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Information
Skolchefen Sture Bryggman lämnar följande information:
•

•

•

•

•
•

Förvaltningen arbetar med att ta fram en strategi för markandsföring av
de kommunala förskolorna och skolorna. Marknadsföringsföretaget
Winters har anlitats som stöd i detta arbete. I början av januari 2007
kommer informationsmaterial att distribueras till hushållen i Luleå.
Förvaltningen har svårigheter att leverera underlag till kommunens
investeringsplan i rätt tid, då skolverket ännu inte tagit beslut om de sex
ansökningar om start av fristående gymnasieskolor som handläggs för
närvarande.
Arbetet med skolorganisationen i Mjölkudden‐Notviken och
Gammelstad visar behovet av att strukturera arbetet på ett mer
långsiktigt och förankrat sätt. Administrative chefen Jan Öström har fått
i uppdrag att utarbeta en mall för hur sådana utredningar bör utformas
och genomföras. Viktigt är att göra uppdraget tydligt samt ge det en
längre tid för genomförande än vad som nu är brukligt, ca 9‐12 månader
är rimligt.
Under 2006 har en ny lag antagits Lag om förbud mot diskriminering och
annan kränkande behandling av barn och elever. Enligt denna lag kan
skolhuvudmannen dömas till skadestånd om barn/elever utsatts för
diskriminering eller annan kränkande behandling. Nyligen har en skola
dömts att betala 50 000 kronor i skadestånd. I Luleås skolor finns
handlingsplaner mot mobbning och kränkande särbehandling.
Hemundervisning får lämnas endast till elever som inte går i skolan på
grund av sjukdom.
Erika Josbrandt (kd) förordar att de avtal som skrivs med de skolor som
ingår i försöksverksamheten med intraprenader innefattar en del som
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utgör ramavtal där bland annat kommunfullmäktiges riktlinjer framgår.
Därtill tecknas tilläggsavtal för var och en av de skolor som ingår, i
vilket framgår varje skolas särskilda villkor.
Barn‐ och utbildningsnämnden beslutar lägga informationen till
handlingarna.
_____
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