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BUN/2017:79

Barn- och utbildningsnämnden

Rapporter och meddelanden till barn- och
utbildningsnämnden 2017-11-16
Förslag till beslut
Barn- och utbildningsnämnden lägger rapporter och meddelanden daterade
2017-10-27 till handlingarna.
Rapporter och meddelanden 2017-10-27
Anmälan från förskolechef/rektor till huvudman om påbörjad utredning av
kränkande behandling/trakasseri/diskriminering, enligt Skollag (2010:800) 6 kap
10 §, eller Diskrimineringslag (2008:567):
Björktorpsskolan (5)
Djurgårdsskolan (6)
Faktoriet (3)
Fristadsskolan(9)
Fröslundaskolan/Skjulstaskolan (4)
Gökstensskolan (22)
Lagersbergsskolan (13)
Hammargärderts skola (3)
Hällberga skola (5)
Hällby skola (8)
Hållsta skola (6)
Kjula skola (1)
Mesta skola (21)
Skiftingehus skola (12)
Skogstorpsskolan (18)
Skogsängsskolan (5)
Slagstaskolan (7)
Slottsskolan (10)
Stålforsskolan (13)
Tegelvikens skola (6)
Årbyskolan (8)
Ärla skola (13)

BUN/2017:1
BUN/2017:2
BUN/2017:3
BUN/2017:398
BUN/2017:4
BUN/2017:344
BUN/2017:9
BUN/2017:26
BUN/2017:6
BUN/2017:7
BUN/2017:115
BUN/2017:8
BUN/2017:11
BUN/2017:12
BUN/2017:14
BUN/2017:13
BUN/2017:15
BUN/2017:16
BUN/2017:17
BUN/2017:18
BUN/2017:19
BUN/2017:20
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Ärstaskolan (2)
Rinmangymnasiet (5)
Rekarnegymnasiet (5)
S:t Eskils gymnasium (2)

BUN/2017:21
BUN/2017:27
BUN/2017:28
BUN/2017:29

Registreringslistor från:
Kompassen
Väster
Öster
Fröslundaskolan
Hållsta skola
Hällby skola
Kjula skola
Lundbysskolan
Mesta skola
Pedagogiskt centrum
Stålforsskolan
Tegelvikens skola
Tuna skolområde
Årbyskolan
Rinmansgymnasiet
Interkulturella enheten

BUN/2017:30
BUN/2017:33
BUN/2017:35
BUN/2017:39
BUN/2017:41
BUN/2017:43
BUN/2017:44
BUN/2017:46
BUN/2017:47
BUN/2017:48
BUN/2017:54
BUN/2017:55
BUN/2017:56
BUN/2017:58
BUN/2017:61
BUN/2017:490

Sammanställningar:
1. Sammanställning - Anmälan om påbörjad utredning av kränkande
behandling tom september 2017
2. Sammanställning - Beslut statsbidrag september 2017
3. Sammanställning - Synpunktshantering september 2017
Beslut från Migrationsverket/Kommittén för inrättande av en delegation mot
segregation/Skolverket :
1. Migrationsverket beslutar 2017-09-26 att bevilja Eskilstuna kommun statlig
ersättning för asylsökande med 1 617 680 kronor för asylsökande barn m.fl. i
gymnasieskola. BUN/2017:313.
2. Kommittén för inrättande av en delegation mot segregation beslutar 2017-09-28
att bevilja Eskilstuna kommun 800 000 kronor till åtgärder för att motverka och
minska segregation. Medlen är till ett projekt som ska skapa målbilder för
gymnasieungdomar från socioekonomiskt utsatta områden i kommunen.
BUN/2017:441.
3. Skolverket beslutar 2017-10-05 att bevilja ansökan om statsbidrag med 380 102
kronor, för ”utbildning för barn som vistas i landet utan tillstånd höstterminen
2017”. BUN/2017:421
4. Skolverket beslutar 2017-10-12 att bevilja statsbidrag med 27 000 kronor för 6
lärare, gällande ”Kompetensutveckling inom Specialpedagogik för läsåret
2017/18”. BUN/2016:523
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Ärenden för kännedom:
1. Tillförordnad Utbildningsinspektör Anette Johansson på
Kommunledningskontoret har 2017-09-26 på delegation fattat beslut att bevilja
tilläggsbelopp för modersmålsundervisning med 486 kr/elev för september 2017.
KSKF/2017:53. BUN/2017:450.
2. Rektor på S:t Eskils gymnasium har, enligt Skollag (2010:800) 5 kap 17-19 §, 201709-22 beslutat om avstängning av en elev från och med 2017-09-25 till och med
2017-10-06 då det bedöms som nödvändigt med hänsyn till elevers trygghet och
studiero. BUN/2017:68.
3. Rektor på Rinmangymnasiet har, enligt Skollag (2010:800) 5 kap 11 §, 2017-10-05
beslutat om tilldelning av skriftlig varning till elev på grund av dennes beteende.
Beteendet behöver förändras av säkerhets- och arbetsmiljöskäl om eleven ska
kunna vara kvar på aktuell utbildning. BUN/2017:117.
4. Rektor på Stålforsskolan har enligt Skollag (2010:800) 5 kap 14 §, 2017-09-27
beslutat om tillfälliga avstängningar för tre elever från och med 2017-09-27 till och
med 2017-09-29 på grund av konflikt och bråk mellan ett flertal elever.
BUN/2017:69.
5. Rektor på Fristadsskolan har enligt Skollag (2010:800) 5 kap 14 §, 2017-10-11
beslutat om tillfällig avstängning av elev från och med 2017-10-10 till och med
2017-10-13 med hänsyn till trygghet och studiero.
6. Svenska ESF-rådets har 2017-10-11 beslutat att avslå Barn- och
utbildningsförvaltningen/Jobbcirkus ansökan om stöd från Europeiska
Socialfonden. Ansökan avslås då ansökans inriktning inte stämmer överens med
aktuell utlysning. BUN/2017:483.
______
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