorer för alla lärare

8.

Vuxenutbildningen behöver öka sin yrkesutbildning

9.

Förändrat arbetstidsavtal för lärare

10. Ensamkommande flyktingbarn
Skolchefen redogör för behoven och det underlag som redovisats till
budgetberedningen. Det totala ramutökningsbehovet uppgår till 24 700 tkr.
Investeringsbehov finns i centralorten för en F-6-skola med två paralleller,
eventuella anpassningar av Withalaskolan och Landsbro skola,
lokalanpassningar av Njudungsgymnasiet, estetiska programmet, och Vetlanda
Lärcentrum, förskolan i Ekenässjön samt nya förskoleavdelningar i
centralorten.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2013-03-07 kompletterad 2013-03-20
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§ 23

Dnr 2012BoU0122.60

Fördelning av investeringsbudget 2013
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Förslag till fördelning av investeringsbudget 2013 godkänns.
Ärendebeskrivning
Förslag till investeringsbudget 2013 är upprättat. Den totala investeringen
uppgår till 4 650 tkr. Om-/nybudgetering begärs med 954 tkr.
Ekonom Anders Blomqvist går igenom fördelningen.
Arbetsutskottets förslag till barn- och utbildningsnämnden
Förslag till fördelning av investeringsbudget 2013 godkänns.
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§ 24

Dnr 2012BoU0012.69

Intern kontrollplan för 2012 – redovisning
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Redovisningen av resultaten för genomförd kontroll för 2012 godkänns.
Ärendebeskrivning
Barn- och utbildningsnämnden fattade den 6 mars 2012 beslut om att intern
kontroll skulle genomföras över kontrollområdena åtgärdsprogram, enhetens
kvalitetsrapport, köptrohetsanalys, prisanalys och löner.
Kontrollområde åtgärdsprogram och enhetens kvalitetsrapport är ”nya”
områden. Köptrohetsanalys och prisanalys är kontrollområden som
återkommer varje år. Kontrollmomenten för löner har förtydligats.
Ekonom Anders Blomqvist redovisar att kontrollområde åtgärdsprogram,
köptrohetsanalys, prisanalys och löner inte har kontrollerats. Fullständig
kontroll är gjord inom kontrollområde enhetens kvalitetsrapport.
Kontrollmomentet var om rapport fanns upprättad senast den 1 september
2012. Resultatet visar att fyra grundskolor och tio förskolor hade upprättat
kvalitetsrapport inom utsatt tid. Övriga 12 grundskolor och 18 förskolor hade
inte upprättat kvalitetsrapport innan den 1 september.
Beslutsunderlag
Intern kontroll 2012 – redovisning 2013-03-18
--------------Utdrag:
Kommunstyrelsen
Kommunens revisorer
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§ 25

Dnr 2013BoU0150.69

Intern kontrollplan för 2013
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Intern kontroll genomförs över kontrollområdena åtgärdsprogram, enhetens
kvalitetsrapport, köptrohetsanalys, prisanalys och löner.
Ärendebeskrivning
Enligt reglementet för intern kontroll har varje nämnd skyldighet att löpande
följa upp det interna kontrollsystemet inom sitt verksamhetsområde. Nämnden
ska varje år anta en särskild plan för den interna kontrollen.
Ordföranden uppmanar ledamöterna att i sina partigrupper diskutera
riskområden som kan behöva kontrolleras.
Arbetsutskottets förslag till barn- och utbildningsnämnden
Intern kontroll genomförs över kontrollområdena åtgärdsprogram, enhetens
kvalitetsrapport, köptrohetsanalys, prisanalys och löner.
--------------Utdrag:
Kommunstyrelsen
Kommunens revisorer
VINNA
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§ 26
Utökning av platser inom barnomsorgen
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Ge tekniska kontoret i uppdrag att ta fram ytterligare en avdelning på
Skogsbackens förskola, Ekenässjön, att tas i bruk hösten 2013.
Ge tekniska kontoret i uppdrag att ta fram två tillfälliga avdelningar i
centralorten och en tillfällig avdelning i Landsbro till 1 januari 2014.
Ärendebeskrivning
Barnomsorgsassistent Linda Norén redovisar prognos för platsbehovet i
barnomsorgen våren 2014. Prognosen visar att cirka 40 platser saknas i
centralorten. I Landsbro saknas 15-20 platser och i Myresjö saknas cirka
15 platser. Prognosen visar ett totalt behov av 1 360–1 370 platser på våren
2014 mot 1 240–1 250 platser hösten 2014.
Trycket på förskolan i Ekenässjön har under hösten 2011 och våren 2012 varit
högt med full beläggning på alla avdelningar i förskolan och i den pedagogiska
omsorgen (familjedaghem). Det finns ett behov av att kunna integrera
nyanlända flykting-/asylbarn i befintliga grupper på avdelningarna. För att
detta ska kunna genomföras är en tillbyggnad nödvändig. De barn som i dag
har pedagogisk omsorg behöver beredas plats i förskolan.
Beslutsunderlag
Folkbokförda barn, per upptagningsområde, födda 2004-2012
Arbetsutskottets förslag till barn- och utbildningsnämnden
Ge tekniska kontoret i uppdrag att ta fram två tillfälliga avdelningar i
centralorten och en tillfällig avdelning i Landsbro till 1 januari 2014.
Yrkande
Ordföranden föreslår att dessutom ge tekniska kontoret i uppdrag att ta fram
ytterligare en avdelning på Skogsbackens förskola, Ekenässjön, att tas i bruk
hösten 2013.
--------------Utdrag:
Tekniska nämnden
Områdeschef Västra skolområdet och Östra skolområdet
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§ 27

Dnr 2012BoU0326.61

Projektering Holsby förskola
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Alternativ 3 förordas – projektera för en förskola med fyra avdelningar i
Holsbybrunn med möjlighet att utöka med en avdelning samt med tillgång till
markytor vid ytterligare behov av utökning. Sjunnens förskola renoveras för att
klara ventilationskraven och en ombyggnad sker.
Ärendebeskrivning
Barn- och utbildningsnämnden fattade den 2 oktober 2012 beslut om att till
kommunstyrelsen förorda att en ny förskola byggs vid skolan i Holsbybrunn
och att förskolan byggs flexibelt.
Skolchefen redogör i tjänsteskrivelse över de alternativ som finns för att täcka
behovet av barnsomsorg i Sjunnen/Holsbybrunn.
Alternativ 1:
Projektera för en förskola med fem avdelningar i Holsbybrunn med möjlighet
att utöka med en avdelning. Sjunnens förskola läggs ner och fastigheten säljs.
Alternativ 2:
Projektera för en förskola med fyra avdelningar i Holsbybrunn med möjlighet
att utöka med en avdelning. Sjunnens förskola rivs och i dess ställe projekteras
för en ny förskola med två avdelningar.
Alternativ 3:
Projektera för en förskola med fyra avdelningar i Holsbybrunn med möjlighet
att utöka med en avdelning. Sjunnens förskola renoveras för att klara
ventilationskraven och en ombyggnad sker.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2013-03-04
Arbetsutskottets förslag till barn- och utbildningsnämnden
Alternativ 3 förordas – projektera för en förskola med fyra avdelningar i
Holsbybrunn med möjlighet att utöka med en avdelning samt med tillgång till
markytor vid ytterligare behov av utökning. Sjunnens förskola renoveras för att
klara ventilationskraven och en ombyggnad sker.
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§ 27, forts.
--------------Utdrag:
Tekniska nämnden
Områdeschef Östra skolområdet
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§ 28

Dnr 2013BoU0035.60

Yttrande över motion om ökad flexibilitet inom
förskoleverksamheten
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Barn- och utbildningsnämnden ställer sig positiva till Vetlanda Framåtandas
motion om att förutsättningarna för att inrätta ett större antal familjedaghem
utreds och förbättras med motivet att öka valfriheten och minska kostnaderna.
Ärendebeskrivning
Den 17 december 2012 lämnade företrädare för Vetlanda Framåtanda in en
motion om ökad flexibilitet inom förskoleverksamheten och med förslaget att
förutsättningarna för inrättande av ett större antal familjedaghem utreds och
förbättras med motivet att öka valfriheten och minska kostnaderna.
Motionen har remitterats till barn- och utbildningsnämnden för yttrande senast
den 15 april 2013.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2013-03-18
Arbetsutskottets förslag till barn- och utbildningsnämnden
Barn- och utbildningsnämnden ställer sig positiva till Vetlanda Framåtandas
motion om att förutsättningarna för att inrätta ett större antal familjedaghem
utreds och förbättras med motivet att öka valfriheten och minska kostnaderna.
--------------Utdrag:
Kommunstyrelsen
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§ 29

Dnr 2013BoU0118.60

Kommentarer till kommunrevisionens granskning av elever i
behov av särskilt stöd
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Arbetsutskottet får delegation på att fatta beslut om förslag till kommentarer
angående granskning av elever i behov av särskilt stöd, revisionsrapport 2012.
Ärendebeskrivning
Ernst & Young har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Vetlanda
kommun genomfört en granskning för att bedöma om barn- och utbildningsnämnden säkerställer att de elever som är i behov av särskilt stöd får de insatser
och det stöd som de är berättigade till.
Utifrån granskningen har utvecklingsbehov och förbättringsåtgärder
identifierats.
Kommunrevisionen önskar kommentarer till iakttagelserna senast den 30 april
2013.
Chef för Resurscentrum för elevhälsa, Ann Ljungström, redovisar förslag till
kommentarer till de fyra föreslagna utvecklingsbehov och förbättringsåtgärder
som redovisats.
Ledamöterna får möjlighet att studera kommentarerna och lämna eventuella
synpunkter innan arbetsutskottets sammanträde den 23 april.
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§ 30
Utökning av platser på lärlingsutbildning inom Lärvux
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Nämnden ställer sig bakom ansökan från Vetlanda Lärcentrum om utökning till
åtta lärlingsplatser för 2013.
Ansökningar hos Skolverket om lärlingsplatser inom den statliga satsningen
Yrkesvux delegeras till barn- och utbildningsnämndens ordförande.
Ärendebeskrivning
Vuxenutbildningen beviljades 2012 fyra platser på lärlingsutbildning inom den
statliga satsningen Yrkesvux. Vetlanda Lärcentrum ansöker till 2013 om en
utökning till åtta lärlingsplatser. Satsningen har skett på Lärvux. Det har lett till
ökade möjligheter för personer att utbilda sig och praktiskt tillämpa sina
kunskaper.
Skolchefen redogör i tjänsteskrivelse för att bedömningen av hur många
lärlingsplatser samt eventuella utökningar som ska sökas inom Yrkesvux, görs
återkommande och med kort framförhållning. Därför finns behov av att
nämnden delegerar ansvaret för dessa ansökningar.
Skolchefen föreslår att barn- och utbildningsnämnden beslutar att delegera
ansvaret för ansökan hos Skolverket om lärlingsplatser inom den statliga
satsningen Yrkesvux till nämndens ordförande.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från skolchefen, 2013-03-21
Tjänsteskrivelse från vuxenutbildningschefen, 2013-03-15
Arbetsutskottets förslag till barn- och utbildningsnämnden
Nämnden ställer sig bakom ansökan från Vetlanda Lärcentrum om utökning till
åtta lärlingsplatser.
--------------Utdrag:
Vetlanda Lärcentrum
Skolverket
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§ 31

Dnr 2013BoU0256.60

Riktlinjer för skolråd
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Inga nya riktlinjer införs för skolråd i Vetlanda kommun.
Varje förskola och skola utformar sitt samråd med barnen, eleverna och
vårdnadshavarna på ett sätt så att skollagens intentioner uppnås.
Varje förskola och skola ska årligen redovisa för nämnden hur man uppfyller
4 kap. 12 § i skollagen.
Ärendebeskrivning
Barn- och utbildningsnämnden upphävde den 4 december 2012 de riktlinjer för
skolråd som har gällt sedan 2004. Skolchefen fick i uppdrag att utforma förslag
till nya riktlinjer för skolråd i Vetlanda kommun.
Skolchefen redovisar i skrivelse den vägledning som finns i skollagens 4 kap.
12 §. Frågan om riktlinjer för samverkan mellan förskolan/skolan och
barn/elever och vårdnadshavare har varit på remiss i ledningsgrupperna på
Östra och Västra skolområdena. Båda grupperna förordar att vi i framtiden inte
enbart har skolråd utan prövar olika forum för samråd med hemmen.
Skolchefens förslag är att arbetsutskottet föreslår barn- och utbildningsnämnden att inte införa några nya riktlinjer för skolråd i Vetlanda. Istället
utformar varje förskola och skola sitt samråd med barnen, eleverna och
vårdnadshavarna på ett sätt så att skollagens intentioner uppnås.
Kontaktverksamhetens utformning – allmänna riktlinjer som fastställdes i barnoch utbildningsnämnden den 8 februari 2011 kommer att behandlas i
arbetsutskott och nämnd för att säkerställa att kontaktpolitiker ges fortsatta
goda möjligheter att följa verksamheten och ha kontakt med anställda, barn,
elever och hem.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2013-03-19
Arbetsutskottets förslag till barn- och utbildningsnämnden
Inga nya riktlinjer införs för skolråd i Vetlanda kommun.
Varje förskola och skola utformar sitt samråd med barnen, eleverna och
vårdnadshavarna på ett sätt så att skollagens intentioner uppnås.

Just sign

Utdragsbestyrkan

Vetlanda kommun

Sammanträdesprotokoll

Sida

Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum
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2013-04-09

§ 31, forts.

Varje förskola och skola ska årligen redovisa för nämnden hur man uppfyller
4 kap. 12 § i skollagen.
--------------Utdrag:
VINNA/webb

Just sign

Utdragsbestyrkan

Vetlanda kommun

Sammanträdesprotokoll
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Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum
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§ 32

Dnr 2013BoU0117.60

Yttrande över ansökan från Plusgymnasiet AB,
Hushållningssällskapet Kalmar-Kronoberg-Blekinge och
ThorenGruppen AB om godkännande av fristående
gymnasieskolor i Växjö kommun
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Inget yttrande lämnas över ansökningarna om godkännande av fristående
gymnasieskolor i Växjö kommun.
Ärendebeskrivning
Skolinspektionen ger möjlighet för Vetlanda kommun att yttra sig över
ansökningar om godkännande för fristående gymnasieskolor i Växjö kommun.
Yttranden ska vara Skolinspektionen tillhanda senast den 26 april 2013.
Arbetsutskottets förslag till barn- och utbildningsnämnden
Inget yttrande lämnas över ansökningarna om godkännande av fristående
gymnasieskolor i Växjö kommun.

Just sign

Utdragsbestyrkan

Vetlanda kommun

Sammanträdesprotokoll
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Barn- och utbildningsnämnden
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§ 33

Dnr 2013BoU136.60

Yttrande över ansökan från Eksjö Fordonsutbildning AB om
godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola i
Eksjö kommun
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Förslag till yttrande över ansökan från Eksjö Fordonsutbildning AB
Nifsarpskolan om rätt till bidrag och statlig tillsyn för en fristående
gymnasieskola i Eksjö kommun godkänns. Vetlanda kommun avstyrker
ansökan.
Ärendebeskrivning
Skolinspektionen ger möjlighet för Vetlanda kommun att yttra sig över
ansökan från Eksjö Fordonsutbildning AB om godkännande som huvudman för
en fristående gymnasieskola i Eksjö kommun.
Ansökan gäller bygg- och anläggningsprogrammet med inriktning husbyggnad.
Man beräknar att ta emot åtta elever per år och kommer att ha 24 elever vid
fullt utbyggd verksamhet 2016.
Av förslaget till yttrande framgår att en etablering inom inriktning hus på byggoch anläggningsprogrammet inte ger eleverna i upptagningsområdet bättre
möjligheter till utbildning. En sådan etablering skulle medföra negativa
konsekvenser för Njudungsgymnasiet på grund av minskat elevunderlag och
försämrad arbetsplatsförlagd utbildning.
Programrådet för bygg- och anläggningsprogrammet på Njudungsgymnasiet
har också yttrat sig över ansökan.
Beslutsunderlag
Yttrande från programrådet på Njudungsgymnasiet Vetlanda
Yrkande
Mikael Hahn (S) tillstyrker förslaget till yttrande över ansökan.
--------------Utdrag:
Skolinspektionen
Njudungsgymnasiet

Just sign

Utdragsbestyrkan

Vetlanda kommun
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§ 34
Justering av barn- och utbildningsnämndens reglemente
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Föreslå kommunfullmäktige att texten i § 1 i barn- och utbildningsnämndens
reglemente ”Barn- och utbildningsnämnden ansvarar för livsmedelshantering
och måltidsverksamhet inom skola och förskola. Nämnden är
livsmedelsföretagare för denna verksamhet enligt förordningen (EG) 178/2992
och nationell lagstiftning” utgår.
Ärendebeskrivning
Den 1 januari 2013 startade Måltidsservice med ansvar för måltidsverksamheten inom äldreomsorg, förskola och skola. Måltidsservice är
organiserad under kommunstyrelsen.
Barn- och utbildningsnämndens reglemente, antaget av kommunfullmäktige
den 27 april 2011, behöver därför justeras. Texten i § 1, sista stycket:
”Barn- och utbildningsnämnden ansvarar för livsmedelshantering och
måltidsverksamhet inom skola och förskola. Nämnden är livsmedelsföretagare
för denna verksamhet enligt förordningen (EG) 178/2992 och nationell
lagstiftning” utgår.
Arbetsutskottets förslag till barn- och utbildningsnämnden
Texten i § 1 i barn- och utbildningsnämndens reglemente
”Barn- och utbildningsnämnden ansvarar för livsmedelshantering och
måltidsverksamhet inom skola och förskola. Nämnden är livsmedelsföretagare
för denna verksamhet enligt förordningen (EG) 178/2992 och nationell
lagstiftning” utgår.
--------------Utdrag:
Kommunfullmäktige
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Vetlanda kommun
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§ 35

Dnr 2013BoU0171.68

Anmälan från Skolinspektionen om skolsituationen för elev
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Skolchefen får i uppdrag att lämna yttrande från barn- och
utbildningsnämnden.
Ärendebeskrivning
Skolinspektionen har den 12 mars 2013 tagit emot en anmälan gällande en elev
vid Landsbro skola i Vetlanda kommun. I anmälan uppges bland annat att
eleven utsatts för kränkande behandling.
Skolinspektionen vill ha yttrande över uppgifterna i anmälan senast den
17 april 2013. Yttrandet ska lämnas av tjänsteman på nämndens vägnar,
nämndordförande, utskott eller nämnd.
Skolchefen redogör för ärendet.
--------------Utdrag:
Skolinspektionen

Just sign

Utdragsbestyrkan

