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BARN- OCH GRUNDSKOLENÄMNDEN
Karin Fondelius

Dag och tid

Torsdagen den 16 april 2015 klockan 18.00

Plats

Täby kommunhus, plan 3, rum 301

Beslutande

Nämndens ledamöter

Övriga deltagare

Nämndens ersättare

Personalföreträdare

Utbildningschef Patrik Forshage, föredragande tjänstemän
och nämndens sekreterare Karin Fondelius
Dagordning
1. Information av rektor Anna Ronqvist, Kyrkskolan
2. Justering och dagordning
3. Yttrande över ansökan om utökning av verksamhet, Kunskapsskolan i
Sverige AB
Bilaga
4. Yttrande över ansökan om etablering i Täby kommun,
ThorénGruppen AB
Bilaga
5. Förutsättningar för godkännande av enskild huvudman att
bedriva friliggande fritidshem i Täby kommun
Bilaga
6. Årsrapport för nämndens arbetsmiljöarbete 2014
Bilaga
7. Kvalitetsredovisning förskola och pedagogisk omsorg 2014 Separat utsk
8. Kvalitetsredovisning grundskola 2014
Separat utsk
9. Budgetuppföljning per mars 2015
Separat utsk
10. Nya avgiftsnivåer för maxtaxa
Bilaga
11. Remissvar: Krav på privata aktörer i välfärden
Bilaga
12. Anmälan av inkomna skrivelser, inbjudningar med mera
Separat utsk
13. Anmälan av fattade delegationsbeslut
Separat utsk
14. Informationer
a. Svar på revisorernas granskningsrapport av intäkter
Bilaga
b. Utbildningsinsatser för fritidspersonal för årskurs 4, 5 och 6 Muntligt
c. Studie- och yrkesvägledare, arbete med handlingsplan
Muntlig
d. Skolbiblioteksstrategi
Muntlig
e. Matematikdiagnos
Muntlig
f. Inkomna klagomål
Muntligt
15. Övrigt

Var god se baksidan!
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När det gäller handlingarna som det står ”separat utskick” på så kommer de att
skickas ut både på e-post och i vanliga pappersposten. Ni kommer senast på
tisdag i nästa vecka ha kvalitetsredovisningarna och budgetuppföljningen i er
brevlåda. E-posten kommer så fort den är klar. På onsdagen kommer
anmälningslistorna som vanligt med e-posten. Vi beklagar att det blir flera
utskick av handlingarna.
Ärende nr 3 och 4 har ansökningshandlingar som jag lägger på www.taby.se –
om Täby – politik och välj nämnd och datum.
Vi äter som vanligt en bit mat före sammanträdet och det serveras från kl 17.15
ungefär i matsalen i kommunhuset i entréplanet.
Välkomna!

Camilla Ifvarsson (FP)
Ordförande

Karin Fondelius
Nämndsamordnare

