Gy 185/2015

Protokoll

Gymnasienämnden
2015-09-16
Datum:
Klockan: 13:00 - 16:30
Plats:
Risbergska skolan, lokal B3/B5, Hagagatan 53
Närvarande ledamöter
Per-Åke Sörman (C)
Linda Smedberg (S)
Stefan Stark (M)
Inger Murstam (S)
Roger Andersson (S)
Rasoul Bayazi (S)
Lars-Ruben Fahlström (KD)
Lovisa-Teolinda Pettersson (KD)
Malin Pålsson (M)
Magnus Johansson (M)
Joakim Sjögren (SD)
Helena Skogh (MP)
Tjänstgörande ersättare
Thony Mossberg (S)
Samuel Nordangård (V)
Kerstin Cederström (FP)

Ordförande
1:e vice ordförande
2:e vice ordförande

Tjänstgör för Sheneh Armaghan (S)
Tjänstgör för Pär Ljungvall (V)
Tjänstgör för Robin Nilsen (FP)

Närvarande ersättare
Hannes Önander (C)
Sara Göransson (M)
Albin Räf (MP)
Carina Oskarsson (S)
Övriga
Charlotta Karlsson-Andersson
Förvaltningschef
Vendela
Lehn
Anders Duvkär
Maria Byrstrand
Elisabeth Lindéus
Lennart Balkstedt
Robert Gustafsson
Jonas Aversjö
Arne Salomonsson

Förvaltningschef
Gymnasiechef
Gymnasiechef
Ekonom t.o.m. § 117
Planerare t.o.m. § 121
Planerare t.o.m. § 110
Handläggare t.o.m. § 121
Personalspecialist § 111
Utdataanalytiker §§ 111-114
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Paragraf 108-126

Inga-Lill Nilsson, sekreterare
Justerat den 23 september 2015

Per-Åke Sörman (C), ordförande

Helena Skogh (MP), justerare
Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla den 25 september
2015.

§ 108 Protokolljusterare, kallelse och föredragningslista
Ärendenummer: Gy 185/2015
Ärendebeskrivning
Utseende av justerare och ersättare.
Beslut
Gymnasienämnden beslutar
- Helena Skogh (MP) utses som ordinarie och Joakim Sjögren (SD) utses
som ersättare att justera protokollet den 23 september 2015.

§ 109 Ändringar och tillägg till ärendelistan
Nämndens behandling
Punkt 5 "Programflyttar från Risbergska skolan" flyttas till punkt 4 b.
Punkt 14 "Rapport – Gymnasieresultat efter läsåret 2014/2015" flyttas till
punkt 7 b.
Beslut
Gymnasienämnden beslutar
- Dagordningen godkänns med redovisade ändringar.
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§ 110 Programflyttar från Risbergska skolan
Ärendenummer: Gy 233/2015
Handläggare: Charlotta Karlsson-Andersson, Anders Duvkär, Vendela
Lehn
Ärendebeskrivning
Programnämnd Barn och utbildning fattade 3 juni 2015 beslut om att flytta
samtliga gymnasieprogram från Risbergska gymnasiet som en del i en
framtida optimerad lokalanvändning för förskola, grundskola, gymnasium
och vuxenutbildning inom Örebro kommun.
Beslut om var Risbergska gymnasiets gymnasieprogram skall flyttas
beslutas av Gymnasienämnden under hösten 2015.
Inför läsåret 2016/2017 ska samtliga gymnasieprogram vid Risbergska
gymnasiet vara utflyttade.
Gymnasienämnden bildade i juni månad en parlamentarisk grupp med
representanter från samtliga åtta partier. Denna grupp gav
gymnasieförvaltningen i uppdrag att skapa möjlighet för berörda av
kommande flytt att komma till tals och ge synpunkter samt arbeta fram
alternativ för placering av Risbergska gymnasiets verksamheter.
Förvaltningsledningen har kontinuerligt rapporterat till den
parlamentariska gruppen.
Gymnasieförvaltningen tillsatte två planerare för uppdraget att möta
berörda av kommande beslut. Fyra arbetsgrupper skapades med
representanter för lärare, elever, skolledare och intresseorganisationer vilka
möttes under juni och augusti månad. Dessa fyra arbetsgrupper har utifrån
fasta frågeställningar fått ge sina synpunkter inför kommande flytt. En
slutrapportering av arbetet i arbetsgrupperna har skett till den
parlamentariska gruppen.
Arbetsgruppernas synpunkter har beaktats i gymnasieförvaltningens
framtagande av alternativ till flytt av Risbergska gymnasiets
gymnasieprogram.
Gymnasieförvaltningen har parallellt med arbetsgrupperna på uppdrag av
gymnasienämnden arbetat fram kostnadsberäkningar för alternativ till flytt
av Risbergska gymnasiets gymnasieprogram
Beslutsunderlag
Sammanställning av synpunkter från arbetsgrupperna, daterad 26 juni 2015
och reviderad 21 augusti 2015, med tillkommande synpunkter från den
extra elevträffen. Sammanfattning av synpunkter från arbetsgrupperna,
daterad 26 juni 2015. Synpunkter från IM elever. Förvaltningens
tjänsteskrivelse "Programflyttar från Risbergska skolan", daterad 28
augusti 2015 och reviderad 4 september 2015.
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Förslag till beslut
Förvaltningens och parlamentariska gruppens förslag till
Gymnasienämnden
1. Samhällsprogrammet (SA) flyttas från Risbergska gymnasiet till
Rudbecksgymnasiet ht 2016
2. SAHA (samhällsprogrammet, högfungerande autism) flyttas från
Risbergska gymnasiet till Virginska gymnasiet ht 2016
3. SA-media flyttas från Risbergska gymnasiet till Karolinska gymnasiet ht
2016, exklusive kommande årskurs 2 och 3 som flyttar med till
Rudbecksgymnasiet.
4. Riksgymnasiets elever från Risbergska gymnasiet kommer att
lokalintegreras på Rudbecksgymnasiet och hörseltekniska lösningar
installeras i nödvändigt antal klassrum.
5. IM-programmet lokaliseras fortsatt på Virginska gymnasiet.
Beslut
Gymnasienämnden beslutar i enlighet med förvaltningens och
parlamentariska gruppens förslag.

§ 111 Information om det systematiska arbetsmiljöarbetet i
Örebro kommun och de förtroendevaldas
arbetsmiljöansvar
Ärendenummer: Gy 324/2015
Handläggare: Jonas Aversjö
Ärendebeskrivning
Under 2014 infördes en modell i Örebro kommun som säkrar
uppföljningen av det systematiska arbetsmiljöarbetet och reviderade
befintliga ”Riktlinjer för arbetsmiljöarbete”.
Ett systematiskt arbetsmiljöarbete är en metod som syftar till att främja
hälsa, förebygga ohälsa och olycksfall samt att en tillfredsställande
arbetsmiljö uppnås.
Arbetsmiljöarbetet bör fördelas från nämnden till förvaltningschef som i
sin tur fördelar de arbetsmiljöuppgifter som behöver utföras inom
förvaltningen.
Den här insatsen kommer att pågå under 2015 med start i maj.
Föredragningens innehåll i korthet:
- Förtroendevaldas arbetsmiljöansvar
- Fördelning av arbetsmiljöuppgifter
- Örebro kommuns SAM-hjul (årshjul för systematiskt arbetsmiljöarbete)
- Nämndens uppföljning och planering av arbetsmiljöarbetet
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Beslutsunderlag
SKL "Så klarar du arbetsmiljöansvaret" - förtroendevaldas arbetsgivarroll i
kommuner, landsting och regioner. Årshjul för systematiskt
arbetsmiljöarbete.
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Gymnasienämnden
- Informationen tas till protokollet.
Beslut
Gymnasienämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag.

§ 112 Ledamotsinitiativ "Lärarlegitimation"
Ärendenummer: Gy 256/2015
Handläggare: Anders Duvkär
Ärendebeskrivning
Folkpartiet aktualiserar ett ärende "Lärarlegitimation".
Folkpartiets förslag till Gymnasienämnden
- Gymnasienämnden ger förvaltningen i uppdrag att redovisa läget och
planer till hur frågan ska hanteras, så att nämnden kan fatta erforderliga
beslut
Beslutsunderlag
Förslag från Folkpartiet den 10 juni 2015. Förvaltningens skrivelse "Svar Folkpartiet liberalernas ledamotsinitiativ lärarlegitimation" daterad 7
september 2015.
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Gymnasienämnden
- Folkpartiet liberalernas ledamotsinitiativ anses därmed besvarat och
informationen tas till protokollet.
Beslut
Gymnasienämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag.

§ 113 Rapport - Gymnasieresultat efter läsåret 2014/2015
Ärendenummer: Gy 318/2015
Handläggare: Arne Salomonsson
Ärendebeskrivning
Enligt förvaltningens sätt att räkna, (vilket inte är identiskt med
skolverkets), är andelen elever med gymnasieexamen efter tre år samma
som efter läsåret 2013/2014. Andelen elever med högskoleförberedande
examen har sjunkit något, medan andelen med yrkesexamen har ökat.
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Totalt har 82 % av eleverna på nationella program klarat en
gymnasieexamen efter tre år. Skolverkets statistik kommer först senare
under året och dessa resultat kommer att redovisas i årsredovisningen.
Beslutsunderlag
Förvaltningens sammanställning "Betygsstatistik läsåret 2014/2015".
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Gymnasienämnden
- Rapporten läggs till handlingarna.
Beslut
Gymnasienämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag.

§ 114 Delårsrapport med prognos 2 2015
Ärendenummer: Gy 265/2015
Handläggare: Maria Byrstrand, Charlotta Karlsson-Andersson
Ärendebeskrivning
Gymnasienämndens uppdrag utgår från både nationella och kommunala
styrdokument såsom skollag, läroplan och förordningar samt Övergripande
strategier och budget för Örebro kommun, Programplan med budget för
programnämnd Barn och utbildning och Verksamhetsplan med budget för
gymnasienämnd. I delårsrapport 2 redovisas hur gymnasienämnden bidrar
till målen i kommunens strategiska utvecklingsområden samt resultat,
analyser och utvecklingsområden för verksamheternas processer,
medborgare, ekonomi och medarbetare.
Beslutsunderlag
Förvaltningens skrivelse "Delårsrapport med prognos 2 2015" daterad 15
september 2015.
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Gymnasienämnden
1. Delårsrapporten med prognos 2 för 2015 fastställs.
2. Delårsrapporten överlämnas till programnämnd Barn och utbildning för
vidare hantering.
3. Översyn genomförs av program- och inriktningsutbud.
4. Översyn genomförs av nämndens egna mål och indikatorer i syfte att
tydliggöra uppdrag, roller och mål för verksamheten.
5. Översyn påbörjas och förbereds inför förändringar på Riksgymnasiet.
6. Översyn påbörjas av Studie- och yrkesvägledningen i samverkan med
programnämnd och Vuxam.
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7. Översyn påbörjas av kostorganisationen i samverkan med Grundskolan
och Vård och omsorg.
8. Omprövningskravet om 1 200 t kr föreslås täckas av nämndens
prognostiserade överskott.
Yrkande
Ordförande Per-Åke Sörman (C) yrkar tillägg med eventuella i
förvaltningens beslutspunkt 5. Beslutspunkten ändras till "Översyn
påbörjas och förbereds inför eventuella förändringar på Riksgymnasiet".
Beslut
Gymnasienämnden beslutar
1. Delårsrapporten med prognos 2 för 2015 fastställs.
2. Delårsrapporten överlämnas till programnämnd Barn och utbildning för
vidare hantering.
3. Översyn genomförs av program- och inriktningsutbud.
4. Översyn genomförs av nämndens egna mål och indikatorer i syfte att
tydliggöra uppdrag, roller och mål för verksamheten.
5. Översyn påbörjas och förbereds inför eventuella förändringar på
Riksgymnasiet.
6. Översyn påbörjas av Studie- och yrkesvägledningen i samverkan med
programnämnd och Vuxam.
7. Översyn påbörjas av kostorganisationen i samverkan med Grundskolan
och Vård och omsorg.
8. Omprövningskravet om 1 200 t kr föreslås täckas av nämndens
prognostiserade överskott.
Stefan Stark (M), Malin Pålsson (M) och Magnus Johansson (M) deltar
inte i beslutet.

§ 115 Ramrevidering gymnasienämnden
Ärendenummer: Gy 316/2015
Handläggare: Maria Byrstrand
Ärendebeskrivning
I budget 2015 tilldelades Gymnasienämnden 6,9 mnkr avseende den
generella lönekompensationen 2015 i budgetramen. Den årliga
handlingsplanen för särskilda satsningar beslutad i Kommunstyrelsen och
Gymnasienämnden erhåller, via Programnämnd Barn och utbildning, 1,1
mnkr för detta. Gymnasienämnden fördelar ut dessa medel till berörda
enheter som därmed erhåller full kompensation för årets löneöversyn
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Beslutsunderlag
Förvaltningens skrivelser ”Reviderad budgetram hösten 2015”, daterad 4
september 2015 samt bilaga reviderade budgetramar 2015.
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Gymnasienämnden
- Driftbudgeten revideras enligt förvaltningens förslag.
Beslut
Gymnasienämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag.

§ 116 Fördelning av extramedel
Ärendenummer: Gy 222/2015
Handläggare: Maria Byrstrand
Ärendebeskrivning
I budget 2015 avsattes medel för politiska prioriteringar motsvarande
8 mnkr. Efter fördelning avseende inköp av elevdatorer, återstår 4 mnkr.
Av dessa förslås ca 2 mnkr fördelas till enheterna så att kompensation
utgår till de program där för få elever har antagits för att kunna fylla
klasserna så att verksamheten bedrivs med god ekonomi. Fördelning
föreslås vara höstens programpeng d.v.s. halva årsbeloppet. Sex program
med en eller två inriktningar var i åk 1 är aktuella för extra tilldelning. Ett
lägsta elevantal per klass slås fast. Kompensationen fördelas ut och stäms
av efter faktiskt elevantal vid ordinarie elevavstämning den 15 september.
Beslutsunderlag
Förvaltningens skrivelse "Fördelning av extramedel" daterad 4 september
2015.
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Gymnasienämnden
- Principer för tilldelning av extramedel fördelas enligt
gymnasieförvaltningens förslag och kommer att ske vid ordinarie
elevavstämning den 15 september
Beslut
Gymnasienämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag.

§ 117 Budgetförutsättningar 2016
Ärendenummer: Gy 317/2015
Handläggare: Maria Byrstrand, Charlotta Karlsson-Andersson
Ärendebeskrivning
Muntlig information lämnas vid sammanträdet.
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Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Gymnasienämnden
- Informationen tas till protokollet.
Nämndens behandling
Förvaltningschefen informerar om vilka utmaningar och
utvecklingsområden som nämnden har inför budget 2016.
Verksamhetsplan med budget 2016 tas upp i nämnden för beredning i
oktober och november, samt beslut i december.
Beslut
Gymnasienämnden beslutar
- Ärendet är berett vid dagens sammanträde.

§ 118 Krisledningsplan
Ärendenummer: Gy 221/2015
Handläggare: Elisabeth Lindéus
Ärendebeskrivning
Alla förvaltningar inom Örebro kommun ska planera sin krisberedskap,
både för mindre omfattande händelser i verksamheten och för större
olyckor. Respektive förvaltningsledning avgör om det finns ytterligare
verksamheter inom förvaltningen som bör ha en krisledningsplan.
Förvaltningschefen har beslutat att varje gymnasieskola i kommunal regi,
inklusive Riksgymnasiets verksamhet, ska upprätta en krisledningsplan.
Krisledningsplanerna utformas med stöd av tre olika dokument: Central
krisledningsplan för Örebro kommun, Riktlinjer för lokala
krisledningsplaner i Örebro kommun samt Riktlinjer för
kriskommunikation Örebro kommun.
Förvaltningen ska, vid en inträffad händelse skydda liv och hälsa, bedriva
undervisning, säkerställa utbetalningar av försörjningsstöd samt bedriva
övrig ordinarie verksamhet i så hög grad som situationen ger möjlighet till,
eller så snart som möjligt återgå till detta.
Syftet med denna krisplan är att tydliggöra hur krisledningsarbetet ska
organiseras, hur händelser ska hanteras och ledas och vilka uppgifter
förvaltningen har vid en kris eller extraordinär händelse. Syftet med planen
är också att minska skadeverkningar och lidande av den inträffade
händelsen. Planen ska ligga till grund för förvaltningens planering vid en
kris där det krävs samordnad ledning för förvaltningen som helhet eller
stöd till enskild verksamhet. Planen ska även ligga till grund för
kommande utbildningar och övningar.
Målet är att en tydlig ledningsstruktur (stabsmetodik för Örebro kommun)
ska ge förvaltningen en god förmåga att hantera avvikande
vardagshändelser, kriser och extraordinära händelser.
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Beslutsunderlag
Förvaltningens skrivelse "Krisledningsplan för Vuxenutbildnings- och
arbetsmarknadsförvaltningen och Gymnasieförvaltningen".
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Gymnasienämnden
1. Krisledningsplanen antas i enlighet med förvaltningens förslag.
2. Förvaltningen får i uppdrag att vid behov uppdatera och aktualisera
planen.
Beslut
Gymnasienämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag.

§ 119 Uppdrag till förvaltningschefen att utreda och
föreslå eventuella förändringar i gymnasieskolans
programutbud, utbud av inriktningar, antagning till
respektive skola och program, samt delegation kopplat till
detta
Ärendenummer: Gy 323/2015
Handläggare: Charlotta Karlsson-Andersson
Ärendebeskrivning
Den kommunala gymnasieskolan i Örebro har ett väldigt brett utbud av
program och inriktningar. I dag erbjuder Örebro kommun alla 18 nationella
program förutom det Industritekniska programmet. Detta skapar givetvis
goda möjligheter för ungdomar till individuell och specialiserad utbildning.
Men, det skapar också en del utmaningar vad gäller styrning, kvalitét,
effektivitet och likvärdiga studievillkor. Det är också svårt för nämnden att
skapa sig en god insyn och uppföljning och på ett rättvisande sätt fördela
medel till samtliga program och dess inriktningar. För att all
gymnasieutbildning ska hålla god kvalitét och kunna möta framtidens
utmaningar och behov är det nödvändigt att se över nuvarande utbud av
program och inriktningar.
Beslutsunderlag
Förvaltningens skrivelse "Uppdrag till förvaltningschefen att utreda och
föreslå eventuella förändringar i gymnasieskolans programutbud, utbud av
inriktningar, antagning till respektive skola och program, samt delegation
kopplat till detta" daterad 7 september 2015.
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Gymnasienämnden
- Förvaltningschefen får i uppdrag att utreda hur den kommunala
Gymnasieskolans framtida utbud av program och inriktningar ska se ut
samt att också se över och föreslå förändringar i antagning till respektive
skola och program, respektive skolas organisation, samt delegation kopplat
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till detta.
Beslut
Gymnasienämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag.

§ 120 Rapport antagningsstatistik årskurs 1, läsåret
2015/2016
Ärendenummer: Gy 319/2015
Handläggare: Robert Gustafsson
Ärendebeskrivning
Muntlig rapport lämnas vid sammanträdet.
Beslutsunderlag
Förvaltningens skrivelse "Lägesrapport över antagningen till årskurs 1
läsåret 2015/2016".
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Gymnasienämnden
- Rapporten läggs till handlingarna.
Nämndens behandling
Robert Gustafsson informerar om att Gymnasieantagningen i Örebro län
servar 6 kommunala och 10 fristående huvudmän med deras administration
av antagningen till årskurs 1. Det gäller antagning till de nationella
programmen samt de ”sökbara” Introduktionsprogrammen som är
utformad för en grupp elever. I länet minskar antalet sökande men Örebro
kommun har det istället ökat.
Nämnden får också information om vilka program som minskar respektive
ökar antalet antagna från förgående år.
Beslut
Gymnasienämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag.

§ 121 Information - Riktad tillsyn RG
Ärendenummer: Gy 311/2015
Handläggare: Vendela Lehn
Ärendebeskrivning
Muntlig information lämnas vid sammanträdet.
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Gymnasienämnden
- Informationen tas till protokollet.
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Nämndens behandling
Vendela Lehn informerar om att Skolinspektionen genomför hösten 2015
en riktad tillsyn avseende arbetet mot kränkande behandling vid
gymnasiala idrottsutbildningar med tillhörande elevhem. Syftet med
tillsynen är att granska om gymnasiala idrottsutbildningar är utformade så
att eleverna tillförsäkras en skolmiljö fri från kränkningar. Med skolmiljö
avses i denna riktade tillsyn även de verksamheter som är i nära samband
med skolan, till exempel elevhem och träningar.
Förvaltningen återkommer med rapport till nämnden efter genomförd
inspektion och svar från Skolinspektionen.
Beslut
Gymnasienämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag.

§ 122 Val till forum för samråd
Ärendebeskrivning
Val efter Anna-Karin Lilja (S) till Kvinnerstagymnasiets forum för samråd
och Fredrik Bernhardtz (S) till Karolinska gymnasiets forum för samråd.
Beslut
Gymnasienämnden beslutar
1. Carina Oskarsson (S) utses som ersättare till Kvinnerstagymnasiets
forum för samråd efter Anna-Karin Lilja (S).
2. Johan Gynnhammar (S) utses som ersättare till Karolinska gymnasiets
forum för samråd efter Fredrik Bernhardtz (S).

§ 123 Utbildning gymnasienämnden
Handläggare: Charlotta Karlsson-Andersson
Ärendebeskrivning
Muntlig information lämnas vid sammanträdet.
Nämndens behandling
Förvaltningen föreslår att ett utbildningstillfälle genomförs för
gymnasienämnden den 11 november (eftermiddag) - 12 november
(förmiddag) 2015. Förvaltningen återkommer med program för
utbildningen.
Beslut
Gymnasienämnden beslutar
- Utbildning genomförs för gymnasienämnden den 11-12 november 2015.
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§ 124 Aktuell information
Ärendebeskrivning
Ordförande och förvaltningschef informerar om aktuella frågor.
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Gymnasienämnden
- Informationen tas till protokollet.
Nämndens behandling
Ordföranden
a)
Gymnasiemässa
Gymnasiemässa genomförs i Conventum den 14 oktober 2015, kl 09.0019.00.
b)
Invigning
Karolinska skolans lokaler invigs den 28 januari 2016. Förvaltningen
återkommer till gymnasienämnden med inbjudan till invigning av
lokalerna.
Förvaltningschefen
a)
Delår
Förvaltningen har arbetat intensivt med delår 2.
b)
Förvaltningssammanslagning
Förvaltningschefen informerar om att arbete pågår med sammanslagning
av Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen och
Gymnasieförvaltningen. Organisationsförslag beräknas vara klart i
december 2015.
Beslut
Gymnasienämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag.
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§ 125 Inkomna skrivelser
Ärendenummer: Gy 321/2015
Ärendebeskrivning
1. Miljökontoret, Kontrollrapport Virginska skolan skolmåltid,
Fabriksgatan 46, Örebro. Gy 315/2015
2. Protokollsutdrag KS 150825, § 157, Arbetsmiljöpolicy för Örebro
kommun. Gy 320/2015.
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Gymnasienämnden
- Inkomna skrivelser läggs till handlingarna.
Beslut
Gymnasienämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag.

§ 126 Anmälan av delegationsbeslut
Ärendenummer: Gy 322/2015
Ärendebeskrivning
Gymnasieförvaltningen och förvaltningskontoret anmäler beslut som under
tiden 4 september 2015 - 15 september 2015 fattats med stöd av delegation
från gymnasienämnden.
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Gymnasienämnden
- Anmälan läggs till handlingarna.
Nämndens behandling
2.2
Beslut om anställning av personal (ej chefsbefattning)
Löpnummer KA 3-23/15.
Karolinska gymnasiet
4.7.3
Beslut om att elev ska få byta studieväg.
Löpnummer SA 9-10/15
Karolinska gymnasiet
4.7.8
Skyndsam utredning av omständigheter kring av elev uppgivna
kränkningar och i förekommande fall vidtagande av de åtgärder som
skäligen kan krävas för att förhindra kränkande behandling i framtiden.
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Beslut
Gymnasienämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag.

15

