MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2022-02-08

Barn- och ungdomsnämndens
arbetsutskott

Plats och tid

Nissan, kommunhuset kl. 13:00-14:00

Beslutande ledamöter

Maria Hedin (S) (ordförande), Per-Yngve Bengtsson (S) (1:e vice ordförande)
(digitalt), Lennart Ohlsson (C) (digitalt)

Ej tjänstgörande ersättare
Övriga närvarande

Ulf Nilsson (barn- och ungdomschef)
Susanne Ohlsson (sekreterare)
Rebecka Merkel (nämndsekreterare (digitalt))

Utses att justera

Lennart Ohlsson (C)

Justeringens plats och tid
Protokollet omfattar

Underskrifter

§6

Sekreterare

.................................................
Susanne Ohlsson

Ordförande

................................................
Maria Hedin (S)

……………………………………….

Justerande

................................................
Lennart Ohlsson (C)

……………………………………….

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ
Sammanträdesdatum

Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott
2022-02-08

Datum för anslags
uppsättande
Förvaringsplats för
protokollet
Underskrift

Datum för anslags
nedtagande

Kommunhuset
.................................................

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Återrapport anmälda ärenden - utvärdering Centrumskolan
(2021 BUN0180)
Beslut
Arbetsutskottets förslag till beslut
Barn- och ungdomsnämnden tar del av utvärdering Centrumskolan.
Beskrivning av ärendet
Barn- och ungdomsnämnden har önskat få ta del av en utvärdering från Centrumskolans
verksamhet då verksamheten har varit i gång en tid.
Ärendet återremitteras från barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott 2021-11-09, för att
kompletteras med elevernas och vårdnadshavares synvinklar i enlighet med barn- och
ungdomsnämndens beslut 27 april 2021.
Elever och vårdnadshavare har svarat på en enkät kring Centrumskolans verksamhet. Svaren
bifogas i rapportform. Vårdnadshavarna har erbjudits att svara i fritext liksom eleverna. Dessa
svar är borttagna i rapporten då de är riktade till personal och rektor att använda i
verksamhetens utvecklingsarbete samt är skrivna så att man i vissa fall kan härleda svaren till
inskrivna elever.
Elevenkäten visar att de flesta eleverna trivs med undervisning och personalen på
Centrumskolan. När det gäller lokalerna finns det mer att önska. Vårdnadshavarnas svar visar
också att merparten tycker att deras barn trivs bättre i skolan och att deras skolgång fungerar
bättre nu på Centrumskolan.
Handlingar i ärendet
 Tjänsteskrivelse Utvärdering Centrumskolan
 Utvärdering centrumskolan elev
 Utvärdering centrumskolan vårdnadshavare
 Utvärdering Centrumskolan
 §69 BUN AU Utvärdering centrumskolan
Paragrafen är justerad
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