
Barn- och utbildningsnämndens Sammanträdesprotokoll
arbetsutskott 2018-06-14

Protokollsutdrag intygas:

Plats och tid Barn- och utbildningsförvaltningen, kl. 10.00–10.15
Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2

Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2

Utses att justera Frederick Thott
Justeringens
plats och tid

Barn- och utbildningsförvaltningen, 2018-06-14 kl. 11.00 

Underskrifter Paragrafer 72-74
Sekreterare Oskar Eklund

Ordförande Christer Grankvist

Justerande Frederick Thott

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesdatum 2018-06-14

Datum för
anslags uppsättande

2018-06-15 Datum för
anslags nedtagande

2018-07-10

Förvaringsplats
för protokollet

Barn- och utbildningsförvaltningen, arkiv

Underskrift

Oskar Eklund
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         Barn- och utbildningsnämndens       Sammanträdesprotokoll
         arbetsutskott                                         2018-06-14

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Beslutande: Christer Grankvist (S)
Irene Hansson (C)
Margareta Krafft (MP)
Frederick Thott tjänstgör för Sven Olsson (M)
Frida Törnquist (M)

Övriga närvarande: Ewa Kristensson, barn- och utbildningschef
Oskar Eklund, nämndsekreterare
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  Barn- och utbildningsnämndens Sammanträdesprotokoll
arbetsutskott 2018-06-14

§ 72 Dnr 2017/122

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Information barn- och utbildningsnämnden 

Ärendebeskrivning

Barn- och utbildningschef informerar om kronprinsessan Victorias besök på Naturskolan 
Österlen.

_______
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  Barn- och utbildningsnämndens Sammanträdesprotokoll
arbetsutskott 2018-06-14

§ 73 Dnr 2018/78

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Prövning av rätt att slutföra skolgången 

Ärendebeskrivning

Rektor vid Nils Holgerssonskolan har inkommit med anhållan om att barn- och utbild-
ningsnämnden ska besluta om elevs rätt att slutföra skolgången då eleven inte har klarat 
kunskapsmålen. 

Enligt skollag är det hemkommunen som beslutar om rätt att slutföra skolgång. Barn- och 
utbildningsnämnden har för beslut gällande elever i kommunal skola delegerat beslutande-
rätt till rektor. Hemkommunen beslutar om rätten att slutföra skolgången för elever i fri-
stående grundskola. 

Beslutsunderlag

Ansökan om rätt att slutföra skolgången 2018-05-09
Barn- och utbildningsförvaltningens skrivelse 2018-06-05
Slutbetyg, inkommen 2018-06-14

Information

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott tar del av slutbetyg.

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTTS BESLUT

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott föreslår att nämnden beslutar att medge ele-
ven rätt att slutföra utbildningen i grundskolan under läsåret 2018/2019. 

_______
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  Barn- och utbildningsnämndens Sammanträdesprotokoll
arbetsutskott 2018-06-14

§ 74

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Övrigt 

Inga punkter under övrigt.

_______
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