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Plats och tid

Älvkullen
Måndagen den 16 november 2020 kl 18:00

Kallade ledamöter

Jörgen Ekman (L), Ordförande
Susanne Andersson (M), 1:e vice ordförande
Rolf Streijffert (SD), 2:e vice ordförande
Hanna Dalhusen (M)
Susanne Asserfors (S)
Johan Syréhn (MP)
Daniel McCabe (C)
Jennie Svensson (SD)
Christel Lindqvist (V)

För kännedom

Henriette Avemarie (C)
Sarah Nystedt (M)
Katarina Gisow (L)
Hans-Erik Johansson (KD)
Stefan Liljenberg (SD)
Åke Lundström (SD)
Lena Hyltén-Cavallius (MP)
Jörgen Nilsson (V)
Hans Erik Johansson (KD)

Övriga kallade

Lisbeth Bonthron, barn- och utbildningschef
Cecilia Palmqvist, biträdande barn- och utbildningschef
Anna V Svensson, ekonom
Ingela Nilsson, transportstrateg
Sara Bruun, utvecklingsstrateg
Bianca Nilsson, nämndsekreterare

Föredragningslista
Ärende/Föredragande
1

Upprop

2

Fastställande av föredragningslistan

3

Anmälan om jäv

4

Val av justerare och bestämmande av dag och tid för
protokollets justering
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Ärende/Föredragande

Tid

Dnr

5

Nulägesbeskrivning för upptagningsområden för skolskjuts
Ingela Nilsson

18:05

BUN 2020/285

6

Information om samverkan för bästa skola
Sara Bruun

18:25

7

Information om nya kursplaner i grundskolan och
grundsärskolan från 1 juli 2021
Sara Bruun

18:40

BUN 2020/318

8

Ekonomisk månadsuppföljning per den 31 oktober 2020
Anna V Svensson

19:00

BUN 2020/86

9

Budget 2021, Verksamhetsplan (VEP) 2022-2023 för barnoch utbildningsnämnden
Anna V Svensson

BUN 2020/308

10

Barn- och utbildningsnämndens delegationsordning
Lisbeth Bonthron

BUN 2020/289

11

Skolgång/skolplikt för elever som vistas varaktig utomlands
Cecilia Palmqvist

BUN 2020/222

12

Fyllnadsval kontaktpolitiker
Ordförande

BUN 2019/5

13

Anmälningar
Cecilia Palmqvist

BUN 2020/18

14

Redovisning av delegerade beslut
Lisbeth Bonthron

BUN 2020/61

15

Information om medlemskap i Kommunalförbundet AV
Media Skåne
Lisbeth Bonthron

BUN 2019/303

16

Information från sektorschefen
Lisbeth Bonthron

BUN 2019/318

17

Anmälan om diskriminering och kränkande behandling
(Skollagen 6 kap. 10 §)
Cecilia Palmqvist

BUN 2020/19
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1

Upprop

Ärendebeskrivning
Efter upprop enligt förteckning av ledamöter och ersättare konstateras att samtliga
beslutande ledamöter är närvarande.
_____
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2

Fastställande av föredragningslistan

Förslag till beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar:
Föredragningslistan fastställs.
_____
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3

Anmälan om jäv

Förslag till beslut
Ordföranden konstaterar att ingen ledamot eller ersättare anmäler jäv.

Ärendebeskrivning
Av regeringsformen (RF) framgår det att myndigheterna i sin verksamhet ska beakta allas
likhet inför lagen samt iaktta saklighet och opartiskhet. Man får som ledamot, ersättare
eller tjänsteman inte låta sig påverkas genom att ta hänsyn till det som är ovidkommande.
Det är i första hand den jävige själv (ledamot/ersättare/tjänsteman) som ska anmäla jäv.
Men nämnden kan på förslag från ordföranden eller någon ledamot avgöra frågan om jäv
genom majoritetsbeslut.
En nämnd får handlägga ärenden endast om fler än hälften av ledamöterna är
närvarande. Om nämnden inte har tillräckligt med ledamöter för att vara beslutsför så får
den som jävet gäller delta i beslutet. Ett beslut om jäv får överklagas endast i samband
med överklagande av det beslut genom vilket nämnden avgör ärendet.
Det finns olika slags jävssituationer som kan uppstå enligt kommunallag (2017:725)
6 kap 28 §. En förtroendevald är jävig, om
1. saken angår honom eller henne själv eller hans eller hennes make, sambo, förälder,
barn eller syskon eller någon annan närstående eller om ärendets utgång kan väntas
medföra synnerlig nytta eller skada för den förtroendevalde själv eller någon närstående,
(Sakägarjäv, Intressejäv)
2. han eller hon eller någon närstående är ställföreträdare för den som saken angår eller
för någon som kan vänta synnerlig nytta eller skada av ärendets utgång,
Ställföreträdarjäv t.ex. förvaltare eller god man, firmatecknare)
3. ärendet rör tillsyn över sådan kommunal verksamhet som han eller hon själv är knuten
till, (Tillsynsjäv, drift och tillsyn får inte hanteras av samma personer)
4. han eller hon har fört talan som ombud eller mot ersättning biträtt någon i saken, eller
(Ombudsjäv)
5. det i övrigt finns någon särskild omständighet som är ägnad att rubba förtroendet för
hans eller hennes opartiskhet i ärendet. (Delikatessjäv t.ex. beroendeförhållande till
någon som direkt berörs av ärendet exempelvis anställningskontrakt, starkt ideellt
engagemang, ledamot i bolagsstyrelse vid beslut i egna myndighetsärenden, vänskap,
ovänskap etc.)
_____
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4

Val av justerare och bestämmande av dag
och tid för protokollets justering

Förslag till beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar:
1. Johan Syréhn (MP) utses att justera dagens protokoll.
2. Dagens protokoll justeras på kommunhuset, kanslienheten, fredagen den 20 november
2020 kl. 08:00

Ärendebeskrivning
Som huvudregel sker justering fredagen efter mötet kl. 08:00 i kommunhuset på
kanslienheten. Vid förhinder ska den föreslagna justeraren själv finna en ersättare, i första
hand inom det egna partiet och i andra hand inom partiets ”blockkonstellation”. I sista
hand ska den föreslagna justeraren med förhinder vända sig till kanslienheten.
_____
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Dnr BUN 2020/285

5

Nulägesbeskrivning för
upptagningsområden för skolskjuts

Förslag till beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar:
Sektorn uppdras att ta fram beslutsförslag gällande revidering av gällande
upptagningsområden samt ”Regelverk för skolskjutsarna i Höör”.

Ärendebeskrivning
Transportstrategen ger muntlig information som nulägesbeskrivning gällande skolskjutsar
och upptagningsområden.
Det inkommer årligen önskemål från vårdnadshavare om justering av
upptagningsområden och skolskjutsturerna.
Barn- och utbildningsnämnden fattade 2020-09-14 §78 beslut om Rangordnade önskemål
till förskoleklass och årskurs 7 i Höörs kommun samt skolplaceringsprinciper.
Sammantaget föreligger behov av översyn gällande regelverk för skolskjutsarna.

Beslutsunderlag
1. Nulägesbeskrivning 2020 Tjänsteskrivelse.docx
2. Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2020-11-02 (2020-11-02 BUN AU
§60).doc
_____
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6

Information om samverkan för bästa skola

Förslag till beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar:
Informationen om samverkan för bästa skola läggs till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Sara Bruun lämnar muntlig information om samverkan för bästa skola.
_____
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Dnr BUN 2020/318

7

Information om nya kursplaner i
grundskolan och grundsärskolan från 1
juli 2021

Förslag till beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar:
Informationen om nya kursplaner i grundskola och grundsärskola läggs till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Kursplanerna i grundskolan och grundsärskolan har reviderats och förändringarna träder i
kraft 1 juli 2017. Revideringen innebär att fakta och förståelse betonas och att det
centrala innehållet anpassas när det gäller omfattning, progression och konkretionsgrad.
Vidare innefattar revideringarna att kunskapskraven är mindre detaljerade.
De reviderade kursplanerna innebär ingen förändring av antal ämnen eller någon
förändring av betygsskalan. Läroplanens övriga delar är inte förändrade. Kursplanens
centrala delar och syftet, det som beskriver vad det är för ämne, ska fortfarande styra
undervisningen.
De reviderade kursplanerna behöver implementeras i verksamheterna och en plan för det
tas fram av rektorer och sektorsledning i samråd med lärarna. Implementeringen kommer
att inledas vid vårterminsstart 2021.
Omfattningen i kursplanernas centrala innehåll har anpassats till ämnets undervisningstid
eller poängomfattning. Ett alltför omfattande innehåll har ibland gjort att lärare tvingats
prioritera bort eller tona ned vissa delar. Det kan leda till bristande likvärdighet i
undervisningen. Vi har också tydliggjort progressionen genom att starkare betona
grundläggande kunskaper för de yngre eleverna och komplexa sammanhang för de äldre
eleverna.
När vi har justerat det centrala innehållet har vi
konkretiserat innehåll genom att peka ut de specifika delarna som läraren ska undervisa
om
beskrivit det centrala innehållet mer generellt och plockat bort en del detaljer och exempel
som finns i dag
tagit bort innehåll helt eller flyttat innehåll mellan stadier, mellan kurser eller mellan
ämnen.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse.docx
_____
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Dnr BUN 2020/86

8

Ekonomisk månadsuppföljning per den 31
oktober 2020

Förslag till beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar:
1. Godkänna månadsuppföljningen per den 31 oktober 2020.
2. Ansvarsområden med underskott som utvecklats negativt sedan delåret uppdras
presentera en avvikelserapport till nämndens sammanträde i december.

Ärendebeskrivning
Barn-och utbildningsnämnden visar för perioden ett underskott på 2,5 mkr men
prognostiserar för året ett underskott på 4,3 mkr, vilket är 0,4 mkr bättre än prognosen
som gjordes i delåret. Prognosförändringen har sin grund i lägre kostnader för så väl
personal som livsmedel inom måltidsverksamheten.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse oktober.docx
2. BUN Månadsuppföljning 202010.docx
3. Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2020-11-02 (2020-11-02 BUN AU
§56).doc
_____
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Dnr BUN 2020/308

9

Budget 2021, Verksamhetsplan (VEP)
2022-2023 för barn- och
utbildningsnämnden

Förslag till beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar:
1. Barn- och utbildningssektorn får i uppdrag att vid framtagandet av budget för 2021
beakta de utvecklingsområden som sammantaget har identifierats i nämndens
systematiska kvalitetsarbete i enlighet med ärendebeskrivningen.
2. Omfördelning av det interna grundbeloppet 2021 ska ske i enlighet med
ärendebeskrivningen i ”Tjänsteskrivelse budget 2020-11-03.docx”.

Ärendebeskrivning
Prioriterade områden
Nämndens prioriterade områden för mandatperioden är Trygg miljö för lärande, Ökad
skolnärvaro och Tillgänglig lärmiljö. Dessa är förutsättningar för att elever ska nå långt i
sin kunskapsutveckling och nå behörighet till gymnasieskolan.
Nedanstående utvecklingsområden har identifierats i Barn- och utbildningsnämndens
Kvalitetsrapport 2019, utifrån de prioriterade områdena.
Undervisningen behöver utvecklas så att den möter elevers behov.
Effektiva insatser behöver genomföras tillsammans med social sektor samt sektorn för
kultur, arbete och folkhälsa för att öka skolnärvaron.
Processen kring särskilda stödinsatser behöver stärkas, vilket ska bidra till en tillgänglig
lärmiljö.
Det behöver finnas en bättre möjlighet att omfördela personal för att bibehålla en trygg
lärmiljö vid oförutsägbara händelser i verksamheterna.
Det behövs insatser för att säkerställa likvärdig och rättssäker betygsättning.
Ytterligare utvecklingsområden har, utifrån de prioriterade områdena, identifierats i övriga
delar av det systematiska kvalitetsarbetet.
Utvecklingsinsatser i samband med förändrade kursplaner
Barn- och utbildningsnämnden behöver säkerställa att verksamheterna har kapacitet att
implementera och genomföra de förändringar som krävs med anledning av att
kursplanerna för grundskolan förändras från och med höstterminen 2021.
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Kompetensutveckling i samband med Samverkan för bästa skola
Samarbetet mellan Höörs kommun och Skolverket, Samverkan för bästa skola,
finansieras i huvudsak av statsbidrag, men insatsen innebär att Barn- och
utbildningsnämnden, utifrån ett likvärdighetsperspektiv, behöver avsätta resurser för
utvecklingsinsatser i form av kompetensutveckling för de övriga skolorna som inte är
utvalda av Skolverket, och för att intensifiera insatsen på utvalda skolor.
Behov av särskilt stöd för högstadiets elever
Högstadiets möjligheter att möta elever i behov av särskilt stöd behöver förbättras, en
särskild satsning för att fånga upp elever inför gymnasieskolan har bedömts vara
avgörande för att fler elever ska nå behörighet till vidare studier.
Utveckling av det pedagogiska ledarskapet i grundskolan
För att genomföra ovanstående utvecklingsinsatser behöver ledningsresurser och
kompetens stärkas. De ökade pedagogiska ledningsresurserna ska möjliggöra ett
kraftfullt utvecklingsarbete. Med ett välfungerande kvalitetsarbete kan rektor rikta
kapaciteten mot rätt processer och utforma verksamheten efter elevernas behov. En
långsiktig och hållbar planering med elevernas lärande och trygghet i fokus möjliggörs
genom att det pedagogiska ledarskapet stärks. Såväl trygghetsfrågor, utveckling av
undervisningen och samverkan med andra samhällsaktörer för att främja skolnärvaro
kräver trygga och kunniga ledare som har kapacitet att leda, utveckla och följa upp
verksamheten.
Stöd för grundsärskolans elever
För att säkerställa att elever som går i grundsärskolan får erforderligt stöd på
fritidshemmet behöver resurser tillföras. Grundsärskola behöver få ökade resurser att ge
integrerade elever rätt förutsättningar.
Omfördelning av det interna grundbeloppet
Barn- och utbildningsnämnden fattade 2019-08-26 BUN §48 beslut om en
resursfördelningsmodell för det interna grundbeloppet 2020 (BUN 2019/246). I syfte att
skapa en ökad likvärdighet föreslås följande omfördelningar av det interna grundbeloppet
för 2021 kvarstå:
Den andel av ett eventuellt tillskott från Kommunfullmäktige (3,49 mkr för 2020) som
tillfaller Höörs kommuns kommunala skolor ska fördelas till Tjörnarps och Gudmuntorps
skolor, enligt samma principer som under 2020, utifrån elevantal
Resursförstärkning görs till högstadiet genom att budgetmedel omfördelas inom Barn- och
utbildningsnämndens budgetram. Internt görs därefter en fördelning utifrån fyllnadsgrad i
klassorganisationen vid kommunens skolor med åk 7-9 för att skapa likvärdighet och höja
studieresultaten
Förändrade förutsättningar
Inom elevmedicinska insatser tillkommer uppdraget för HPV-vaccination av pojkar.
Barn- och utbildningsnämnden har beslutat införa rangordnade skolval och urvalskriterier
samt skolplaceringsprinciper, grundade på lagstiftningens så kallade relativa
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närhetsprincip från läsåret 2021/22. Detta innebär en resursoptimering som
kommunövergripande leder till en minskad klassorganisation med läsårsvisa
kostnadsminskningar för personal och lokaler.
Barn- och utbildningsnämnden har fattat beslut om att avveckla förskolan i Gudmuntorp
från halvårsskiftet 2020 till följd av låg efterfrågan på platser.
Sammantaget påverkar förändrade lokalkostnader den interna fördelningen av resurserna
i form av grundbelopp, både mellan verksamhetsformerna och kostnadsområdena inom
BUNs ramar. Lokalförändringar som genomförts:
Nybyggnationen av förskolan med tillagningskök i Norra Rörum blev klar i augusti 2020
och inkluderar även pedagogisk omsorg för skolbarn 6-12 år.
Elevökningen i årskurserna F-9 som skett i centrala delarna av Höör sedan 2015
motsvarar på fem år 176 elever och har lett till att befintliga skollokaler behövt utökas
successivt i anslutning till Ringsjöskolan och Enebackeskolan. Inför höstterminen 2020
tillkom ytterligare fler tillfälliga moduler på skolidrottsplatsen vid Enebackeskolan.
Den sammanlagda ytan moduler fördelat på tre olika etableringar för skola och fritidshem
motsvarar från höstterminen 2020 18 klassrum (6 vid Biblioteket och Ringsjöskolan, 2
mellan Linden och Ringsjöskolan och 10 på skejtbanan), inklusive ytor för praktisktestetiska ämnen och personalutrymmen.
I samband med start av ny- och ombyggnation av förskola, kök, matsal, skola och
idrottshall i Sätoftaområdet har en modul för musikundervisning tagits bort då det låg i
vägen för nybyggnationen. Det leder till minskad modulhyra 2021. Temporär lokallösning
under byggtiden för musikundervisningen har arrangerats inom skolans övriga lokaler.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse budget 2020-11-03.docx
2. Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2020-11-02 (2020-11-02 BUN AU
§57).doc
_____
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Dnr BUN 2020/289

10

Barn- och utbildningsnämndens
delegationsordning

Förslag till beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar:
Ändra delegeringsordningen enligt ”Utkast delegeringsordning BUN 2020-11-03.docx”.

Ärendebeskrivning
Nämnd har enligt kommunallagen rätt att delegera beslutsrätt. De beslut som delegeras
anges i en så kallad delegeringsordning med uppgift om vem som ska fatta beslutet å
nämndens vägnar.
Kommunkansliet har tagit fram en kommungemensam mall för delegeringsordningen till
nämnderna med ny layout och inledande texter.

Beslutsunderlag
1. Utkast delegeringsordning BUN 2020-11-03.docx
2. Tjänsteskrivelse.docx
3. BUN gällande delegeringsordning juni 2020.pdf
4. Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2020-11-02 (2020-11-02 BUN AU
§62).doc
_____
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Dnr BUN 2020/222

11

Skolgång/skolplikt för elever som vistas
varaktig utomlands

Förslag till beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar:
GDPR och GDPR vistas varaktigt utomlands. Till följd av detta upphör skolplikten för
GDPR.

Ärendebeskrivning
GDPR-markering.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse.docx
2. HPSCAN_20200908053544692_2020-09-08_053705509.pdf Ansökan
3. HPSCAN_20201005083423674_2020-10-05_083511378.pdf Anställningskontrakt
4. Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2020-11-02 (2020-11-02 BUN AU
§61).doc
_____
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Dnr BUN 2019/5

12

Fyllnadsval kontaktpolitiker

Förslag till beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar:
1.
2.

Ärendebeskrivning
Då Susanne Andersson (M) har avsagt sig uppdraget som kontaktpolitiker för
Ringsjöskolan som tillhör rektorsområde 3 bör nämnden utse en ny kontaktpolitiker.
Då Catharina Löv (S) lämnat sitt uppdrag som förtroendevald i Höörs kommun står
Sätoftaskolan och Gudmundtorps skola som tillhör rektorsområde 2 med endast en
förordnad kontaktpolitiker. Nämnden bör utse en ny kontaktpolitiker.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse 2020-10-23.docx
2. Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2020-11-02 (2020-11-02 BUN AU
§65).doc
3. Uppdrag som kontaktpolitiker för skolområden, förskoleområden och fristående
verksamheter 20190204.docx
_____
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Dnr BUN 2020/18

13

Anmälningar

Förslag till beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar:
Anmälningarna läggs till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Inkomna handlingar som kan vara av intresse för nämnden redovisas för densamma.
1. Protokoll från SÖSAM 2020-09-03
2. Beslut med anledning av anmälan mot Fogdaröds förskola i Höörs kommun
3. Statsbidrag för stärkt likvärdighet och kunskapsutveckling för 2019
4. Protokoll från SÖSAM 2020-09-17
5. Beslut om investering av direktlarm på Skeppsklockan
6. Rapport från skolråd på Gudmundtorpsskola
7. Statsbidrag för fritidshemssatsning 2019
8. Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskottsprotokoll 2020-11-02

Beslutsunderlag
1. Protokoll.pdf
2. Beslut.pdf
3. Beslut Statsbidrag Likvärdig skola 2019.pdf
4. Protokoll BUN SÖSAM extra 200917.pdf
5. Direktlarm Skeppsklockan.pdf
6. Skolråd Gudmuntorps skola 8 oktober kl 18.docx
7. Beslut gällande fritidshemssatsningen 2019.pdf
8. Protokoll.doc
9. Tjänsteskrivelse.doc
_____

FÖREDRAGNINGSLISTA
Datum

Sida

2020-11-09
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Redovisning av delegerade beslut

Förslag till beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar:
Redovisningen av beslut tagna med stöd av delegering läggs till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Barn- och utbildningsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordförande och
tjänstemän enligt den delegeringsordning som nämnden antagit. Dessa beslut ska
redovisas till nämnden. Redovisningen innebär inte att nämnden kan ompröva eller
fastställa besluten. Däremot står det nämnden fritt att återkalla lämnad delegering. Vid
dagens sammanträde redovisas följande:
1. Redovisning av barn- och utbildningschefens delegationsbeslut tagna under september
- oktober 2020.
2. Redovisning av biträdande barn- och utbildningschef delegationsbeslut tagna under
januari - oktober 2020.
3. Redovisning av transportstrategens delegationsbeslut tagna under januari - november
2020. (se pärm på sammanträdet)
4. Redovisning av ekonoms delegationsbeslut tagna under september - oktober 2020.

Beslutsunderlag
1. Redovisning
2. Redovisning
3. Redovisning
4. Redovisning
_____

av
av
av
av

delegationsbeslut september och oktober.docx
delegationsbeslut Bitr Barn-och utbildningschef.docx
delegeringsbeslut september.docx
delegeringsbeslut oktober.docx

FÖREDRAGNINGSLISTA
Datum

Sida

2020-11-09
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Information om medlemskap i
Kommunalförbundet AV Media Skåne

Förslag till beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar:
Informationen om medlemskap i Kommunalförbundet AV Media Skåne läggs till
handlingarna.

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutade den 18 december 2019 (§117) att teckna
medlemskapsavtal med kommunalförbundet AV Media Skåne efter rekommendation från
Barn- och utbildningsnämnden (2019-10-21 § 60).
Kommunalförbundet har den 12 oktober 2020 hemställt kommunfullmäktige i Höörs
kommun om att godkänna Förbundsordningen av vilken Höörs kommuns medlemskap i
kommunalförbundet framgår.
Kommunfullmäktige sammanträder den 16 december då ärendet kommer att behandlas.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse.docx
2. Hemställan samt förbundsordning kommunalförbundet AV Media Skåne.pdf
3. Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2020-11-02 (2020-11-02 BUN AU
§64).doc
_____

FÖREDRAGNINGSLISTA
Datum

Sida

2020-11-09
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Information från sektorschefen

Förslag till beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar:
Informationen läggs till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Barn- och utbildningschefen informerar muntligen om aktuella teman i verksamheten.
_____

FÖREDRAGNINGSLISTA
Datum

Sida

2020-11-09
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Dnr BUN 2020/19
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Anmälan om diskriminering och
kränkande behandling (Skollagen 6 kap.
10 §)

Förslag till beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar:
Den lämnade informationen om anmälan om diskriminering och kränkande behandling
läggs till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Den som är ansvarig för skolan ska arbeta förebyggande för att motverka kränkande
behandling. Skolan ska ta varje uppgift eller annan signal om att ett barn eller en elev
upplever sig utsatt för kränkande behandling på allvar och utreda vad som ligger bakom.
Om utredningen visar att kränkande behandling förekommer måste skolan vidta de
åtgärder som behövs för att stoppa fortsatta kränkningar.
Bestämmelser om åtgärder mot kränkande behandling finns i 6 kap. Skollagen.

Beslutsunderlag
Kränkningar sept-november.xlsx
_____

