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Gymnasie- och näringslivsnämnden 

 

 

Dag och tid onsdagen den 24 april 2019 klockan 17:30 

Plats Åva gymnasium, restaurang rÅVAra 

Beslutande Ledamöter Gymnasie- och 

näringslivsnämnden 

 

Övriga deltagare Ersättare och insynsplats   

  
Observera att en rundvandring på Åva gymnasium kommer att hållas för nämnden från kl. 

17:00. Rundvandringen utgår från Åvas huvudentré.  

 

Dagordning 

      
Nr        Ärende                                                                                            
 
1 Justering och dagordning   

2 Presentation av verksamheten på Åva gymnasium   

3 Statusrapport etablering av nyanlända 2019    

4 Information om näringslivsklimatet i Täby   

5 Budgetuppföljning    

6 Rapportering av alliansuppdrag – Ung företagsamhet ska 
erbjudas alla elever 

  

7 Flytt av gymnasiesärskolans verksamhet till lokaler i 
Ängsholmsskolan 

  

8 Upphandling   

9 Svar på remiss från Skolinspektionen – Ansökan från 
Kunskapsskolan i Sverige AB om godkännande som 
huvudman för en nyetablering av en fristående gymnasieskola 

  

10 Svar på remiss från Skolinspektionen – Ansökan från Adinova 
AB om godkännande som huvudman för särskild variant inom 
naturvetenskapsprogrammet 
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11 Svar på remiss från Skolinspektionen – Ansökan från Tibble 
Fristående Gymnasium TFG AB om godkännande som 
huvudman för nationellt godkänd idrottsutbildning i 
truppgymnastik 

  

12 Svar på remiss från Skolinspektionen – Ansökan från Tibble 
Fristående Gymnasium TFG AB om godkännande som 
huvudman för nationellt godkänd idrottsutbildning i simning 

  

13 Svar på remiss från Skolinspektionen – Ansökan från Tibble 
Fristående Gymnasium TFG AB om godkännande som 
huvudman för nationellt godkänd idrottsutbildning i tennis 

  

14 Svar på remiss från Skolinspektionen – Ansökan från Tibble 
Fristående Gymnasium TFG AB om godkännande som 
huvudman för nationellt godkänd idrottsutbildning i 
mountainbike 

  

15 Informationer 
 

 Avrapportering alliansuppdrag 

 Delrapportering – Möjligheten att kombinera 

vuxenutbildning med SFI. Vuxenutbildning och SFI ska 

utformas så att de kan kombineras med praktik eller 

arbete.  

 Synpunkter och klagomål 

  

16 Anmälan inkomna skrivelser   

17 Anmälan fattade delegationsbeslut   

18 Övrigt   

 
 
Välkommen! 
 

Tobias Karlström 

Ordförande 

 

 Kajsa Staaf 

 Nämndsamordnare 
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Vid förhinder var vänlig meddela nämndsamordnaren på telefon 08-55559944 eller via e-post 

kajsa.staaf@taby.se 


