
PROTOKOLL

2021-09-07

Plats och tid:  4 kl. 15:00-17:30

Beslutande Marie  (C), 
Kim Svitzer (PF), 1:e vice 
Mikael Malm (S), 2:e vice 

 deltagande  Svensson, 
Lisbeth Reimers, rektor ALUC
Cecilia Andersson, sekreterare
Ann-Christine Sandell, ekonom
Charlotte Joehns, utvecklingsledare
Andreas  rektor Centralskolan 7-9  62, 64-66
Lena Andersson, rektor Centralskolan 4-6  62, 65-66

Utses att justera Valter Titusson  
Justeringens datum och plats 2021-09-07 Barn- och 

Paragrafer

62-66
 

Marie 

Sekreterare 

Cecilia Andersson

Justerare

Valter Titusson  

Anslaget publiceras 2021-09-08 Anslaget tas bort 2021-09-30

  protokollet Barn- och 



PROTOKOLL

2021-09-07

Val av justeringsperson samt tidpunkt  justering

 62  Parkskolan, Norra Lyckan skolan och Oderljunga 

skola

2021/82 3

 63 Centrala  2021 - Kunskaper, betyg och 2021/24 4 - 5

 64 Status ombyggnation Centralskolan 6

 65  Centralskolan 7-9 2021/80 7

 66 Incidenter Centralskolan och Norra Lyckan skolan 2021/103 8



2021-09-07

Utdragsbestyrkande

 62

 Parkskolan, Norra Lyckan skolan och Oderljunga 
skola
2021/82

Sammanfattning
Utvecklingsledare Charlotte Joehns  aktuella   Parkskolan, Norra 
Lyckanskolan och Oderljunga skola.

Barn- och  arbetsutskott beslutar,

att notera informationen



2021-09-07

Utdragsbestyrkande

 63

Centrala  2021 - Kunskaper, betyg och 
2021/24

Sammanfattning
Rektorer och  har   betyg och  gjort en analys  
att se vad i verksamheten som har varit  under  och vilka utmaningar 
som finns.

Resultaten   2021 visar att  9 under   har  sitt 
 och att fler elever   till ett nationellt gymnasieprogram.  8 

har  sitt  vilket vid djupare analys kan  till individuella 
prestationer beroende  psykisk  och inflyttning.

 elever som inte   i engelska har ett annat   svenska.  
insatser under  har lett till en progression i  men inte   att  

 Centralskolan 4-6 har personalen arbetat mycket med planering av undervisning, 
  och   att  att eleverna   betyg och 

 Resultaten i  har tidigare  varit    men   
det inte i  Arbetet med fokus  NO-undervisningen har gett resultat.

 Parkskolan, Norra Lyckanskolan och Oderljunga skola har man konstaterat att 
 av konkret material har gynnat  Dock ser man en svaghet i att 

svenska som  (SVA) och studiehandledning inte  ihop  ett  som 
ger eleverna en   i  

Fritidshemmens arbete med  och kommunikation har gett resultat och  
avdelningar vill   och samtalen med    att  

 Liksom inom skolan  antal elever som har  behov. Det  
fortfarande mycket outbildad personal  fritidshemmen vilket  att 
kompetensutvecklingsbehovet  stort.

 har arbetat mycket med  och kommunikation och bland annat satsat  
en  Det verkar som om satsningen har gett lite resultat, men det  mer 
struktur  att  ut till fler barn. Under  kommer man att ha ett projekt  barnen 

   ska  erbjudande om att vara   25 timmar i veckan 
  15. Detta bland annat  att  den   och minska 

segregationen.



2021-09-07

Utdragsbestyrkande

Barn- och  arbetsutskotts  till beslut,

Barn- och  beslutar,

att arbeta vidare  att   och  vad  undervisning i 
  som grundskolan inklusive fritidshemmen, samt 

att uppdra   att utreda hur verksamheten kan utvecklas  att antalet 
 elever till gymnasieskolan kan .



2021-09-07

Utdragsbestyrkande

 64

Status ombyggnation Centralskolan

Sammanfattning
Rektor Andreas    den kommande tillbyggnaden/ombyggnationen 

 Centralskolan. 

Barn- och  arbetsutskott beslutar,

att tacka  redovisningen



2021-09-07

Utdragsbestyrkande

 65

 Centralskolan 7-9
2021/80

Sammanfattning
Rektor Andreas    aktuella   Centralskolan.  
diskuteras  elevernas situation, personalens situation,  handlingsplan 
mot hot och  samverkan med  samt ekonomi.

Barn- och  arbetsutskott beslutar,

att notera informationen



2021-09-07

Utdragsbestyrkande

 66

Incidenter Centralskolan och Norra Lyckan skolan

Sammanfattning
Rektor Lena Andersson informerar om incidenter som   Centralskolan och 
Norra Lyckan skolan.  och en  diskuteras.

Barn- och  arbetsutskott beslutar,

att  sig bakom  


