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Fm: Verksamhetsbesök vid Förskolan Svanen 2014-02-10 08:15-12:00
Em: Kommunhuset, s-rum 1 Årholmen, klockan 13:00-16:00

Beslutande

Kristina Svensson
Alexander Hutter
Ingrid Cassel
Catarina Mellberg
Johan Stein, tjänstgörande ersättare

Övriga deltagande

Henrik Lindh, förvaltningsområdeschef för Lärande
Marika Carlberg, administratör/sekreterare
Sandra Ferm, ekonom
Pia Hansson, administratör för skolskjuts, § 1
Lars Jansson, utvecklingschef Lärande, § 1-3
Carina Adolfsson, administratör för barnomsorgen, § 6

Utses att justera

Alexander Hutter

Justeringens
plats och tid

Förvaltningsområde Lärande, 2014-02-13, klockan 16:00

Sekreterare

……………………………………..
Marika Carlberg

Ordförande

……………………………………..
Kristina Svensson

Justerare
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Alexander Hutter

Paragraf 1-12

BEVIS
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Exp:
Kommunstyrelsen
KS/2011:775
§1
Justering/Mindre revidering av skolskjutsbestämmelser i Orust kommun
Skolskjutshandläggare Pia Hansson ger information om förändringarna som gjorts i
kommunens skolskjutsbestämmelser. Förändringarna är av mestadels av redaktionell
karaktär eftersom de berör rutiner och handläggning av skolskjutsärenden, beslut
behöver tas i frågan om föreslagen taxehöjning i administrationskostnad och elevens
självkostnadspris.
Förändringarna är följande:
§ 4 Definition av hållplats
Tillägg i texten: ”Med bostadsadress avses adress där eleven bor men inte är folkbokförd”.
§ 6 Berättigad till skolskjuts
Omformulering av första meningen i texten till: ”Berättigad till skolskjuts är elev i
förskoleklass, grundskola och grundsärskola som är folkbokförd i Orust kommun
och går i den skola som kommunen hänvisar eleven till”.
§ 8 Särskild bestämmelse i väl avgränsat bostadsområde (f.d § 9)
Förändring i texten: ”utskottet för lärande” byts ut mot ”kommunstyrelsen”, samt
att paragrafen byter plats eftersom den hör ihop med § 7 (avstånd mellan hem och
hållplats).
§ 9 Trafikförhållanden och andra omständigheter (f.d § 8)
Förändringar i texten: ”utskottet för lärande” tas bort eftersom beslut tas av handläggare via delegation samt ett förtydligande föreslagen av Ingrid Cassel (m) vid
första meningen till: ”Om skolväg bedöms som påtagligt riskfylld, kan skolskjuts
anordnas även för elev som annars inte är skolskjutsberättigad, efter gjord individuell bedömning”.
§ 10 På- och avstigning på båda sidor om vägen
Ny paragraf.
§ 12 Färdbevis (f.d § 11)
Förändring i texten: Kostnadshöjning av administrationskostnaden och självkostnadspriset för det ersättningskort eleven får om elev förlorar eller på annat sätt gör
färdbeviset obrukbart, från 50 kronor till 100 kronor.
§ 14 Ersättning vid självskjuts (f.d § 13)
Förändringar i texten: ”utskottet för lärande” tas bort eftersom beslut tas av handläggare via delegation samt tillägg av en punkt i listan för kriterier: ”andra särskilda
skäl”.
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§ 18 Ansökan om skolskjuts
Ny paragraf.
§ 19 Vårdnadshavarnas ansvar (f.d § 17)
Tillägg i texten: ”Om eleven missar skolskjutsen ansvarar vårdnadshavarna för att
eleven kommer till eller från skolan.
§ 20 Försenad eller utebliven buss (f.d § 18)
Tillägg i texten: ”Grundregeln är att vårdnadshavaren ansvarar för att eleven kommer
till eller från skolan om ordinarie skolskjutsar inte trafikerar.
§ 21 Hållplats på skolans område (f.d § 19)
Förändring i texten, efter förslag från Johan Stein (c): ”På skolans område ska bussvakt i form av lärare, skolvärd eller vaktmästare svara för ordningen vid på- och
avstigning vid skolan...” ändras till ” På skolans område ska bussvakt i form av
skolans personal svara för ordningen vid på- och avstigning vid skolan...”.
§ 24 Skolskjutsbestämmelsernas giltighet
Förändring i texten: datum för när skolskjutsbestämmelserna ska börja gälla föreslås
till 1 april 2014, med anledning av att ärendet ska behandlas hos kommunstyrelsen
under mars månad för beslut.
Förvaltningsområdeschef Henrik Lindh informerar om att Västtrafik/Bergkvara
Buss och kommunen har inlett ett utökat samarbete angående rutiner och hantering
för avvikelser som uppstår.
Information ges även om att kommunen, i sitt arbete med upprättandet av zoner för
skolskjuts, gjort en individuell bedömning utifrån beslutade parametrar för respektive
fastighet och adress.
Utskottet för lärande föreslår Kommunstyrelsen besluta
Kommunstyrelsen beslutar
att anta reviderade ”Skolskjutsbestämmelser i Orust kommun” daterat 2014-02-03,
samt
att skolskjutsbestämmelserna gäller från och med 2014-04-01.
_________
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§2
Presentation: Utvecklingschef Lars Jansson
Utvecklingschef Lars Jansson ger en presentation av sig själv, sin yrkesbakgrund och
sin roll som utvecklingschef i Orust kommun.
Lars kommer närmast från Färgelanda kommun där han först arbetat som lärare och
varit IT-ansvarig för att därefter arbetat som biträdande rektor och samordnare i
olika projekt. De senaste åren har uppdraget varit att arbeta med utvecklingsfrågor
inom sektorn för lärande. Lars är utbildad lärare i matematik/NO-ämnen samt
teknik.
Uppdraget som utvecklingschef i Orust kommun, ser Lars med stor entusiasm fram
emot; mycket spännande pågår och många satsningar görs. Uppdraget kommer bland
annat att omfatta:
• Unikum
• SKL’s Matematiksatsning PISA 2015
• Systematiska kvalitetsarbetet
• Mål och uppföljning
• Samordningsfunktion för Lärledare
• Samordnande funktion i arbetet i skolan
• och många andra projekt
Samtliga politiker i utskottet för lärande hälsar Lars välkommen till Orust kommun.
Utskottet för lärande beslutar
att tacka för informationen.
_________
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§3
Uppföljning av nationella prov och betyg
Utvecklingschef Lars Jansson ger information om meritvärde, betyg och nationella
prov.
Det genomsnittliga meritvärdet för Orust visar, vid en jämförelse med riket, att
Orust har presterat mycket bra under lång tid. Det finns dock förbättringsområden
att arbeta med utifrån ett långsiktigt perspektiv.
I nationella prov år 9 i ämnet matematik har Orust kommun ett högre resultat än
riket. Resultatet tenderar att minska medan resultatet för riket indikerar att öka. Även
i resultatet för betyg i matematik år 9 ligger Orust högre än riket. Värdet för betyg
ligger generellt högre än i de nationella proven, vilket överensstämmer i Orust
kommun.
I nationella prov år 9 i ämnet svenska har Orust kommun ett lägre resultat än riket. I
resultatet för betyg i svenska år 9 ligger Orust ungefär likartat som riket.
I nationella prov år 9 i ämnet engelska har Orust kommun ett högre resultat än riket,
och i resultatet för betyg i engelska år 9 ligger Orust något högre än riket.
Resultaten visar att flickor presterar bättre i ämnena matematik och svenska än
pojkar, medan resultaten visar att pojkar presterar bättre än flickor i ämnet engelska.
Arbete pågår i rektorsgruppen för att säkerställa arbetet med betygsättning kontra de
nationella proven.
Information ges även om resultaten i nationella prov för elever i år 3 och år 6.
Utskottet för lärande beslutar
att tacka för informationen.
_________
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§4
Information: Personalförändringar inom Förvaltningsområdet Lärande
Förvaltningsområdeschef Henrik Lindh ger information i ärendet.
Nio tjänster som elevassistent berörs av besparingsåtgärden och neddragningen.
Besparingsåtgärden är ingen ny åtgärd för att få budget i balans, utan är en kvarvarande åtgärd utifrån budget för åren 2011-2013. Budskapet har inte varit att göra
neddragningar av samtliga tjänster som elevassistent, utan är en åtgärd för att få
budgetföljsamhet och på sikt kunna höja lärartätheten och dess grundbemanning.
Förhandlingar har pågått under 2013 och 2014. Erbjudande har nu skickats till
berörda för att ta ställning till förtur för uppdrag, för de som väljer att tacka nej till
erbjudet nytt uppdrag börjar tiden för varsel att gälla. Rektorerna arbetar intensivt för
att hitta bra lösningar för respektive elev som är i behov av särskilt stöd i någon form
och som berörs av förändringen.
Utskottet för lärande beslutar
att tacka för informationen.
_________
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Exp:
Kommunstyrelsen
KS/2013:159
§5
Årsberättelse och bokslut 2013 för Förvaltningsområde Lärande
Förvaltningsområdeschef Henrik Lindh och ekonom Sandra Ferm ger information
om upprättad årsberättelse och bokslut för Förvaltningsområde Lärande, samt redovisar både nyckeltal för till exempel åren 2012 och 2013 samt avvikelsen från tilldelad
budgetram per verksamhet.
Förvaltningsområde Lärande redovisar ett underskott med totalt - 5.671 tkr, exklusive merkostnaderna för Henåns skola, vilket motsvarar 1,7 % av den totala budgeten.
• Lärande övergripande visar en differens med + 9 tkr.
• Förskolan visar en differens med + 463 tkr jämfört med tilldelad budget.
• Grundskolan visar en differens och ett underskott med -4 170 tkr.
• Skolskjuts visar en differens med + 151 tkr.
• Grundsär/Gymnasiesär visar en differens och ett underskott med - 674 tkr.
• Enskild verksamhet/interkommunal ersättning visar en differens och ett
underskott med - 631 tkr.
• Gymnasieskolan/Vuxenutbildningen visar en differens och ett underskott
med - 801 tkr.
De extrakostnader för Henåns skola som belastat Förvaltningsområde Lärande
uppgår till 11 051 tkr och utgörs av bland annat skolskjutskostnader och då främst
extrabussar, extra personalkostnader på grund av minskad möjlighet till samordning,
lokal- och hyreskostnader samt etableringskostnader av lätta byggnader. De löpande
merkostnaderna för Henåns skola uppgår till cirka en miljon kronor per månad.
Besparingsåtgärder har genomförts och inneburit till exempel minskning av ledningskostnader, minskning av kuratorstjänst, minskning av särskilt stöd inom förskolan,
minskning inom organisationen för kost och städ och minskning av lärare inom
gymnasieskolan och vuxenutbildningen. Utöver detta har verksamheterna varit
mycket restriktiva med vikarietillsättning och inköp av läromedel och material. De
demografiska analyser som gjordes inför 2013 indikerade en minskning av antalet
elever i samtliga verksamhetsformer, de faktiska uppgifterna visar istället på en svag
ökning inom grundskola, skolbarnsomsorg och gymnasiesärskola.
I och med underskottet med cirka 5,6 miljoner kronor har budgetmålet inte uppnåtts,
detta trots att kraftiga besparingsåtgärder vidtagits. Inför arbetet med budget 2015
bör man därför ta ställning till hur grundbemanningen ska se ut. De åtgärder som
vidtagits har fått märkbara konsekvenser.
Utskottet för lärande beslutar
att godkänna verksamhetsberättelsen för Förvaltningsområde Lärande för år 2013.
_________
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KS/2012:2188
§6
Barnomsorgssituationen
Susanne Göransson och Carina Adolfsson, administratörer för barnomsorgen, gav
vid utskottet för lärandes sammanträde 2013-11-11 information om aktuell kö till
barnomsorg, prognos för kommande halvår samt information om antalet inskrivna
barn i barnomsorgen.
Den 11 november fanns femton barn i kö till barnomsorgsplats. Vid förskolorna i
Svanesund, Henån och Varekil fanns inga lediga platser att erbjuda. Tvets förskola
hade 1-2 lediga platser och Ellös förskola hade cirka 8 lediga platser. Kommunens
detaljplaner i exempelvis Varekil och Svanesund, kan innebära ett ökat behov av
barnomsorgsplatser framöver. I Ellös finns indikationer om inflyttning.
Idag placeras barn inom barnomsorgen utifrån beslutet 2012-06-25 att barn under 3
år inte ska ingå i beräkningssystemet kring 15-timmars barnomsorg från och med 1
augusti 2012, utan att varje barn istället räknas som en heltidsplats oavsett vistelsetid.
Den schemalagda vistelsetiden för barn till föräldralediga och arbetssökande är dock
fortsatt 15 timmar per vecka. Beslut behöver tas om hur kommunen ska förhålla sig
till 15-timmarsbarnen i åldern 1-3 år och om dessa även i fortsättningen ska räknas
som en heltidsplats per barn.
Utskottet för lärande beslutade 2013-11-11 att ge förvaltningsområdeschefen för
lärande i uppdrag att, till nästkommande sammanträde i december månad, återkomma med underlag för beslut i frågan huruvida tidigare beslut om att räkna 15timmarsbarnen i åldern 1-3 år som en heltidsplats per barn, finns möjlighet att
upprätthålla.
_________
Förvaltningsområdeschef Henrik Lindh har tidigare gett information i ärendet, bland
annat gavs information om behovet av barnomsorg den närmsta tiden, möjligheten
till flexibilitet och erbjudande av plats samt antalet barn per avdelning i förskolan.
Inom förskolan är det svårt att med exakthet göra en prognos över framtida behov
av platser: storlek på årskullen, tillökning i familjen, föräldrars arbete eller studier och
personliga förhållanden i övrigt påverkar föräldrars behov av plats i förskolan.
Orust har en hög andel inskrivna barn i förskolan. Under 2012 var 92 % av kommunens 1-5 åringar inskrivna i förskolan. Motsvarande siffra för jämförbara kommuner är 79 % (SKL). Idag finns 29 avdelningar med sammanlagt drygt 500 platser.
Under våren brukar de flesta avdelningarna vara fyllda. Störst tryck på platser finns
i Varekil, Svanesund och Henån, medan det i framförallt Ellös men även i Tvet
brukar finnas tillgängliga platser.
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Kommunen har en skyldighet att erbjuda plats inom fyra månader. Kösituationen per
december fram till 2013-04-30 finns i nedanstående tabell. Aktuell kö är alltid en
ögonblicksbild, vilket gör att situationen kan förändras med kort varsel.
Förskoleområde
Henån
Svanesund
Varekil
Ellös
Tvet
Summa

Antal barn i kö
8
3
3
1
2
17

Antal lediga platser
2
2
2
8
1
15

Sammanfattningsvis ser platsbehoven ut att i huvudsak kunna mötas på alla orter
utom för de som önskat Henån. Föräldrar kommer att hänvisas i första hand till
Ellös under våren och har därefter möjlighet till omplacering till hösten. Vissa
föräldrar väljer då ofta att tillfälligt hantera sin situation i avvaktan på plats där de
önskar.
Enligt kommunens beräkning av platser räknas barn med 15 timmars vistelsetid som
en halv plats. Det innebär att avdelningens 18 platser i många fall kan innehålla fler
barn. Utskottet för lärande beslutade att från och med augusti 2012 ska barn upp till
tre år räknas som hel plats oavsett vistelsetid.
Prognosen för antalet 15-timmars barn som har hel plats under våren beräknas till
22. Det innebär att 11 platser frigörs om samtliga 15-timmars barn återigen räknas
som halv plats. Barnen är spridda över hela kommunen. I Henån är det idag 10 barn,
det vill säga 5 platser.
Utskottet har därför att ta ställning till om möjlighet att få plats på boendeorten ska
prioriteras framför att begränsa antalet barn per avdelning. Oavsett vad utskottet för
lärande beslutar bedöms kommunen uppfylla de krav som finns om att erbjuda plats
inom fyra månader.
Vid Utskottet för lärandes sammanträde 2013-12-16 fördes diskussion kring om
beslut i ärendet enligt förslag, kan anses vara av principiell eller ekonomisk karaktär.
Utskottet för lärande beslutade att låta nuvarande beräkningssystem för antalet
platser i förskolan gälla under förutsättning att förskoleplats kan erbjudas inom fyra
månader.
_________
Förvaltningsområdeschef Henrik Lindh och administratör för barnomsorgen ger
uppdaterad information i ärendet.
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Alla barn som idag, den 10 februari 2014, står i kö för barnomsorgsplats bedöms
kunnas erbjudas plats i barnomsorgen inom garantitiden fyra månader. Det finns för
närvarande inga lediga platser inom barnomsorgen i Henån, Varekil och Tvet. I
Svanesund finns ett fåtal platser kvar som kommer att erbjudas inom kort. Familjer
som önskar plats i barnomsorgen inom dessa områden, erbjuds plats vid Ellös förskola. Många väljer dock att tacka nej och vänta tills platser kan erbjudas enligt
önskemål. I och med att förskolans 6-åringar till hösten övergår till skolans verksamhet, finns stor möjlighet att erbjuda plats inom önskat område.
Information ges även om det pågående arbetet med inkomstkontroll. En preliminär
och grov beräkning visar att 300 tkr kommer att kunna komma kommunen tillgodo
i år, för de som haft barnomsorg under 2012 men betalt för låg kostnad. Information
kommer att skickas till berörda familjer under vecka 15, tillsammans med faktura
eller utbetalning till de som betalt för mycket barnomsorgsavgift.
Utskottet för lärande beslutar
att tacka för informationen.
_________
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KS/2013:891
§7
Lokalförsörjningsplan för Förvaltningsområde Lärande
Förvaltningsområdeschef Henrik Lindh ger information om Förvaltningsområdet
Lärandes framtida lokalbehov. Den lokalförsörjningsgrupp som finns i kommunen
och som består av chefer och tjänstemän från samtliga förvaltningsområden, ser
behoven och arbetar gemensamt med frågan ur ett helhetsperspektiv. I dagsläget
finns störst behov av förändringar i Ellös och Tvet för Förvaltningsområde Lärandes del; prioriteringar bör göras för Ellös F-6 skola och Ellös förskola.
Ellös skola år F-6
Beslut, ritningar och budgeterade medel finns avseende en ombyggnation och renovering av Ellös högstadieskola till en fungerande F-6 skola. Ombyggnationen är i
huvudsak en uppfräschning och viss anpassning av befintliga lokaler och bär verkställas så snart som möjligt. I samband med att Henåns 7-9 skola flyttar ut ur Ellös
skolas lokaler, kan start av ombyggnation påbörjas. Ombyggnationen av Ellös skola
kan vara klar för inflyttning av eleverna i år F-6 höstterminen 2015, under förutsättning att inflyttning av eleverna år 7-9 sker i Henåns skolas lokaler hösten 2014.
Ellös förskola
Ellös förskolas nuvarande lokaler är undermåliga och kräver antingen totalrenovering
eller nybyggnation inom en snar framtid. Situationen är komplex, dels beroende på
att förskolan har sina avdelningar i olika byggnader. I samband med att eleverna i år
F-6 kan flytta in i högstadieskolans lokaler frigörs den nuvarande Ellös F-6 skolan,
som är en kommunägd fastighet. Lokalförsörjnings- gruppen ser över möjligheten
om att anpassa nuvarande F-6 skolan till en förskolas lokalbehov. Skolan är relativt
nyrenoverad, dock behöver skolgård och trafiksituation anpassas och säkerställas
utifrån en förskolas behov. En anpassning av Ellös F-6 skola till en förskola möjliggör, för Förvaltningsområde Omsorgs del, en utbyggnad av Strandgården för fler
äldreboenden. Arbete pågår i kommunens lokalförsörjningsgrupp med att upprätta
ett förslag och underlag, som politiken därefter får ta ställning till.
Tvets förskola
De ritningar som framtagits för ombyggnation av Tvets skola till förskola, medför
höga kostnader. Förvaltningsområde Lärande har behov av lokaler för tre fungerande
avdelningar i Tvet. Nuvarande skollokaler innefattar stora ytor, en stor matsal och en
bra gymnastiksal. Arbete pågår i kommunens lokalförsörjningsgrupp med att upprätta ett förslag och underlag, som politiken därefter får ta ställning till.
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Ängås skola
Om den satta tidsplanen inte förändras, så kommer inflyttning att påbörjas i skolans
nya lokaler månadsskiftet mars/april.
Varekils förskola/skola
Ritningar har upprättats, budgetmedel är avsatta och ombyggnationen kommer inom
kort att påbörjas. Någon form av avtal finns för extern aktör gällande tillgång till
skolans lokaler. Dialog förs kring berörda parters lokalbehov för att få en så bra
lösning som möjligt för samtliga parter. Skolans rektor arbetar intensivt med frågan.
Myckleby skolas lokaler
Myckleby skola är en kommunägd fastighet. Skolan nyttjas för närvarande av Henåns
skolas elever i år 4-6. Fastigheten bör ingå i arbetet med kommunens lokalförsörjningsplan samt översynen och behovet av kommunala lokaler.
Utskottet för lärande beslutar
att tacka för informationen, samt
att information om lokalerna ska ges regelbundet.
_________
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LVS/2014:4
§8
Uppföljning och sammanställning över anmälda elevärenden 2011-2013
Förvaltningsområdeschef Henrik Lindh ger information om upprättad sammanställning över inkomna anmälningar i elevärenden under 2011-2013 från bland annat
Skolinspektionen, Barn- och elevombudet och Diskriminerings- Ombudsmannen.
2011
Under 2011 inkom 14 anmälningar. För 10 av anmälningarna gjordes bedömningen
att kommunen hade vidtagit tillräckliga åtgärder, uppfyllt gällande bestämmelser och
följt författningarnas krav.
2012
Under 2012 inkom 10 anmälningar. För 7 av anmälningarna gjordes bedömningen
att kommunen hade vidtagit tillräckliga åtgärder, uppfyllt gällande bestämmelser och
följt författningarnas krav.
2013
Under 2013 inkom 14 anmälningar. För 8 av anmälningarna gjordes bedömningen
att kommunen hade vidtagit tillräckliga åtgärder, uppfyllt gällande bestämmelser och
följt författningarnas krav. Beslut saknas vid dagens datum för 5 av ärendena, eftersom ärendena inkommet i slutet av året och därmed fortfarande är under utredning.
Utskottet för lärande beslutar
att tacka för informationen.
_________

Orust kommun

Utskottet för lärande
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§9
Information: Anmälan om kränkande behandling
Förvaltningsområdeschef Henrik Lindh ger information gällande inkomna rapporter
och anmälningar om incidenter gällande kränkande behandling av elever. Enligt
skrivning i nya Skollagen, ska rektor informera huvudmannen om kränkande
behandling av elever. Utifrån detta har en ny rutin och blankett tagits fram av
Förvaltningsområde Lärande.
De kommunala skolorna har, sedan utskottet för lärandes sammanträde den 16
december och fram till den 31 december, rapporterat in fem anmälningar om
incidenter. Dessa fördelas enligt följande per skola:
• Henåns skola år 4-6: 1 anmälningar
• Ängås skola år F-6: 1 anmälningar
• Ängås skola år 7-9: 2 anmälningar
• Ellös skola år F-6: 1 anmälningar
Skolorna tar tag i ärendena och hanterar de uppkomna situationerna enligt plan.
Utskottet för lärande beslutar
att tacka för informationen.
_________

Orust kommun

Utskottet för lärande
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§ 10
Information: IT-café
Ingrid Cassel ger information om en satsning och ett projekt som gjorts för arbetslösa ungdomar i annan kommun. IT-projektet, i form av ett IT-café, har anordnats i
samarbete med Arbetsförmedlingen med syftet att skapa mötesplatser för ungdomar.
IT-cafét, som bedrivits av ungdomar, var en positiv satsning och fick en bra effekt.
En förutsättning för att ett sådant projekt ska lyckas, är att det finns en eldsjäl som
driver det.
Diskussion förs bland annat om ett liknande projekt kan ingå i kommunens ITsatsning, möjligheten av tillgång till lokaler, ett eventuellt samarbete mellan gymnasieskola och IKT-ansvarig.
Utskottet för lärande beslutar
att tacka för informationen.
_________

Orust kommun

Utskottet för lärande
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§ 11
Ordföranden informerar
Ordförande Kristina Svensson påminner om vikten av deltagandet vid
verksamhetsbesöken av politikerna i utskottet för lärande och att man bör försöka
delta i så stor utsträckning som man har möjlighet till.
Utskottet för lärande överenskommes om
att alla berörda framöver meddelar Förvaltningsområde Lärande om man inte
kommer att kunna delta vid kommande verksamhetsbesök.
_________

Orust kommun

Utskottet för lärande
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§ 12
Möte med föräldrar
Ordförande Kristina Svensson ger information om dialog som förs med föräldrar i
specifikt ärende. Ett möte för dialog är inbokat till den 26 februari klockan 18:00, till
vilket övriga politiker i utskottet för lärande som har möjlighet till att delta vid,
inbjuds till.
_________

