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 KALLELSE 
  
Nämnd Barn- och utbildningsnämnden 
  
Datum och tid 2018-10-18 Kl. 08.30 
  
Plats Kommunkontoret, sammanträdesrum Gräsön (SR 1), Östhammar 
  
Närvarorätt  Ärende 
  
 ÄRENDELISTA 
  

1. Skolpliktsärende 
  

2. Skolpliktsärende 
  

3. Skolpliktsärende 
  

4. Anskaffningsbeslut: Skoladministrativt system 
 Föredragande: Sara Ersund 
  

5. Skutans förskola 
 Föredragande: Elisabeth Lindkvist, Johanna Yngve 
  

6. Österbyskolans lokaler 
 Föredragande: Elisabeth Lindkvist, Johanna Yngve 
  

7. Redovisning av lokalfrågor 
 Föredragande: Elisabeth Lindkvist, Johanna Yngve 
  

8. Riktlinjer för skolpeng vid utlandsvistelse 
 Föredragande: Sara Ersund 
  

9. Medflyttning av skolpeng för grundskolestudier utomlands 
 Föredragande: Sara Ersund 
  

10. Gymnasieskolans organisation 2018/19: Redovisning 
 Föredragande: Zara Järvström 
  

11. Gymnasieskolans organisation 2019/20 
 Föredragande: Zara Järvström 
  

12. Pågående projekt 
  

13. Information från förvaltningen  
  

14. Rapporter från skolråd m.m. 
  

15. Inkomna skrivelser till barn- och utbildningsnämnden  
  

16. Redovisning av delegationsbeslut 
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17. Information 

  
18. Kurs- och konferensinbjudningar 

 
         
  
  
  
  

  
 ………………………………………………. 

Sekreterare Per-Åke Berg 
  
                          ………………………………………………. 
                             Ordförande  Roger Lamell (S) 
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10.00 1 Dnr BUN-2017-093 Dpl 627 
 
Skolpliktsärende     
 
Skolplikt innebär en fullständig rätt till utbildning som ingen kan ta ifrån barn och 
ungdomar. Som förälder har man ett tydligt ansvar för att barnet får sin utbildning 
och inte håller barnet hemma, eller av olika anledningar inte ser till att barnet 
kommer till skolan.  
 
Om en skolpliktig elev inte fullgör sin skolgång och detta beror på att elevens 
vårdnadshavare inte gjort vad denne är skyldig att göra för att så ska ske, kan 
barn- och utbildningsnämnden förelägga elevens vårdnadshavare att fullgöra sina 
skyldigheter. Ett föreläggande får förenas med vite. 
_____ 
 
Rektor Inga-Lill Ericsson föredrar ärendet. 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2017-10-19 
 
Barn- och utbildningsnämnden tar del av redovisningen. 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att en återrapportering av vidtagna åtgär-
der ska ske vid nämndens sammanträde 2017-12-14. 
_____ 
 
Arbetsutskottets förslag 2017-11-30 
 
Barn- och utbildningsnämnden tar del av redovisningen. 
_____ 
 
Rektor Inga-Lill Ericsson föredrar ärendet. 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2017-12-14 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att en återrapportering av vidtagna åtgär-
der ska ske vid nämndens sammanträde 2017-02-01. 
_____ 
 
Rektor Inga-Lill Ericsson föredrar ärendet. 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2018-02-01 
 
Barn- och utbildningsnämnden tar del av redovisningen. 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att en återrapportering av vidtagna åtgär-
der ska ske vid nämndens sammanträde 2018-04-12.  
_____ 
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Rektor Inga-Lill Ericsson föredrar ärendet och åtgärder diskuteras. 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2018-04-12 
 
Barn- och utbildningsnämnden tar del av redovisningen. 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att en återrapportering av vidtagna åtgär-
der ska ske vid nämndens sammanträde 2018-06-28.  
_____ 
 
Rektor Inga-Lill Ericsson föredrar ärendet och åtgärder diskuteras. 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2018-06-28 
 
Barn- och utbildningsnämnden tar del av redovisningen. 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att en återrapportering av vidtagna åtgär-
der ska ske vid nämndens sammanträde 2018-09-06.  
_____ 
 
Rektor Petra Gripemo och biträdande rektor Inga-Lill Ericsson föredrar ärendet. 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2018-09-06 
 
Barn- och utbildningsnämnden tar del av redovisningen. 
 
Barn- och utbildningsnämnden ser mycket allvarligt på det bristande samarbetet 
från Socialtjänstens sida som framkommit vid rektors föredragning om samver-
kan kring eleven i detta skolpliktsärende. 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att en återrapportering av skolpliktsären-
det ska ske vid nämndens sammanträde 2018-10-18.  
_____ 
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2 Dnr BUN-2018-019 Dpl 627 
 
Skolpliktsärende     
 
Skolplikt innebär en fullständig rätt till utbildning som ingen kan ta ifrån barn och 
ungdomar. Som förälder har man ett tydligt ansvar för att barnet får sin utbildning 
och inte håller barnet hemma, eller av olika anledningar inte ser till att barnet 
kommer till skolan.  
 
Om en skolpliktig elev inte fullgör sin skolgång och detta beror på att elevens 
vårdnadshavare inte gjort vad denne är skyldig att göra för att så ska ske, kan 
barn- och utbildningsnämnden förelägga elevens vårdnadshavare att fullgöra sina 
skyldigheter. Ett föreläggande får förenas med vite. 
 
Rektor Anna-Karin Sehlstedt Ståhl föredrar ärendet. 
 
Freddie Eriksson (MP) anmäler jäv och deltar inte i behandlingen av ärendet. 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2018-03-08 
 
Barn- och utbildningsnämnden tar del av redovisningen. 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att en återrapportering av vidtagna åtgär-
der ska ske vid nämndens sammanträde 2018-04-12. Om eleven trots de vidtagna 
åtgärderna inte fullgör sin skolgång kan barn- och utbildningsnämnden vid detta 
sammanträde komma att förelägga vårdnadshavarna att fullgöra sina skyldigheter. 
Föreläggandet kan förenas med vite.  
 
Beslutet är fattat enligt Skollagen 7 kap §§ 20, 22-23. 
_____ 
 
Freddie Eriksson (MP) anmäler jäv och deltar inte i behandlingen av ärendet. 
 
Rektor Anna-Karin Sehlstedt Ståhl föredrar ärendet och åtgärder diskuteras. 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2018-04-12 
 
Barn- och utbildningsnämnden tar del av redovisningen. 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att en återrapportering av vidtagna åtgär-
der ska ske vid nämndens sammanträde 2018-06-28.  
_____ 
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Freddie Eriksson (MP) anmäler jäv och deltar inte i behandlingen av ärendet. 
 
Rektor Anna-Karin Sehlstedt Ståhl föredrar ärendet och åtgärder diskuteras. 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2018-06-28 
 
Barn- och utbildningsnämnden tar del av redovisningen. 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att en återrapportering av vidtagna åtgär-
der ska ske vid nämndens sammanträde 2018-09-06.  
_____ 
 
Freddie Eriksson (MP) anmäler jäv och deltar inte i behandlingen av ärendet. 
 
Biträdande rektor Frida Berggren föredrar ärendet. 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2018-09-06 
 
Barn- och utbildningsnämnden tar del av redovisningen. 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att en återrapportering av skolpliktsären-
det ska ske vid nämndens sammanträde 2018-10-18.  
_____ 
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3 Dnr BUN-2018-082 Dpl 627 
 
Skolpliktsärende     
 
Skolplikt innebär en fullständig rätt till utbildning som ingen kan ta ifrån barn och 
ungdomar. Som förälder har man ett tydligt ansvar för att barnet får sin utbildning 
och inte håller barnet hemma, eller av olika anledningar inte ser till att barnet 
kommer till skolan.  
 
Om en skolpliktig elev inte fullgör sin skolgång och detta beror på att elevens 
vårdnadshavare inte gjort vad denne är skyldig att göra för att så ska ske, kan 
barn- och utbildningsnämnden förelägga elevens vårdnadshavare att fullgöra sina 
skyldigheter. Ett föreläggande får förenas med vite. 
_____ 
 
Kurator Caroline Schnell föredrar ärendet och åtgärder diskuteras. 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2018-06-28 
 
Barn- och utbildningsnämnden tar del av redovisningen. 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att en återrapportering av vidtagna åtgär-
der ska ske vid nämndens sammanträde 2018-09-06.  
_____ 
 
Rektor Håkan Blom föredrar ärendet. 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2018-09-06 
 
Barn- och utbildningsnämnden tar del av redovisningen. 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att en återrapportering av skolpliktsären-
det ska ske vid nämndens sammanträde 2018-10-18.  
_____ 
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4 Dnr BUN-2018-099 Dpl 050 
 
Anskaffningsbeslut: Skoladministrativt system    
 
Ett nytt skoladministrativt beslut behöver upphandlas. Enligt delegationsordningen 
fattar barn- och utbildningsnämnden beslut vad gäller inköp över 800 000 kr. 
 
Arbetsutskottets förslag 2018-09-27 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att upphandla ett nytt skoladministrativt 
system. 
_____ 
 
 
 
 
 

10.30 5 Dnr BUN-2018-100 Dpl 630 
 
Skutans förskola    
 
Barn- och utbildningskontoret bedömer att Skutans förskola i Öregrund behöver 
utökade lokaler från och med vårterminen 2019. 
 
Arbetsutskottets förslag 2018-09-27 
 
Barn- och utbildningsnämnden tar del av redovisningen. 
_____ 
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6 Dnr BUN-2018-066 Dpl 611 
 
Österbyskolans lokaler     
 
Handling A – delas ut på sammanträdet 
 
Österbyskolan har idag 350 skolplatser och i skolbyggnaden finns också fritids-
hem, kulturskolan verksamhet samt ortens folk- och skolbibliotek. Barn- och 
utbildningsnämnden beslutade 2017-06-15 att lokalerna vid Österbyskolan ska 
anpassas så att ytterligare 100 skolplatser skapas. Efter att detta beslut togs har 
det framkommit att ytterligare skolplatser behövs i Österbyskolan. 
 
Arbetsutskottets förslag 2018-04-26 

 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar om att utöka med ytterligare 50 platser. 
_____ 
 
Verksamhetscontroller Elisabeth Lindkvist föredrar ärendet. 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2018-05-17 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar om att utöka med ytterligare 50 platser, 
vilket innebär att den totala utökningen blir 150 skolplatser. 
_____ 
 
 
 
 
 
7 
 

 Redovisning av lokalfrågor     
 
Redovisning avseende förskolans och skolans lokaler. 
_____ 
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8 Dnr BUN-2018-97 Dpl 049 
 
Riktlinjer för skolpeng vid utlandsvistelse    
 
Handling B 
 
Barn- och utbildningsnämnden antog 2012-03-22 riktlinjer för skolpeng vid grund-
skolestudier utomlands. Det behövs en översyn av hur Östhammars kommun ska 
förhålla sig till denna typ av ärenden när skolpeng söks för grundskole- eller gym-
nasiestudier utomlands. 
 
Arbetsutskottets förslag 2018-09-27 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att inte bevilja några nya ansökningar 
om skolpeng vid utlandsvisstelse. Beslutet gäller både inom grundskolan och 
gymnasieskolan. Riktlinjerna för skolpeng vid grundskolestudier som nämnden 
beslutade om 2012-03-22 upphör därmed att gälla. 
_____ 
 
 
 
 
9 Dnr BUN-2018-098 Dpl 049 
 
Medflyttning av skolpeng för grundskolestudier utomlands   
 
En ansökan om medflyttning av skolpeng har kommit in avseende studier vid 
Svenska skolan, Sanuk, under perioden 2019-01-09 till 2019-04-26. Studierna 
avser en elev i årskurs 5. 
 
Arbetsutskottets förslag 2018-09-27 
 
Barn- och utbildningsnämnden avslår ansökan om medflyttning av skolpeng. 
_____ 

 
 
 
 
13.00 10 

 
 Gymnasieskolans organisation 2018/19: Redovisning   

    
Redovisning av årets gymnasieintagning inför läsåret 2018/19. 
_____ 
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11 Dnr BUN-2018-101 Dpl 612  
 
Gymnasieskolans organisation 2019/20    
 
Handling C 
 
Barn- och utbildningsnämnden ska besluta om programutbud för gymnasiet avseende 
läsåret 2019/20.  
_____ 
 
Arbetsutskottets förslag 2018-09-27 
 
Barn- och utbildningsnämnden antar följande intagningsorganisation vid Bruks-
gymnasiet läsåret 2019/20:  
 

Nationella program - Högskoleförberedande 
Program Inriktning Antal 

platser 
Ekonomiprogrammet Ekonomi 32 
Estetiska programmet Bild och formgivning 

Musik 
Teater 

24 

Naturvetenskapsprogrammet Naturvetenskap 
Naturvetenskap och samhälle 

16 

Samhällsvetenskapsprogrammet Samhällsvetenskap 
Beteendevetenskap 

32 

Teknikprogrammet Teknikvetenskap 16 
Summa 120 
 

Nationella program - Yrkesprogram 
Program Inriktning Antal 

platser 
El- och energiprogrammet Automation, Elteknik, Dator- 

och kommunikationsteknik. 
16 

Fordons- och transportprogrammet Personbil 16 
Handels- och administrationspro-
grammet 

Handel och service 24 

Restaurang- och livsmedelspro-
grammet 

Kök och servering 16 

Vård- och omsorgsprogrammet Inga nationella inriktningar 24 
Summa 96 
 
Program Inriktning Antal platser 
Introduktionsprogrammen Alla inriktningar Efter behov 
 
_____ 



 
Barn- och utbildningsnämnden 

  
KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 

Datum Sid 
2018-10-11 12 (16) 

 

  
 

12 
 
Pågående projekt     
 
 
 
 
 
13 
 
Information från förvaltningen     
 
 
 
 
 
14 
 
Rapporter från skolråd m.m.     
 
 
 
 
 
15 
 
Inkomna skrivelser till barn- och utbildningsnämnden    

  
Följande inkomna skrivelser redovisas: 
 
1)  Dnr BUN-2018-105 Dpl 611 
Skrivelse till barn- och utbildningsnämnden avseende Österbyskolan 
_____ 
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Redovisning av delegationsbeslut v  
 
Följande förteckningar över delegationsbeslut redovisas: 
 
Verksamhetsfrågor 
2018-03-26  Rektor Zara Järvström 

(Beslut om antalet undervisningstimmar för varje 
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kurs och för gymnasiearbetet samt om hur fördel-
ning av undervisningstiden över läsåret ska göras) 

2018-03-26  Rektor Zara Järvström 
(Beslut om vilka kurser som ska erbjudas som in-
dividuellt val) 

2018-03-26  Rektor Zara Järvström 
(Beslut om vilka kurser som ska erbjudas som 
programfördjupning på nationellt program) 

2018-06-27 Särskolestrateg Anne Lee Larsson 
  (Mottagande i gymnasiesärskolan) 
2018-08-13 Särskolestrateg Anne Lee Larsson 
  (Mottagande i grundsärskolan) 
2018-08-20 Särskolestrateg Anne Lee Larsson) 
  (Mottagande i grundsärskolan) 
2018-09-03 Förskolechef Jenny Änggård 
  (Beslut om utökad tid i förskolan) 
2018-09-06  Tf barn- och utbildningschef Anne Lee Larsson 

(Beslut om självskjutsersättning) 
2018-09-06 Tf barn- och utbildningschef Anne Lee Larsson 

(Stöd för inackordering) 
2018-09-06  Rektor Zara Järvström 

(Mottagande av elev från annan kommun till ut-
bildningar som inte utformats för en grupp elever) 

2018-09-07 Barn- och utbildningschef Lisbeth Bodén 
(Stöd för inackordering) 

2018-09-07  Barn- och utbildningschef Lisbeth Bodén 
  (Mottagande av elev från annan kommun p.g.a. 

särskilda skäl). 
2018-09-25 Barn- och utbildningschef Lisbeth Bodén 

(Stöd för inackordering) 
2018-09-26 Särskolestrateg Anne Lee Larsson) 
  (Mottagande i grundsärskolan) 
2018-09-27 Förskolechef Jenny Änggård 
  (Beslut om utökad tid i förskolan) 
2018-09-27 Rektor Jessica Björkman 
 (Plats i fritidshem, särskilt stöd) 
2018-09-27 Barn- och utbildningschef Lisbeth Bodén 

(Yttrande/ svar till domstol eller annan myndig-
het) 
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2018-09-28 Tf barn- och utbildningschef Anne Lee Larsson 
(Stöd för inackordering) 

2018-10-05 Särskolestrateg Anne Lee Larsson 
  (Mottagande i grundsärskolan) 
2018-10-09 Verksamhetscontroller Elisabeth Lindkvist 

(Beslut om skolskjuts). 
2018-10-09 Rektor Jessica Björkman 

(Plats i fritidshem till barn som av fysiska, psy-
kiska eller andra skäl behöver särskilt stöd i sin 
utveckling). 

2018-10-10  Rektor Johan Mattsson 
   (Beslut att inleda utredning vid kännedom om att 
  en elev anser sig ha blivit utsatt för kränkande 
  behandling i samband med verksamheten.) 
2018-10-10  Rektor Zara Järvström 
   (Beslut att inleda utredning vid kännedom om att 
  en elev anser sig ha blivit utsatt för kränkande 
  behandling i samband med verksamheten.) 
2018-10-10  Rektor Carina Engblom 
   (Beslut att inleda utredning vid kännedom om att 
  en elev anser sig ha blivit utsatt för kränkande 
  behandling i samband med verksamheten.) 
2018-10-10  Rektor Anna-Karin Sehlstedt Ståhl 
   (Beslut att inleda utredning vid kännedom om att 
  en elev anser sig ha blivit utsatt för kränkande 
  behandling i samband med verksamheten.) 
2018-10-10  Rektor Richard Bohman 
   (Beslut att inleda utredning vid kännedom om att 
  en elev anser sig ha blivit utsatt för kränkande 
  behandling i samband med verksamheten.) 
2018-10-10  Rektor Petra Gripemo 
   (Beslut att inleda utredning vid kännedom om att 
  en elev anser sig ha blivit utsatt för kränkande 
  behandling i samband med verksamheten.) 
2018-10-10 Barn- och utbildningschef Lisbeth Bodén 

(Yttrande/ svar till domstol eller annan myndig-
het) 

2018-10-10  Rektor Zara Järvström 
(Mottagande av elev från annan kommun till ut-
bildningar som inte utformats för en grupp elever) 

_____ 
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Information v  
 
1) Dnr BUN-2018-080 Dpl 627 
Beslut från Barn- och elevombudet 2018-08-20 avseende anmälan om kränkande 
behandling. 
 
2) Dnr BUN-2018-102 Dpl 627 
Anmälan till  Barn- och elevombudet avseende kränkande behandling. 
 
3) Dnr KS-2018-272 Dpl 042 
Utdrag ur protokoll fört vid Kommunstyrelsens sammanträde 2018-09-11 avse-
ende budgetuppföljning 2018, åtgärder för en budget i balans. 
 
Arbetsutskottets förslag 2018-09-27 
 
Barn- och utbildningsnämnden tar del av informationen. 
_____ 
 
4) Dnr BUN-2018-030 Dpl 627 
Beslut från Skolinspektionen 2018-09-24 avseende anmälan mot Vallonskolan. 
 
5) Dnr KS-2018-617 Dpl 042 
Utdrag ur protokoll fört vid Kommunfullmäktiges sammanträde 2018-09-25 
avseende godkännande av Delårsrapport 2018. 
 
6) Dnr KS-2018-231 Dpl 630 
 Dnr BUN-2017-111 
 Dnr BUN 2017-062  
Utdrag ur protokoll fört vid Kommunfullmäktiges sammanträde 2018-09-25 
avseende ny förskola i Österbybruk och Östhammar. 
 
7) Dnr KS-2018-555 Dpl 003 
Utdrag ur protokoll fört vid Kommunfullmäktiges sammanträde 2018-09-25 
avseende antagande av Kompetensförsörjningsstrategi för Östhammars kom-
mun. 
 
8) Dnr KS-2018-240 Dpl 003 
Utdrag ur protokoll fört vid Kommunfullmäktiges sammanträde 2018-09-25 
avseende antagande av Policy och strategi för integration i Östhammars kom-
mun. 
 
_____ 
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Kurs- och konferensinbjudningar 
 
Handling D 
 
Följande kurs – och konferensinbjudningar redovisas: 
 

− Föreläsning om nätetik. 
 

− Skolriksdag 2019 
 
Arbetsutskottets förslag 2018-09-27 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att ledamöter och ersättare i nämnden 
erbjuds att gå på föreläsningen om nätetik. 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att ledamöter och ersättare i nämnden 
erbjuds att delta i konferensen Skolriksdag 2019 den 6-7 maj 2019. 
_____ 
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Riktlinjer för skolpeng vid utlandsvisstelse inom grundskolan och 
gymnasieskolan 
 
Bakgrund 
Barn- och utbildningsnämnden beslutade under 2012 om riktlinjer för 
skolpeng vid grundskolestudier utomlands. Några sådana riktlinjer för 
gymnasieskolan finns däremot inte.  
 
Det finns inga nationella bestämmelser för hur en kommun ska hantera 
finansiering av en elevs skolgång i skolor utomlands. En del kommuner 
är generösa och andra är restriktiva. Inom regionen säger exempelvis 
Uppsala och Enköping nej till att ta med skolpeng vid utlandsstudier, 
både inom grundskolan och gymnasieskolan.  
 
Sveriges kommuner och Landstings (SKL) uppfattning är att det strider 
mot kommunlagens kompetensregler att bevilja skolpeng för studier 
utomlands.  
 
 
Förslag till beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att inte bevilja några nya an-
sökningar om skolpeng vid utlandsvisstelse. Beslutet gäller både inom 
grundskolan och gymnasieskolan. Riktlinjerna för skolpeng vid grund-
skolestudier som nämnden beslutade om 2012-03-22 upphör därmed att 
gälla. 
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FÖRSLAG 
 
Datum  
2018-09-19  

Barn- och utbildningskontoret  
 

 

Postadress Besöksadress/Reg.office Telefon Telefax Organisationsnummer Bankgiro 
Box 66 Stångörsgatan 10 Nat 0173-860 00 Nat 0173-175 37 212000-0290 233-1361 
S-742 21   Östhammar Östhammar  Int +46 173 860 00 Int +46 173 175 37 V.A.T. No PlusGiro 
BOU-kontoret@osthammar.se www.osthammar.se                                         SE212000029001                                            
1 31 70-6 

 

Förslag: Intagningsorganisation vid Bruksgymnasiet läsåret 
2019/20: 
Bruksgymnasiet 

 
Nationella program - Högskoleförberedande 

Program Inriktning Antal 
platser 

Ekonomiprogrammet Ekonomi   32 
Estetiska programmet Bild och formgivning 

Musik 
Teater 

  24 

Naturvetenskapsprogrammet Naturvetenskap 
Naturvetenskap och samhälle 

  16 

Samhällsvetenskapsprogrammet Samhällsvetenskap 
Beteendevetenskap 

  32 

Teknikprogrammet Teknikvetenskap   16 
Summa 120 

 
 
 

Nationella program - Yrkesprogram 
Program Inriktning Antal 

platser 
El- och energiprogrammet Automation, Elteknik, Dator- 

och kommunikationsteknik  
16 

Fordons- och transportprogrammet Personbil 16 
Handels- och 
administrationsprogrammet 

Handel och service 24 

Restaurang- och 
livsmedelsprogrammet 

Kök och servering 16 

Vård- och omsorgsprogrammet Inga nationella inriktningar 24 
Summa 96 

 
 
 

Program Inriktning Antal platser 
Introduktionsprogrammen Alla inriktningar Efter behov 
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Inbjudan till Barn- och Utbildningsnämnden! 

Välkommen att delta på någon av enheternas dag med föreläsning, se nedanstående 
presentation och kalendarium.  
Du som är kontaktperson till en skola-passa på att göra ett besök på den! 

Nätetik - om barn, unga & nätporr 

Maria Ahlin är ordförande för ungdomsorganisationen 
Changing attitudes som finns för att eliminera de attity-
der som leder till sexköp, författare till boken ”Visuell 
drog - om barn, unga och nätporr” samt föreläsare, de-
battör och expert på frågor som rör pornografi, prosti-
tution och sexköpslagen. 

OKTOBER 
OLANDSSKOLAN 9/10
Åk 4-6  
Föreläsning/samtal med elever, dubblering vid behov (ca 40 min) 
Frågestund/uppföljning med elever, klassvis (ca 20 min)  
Lärarföreläsning (em) 

OLANDSSKOLAN 10/10 
ÅK: 7-9   

FRÖSÅKERSSKOLAN 11/10 
ÅK: 7-9  
Föreläsning/samtal med elever, dubblering vid behov (ca 40 min) 
Frågestund/uppföljning med elever, klassvis (ca 20 min) 
Lärarföreläsning (15:15-16:15) 
Föräldraträff (kvällstid) 

ÖSTERBYSKOLAN 16/10 
ÅK: 4-6 (10-12 år) 
Föreläsning/samtal med elever åk 4 (ca 40 min) 
Föreläsning/samtal med elever åk 5 (ca 40 min) 
Föreläsning/samtal med elever åk 6 (ca 40 min) 
Frågestund/uppföljning med elever åk 4 (ca 20 min) 
Frågestund/uppföljning med elever åk 5 (ca 20 min) 
Frågestund/uppföljning med elever åk 6 (ca 20 min) 
Lärarföreläsning och föräldraträff sker i samlad grupp den 18/10 
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ÖSTERBYSKOLAN 18/10 
ÅK: 7-9  
Föreläsning/samtal med elever åk 7 (ca 60 min) 
Föreläsning/samtal med elever åk 8 (ca 60 min) 
Föreläsning/samtal med elever åk 9 (ca 60 min) 
Frågestund/uppföljning med elever åk 7 (ca 20 min) 
Frågestund/uppföljning med elever åk 8 (ca 20 min) 
Frågestund/uppföljning med elever åk 9 (ca 20 min) 
Lärarföreläsning 15:15-16:15, ca 20 lärare 
Föräldraträff (kvällstid) 

NOVEMBER

ÖREGRUNDS SKOLA 12/11 
ÅK: 4-6  
Föreläsning/samtal med elever, dubblering vid behov (ca 40 min) 
Frågestund/uppföljning med elever, klassvis (ca 20 min) 
Lärarföreläsning (eftermiddag) 
Föräldraträff (kvällstid) 

KRISTINELUNDSKOLAN 13/11 
ÅK: 4-6  
Föreläsning/samtal med elever, dubblering vid behov (ca 40 min) 
Frågestund/uppföljning med elever, klassvis (ca 20 min) 
Lärarföreläsning (eftermiddag) 
Föräldraträff (kvällstid) 

EDSSKOLAN 14/11  
ÅK: 4-6  
Föreläsning/samtal med elever, dubblering vid behov (ca 40 min) 
Frågestund/uppföljning med elever, klassvis (ca 20 min) 
Lärarföreläsning (eftermiddag) 
Föräldraträff (kvällstid) 

VALLONSKOLAN 19/11 
ÅK: 4-6  
Föreläsning/samtal med elever, dubblering vid behov (ca 40 min) 
Frågestund/uppföljning med elever, klassvis (ca 20 min) 
Lärarföreläsning (eftermiddag) 
Föräldraträff (kvällstid) 

VALLONSKOLAN 20/11 
ÅK: 7-9  
Föreläsning/samtal med elever, dubblering vid behov (ca 40 min) 
Frågestund/uppföljning med elever, klassvis (ca 20 min) 
Lärarföreläsning (eftermiddag) 
Föräldraträff (kvällstid) 



Skolriksdag 2019
MÖTESPLATSEN FÖR DIG SOM LEDER OCH STYR SKOLAN

Skolriksdagen är Sveriges största mötesplats för huvudmän, tjänstepersoner, rektorer och förskolechefer.  
Konferensen anordnas på Waterfront i Stockholm och riktar sig både till kommunala och fristående huvudmän.
Vill du inte ha framtida utskick om Skolriksdag 2019 skicka ett mail till konferens@konstella.se

Skolriksdagen är en konferens där du tar del av ny kunskap, spännande samtal 
och lärande exempel från förskola till vuxenutbildning. Områden som kommer 
vara i fokus är bland annat digitalisering, kompetensförsörjning och ledarskap.

Anmälan öppnas i december 2018. Då presenteras också mer information om 
programmet och konferensen.

Kom och träffa kollegor som – precis som du – tar ansvar för att leda och styra 
skolan. Tillsammans skapar vi förutsättningar för en positiv utveckling.

Varmt välkommen den 6–7 maj 2019! 

Läs mer på skolriksdag.se
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