Sammanträdesprotokoll

Barn- och utbildningsnämnden
Sammanträdesdatum

Sida

2016-04-12

1 (22)

Plats och tid

Stadshuset, Vetlanda, tisdagen den 12 april 2016 klockan 13.30 – 17.30

Beslutande

Mikael Hahn (S), ordförande
Agneta Lindberg (S)
Mikael Engström (S)
Patrik Karlsson (VF)
Christina Liljerås (VF) tjänstgörande ersättare
Andreas Elamsson (C)
Anders Bengtsson (M)
Shake Khachatryan (M)
Monica Samuelsson (KD)

Övriga deltagare

Ann-Britt Elvin (S), ersättare till kl. 17.00
Laila Ahlgren (S), ersättare
Jan Bergman (C), ersättare till kl. 16.00
Pia Fälth (SD), ersättare
Jonny Palmkvist, skolchef
Jonas Gunnarsson, administrativ chef
Ingela Nyberg, verksamhetschef förskola, § 35-39
Ulrika Sandberg, projektledare § del av 33, 40-41
Henrik Wågesson, gymnasiechef § 42-43
Anders Blomqvist, ekonom, § 44-45
Mikael Porss, kvalitetsutvecklare, § 46

Utses att justera

Monica Samuelsson (KD)

Justeringens plats och
tid

Barn- och utbildningskansliet den 18 april 2016
§ 32 justerades omedelbart, se separat protokoll

Underskrifter
Sekreterare

Paragrafer 30-47

Jonas Gunnarsson, administrativ chef
Ordförande

Mikael Hahn (S)
Justerare

Monica Samuelsson (KD)

Just sign

Utdragsbestyrkan

Sammanträdesprotokoll

Barn- och utbildningsnämnden
Sammanträdesdatum

Sida

2016-04-12

2 (22)

Anslag/bevis
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Organ

Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum

2016-04-12

Datum för anslagets
uppsättande
Förvaringsplats för
protokollet

2016-04-18

Datum för anslagets
nedtagande

Barn- och utbildningskansliet

Underskrift

Jonas Gunnarsson, administrativ chef

Just sign.

Utdragsbestyrkan
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§ 30

Val av justerare
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Monica Samuelsson (KD) väljs till justerare.

Just sign.

Utdragsbestyrkan
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§ 31

Godkännande av dagordning
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Dagordningen godkänns med följande tillägg:
Ärende


Avstängning av elev enligt skollagen 5 kap. 17 §

Just sign.

Utdragsbestyrkan
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§ 33

Information
Rapport från kontaktpolitiker
Shake Khachatryan rapporterar från verksamhetsbesök på Montessoriförskolan,
Forngårdens förskola samt Ekenässjöns skola.
Agneta Lindberg och Jan Bergman rapporterar från verksamhetsbesök på Landsbro skola
F-åk 6.

Byggnationer inom grundskolan
Rivningen av Mogärdeskolan kommer att starta till sommaren efter att eleverna har gått
på sommarlov. Fritids på Mogärdeskolan kommer flyttas till Korpstugan i Östanå under
veckorna 24 till 31, då rivning pågår.
Projektledare Ulrika Sandberg redogör för ärendet.

Just sign.

Utdragsbestyrkan
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§ 34

Delgivningar
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Redovisningen av delgivningarna godkänns.

Ärendebeskrivning
Redogörelse för bland annat beslut fattade enligt delegationsordningen.

Delegationsbeslut
Beslut om skolskjuts vid särskilda skäl 2016BOU0484, 2016BOU0485.
Beslut om skolskjuts vid växelvis boende 2016BOU0483, 2016BOU0483.
Beslut om placering av grundskoleelev vid viss skolenhet efter önskemål av
vårdnadshavare
Beslut om mottagning i gymnasiesärskolan 2016BOU0486.

Övriga delgivningar
Anmälan till huvudman om kränkande behandling 2016BOU0473, 2016BOU0465,
2016BOU0464, 2016BOU0413, 2016BOU0415.
Kontrollrapport för livsmedelsverksamhet 2016BOU0467

Just sign.

Utdragsbestyrkan
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Dnr 2016BOU0505

Förskolans lokalförsörjning 2016 och framåt
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Ärendet återremitteras till arbetsutskottet för ytterligare beredning.

Ärendebeskrivning
Förskoleverksamhet bedrivs idag vid 33 förskolor och tio pedagogisk omsorg
(familjedaghem). Av dessa drivs fyra förskolor och två pedagogisk omsorg i enskild regi.
Det totala antalet platser uppgår till 1 394, varav 761 platser finns i centralorten. År
2016 uppgår behovet av barnomsorgsplatser till 1 438, vilket innebär att det saknas
44 platser. Behovet tillgodoses genom att förtäta i befintliga barngrupper.
Antalet platser i förskolan utgår från miljö- och byggförvaltningens så kallade
försiktighetsmått, dvs. i relation till lokalens yta och ventilationskapacitet.
Försiktighetsmåtten anger antal barn som samtidigt kan vistas i lokalen. Förskolans
organisation och barnens placeringstid är variabler som påverkar antalet placerade barn
vid respektive enhet.
Kommunen är skyldig att erbjuda plats i förskola inom fyra månader från det att ansökan
har skett. Det ställer krav på framförhållning och planering, så att vårdnadshavare kan
börja arbeta eller studera. När det gäller behovet av platser i pedagogisk omsorg är
behovet vikande. Det är få vårdnadshavare som ansöker om det alternativet. Dessutom
är det svårt att rekrytera dagbarnvårdare som är villiga att ta emot barn i sitt hem.
Den lokalförsörjningsplan som togs fram 2014 visade att det fanns behov av att ersätta
19 avdelningar i förskolor som brister i ändamålenlighet och/eller tekniska prestanda.
Främst är centralortens förskolor berörda, där 16 avdelningar bedömdes vara i behov av
att ersättas.
Verksamhetschef förskola Ingela Nyberg redogör för ärendet.

Arbetsutskottets förslag till barn- och utbildningsnämnden
Tidigare beslutsförslag från arbetsutskottet den 23 februari 2016 står fast vilket innebär:



Forngårdens förskola avvecklas från och med höstterminen 2016.
Sjunnens förskola avvecklas från och med höstterminen 2016 samt framställa hos
budgetberedningen behov av ytterligare två förskolor, omfattande tio avdelningar,
som ska vara klara år 2020.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Förskolans lokalförsörjning 2016 och framåt, 2016-02-16

Just sign.

Utdragsbestyrkan
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Dnr 2016BOU0495 2016BOU0501

Redovisning av åtgärder med anledning av brister utifrån
Skolinspektionens kvalitetsgranskning av kommunens tillsyn av
fristående förskolor
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Förslag till svar godkänns.

Ärendebeskrivning
Skolinspektionen har vid granskning av kommunens tillsyn av fristående förskolor
uppmärksammat att kommunen behöver utveckla arbetet med att granska förskolornas
pedagogiska uppdrag. Granskningen bör omfatta huvudman, personal och
vårdnadshavare.
För att förbättra tillsynen planerar kommunen följande åtgärder:




Vid tillsyn möter kommunen, förutom förskolechefen, även företrädare för
huvudmannen samt personal. I denna intervju är fokus på förskolans pedagogiska
uppdrag, dvs. hur man jobbar med läroplanens mål.
Kommunen följer upp vårdnadshavarnas uppfattning om den fristående förskolans
verksamhet med samma föräldraenkät som används till vårdnadshavare i
kommunala förskolor.

Informationsbrev och formulärmall kompletteras med ovanstående innehåll och
kommuniceras till fristående förskolor vid ett dialogmöte under våren 2016.
Verksamhetschef förskola Ingela Nyberg redogör för ärendet.

Arbetsutskottets förslag till barn- och utbildningsnämnden
Förslag till svar godkänns.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Redovisning av åtgärder med anledning av brister utifrån
Skolinspektionens kvalitetsgranskning av kommunens tillsyn av fristående förskolor,
2016-03-14
Skolinspektionen beslut, 2016-02-10

Just sign.

Utdragsbestyrkan

Sammanträdesprotokoll

Barn- och utbildningsnämnden

§ 37

Sammanträdesdatum

Sida

2016-04-12

9 (22)

Dnr 2016BOU0508

Utökning av planeringsdagar i förskolan
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Förskolan tillåts stänga verksamheten för planerings- och kvalitetsarbete fyra dagar
under ett läsår, två dagar per termin. De vårdnadshavare som inte kan lösa barntillsynen
under dessa dagar erbjuds godtagbara alternativ under de aktuella dagarna.
Vårdnadshavare ska informeras om vilka dagar som är aktuella tre månader i förväg.
Vårdnadshavare anmäler behov av barnomsorg under planeringsdagarna senast
14 dagar innan aktuell dag.

Ärendebeskrivning
Förskolor kan enligt beslut i barn- och utbildningsnämnden stänga verksamheten under
två dagar per år för kompetens-, planerings- och utvecklingsdagar (BUN 2004-06-01).
Sedan detta beslut fattades har en ny skollag trätt i kraft och förskolans läroplan har
reviderats, vilket ställer högre krav på att förskolans kvalitet kontinuerligt och
systematiskt ska dokumenteras, följas upp, utvärderas och utvecklas, samt att varje
barns utveckling och lärande ska följas och dokumenteras.
För att kunna genomföra dessa uppgifter behöver förutsättningar ges så att arbetslag
har tid och utrymme för gemensam reflektion, samtal och dialog. Det medför behov av
att utöka antalet stängningsdagar till totalt fyra, dvs. en utökning med ytterligare två
dagar per läsår.
Verksamhetschef förskola Ingela Nyberg redogör för ärendet.

Arbetsutskottets förslag till barn- och utbildningsnämnden
Förskolan tillåts stänga verksamheten för planerings- och kvalitetsarbete fyra dagar
under ett läsår, två dagar per termin. De vårdnadshavare som inte kan lösa barntillsynen
under dessa dagar erbjuds godtagbara alternativ under de aktuella dagarna.
Vårdnadshavare ska informeras om vilka dagar som är aktuella tre månader i förväg.
Vårdnadshavare anmäler behov av barnomsorg under planeringsdagarna senast
14 dagar innan aktuell dag.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Utökning av planeringsdagar i förskola, 2016-03-02

Utdrag
Verksamhetschef förskola

Just sign.

Utdragsbestyrkan
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Dnr 2016BOU0502

Skrivelse från skolrådet på Montessoriförskolan
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Förslaget till svar på skrivelsen godkänns och överlämnas till skolrådet på
Montessoriförskolan.

Ärendebeskrivning
En skrivelse från skolrådet på Montessoriförskolan har lämnats in till förvaltningen.
Skolrådet önskar att Vetlanda kommun gör en större satsning på Montessoriförskolan
och Montessoripedagogiken.
Ingela Nyberg, verksamhetschef förskola, redogör för ärendet.

Arbetsutskottets förslag till barn- och utbildningsnämnden
Förslaget till svar på skrivelsen godkänns och överlämnas till skolrådet på
Montessoriförskolan.

Beslutsunderlag
Svar till skolrådet på Montessoriförskolan, 2016-03-14

Utdrag
Verksamhetschef förskola
Skolrådet på Montessoriförskolan

Just sign.

Utdragsbestyrkan
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Dnr 2016BOU0500

Skrivelse från föräldrar på Forngårdens förskola
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Verksamhetschefen för förskolan får i uppdrag att ta fram ett förslag till svar på
skrivelsen.

Ärendebeskrivning
En skrivelse från föräldrar på Forngårdens förskola har lämnats in till förvaltningen.
Föräldrarna ifrågasätter förslaget om att Forngårdens förskola ska avvecklas och önskar
ett förtydligande från nämnden på vilka grunder man förordar en avveckling av
förskolan.
Ingela Nyberg, verksamhetschef förskola, redogör för ärendet.

Arbetsutskottets förslag till barn- och utbildningsnämnden
Verksamhetschefen för förskolan får i uppdrag att ta fram ett förslag till svar på
skrivelsen.

Beslutsunderlag
Skrivelse från föräldrar på Forngårdens förskola, 2016-03-11

Utdrag
Verksamhetschef förskola

Just sign.

Utdragsbestyrkan
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Dnr 2016BOU0506

Utökat lokalbehov Holsby skola
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Holsby skola behöver ytterligare lokalytor för att klara av det ökade elevantalet till
hösten 2017. Behovet är två klassrum med tillhörande grupprum och entréer, cirka
180 m². Tekniska kontoret får i uppdrag att titta på lösningar för att dessa lokalytor ska
finnas tillgängliga på Holsby skola senast till vårterminens slut i juni 2017.

Ärendebeskrivning
Antalet elever på Holsby skola ökar till hösten 2017 och man ryms inte i nuvarande
lokaler. Det behövs ytterligare två klassrum med grupprum och entréer. Lokalbehovet
ligger på cirka 180 m². Lokalytorna behöver vara tillgängliga för skolan senast vid
vårterminens slut i juni 2017.
Ulrika Sandberg, projektledare, redogör för ärendet.

Arbetsutskottets förslag till barn- och utbildningsnämnden
Holsby skola behöver ytterligare lokalytor för att klara av det ökade elevantalet till
hösten 2017. Behovet är två klassrum med tillhörande grupprum och entréer, cirka
180 m². Tekniska kontoret får i uppdrag att titta på lösningar för att dessa lokalytor ska
finnas tillgängliga på Holsby skola senast till vårterminens slut i juni 2017.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Ökat behov av lokaler på Holsby skola F-6 våren 2017, 2016-03-16

Utdrag
Tekniska kontoret
Rektor Holsby skola
Projektledare

Just sign.

Utdragsbestyrkan
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Dnr 2016BOU0507

Utökat lokalbehov Landsbro skola F-6
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Landsbro skola behöver ytterligare lokalytor för att klara av det ökade elevantalet till
hösten 2017. Behovet är två klassrum med tillhörande grupprum och entréer, cirka
180 m². Tekniska kontoret får i uppdrag att titta på lösningar för att dessa lokalytor ska
finnas tillgängliga på Landsbro skola senast till vårterminens slut i juni 2017.

Ärendebeskrivning
Hösten 2017 kommer det att börja 36 elever i förskoleklassen. Detta innebär att skolan
behöver utökas med ett klassrum och ett grupprum. Fritidsverksamheten kommer också
att öka med cirka 35 barn, vilket kräver ytterligare en avdelning under tre till fyra år.
Fritidsverksamheten har behov av ett större rum och ett par mindre rum.
Ulrika Sandberg, projektledare, redogör för ärendet.

Arbetsutskottets förslag till barn- och utbildningsnämnden
Landsbro skola behöver ytterligare lokalytor för att klara av det ökade elevantalet till
hösten 2017. Behovet är två klassrum med tillhörande grupprum och entréer, cirka
180 m². Tekniska kontoret får i uppdrag att titta på lösningar för att dessa lokalytor ska
finnas tillgängliga på Landsbro skola senast till vårterminens slut i juni 2017.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Ökat behov av lokaler på Landsbro skola F-6 hösten 2017, 2016-03-16

Utdrag
Tekniska kontoret
Rektor Landsbro F-6
Projektledare

Just sign.

Utdragsbestyrkan
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Dnr 2016BOU0497

IKT-program för barn- och utbildningsförvaltningen
Barn- och utbildningsnämndens beslut
IKT-program för barn- och utbildningsförvaltningen fastställs.

Ärendebeskrivning
Barn- och utbildningsnämnden beslutade den 3 november 2015 att ge skolchefen i
uppdrag att ta fram ett program för utvecklingen av lärandet med stöd av informationsoch kommunikationsteknik (IKT).
Skolan har som uppdrag att lära eleverna att använda sig av modern informationsteknik.
I läroplanen för förskolan (Lpfö -98) beskrivs bland annat hur informationsteknik i
förskolan kan användas såväl i skapande processer som i tillämpning. Enligt läroplanen
för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet (Lgr -11) ansvarar skolan för att
varje elev efter genomgången grundskola ska kunna använda modern teknik som ett
verktyg för kunskapssökande, kommunikation, skapande och lärande. I läroplanen,
examensmålen och i de gymnasiegemensamma ämnena för gymnasieskola 2011 och i
läroplanen för vuxenutbildningen 2012 och gymnasiesärskolan 2013 finns motsvarande
lydelser.
Syftet med programmet för IKT inom barn- och utbildningsförvaltningen är att förtydliga
vägen mot målet att ge samtliga barn och elever i Vetlanda kommun den digitala
kompetens som behövs för att vara delaktiga i samhället i både nutid och framtid.
Henrik Wågesson, gymnasiechef, redogör för ärendet.

Arbetsutskottets förslag till barn- och utbildningsnämnden
IKT-program för barn- och utbildningsförvaltningen fastställs.

Beslutsunderlag
IKT-program, 2016-03-16

Utdrag
Vinna

Just sign.

Utdragsbestyrkan
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Dnr 2016BOU0498

Behörighetsläget inom gymnasiet
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Informationen läggs till protokollet.

Ärendebeskrivning
Våren 2015 gjordes en kartläggning av behörighetsläget inom gymnasieskolan.
Gymnasiet hade då 59 procent legitimerade lärare i de allmänna ämnena på de
nationella programmen. Vid en ny kartläggning våren 2016 är 68 procent av denna
lärarkategori legitimerade. På introduktionsprogrammet var 27 procent av lärarna
legitimerade 2015, våren 2016 var det 45 procent. På yrkesprogrammen har
motsvarande siffra ökat från 12 procent 2015 till 36 procent våren 2016.
Jämfört med våren 2015 har antalet legitimerade lärare i engelska, religion och svenska
ökat. I matematik och naturkunskap har antalet legitimerade lärare minskat, då lärare
inom dessa ämnen valt att ta anställning på andra skolor utanför kommunen.
Under året har antalet elever på språkintroduktionen ökat, vilket har inneburit att
gymnasiet fått anställa flera lärare under pågående läsår. Av förklarliga skäl har det varit
svårt att rekrytera legitimerade lärare till dessa elevgrupper.
Henrik Wågesson, gymnasiechef, redogör för ärendet.

Arbetsutskottets förslag till barn- och utbildningsnämnden
Informationen läggs till protokollet.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Legitimationsutredning 2016, 2016-02-22

Just sign.

Utdragsbestyrkan
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Dnr 2016BOU0496

Bokslut 2015
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Bokslut 2015 med kommentarer godkänns.

Ärendebeskrivning
Barn- och utbildningsnämnden redovisar för 2015 ett överskott i bokslutet på 1 335 tkr.
Verksamheterna administration barn- och utbildningsförvaltningen, resursteam,
Vetlanda Lärcentrum, gymnasieskolan, särskolan, förskolan samt musikskolan och
barnkulturverksamhet visar överskott.
Investeringsbudget redovisar ett överskott med 1 457 tkr.
Skolchef Jonny Palmkvist och ekonom Anders Blomqvist redogör för ärendet.

Arbetsutskottets förslag till barn- och utbildningsnämnden
Bokslut 2015 med kommentarer godkänns.

Beslutsunderlag
Bokslut 2015, 2016-03-16

Just sign.

Utdragsbestyrkan
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Dnr 2016BOU0494

Budgetberedning 2017
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Barn- och utbildningsnämnden godkänner redovisat rambehov för 2017.

Ärendebeskrivning
Barn- och utbildningsnämnden har ett ökat behov av medel för att säkerställa att dess
verksamhet uppfyller de krav verksamheten har mot sig.
Barn- och utbildningsnämnden har ett ökat rambehov på 22 470 tkr relaterat till
Vetlanda kommuns demografiska utveckling, utökade statliga uppdrag för skolan och
vuxenutbildningen, Skoldatateket samt hyra för paviljonger. Om ramhöjningsbehovet
inte uppfylls innebär detta en minskning i elevpeng.
Jonny Palmkvist, skolchef, redogör för ärendet.

Arbetsutskottets förslag till barn- och utbildningsnämnden
Barn- och utbildningsnämnden godkänner redovisat rambehov för 2017.

Beslutsunderlag
Underlag till budgetberedning 2017, 2016-03-30

Just sign.

Utdragsbestyrkan
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Dnr 2016BOU0504

Behörighetsläget inom grundskolan
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Informationen läggs till protokollet.

Ärendebeskrivning
Våren 2015 gjordes en kartläggning av antalet behöriga och legitimerade lärare inom
grundskolan i Vetlanda kommun. Denna utvärdering visade att inom årskurserna F-3 var
75 procent av lärarna legitimerade, för årskurserna 4-6 var motsvarande siffra 74
procent och 68 procent för årskurserna 7-9. Cirka 25 procent har ingen examen eller har
en lärarexamen, men har ännu inte erhållit någon legitimation.
Våren 2016 har de flesta lärare som är examinerade fått sin legitimation.
Utifrån tidigare mätning och nuläget, är bedömningen att grundskolan i Vetlanda
kommun ligger i paritet med riksgenomsnittet när det gäller andelen legitimerade lärare.
Enligt Skolverket är cirka 80 procent av lärarna i riket legitimerade, vilket konkret
innebär att 20 procent saknar legitimation. Skolverket bekräftar att vi har en stor brist i
riket och att det tar flera år att eliminera bristen på legitimerade lärare.
I den mån undervisningen i ett ämne bedrivs av en icke ämnesbehörig lärare, ska
bedömningen ske i samråd med en legitimerad och ämnesbehörig lärare.
Mikael Porss, kvalitetsutvecklare, redogör för ärendet.

Arbetsutskottets förslag till barn- och utbildningsnämnden
Informationen läggs till protokollet.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Lärarnas behörighet att sätta betyg inom grundskolan i Vetlanda
kommun, 2016-03-08

Just sign.
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§ 47

Övriga frågor
Inga övriga frågor.

Just sign.
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Plats och tid

Stadshuset, Vetlanda, tisdagen den 12 april 2016 klockan 13.30– 13.45 (Gäller
endast § 32 )

Beslutande

Mikael Hahn (S), ordförande
Agneta Lindberg (S)
Mikael Engström (S)
Patrik Karlsson (VF)
Andreas Elamsson (C)
Anders Bengtsson (M)
Shake Khachatryan (M)
Monica Samuelsson (KD)
Christina Liljerås (VF) tjänstgörande ersättare

Övriga deltagare

Ann-Britt Elvin (S), ersättare
Laila Ahlgren (S), ersättare
Jan Bergman (C), ersättare
Pia Fälth (SD), ersättare
Jonny Palmkvist, skolchef
Jonas Gunnarsson, administrativ chef
Andreas Fanemo, rektor, § 32

Utses att justera

Monica Samuelsson (KD)

Justeringens plats och
tid
Underskrifter

Kommunstyrelsens sammanträdesrum den 12 april 2016
Sekreterare

Paragrafer 32

Jonas Gunnarsson, administrativ chef
Ordförande

Mikael Hahn (S)
Justerare

Monica Samuelsson (KD)

Just sign.
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Anslag/bevis
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Organ

Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum

2016-04-12

Datum för anslagets
uppsättande
Förvaringsplats för
protokollet

2016-04-12

Datum för anslagets
nedtagande

Barn- och utbildningskansliet

Underskrift

Jonas Gunnarsson, administrativ chef

Just sign.
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Dnr

Avstängning av elev enligt skollagen 5 kap 17 §
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Avstängingen av XX, undertiden 2016-04-08 till och med 2016-04-12 godkänns.
XX får återgå till undervisning i Njudungsgymnasiet regi från och med 13 april 2016.

Ärendebeskrivning
XX har under en provsituation den 4 mars 2016 fuskat på ett skriftligt prov med hjälp av
en fusklapp och dubbla telefoner. XX erhöll då en muntlig varning som innebar att om
XX fuskade fler gånger riskerade XX bli avstängd. Den 7 april framkommer att XX på en
inlämningsuppgift till stora delar plagierat en skolkamrats- och nära väns
inlämningsuppgift. Enligt plagieringsverktyget Urkund är texten till 55 % plagierad.
Därför beslutar rektor om avstängning med stöd av skollagen 5 kap § 17 fram till dess att
huvudmannen hunnit pröva ärendet.
Andreas Fanemo, rektor, redogör för ärendet
Enligt skollagen 5 kap 21§ ska elev och/eller elevens vårdnadshavare beredas tillfälle att
yttra sig. Inbjudan till nämndens sammanträde har skickats ut till vårdnadshavare och
elev.

Beslutsunderlag
Beslut om avstängning från Njudungsgymnasiet

Utdrag
Rektor Andreas Fanemo
XX

Just sign.

Utdragsbestyrkan

