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UN § 1 
Information om musikskolans verksamhet 
 
Utbildningsnämndens beslut 
Informationen läggs till handlingarna.  
 
Ärendebeskrivning 
Från årsskiftet har utbildningsnämnden övertagit ansvaret för musikskolan från 
kommunstyrelsen  
 
Idag får nämnden information från en av musikskolans medarbetare om den verksamhet som 
bedrivs inom skolan. 
. 
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UN § 2   Dnr  UN 2020/38   
Beslut efter regelbunden tillsyn av huvudmannen Järbo Friskola Ideell 
förening och Förskolan Vitsippan 
 
Utbildningsnämndens beslut 
Nämnden noterar att för de nitton områden som granskningen omfattar följer 
huvudmannen de krav som styrdokumenten kräver i sexton fall nämligen. 
1. Rektorns utbildning och erfarenhet, 
2. Förskolans personal, 
3. Barngruppens sammansättning och storlek 
4. Erbjudande av plats 
5. Utvecklingssamtal 
6. Utveckling och trygghet 
7. Näringsriktiga måltider, fysisk aktivitet, vila och hälsosam livsstil 
8. Personalens kompetensutveckling 
9. Förskollärarens särskilda ansvar 
10. Vårdnadshavares inflytande och samverkan med hemmen 
11. Samverkan med förskoleklassen, skolan och fritidshemmet 
12. Normer och värden 
13. Barns inflytande 
14. Modersmål 
15. Särskilt stöd 
16. Konfessionell inriktning 
 
I tre granskningsområden (Barnkonsekvensanalys, Systematiskt kvalitetsarbete 
och Rutiner för klagomål) har brister noterats. 
 
Utbildningsnämnden förelägger med stöd av 26 kap.10 § skollagen (2010:800) 
huvudmannen att senast 2020-06-15 vidta åtgärder för att avhjälpa påtalade brister 
inom dessa tre områden och senast samma dag inkomma med skriftlig 
redovisning av åtgärder. (Föreläggandets innehåll framgår av ” Resultat av 
regelbunden tillsyn av huvudmannen Järbo Friskola Ideell förening och 
Förskolan Vitsippan” december 2019)” 
 
Ärendebeskrivning 
En kommun har tillsyn över sådan utbildningsverksamhet som den har beviljat 
godkännande för såsom de fristående förskolor som är lokaliserade till kommunen. På 
motsvarande sätt som en kommun har tillsyn över fristående förskolor vars 
huvudmän kommunen har godkänt, har Skolinspektionen tillsyn över fristående 
skolor vars huvudmän Skolinspektionen har beviljat godkännande. 
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Forts UN § 2 
 
Det övergripande syftet med tillsynen är att höja kvaliteten i de verksamheter som 
granskas för att alla barn ska få en trygg och lärorik vistelse i förskolan. De ska 
även ha en framåtsyftande funktion som bidar till att regler följs i framtiden. 
 
Av skollagen framgår att det i tillsynen ingår att fatta de beslut om åtgärder som 
kan behövas för att den huvudman som bedriver verksamheten ska rätta de fel 
som upptäcks vid granskningen. 
 
Färgelanda kommun har anlitat Uddevalla kommuns tillsynsenhet för tillsynen. 
 
Beslutsunderlag 
Sektor barn och utbildnings Tjänsteskrivelse och rapport 2019-01-27 
Barn och utbildningschefen informerar. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Beslutet skickas till   
Verksamhetsutövaren 
Barn och utbildningschefen 
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UN § 3   Dnr  UN 2020/37 
Beslut efter regelbunden tillsyn av huvudmannen Anette von Brömsen 
Enskild firma (huvudman) och enskild pedagogisk omsorg Barnens Lek & 
Lär 
 
Utbildningsnämndens beslut 
Nämnden noterar att för de nio områden som granskningen omfattar följer 
huvudmannen de krav som styrdokumenten kräver i sex fall nämligen. 
1. Utveckling och lärande 
2. Barnkonsekvensanalyser 
3. Särskilt stöd 
4. Lokaler 
5. Barngruppens sammansättning och storlek 
6. Uppföljning och utvärdering 
 
I tre granskningsområden ( Övergripande krav på verksamheten, Personal och 
Rutiner för klagomål) har brister noterats 
 
Utbildningsnämnden förelägger med stöd av 26 kap.10 § skollagen (2010:800) 
huvudmannen att senast 2020-06-15 vidta åtgärder för att avhjälpa påtalade brister 
inom dessa tre områden och senast samma dag inkomma med skriftlig 
redovisning av åtgärder. (Föreläggandets innehåll framgår av Resultat av 
regelbunden tillsyn av Anette von Brömsen Enskild firma (huvudman) och 
enskild pedagogisk omsorg Barnens Lek & Lär, december 2019) 
 
Ärendebeskrivning 
En kommun har tillsyn över sådan utbildningsverksamhet som den har beviljat 
godkännande för såsom enskild pedagogisk omsorg som är lokaliserad till kommunen. På 
motsvarande sätt som en kommun har tillsyn över fristående enheter vars 
huvudmän kommunen har godkänt, har Skolinspektionen tillsyn över fristående 
skolor vars huvudmän Skolinspektionen har beviljat godkännande. 
 
Det övergripande syftet med tillsynen är att höja kvaliteten i de verksamheter som 
granskas för att alla barn ska få en trygg och lärorik vistelse i verksamheten. De ska 
även ha en framåtsyftande funktion som bidar till att regler följs i framtiden. 
 
Av skollagen framgår att det i tillsynen ingår att fatta de beslut om åtgärder som 
kan behövas för att den huvudman som bedriver verksamheten ska rätta de fel 
som upptäcks vid granskningen. 
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Forts UN § 3 
 
Färgelanda kommun har anlitat Uddevalla kommuns tillsynsenhet för tillsynen. 

 
 
 

Beslutsunderlag 
Sektor barn och utbildnings Tjänsteskrivelse och rapport 2019-01-27 
 
Barn och utbildningschefen informerar. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Beslutet skickas till  
Verksamhetsutövaren 
Barn och utbildningschefen 
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UN § 4  Dnr  UN 2020/39 
Beslut efter regelbunden tillsyn av huvudmannen Stigens Friskola AB och 
Förskolan Fantasiresan 
 
Utbildningsnämndens beslut 
Nämnden noterar att för de nitton områden som granskningen omfattar följer 
huvudmannen de krav som styrdokumenten kräver i sexton fall nämligen. 
1. Rektorns utbildning och erfarenhet, 
2. Förskolans personal, 
3. Barngruppens sammansättning och storlek 
4. Erbjudande av plats 
5. Utvecklingssamtal 
6. Utveckling och trygghet 
7. Näringsriktiga måltider, fysisk aktivitet, vila och hälsosam livsstil 
8. Personalens kompetensutveckling 
9. Förskollärarens särskilda ansvar 
10. Vårdnadshavares inflytande och samverkan med hemmen 
11. Samverkan med förskoleklassen, skolan och fritidshemmet 
12. Normer och värden 
13. Barns inflytande 
14. Modersmål 
15. Särskilt stöd 
16. Konfessionell inriktning 
 
I tre granskningsområden (Barnkonsekvensanalys, Systematiskt kvalitetsarbete 
och Rutiner för klagomål) har brister noterats. 
 
Utbildningsnämnden förelägger med stöd av 26 kap.10 § skollagen (2010:800) 
huvudmannen att senast 2020-06-15 vidta åtgärder för att avhjälpa påtalade brister 
inom dessa tre områden och senast samma dag inkomma med skriftlig 
redovisning av åtgärder. (Föreläggandets innehåll framgår av ” Beslut efter 
regelbunden tillsyn av huvudmannen Stigens Friskola AB och Förskolan 
Fantasiresan, december 2019”) 
 
Ärendebeskrivning 
En kommun har tillsyn över sådan utbildningsverksamhet som den har beviljat 
godkännande för såsom de fristående förskolor som är lokaliserade till kommunen. På 
motsvarande sätt som en kommun har tillsyn över fristående förskolor vars 
huvudmän kommunen har godkänt, har Skolinspektionen tillsyn över fristående 
skolor vars huvudmän Skolinspektionen har beviljat godkännande. 
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Forts UN § 4 
 
Det övergripande syftet med tillsynen är att höja kvaliteten i de verksamheter som 
granskas för att alla barn ska få en trygg och lärorik vistelse i förskolan. De ska 
även ha en framåtsyftande funktion som bidar till att regler följs i framtiden. 
 
Av skollagen framgår att det i tillsynen ingår att fatta de beslut om åtgärder som 
kan behövas för att den huvudman som bedriver verksamheten ska rätta de fel 
som upptäcks vid granskningen. 
 
Färgelanda kommun har anlitat Uddevalla kommuns tillsynsenhet för tillsynen. 
 
Beslutsunderlag 
Sektor barn och utbildnings Tjänsteskrivelse och rapport 2019-01-27 
Barn och utbildningschefen informerar. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Beslutet skickas till  
Verksamhetsutövaren 
Barn och utbildningschefen 
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UN § 5  Dnr  UN 2019/60 
Uppföljning av intern kontrollplan för utbildningsnämnden 2019 
 
Utbildningsnämndens beslut 
utbildningsnämnden godkänner redovisad uppföljning av Intern kontroll 
2019. 
 
Uppföljning 
Administration 
Slumpvisa kontroller har gjorts av handlingar som är registrerade eller 
diarieförda och hur dessa har besvarats. Brister har noterats. 
 
Anmälan om kränkningar och diskriminering 
Enligt skollagen ska rektorer göra anmälan av kränkningar och 
diskrimineringar till huvudmannen. Vi följer upp att rektorer anmäler 
kränkningar och diskrimineringsärenden till barn och utbildningschefen som i sin tur 
redovisar detta i nämnden. Rutinen har följts och bedömts fungerat 
tillfredsställande. Kontrollpunkten föreslås kvarstå 2020. 
 
Frånvaroregistrering 
En rutin för frånvaroregistrering finns och följs. Ingen registrerad avvikelse 
har noterats. Forskning visar att skolnärvaro är väsentlig för goda 
skolresultat och kontrollpunkten föreslås därför kvarstå även under 2020. 
 
Barnomsorg 
Kösituationen har regelbundet rapporterats till utbildningschefen. I 
november har barn och utbildningschefen informerat nämnden om att antalet ansökningar 
till 
förskoleplats på kort tid ökat från ett fåtal till ett trettiotal. 
Utbildningsnämnden fattade 2019-11-28 beslut om att uppdra till 
förvaltningen att utöka antalet förskoleplatser för att möta den efterfrågan 
Att inte kunna erbjuda förskoleplats inom fyra månader från 
ansökningstillfället kan ge vite och kontrollpunkten föreslås kvarstå. 
 
Ärendebeskrivning 
Intern kontroll handlar om att ha ordning och reda, veta att det som ska 
göras blir gjort och att det sker på ett bra och säkert sätt. En tydlig och stabil 
intern kontroll bidrar till att verksamheten når sina mål, att rapporteringen 
om verksamheten och ekonomin är tillförlitlig och att verksamheten 
efterlever lagar och regler. 
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Forts UN § 5 
 
Utbildningsnämnden har 2019-05-09 antagit en Intern kontrollplan för 2019 
för nämnden med ovanstående kontrollpunkter.. 
 
 
Beslutsunderlag 
Sektor barn och utbildnings Tjänsteskrivelse och rapport 2019-01-24 
Barn och utbildningschefen informerar. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
Barn och utbildningschefen 
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UN § 6  Dnr  UN 2020/35 
Intern kontrollplan för utbildningsnämnden 2020  
 
Utbildningsnämndens beslut 
Utbildningsnämnden godkänner förslag till plan för Intern kontroll 2020. 
 
Kontrollpunkterna i korthet 
Förvaltningsgemensamma: 
Administration – kontroll av att skrivelser besvaras. 
Inventarier – att inventarier som finns i inventarieförteckningar finns i 
realiteten 
Attestreglementet – attester av ”egna” kostnader (telefon m m) 
Redovisningspolicy – deltagarredovisning vid representation 
Nämndspecifika: 
Kränkningsanmälningar – rutinen följs och resultat redovisas (kvarstår från 
förra årets plan) 
Frånvaroregistrering – rutinen följs ((kvarstår från förra årets plan) 
Barnomsorg – uppföljning av ansökningar (kvarstår från förra årets plan) 
 
Ärendebeskrivning 
Intern kontroll handlar om att ha ordning och reda, veta att det som ska 
göras blir gjort och att det sker på ett bra och säkert sätt. En tydlig och stabil 
intern kontroll bidrar till att verksamheten når sina mål, att rapporteringen 
om verksamheten och ekonomin är tillförlitlig och att verksamheten 
efterlever lagar och regler. 
 
Varje nämnd och styrelse har ansvar för att det finns en tillräcklig intern 
kontroll i verksamheten. 
Enligt Riktlinjer för intern kontroll i Färgelanda kommun, antagna 22 maj 
2019, § 88 (dnr KS 2019/173) ska nämnden varje år anta en särskild plan för 
uppföljning av den interna kontrollen för nästkommande år. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunledningskontoret tjänsteskrivelse 2020-01-28 
Barn och utbildningschefen informerar 
 
 
Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
Barn och utbildningschefen 
 
 
 



  Sammanträdesprotokoll                  13(30)                                      
                     2020-02-03 
  

 
 
Utbildningsnämnden 
____________________________________________________________________ 
 

 
Justering                                                            Utdragsbestyrkande 
 
 

 
 
UN § 7  Dnr  UN 2020/36 
Återbesättning av tjänst som verksamhetsutvecklare i sektor barn och 
utbildning 
 
Utbildningsnämndens beslut 
Utbildningsnämnden godkänner att den vakanta tjänsten som 
verksamhetsutvecklare i sektor barn och utbildning återbesätts. 
 
Anmälan 
Tommy Larsson (S) och Peter Höög (S) meddelar att de inte deltar i detta beslut. 
 
(Under behandlingen av detta ärende lämnar  utbildningsnämnden ett uppdrag till 
förvaltningschefen att se över sektorns ledningsorganisation. Detta uppdrag redovisas i 
följande paragraf.) 
 
Ärendebeskrivning 
I utbildningsnämndens budget finns sedan september 2018 en vakantsatt 
tjänst som verksamhetsutvecklare. När den tidigare verksamhetsutvecklaren 
slutade sin anställning stod dåvarande barn och utbildningschefen också inför att lämna sitt 
uppdrag. Resultat av den sedvanliga återbesättningsbedömningen vid det 
tillfället blev att avvakta nyrekryteringen för att bereda en ny barn och utbildningschef 
möjlighet att utifrån sin egen kompetens och sektorns utvecklingsbehov 
avgöra en ny medarbetares profil och befattningens närmare innehåll. 
 
Skolutveckling är ett centralt begrepp i statens uppdrag till kommunerna 
och i kommunens egen Mål och resursplan. Sektorn gör idag bedömningen 
att resurserna för skolutveckling behöver förstärkas för att bland annat 
effektivisera skolans verksamhet, arbeta med det lagstyrda systematiska 
kvalitetsarbetet och fortsätta arbetet för en likvärdig skola inom ramen för 
tillgängliga resurser. 
 
 
Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020 -01-28 
Barn och utbildningschefen informerar. 
 
Skickas till  
Kommunchefen 
Barn och utbildningschefen 
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UN § 8   Dnr UN 2020/41 
Översyn av sektor Barn och utbildnings ledningsorganisation 
 
Utbildningsnämndens beslut 
Utbildningsnämnden beslutar att uppdra till förvaltningschefen att göra en översyn av 
sektorns ledningsorganisation i syfte undersöka möjligheten till effektivisering och 
kostnadsbesparing. 
 
Ärendebeskrivning 
 
Under behandlingen av ärendet Återbesättning av tjänst som verksamhetsutvecklare i sektor 
barn och utbildning (se föregående paragraf) väcks ärendet om att effektivisera sektorns 
ledningsorganisation. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Skickas till 
Kommunchefen  
Barn och utbildningschefen 
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UN § 9  Dnr  UN 2019/5 
Ekonomisk uppföljning gentemot 2019 års budget - bokslutsinformation 
 
Utbildningsnämndens beslut 
Utbildningsnämnden lägger informationen till handlingarna. 
 
Ärendebeskrivning 
Utbildningsnämnden har beslutat att vid varje sammanträde göra en 
uppföljning av nämndens resultat gentemot budget. 
 
Ekonomisystemets kollaps i december 2019 har medfört att det f n saknas 
förutsättningar för att göra en uppföljning av nämndens resultat på för 2019 
på helårsbasis. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020 -01-28 
Barn och utbildningschefen informerar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till 
Sektorsekonomen 
Kommunstyrelsen 
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UN § 10  Dnr  UN 2020/5 
Ekonomisk uppföljning gentemot 2020 års budget 
 
Utbildningsnämndens beslut 
Utbildningsnämnden beslutar att notera informationen och uppdra till 
förvaltningschefen att upprätta förslag till åtgärder som minskar 
anspänningen i utbildningsnämndens detaljbudget för 2020 
 
Ärendebeskrivning 
Utbildningsnämnden har beslutat att vid varje sammanträde göra en 
uppföljning av nämndens resultat gentemot budget. 
Alltför kort tid har förflutit – jan 2020 – för att kunna göra en sådan 
uppföljning som ger ett användbart resultat. 
 
Kommunens ekonomiska situation är mycket hårt ansträngd och överallt i 
organisationen pågår arbete med effektiviseringar och överväganden för att 
minska kostnaderna. 
 
Detaljbudgeten for utbildningsnämnden har en hög anspänning framför allt 
vad gäller kostnader som inte är påverkbara på kort sikt. Det gäller till 
exempel kostnader för ”köpt verksamhet” dvs kostnaderna för elever som 
går i förskolan, grundskolan och i ”specialplatser” med annan huvudman än 
Färgelanda kommun och för budgetposten ”gymnasium inkl. gymn. sär” 
 
Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020 -01-28 
Barn och utbildningschefen informerar och sektorns ekonom informerar. 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till 
Sektorns ekonom 
Barn och utbildningschefen 
Kommunstyrelsen 
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UN § 11  Dnr  UN 2020/29 
Mål och resursplan för 2021-2023 inledande arbete – konsekvenser av 
preliminära ekonomiska ramar 2021 
 
Utbildningsnämndens beslut 
Utbildningsnämnden beslutar att uppdra till förvaltningschefen att inkomma 
med plan och konsekvenser av ekonomiska ramar för 2021 utifrån MRP 2020- 
2022 i tid för att kunna överlämnas till budgetberedningen senast 10 april 2020. 
 
Ärendebeskrivning 
Arbetet med att upprätta förslag till Mål och resursplan för 2021-2023 har 
inletts. 
 
Med utgångspunkt från kommunens preliminära ekonomiska resultat 2019, 
budget 2020 och fastställda ekonomiska ramar för 2021-2022 (Mål- och 
resursplan 2020-2022) har företrädare för utbildningsnämnden, socialnämnden 
respektive kommunstyrelsen redovisat det ekonomiska nuläget, utmaningar, 
tvingande förändringar, pågående utvecklingsarbeten m m för 2020-2021 för 
berörd verksamhet vid arbetsutskottet/budgetberedningens sammanträde 2020- 
01-16, § 24.  
 
En redovisning av kommunens totala ekonomiska situation och 
utmaningar framåt har lämnats samtidigt. 
 
Arbetsutskottet/budgetberedningen har vid detta sammanträde beslutat att 
”uppdra åt nämnderna, kommunstyrelsen och kommunfullmäktiges presidium 
att inkomma med plan och konsekvenser av ekonomiska ramar för 2021 och 
2022 utifrån MRP 2020-2022 senast 10 april 2020. 
” 
Arbetsutskottet har samtidigt beslutat följande: 
”Förvaltningen får i uppdrag att ta fram en förvaltningsövergripande ekonomisk 
analys som är konsekvensbeskriven och kostnadsberäknad för att nå ekonomi i 
balans inför 2021, som ska redovisas vid nästa sammanträde med 
arbetsutskott/budgetberedning den 18 mars 2020.” 
 
Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020 -01-28 
Barn och utbildningschefen informerar. 
 
Beslutet skickas till 
Kommunchefen 
Barn och utbildningschefen 

Ekonomichefen 
Sektorns ekonom 
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UN § 12  Dnr  UN 2020/12 
Meddelanden 
 
Utbildningsnämndens beslut 
Utbildningsnämnden lägger bifogade meddelanden till handlingarna. 
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Meddelande  sid 1 
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UN § 13  Dnr  UN 2019/146 
Yttrande över inbjudan att delta i en förstudie om en 
dalslandsgemensam vuxenutbildning 
 
Utbildningsnämndens beslut 
Utbildningsnämnden avger följande förslag till yttrande till 
kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen beslutar att tacka för inbjudan att medverka i förstudien av 
en dalslandsgemensam vuxenutbildning. Kommunen är för närvarande inte 
beredd att delta med hänvisning till redan ingångna och planerade 
samverkansavtal med bland annat Uddevalla kommun och Arbetsförmedlingen 
i Uddevalla. 
 
Ärendebeskrivning 
Bengtsfors kommun har initierat arbetet med en dalslandsgemensam 
vuxenutbildning och inbjuder Färgelanda att delta i en förstudie för ett 
sådant samarbete. Kommunstyrelsens arbetsutskott har 2020-01-15, § 21 
begärt att få utbildningsnämndens yttrande i ärendet. 
 
Färgelanda vuxenutbildning ingår sedan 2017 i samverkansavtal om 
regional yrkesvuxenutbildning tillsammans med vuxenutbildningarna i 
Uddevalla, Orust, Tanum och Strömstad. Orsaken till att Färgelanda 
vuxenutbildning valde att ingå avtal med bl a Uddevalla beror på att det är 
mycket enklare för kommuninvånarna att ta sig till Uddevalla med 
kollektivtrafiken. Det kommer även att tillkomma ytterligare ett samarbete 
när kommunerna Uddevalla, Tanum och Färgelanda tillsammans med 
Arbetsförmedlingen kommer att teckna ett gemensamt lokalt samarbetsavtal 
om att utveckla samverkan om unga och nyanlända till arbete. Det 
samarbetet är naturligt då Arbetsförmedlingen och även Försäkringskassan 
finns i Uddevalla. 
 
Beslutsunderlag 
Sektor utbildnings tjänsteskrivelse 2020 -01-16 
Barn och utbildningschefen informerar. 
 
 
Beslutet skickas till  
Kommunstyrelsen 
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UN § 14 
Verksamhetsinformation 
 
Utbildningsnämndens beslut 
 
Utbildningsnämnden lägger informationen till handlingarna. 
 
Ärendebeskrivning 
 
Utbildningschefen informerar om 
• Formerna för incidentrapportering under 2020  
• Diskriminering kontakter på snapchat  
• Slagsmål mellan elever 
• Konflikt mellan elever  
• Annan incident 
• Upplevda diskrimineringar  
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UN § 15 
Utbildning i Skollagen kap 5 
 
Utbildningsnämndens beslut 
 
Utbildningsnämnden lägger informationen till handlingarna. 
 
Barn och utbildningschefen informerar om innehållet i skollagens femte kapitel. 
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UN § 16  Dnr  UN 2020/31 
Yttrande med anledning av Anmälan mot Högsäter skola (2019.10162) 
avseende elev rätt till stöd  
 
Utbildningsnämndens beslut 
 
Utbildningsnämnden beslutar att som svar på skolinspektionens begäran om yttrande med 
anledning av anmälan mot Högsäters skola anta förvaltningens förslag. 
 
Ärendebeskrivning 
 
Skolinspektionen har fått en anmälan mot Högsäters skola avseende  

1. Rätten till stöd och särskilt stöd 
2. Skyldigheten att motverka kränkande behandling 

 
Anmälan utreds av inspektionen som nu har begärt utbildningsnämndens yttrande. 
 
Ärendet omfattas av sekretess och personalföreträdarna lämnar lokalen. 
 
Barn och utbildningschefen informerar om innehållet i svaren på de dryga 30 frågor som 
skolinspektionen har begärt från huvudmannen. 
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