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KS/2013:747
§ 40
Orust Gymnasieskola - Framtidstankar
Rektor och gymnasiechef Susanne Strömfors ger information i ärendet.
Orust Gymnasieskola erbjuder idag Orustungdomar följande gymnasiealternativ:
• Hantverk, finsnickeri båtbygg (yrkesprogram),
• Introduktionsprogrammet (IM)
Dessutom har elever möjlighet till gymnasiestudier vid valfri gymnasieutbildning i
Sverige.
Utbildningsreformen GY11 genomfördes hösten 2011 och omfattade stora förändringar inom gymnasieskolan. Syftet med reformen var att ungdomar på yrkesprogram
ska bli bättre förberedda för yrkeslivet och ungdomar på högskoleförberedande program ska bli bättre förberedda för högskolestudier. En av effekterna med GY11 har
blivit en massflykt från yrkesprogrammen.
Nuläge
Yrkesprogrammet Hantverk finsnickeri/båtbygg på Orust håller en erkänt hög kvalitet och alla elever har hittills fått jobb efter genomförd utbildning. Programmet har
dock märkt en rejäl nedgång i antalet sökande. Detta kan delvis förklaras av GY11effekterna, delvis av lågkonjunktur och kris inom bland annat varvsnäringen.
Av de cirka 550 Orustungdomar som idag går i gymnasieskolan i annan kommun, är
det ett 30-tal som går ett 4:e eller 5:e år. Anledningen är att eleven bytt utbildningsväg eller inte klarat av studietakten. Detta kan bero på dåliga förkunskaper eller felval. Ett vanligt byte är att gå från högskoleförberedande utbildning till yrkesprogram.
Varje gymnasieplats kostar i snitt 100.000 kronor/år och elev.
En grupp bestående av tjänstemän har undersökt möjligheterna att både sänka kostnaderna för externt placerade Orustungdomar och effektivisera utbildningen som
bedrivs på hemmaplan. Gruppen har gjort studiebesök i några kommuner (Ed,
Öckerö och Tanum) för att lyssna in hur andra små kommuner löst sin gymnasiefråga. En möjlighet som framkom för en liten kommun att bedriva ett utbud av
gymnasieprogram, är att samordna gymnasieutbildningarna med utbildningarna
inom komvux.
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Konsekvensanalys
Resultatet av studiebesök och gemensamma funderingar har lett till att gruppen nu
önskar gå vidare och undersöka möjligheterna att starta upp ett par nationella
gymnasieprogram på Orust.
Förutsättningarna är att starta gymnasieprogram som
- är ett intressant alternativ för Orustungdomarna
- inte ämnar konkurrera med de stora gymnasieskolorna
- kan rymmas inom befintlig organisation (lokaler, personal och ekonomi)
- leder till färre 4:e- och 5:e-åringar
- bibehåller dagens goda utbildningsnivå
Tidigare har intresset för ytterligare nationella program på gymnasienivå, varit lågt
bland ungdomarna på Orust. Detta har förändrats den senaste tiden och idag finns
efterfrågan om likartade gymnasieutbildningar som de som finns i till exempel
Uddevalla och Stenungsund, dock på annan nivå.
De ytterligare nationella gymnasieprogrammen som eventuellt inrättas ska ses som
ett komplement till det utbud och de gymnasieskolors utbildningar som finns idag
och beräknas kunna genomföras med befintlig både personal- och ekonomivolym.
Förslag till beslut
Utskottet för lärande beslutar
att ge verksamheten för lärande i uppdrag att undersöka förutsättningarna för att
starta ytterligare nationella gymnasieprogram med hänsyn till kvalité, organisation
och ekonomi, samt
att återkomma med ett konkret förslag till verksamhet som är valbar inför höstterminen 2014.
_________
Utskottet för lärande beslutar
att ge verksamheten för lärande i uppdrag att undersöka förutsättningarna för att
starta ytterligare nationella gymnasieprogram med hänsyn till kvalité, organisation
och ekonomi, samt
att återkomma med ett konkret förslag till verksamhet som är valbar inför höstterminen 2014.
_________
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Exp:
Kommunstyrelsen
KS/2013:559
§ 41
Lägerskola med Westkust för ungdomar årskurs 8 i kommunens grundskolor
samt eleverna i kommunens gymnasieskola
Förvaltningschefen vid barn- och utbildningsförvaltningen föreslog barn- och
utbildningsnämnden i december 2004 att ställa in Westkustseglingarna för elever i
årskurs 8 i grundskolan från och med läsåret 2005/2006, med anledning av rådande
budgetläge och kommunens strukturgrupps målsättningar om att reducera kostnaderna för den kommunala verksamheten fram till år 2008. Barn- och utbildningsnämnden beslutade 2004-12-20, § 123, att upphäva eventuella tidigare fattade politiska beslut avseende elevseglingar med segelfartyget Westkust för elever i år 8.
Diskussion fördes vid utskottet för lärandes sammanträde 2013-03-25 om att återuppta tidigare samarbete med Westkust gällande segling för ungdomar i kommunens
grundskolor, årskurs 8 samt eleverna i kommunens gymnasieskola. Förslaget grundar
sig på tanken om Orust som en ö-kommun och det båtbyggeri som kännetecknar
Orust kommun. Kostnaden skulle preliminärt uppgår till mellan 200-300 tkr, vilket
skulle kunna finansieras genom till exempel sponsring.
Utskottet för lärande beslutade 2013-03-25, § 37, att ge Förvaltningsområde Lärande
i uppdrag att arbeta fram ett förslag till beslut, för att därefter återuppta samarbetet
med Westkust med utgångspunkten om en politisk inriktning.
_________
Bakgrund
Orust kommun har tidigare år, 1987-2005, bekostat lägerskoleverksamhet på skonaren Westkust för alla elever i år 8. Aktiviteten har inneburit fortsatt rekrytering av
ungdomar till föreningens verksamhet och 10-15 elever utbildades till seglingsinstruktörer varje år. Rekryteringen har på senare år avstannat och boende på Orust
är inte självklart medvetna om båtens existens. Kontakt och har tagits och möte har
genomförts mellan föreningen Förlig vind, som ansvarar för skeppet ”Westkust”
och politiker i Utskottet för lärande samt tjänsteman.
Samhällsnytta
Westkust är en träskuta som kräver engagerade och ideellt arbetande människor i
föreningen Förlig vind för att bevara och sköta båten. Skonaren är en av de största
s.k. fraktskutorna som finns kvar i brukbart skick och den har ett stort kulturvärde
inte bara för Orust utan också för Sverige.
Det är av stor vikt att kommunen kan erbjuda ungdomar ett brett utbud av aktiviteter för att så många som möjligt ska kunna engagera sig i utvecklande aktiviteter
och delta i föreningsliv. Ungdomar behöver tränas i praktisk demokrati, lära sig att
ingå i teamarbete, ta hänsyn till sin omgivning och ta ansvar. Detta samt möjligheter
att träna sig i ledarskap och att var instruktör samt få kunskap om säkerhetsfrågor är
givetvis positivt för den personliga utvecklingen.
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Att alla elever i en årskurs får möjlighet att prova på arbetsuppgifterna på Westkust
innebär att kunskap om Westkust och föreningsverksamheten sprids och visar på
alternativa fritidsaktiviteter. Det syftar också till att väcka ungdomars intresse för
kultur och tradition kring hav, båtbyggeri och sjöfart.
För båtbyggarprogrammet på gymnasieskolan kan samarbete med föreningen också
innebära möjlighet till praktiskt arbete med renovering/lagning av träbåten på land
och ute på havet, förutom seglingsverksamheten.
Förslag
Förvaltningsområde Lärande föreslår att åter anordna lägerskola för år 8 samt
eleverna i kommunens gymnasieskola under höstterminen. Varje klass deltar enligt
förslaget 2,5 dagar i verksamheten och personal på båten ansvarar för utbildning i
navigation, seglingsmanövrar, livräddning, man över bord, brandbekämpning samt
HLR med hjärtstartare. Westkust bemannas av kapten, styrman, maskinist och fem
instruktörer. 2-4 personal från skolan och eller föräldrar bör följa med utöver
besättning. Skolans personal planerar utbildningsmoment ute på havet och/eller vid
landstigningar. Mat planeras och arrangeras av skolan.
Kostnaden 400 kr per dag och deltagare är självkostnadspris. Bidrag, sponsorsmedel
och sökta EU-medel måste bekosta verksamheten då utrymmet inte finns i skolornas
budget. Om verksamheten ska starta under 2013 måste finansieringen lösas. För
2014 och framåt finns goda möjligheter att söka EU-medel för merparten av
kostnaderna.
Erbjudandet innebär också möjligheter att förlägga kompetensutvecklingsdagar
och/eller teambildningstillfällen för personal, utskott och nämnder enligt samma
modell som lägerskolorna.
Förslag till beslut
Utskottet för lärande föreslår Kommunstyrelsen besluta
Kommunstyrelsen beslutar
att lägerskola på Westkust, för år 8 i kommunens skolor samt eleverna i kommunens
gymnasieskola, ska genomföras årligen med start höstterminen 2013
att finansiering av nämnda lägerskoleverksamhet finansieras av medel utanför den
ekonomiska ramen för Förvaltningsområde Lärande.
_________
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Utskottet för lärandes förslag till Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar
att lägerskola på Westkust, för år 8 i kommunens skolor samt eleverna i kommunens
gymnasieskola, ska genomföras årligen med start höstterminen 2013
att finansiering av nämnda lägerskoleverksamhet finansieras av medel utanför den
ekonomiska ramen för Förvaltningsområde Lärande.
_________
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KS/2013:159

§ 42
Budgetuppföljning 2013
Förvaltningsområdeschef Henrik Lindh och ekonom Sandra Ferm ger information
om upprättad prognos och ekonomiskt utfall avseende budget 2013, utifrån januarimars 2013.
Prognos 1, som grundade sig på månaderna januari-februari, visade ett prognostiserat
resultatet 2013 för Förvaltningsområde Lärande med ett underskott med totalt 14,5
miljoner, varav merkostnaderna för Henåns skola uppgick till 11,4 miljoner. Exklusive merkostnaderna för Henåns skola, gavs en avisering om ett prognostiserat
underskott per helårseffekt med 3,1 miljoner kronor.
Prognosen och utfallet per mars månad aviserar ett prognostiserat resultatet 2013 för
Förvaltningsområde Lärande med ett underskott med totalt cirka 11,7 miljoner, varav
merkostnaderna för Henåns skola uppgår till 8,2 miljoner. Prognosen, exklusive merkostnaderna för Henåns skola, beräknas ge ett underskott per halvårseffekt med 3,5
miljoner kronor. Underskottet med 3,5 miljoner kronor består av:
• 350 tkr = kost/städ (300 tkr avser förskolan och 50 tkr avser grundskolan.
Underskottet uppgick vid förra prognosen till 400 tkr).
• 560 tkr = skolskjuts (Underskottet uppgick vid förra prognosen till 400 tkr).
• 1,8 miljoner kronor = grundskolan. Personalkostnaderna ligger högt vid årets
ingång, större anpassningar beräknas genomföras inför höstterminen. Av de 1,8
miljoner kronorna, uppgår merkostnaderna för Modersmål till 100 tkr. (Underskottet uppgick vid förra prognosen till 2,2 miljoner kronor).
Vuxenutbildningen/gymnasiet aviserar ett prognostiserat resultat med + 0.
De extra kostnaderna för Henåns skola prognostiseras uppgå till totalt 8,25 miljoner
kronor under första halvåret 2013.
Politiken framför att berörda arbetsledare inom Förvaltningsområde Lärande har
gjort ett fantastiskt arbete med arbetet kring besparingsåtgärder.
Utskottet för lärande beslutar
att tacka för informationen.
_________
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KS/2013:757

§ 43
Budget - Investeringsram för Förvaltningsområde Lärande 2014
Förvaltningsområdeschef Henrik Lindh och ekonom Sandra Ferm ger information
om framtida investeringar: år 2014 med plan för 2015 och 2016.
Följande investeringar är pågående projekt:
2013--2015
• Ombyggnationen av Ängås skola
2014--2015
• Inventarier till Ängås skola
Följande investeringar beräknas kunna avslutas 2013:
• Projektering av ombyggnation av Tvets F-6 skola/Ellös 7-9 skola
• Datorer till undervisningen
• Nybyggnation av Henåns skola
• Inventarier till Henåns skola
Följande investeringar planeras under 2014 med plan för 2015 och 2016:
• Ombyggnation av Varekils skola
• Idrottshall i Svanesund
• Nybyggnation av Bagarevägens förskola
• Bagarevägens förskolas inomhus- och utomhusmiljö
• Ombyggnation av Ellös skola samt Tvets skola
• Förskolans lek-/utomhusmiljö
• Inventarier till skolor och förskolor i samband med ombyggnation
• IKT lärande
• Mindre investeringar enligt ekonomiska riktlinjer
Kommunens ekonomienhet har aviserat om ett investeringstak om 120 miljoner
kronor/år. Totaltsumman för kommunens samtliga planerade och önskade investeringarna under 2014 beräknas uppgå till över det rekommenderade investeringstaket, varav merparten är investeringar inom lärande och som avser byggnationer.
Prioriteringar är nödvändigt att göras.
Utskottet för lärande beslutar
att tacka för informationen.
_________
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KS/2013:723

§ 44
Statsbidrag för anordnande av Nattis/omsorg på obekväm arbetstid
Förvaltningsområdeschef Henrik Lindh ger information om upprättad ansökan som
insänts till Skolverket.
Skolverket fick i uppdrag att utarbeta regler för ansökan gällande statsbidrag för
barnomsorg på obekväm arbetstid/Nattis.
Kommuner kan från och med 2013 ansöka om statsbidrag för barnomsorg på obekväm arbetstid, så kallat Nattis. Syftet med statsbidraget är att stimulera kommunerna att i ökad omfattning erbjuda barnomsorg enligt 25 kap 5 § Skollagen.
För år 2013 är 15 miljoner kronor avsatta. Ersättningen per barn beslutas utifrån
antalet barn ansökningarna omfattar. Ansökan ska vara Skolverket tillhanda senast
15 maj 2013 och utbetalas efter rekvisition i höst, då även ansökan för 2014 ska
upprättas.
Utskottet för lärande beslutar
att tacka för informationen.
_________
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KS/2013:8

§ 45
Statsbidrag för Matematiklyftet läsåret 2013/2014
Skolchef Helena H.Kronberg ger information i ärendet.
Skolverket beviljar Orust kommun, i beslut av 2013-04-10, möjlighet att rekvirera
statsbidrag för 3 matematikhandledare och för 62 matematiklärare, för vilka Orust
kommun upprättat ansökan för (vilket är samtliga lärare som undervisar i ämnet
matematik). Statsbidrag fördelas med stöd av förordningen om statsbidrag för fortbildning av matematiklärare och matematikhandledare (2012:161).
I förordningen 2012:161 framgår bland annat att den som utses till matematikhandledare ska:
- vara behörig att undervisa i ämnet matematik
- ha minst fyra års erfarenhet av att undervisa i matematik
- bedömas vara en skicklig matematiklärare
- vara anställd hos huvudmannen/kommunen, antingen tillsvidare eller för
begränsad tid
Under läsåret 2013/2014 ska matematikhandledaren tjänstgöra på minst 20 procent
av en heltidstjänst som matematiklärare, för lärare som är i fortbildning på arbetstid.
För varje matematikhandledare lämnas ersättning för lön med ett schablonbelopp,
vilket ska motsvara högst 20 procent av en genomsnittlig heltidslön för en matematiklärare. För läsåret 2013/2014 har beloppet fastställts till 98.900 kronor per matematikhandledare.
För varje matematiklärare som deltar i fortbildningen på arbetstid, ersätts huvudmannen med ett schablonbelopp. För läsåret 2013/2014 har beloppet fastställts till
4.000 kronor per matematiklärare.
Stödmaterialet, som ligger till grund för fortbildningen, är indelat i så kallade moduler
som består av åtta delar. En modul tar en termin att arbeta med.
Skolverket kommer att följa upp och utvärdera hur bidraget ha använts, till exempel
i samband med de nationella proven.
Ansökan är inskickad till Skolverket. De tre lärare undervisande i matematik som utsetts till att delta i projektet Matematiklyftet läsåret 2013/2014, är fördelade både
geografiskt och per åldersstadie i kommunen. Samarbete kommer att göras med
SKL:s projekt ”Matematiksatsningen PISA 2015”, vilket Orust kommun också deltar
i. Koppling kommer även att göras med kommunens IT-satsning.
Utskottet för lärande beslutar
att tacka för informationen.
_________
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KS/2013:36

§ 46
Statsbidrag för karriärtjänster/förstelärare
Skolchef Helena H.Kronberg ger information i ärendet.
Från och med 1 juli 2013 inför regeringen två nya karriärtjänster för lärare: den ena
kallas förstelärare och den andra kallas särskilt yrkesskicklig lärare med forskarutbildning. Syftet med statsbidraget är att göra läraryrket mer attraktivt och att säkra god
undervisning för elever.
Det är frivilligt för huvudmannen att inrätta karriärtjänster. Huvudmannen tillsätter
tjänsterna och ansöker om statsbidrag hos Skolverket. Under 2013 kan huvudmän få
ersättning för halvåret juli-dec, där beloppet för en heltidstjänst avseende förstelärare
uppgår till 42.500 kronor. Under 2014 och framåt kan huvudmän få ersättning för
ett år i taget, då beloppet för en heltidstjänst uppgår till 85.000 kronor för en förstelärare. Statsbidraget ska användas som löneökning för lärare med karriärtjänster.
Ansökan ska vara Skolverket tillhanda senast 26 april.
Ansökan är inskickad till Skolverket om deltagande av fyra stycken förstelärare.
Modellen Orust kommun kommer att arbeta efter är att dessa fyra förstelärare har
detta uppdrag som en tidsbegränsad anställning med extra lönepåslag under tiden
tiden karriärtjänsten pågår. En facklig förhandling/samverkan sker med berörda
fackliga fackförbund denna veckan.
Utskottet för lärande beslutar
att tacka för informationen.
_________
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KS/2012:2188

§ 47
Statistik: Förskolans 15-timmars barnomsorgsplatser
Förvaltningsområdeschef Henrik Lindh ger information om kommunens 15-timmars
barnomsorg, utifrån det beslut som utskottet för lärande fattade 2012-06-25, § 99,
”att kontinuerlig rapportering lämnas till utskottet för lärande under hösten 2012”.
Två 15-timmars barnomsorgsplatser motsvarar en heltidsplats inom barnomsorgen.
15 barn genererar därmed 7-8 heltidsplatser. Behovet av barnomsorgsplats förändras
ständigt bland annat på grund av att föräldrar får arbete med kort varsel, att vikariat
förlängs eller i samband med att föräldrar erbjuds utbildningsplats.
Rapportering av antal barn under 3 år, som är födda år 2010 och 2011 utifrån respektive förskola ser ut enligt följande:
Förskola

Födda -10
F-lediga
Bagarevägen
0
Ängsberget
2
Ellös
2
Tvet
2
Varekil
3
Ängås
2
Sesterviksvägen
2
Totalt
13
2013-03-31 = 24 barn

Födda -10
Arb-sökande
0
0
0
1
0
0
0
1

Födda -11
F-lediga
2
2
0
0
1
1
1
7

Födda -11
Arb-sökande
0
0
1
1
0
0
1
3

Aktuell barnomsorgskö, 2013-03-31:
Henån
22
Svanesund
22
Varekil
7
Ellös
3
Tvet
4
Totalt
58
Inga barn har, per den 2013-03-31, stått i kö i mer än 4 månader och ej erbjudits
plats.
Inga indikationer har i dagsläget getts från kommunens barnomsorgshandläggare om
att befintlig barnomsorgskö inte kommer att kunna tillgodoses. Personalen inom
kommunens förskolor har framfört önskemål om att varje 15-timmars barn ska
motsvara en heltidsplats inom barnomsorgen.
Utskottet för lärande beslutar
att tacka för informationen.
_________
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§ 48
Information: Anmälan/Svar från Skolinspektionen och övriga myndigheter
Skolchef Helena H.Kronberg ger information gällande inkomna beslut och anmälningar från bland annat Skolinspektionen.
1. Skolinspektionens beslut i ärende gällande Anmälan angående elevs rätt till
särskilt stöd, Ängås skola. Dnr LVS/2012:7-606.
Skolinspektionen riktade i sitt beslut 2012-09-21 ett föreläggande mot Orust
kommun, som innehöll krav på åtgärder med anledning av elevens rätt till särskilt stöd. Orust kommun redovisade därefter vidtagna åtgärder. Utifrån de
uppgifter som ingår i kommunens redovisning, bedömer Skolinspektionen att
Orust kommun vidtagit tillräckliga åtgärder och att uppföljningen av ärendet
därmed avslutas.
Utskottet för lärande beslutar
att tacka för informationen.
__________
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KS/2012:194

§ 49
Motion om lekplatser i Orust kommun
Bengt Torstensson, socialdemokraterna, föreslår i motion av 2012-02-05 kommunfullmäktige besluta att uppdra till kommunstyrelsen att undersöka möjligheten till att
skapa fler lekplatser i hela Orust kommun. I motionen beskrivs vikten av Öppna
förskolans verksamhet samt lekplatser, vilka är nätverksskapande forum och platser
där föräldrar kan utbyta erfarenheter mellan varandra.
De lekplatser som Orust kommun ansvarar för, underhåller och ser till att de följer
de lagkrav som finns, ligger inom verksamheten för lärandes förskole- och skolområden.
Verksamheten för samhällsutveckling förordar att man bildar en projektgrupp tillsammans med verksamheten för lärande, med uppgift att skapa nya lekplatser eller
upprusta redan befintliga lekplatser som är placerade vid Orust kommuns skolor
samt att man möjliggör att allmänheten kan få tillgång till lekplatserna utanför ordinarie skoltid.
Utskottet för samhällsutveckling beslutade 2012-04-25, § 56, att föreslå kommunfullmäktige besluta att bifalla motionen.
__________
Tidigare motion om lekplatser, som behandlats under 2012, tas upp på nytt för ett
förtydligande beslut och eventuellt inrättande av en arbetsgrupp. Förtydligandet bör
till exempel innehålla tidpunkt för allmänhetens möjlighet till nyttjande av befintliga
lekplatser vid kommunens förskolor och skolor samt en inventering av vilka lekplatser som finns i kommunen.
Utskottet för lärande beslutade 2012-05-28, § 76, att föreslå kommunstyrelsen att
bifalla motionen, samt att representant från verksamheten för lärande ingår i projektgruppen.
Utskottet för samhällsutveckling beslutade 2012-04-25, § 56, att föreslå kommunstyrelsen besluta att föreslå kommunfullmäktige att bifalla motionen.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 2012-05-16, § 140, var att kommunfullmäktige beslutade bifalla motionen med uppdrag till kommunstyrelsen att
undersöka hur det kan skapas fler lekplatser i hela Orust kommun.
Kommunfullmäktige beslutade 2012-05-31, § 90, att en projektgrupp bildas tillsammans med Verksamheten för lärande med uppgift att skapa nya lekplatser eller
upprusta redan befintliga lekplatser som är placerade vid Orust kommuns skolor och
att man möjliggör att allmänheten kan få tillgång till lekplatserna samt att med bifall
till motionen uppdra till kommunstyrelsen att undersöka hur det kan skapas fler lekplatser i hela Orust kommun.

Orust kommun

Utskottet för lärande
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Förvaltningsområdeschef Henrik Lindh informerar om att Förvaltningsområde
Lärande hyr förskolors och skolors byggnader – inte lekmaterial, säkerhetsanordningar som staket m m samt att ett samutnyttjande av lekplatserna kräver ett ansvarstagande. Frågan bör även innefatta att det är ansvarig ägare som är tillsynsman och
har ansvaret för både byggnad, lekutrustning och säkerhetsanordning, det vill säga att
det totala ansvaret exempelvis bör tillhöra Förvaltningsområde Samhällsutveckling.
Även inventering, underhåll m m bör genomföras av ansvarig tjänsteman vid Förvaltningsområde Samhällsutveckling.
Utskottet för lärande beslutar
att ge Förvaltningsområde Lärande i uppdrag att inventera befintliga lekplatser, utarbeta ett förslag till ansvarsfördelning för dessa samt lämna förslag till vilka tidpunkter allmänheten kan nyttja och ha tillgång till lekplatserna vid kommunens
förskolor och skolor.
__________

Orust kommun

Utskottet för lärande
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§ 50
Elevers fråga om skollunch
Kristina Svensson informerar om inkommet brev från eleverna i klass 3B vid Ängås
skola, med frågor kring kostnaden för skollunch och bristen på tillgång till simhall på
Orust. Kristina Svensson föreslår utskottet för lärande att de ger presidiet i uppdrag
att besvara elevernas brev gällande skollunch och simhall.
Utskottet för lärande beslutar
att ge utskottet för lärandes presidium i uppdrag att upprätta ett svar och besvara
eleverna i klass 3B i deras frågor.
_________

Orust kommun

Utskottet för lärande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 17

2013-04-29

§ 51
Uppvaktning av gymnasieeleverna inom Båtbyggarprogrammet
Kristina Svensson informerar om ett informationsmöte som äger rum på fredag den
3 maj klockan 13.00 vid Orust Båtbyggarskola, som politiker är inbjudna till. Kristina
Svensson informerar även om en bok som eleverna skrivit.
Kristina Svensson föreslår att utskottet för lärande, i samband med informationsmötet på fredag, uppvaktar eleverna vid Orust Båtbyggarskola för deras arbete med
någon form av lättare förtäring.
Utskottet för lärande beslutar
att i samband med informationsmötet på fredag, uppvakta eleverna vid Orust
Båtbyggarskola för deras arbete med någon form av lättare förtäring, samt
att kostnaden för uppvaktningen belastar utskottet för lärande.
_________

