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Redovisning av uppdrag lämnade till förvaltning, gymnasiechef eller administration av gymnasienämnden 2017
Gymnasienämnd 2017-02-02. 1
Gymnasienämnden beslutar
1:1 Att rapporten om El- och energiprogrammet överlämnas till LKF´s revisorer för att
få deras utlåtande
1:2 Att ge förvaltningen i uppdrag att arbeta fram ett förslag till samverkansmodell med
kommunerna och regionen avseende psykisk ohälsa bland unga
1:3 Att förvaltningen söker extern finansiering till samverkansprojekt enligt ovan
1:4 Att den övergripande utvecklingsplanen färdigställs enligt förslaget och kommer upp
till beslut vid gymnasienämndens sammanträde den 5 april 2017
1:5 Att förvaltningen undersöker möjligheterna att bedriva verksamheten på annan ort
inom regionen (avser skidgymnasium alpint)
1:6 Att ge förvaltningen i uppdrag att kontakta Skolverkets ämnesexpert för att reda ut
detta (avser kursen Idrott och hälsa)

Verkställt
Ja

Kommentar

Nej

Vissa kontakter har tagits

Nej
Ja

Fastställdes 2017-04-05 under § 36

Ja
Ja

Två olika möjligheter finns att tillgå förutom
den befintliga på Dundret
Maria Mattsson kommer till nämndens
sammanträde 2017-12-13, ändrat till juni 2018

Gymnasienämnd 2017-04-05. 2
Gymnasienämnden beslutar
2:1 Att förvaltningen får i uppdrag att kontakta förvaltningscheferna i
medlemskommunerna för att lyfta frågan om fortbildning i Svenska som andraspråk
2:2 Att gymnasienämnden uppdrar till förvaltningen att utreda och föreslå riktlinjer för
hur nämndsmöten och arbetsutskottsmöten ska genomföras med hjälp av distansteknik
2:3 Att uppdraget även innefattar att undersöka hur lagtexten ska tolkas och förstås

Verkställt

Ja

Kommentar

Riktlinjer fastställdes vid nämndens
sammanträde 2017-09-13 under § 74

Ja

Gymnasienämnd 2017-06-14. 3
Gymnasienämnden beslutar
3:1 Att uppdra till förvaltningen att i framtida rapporter lägga till behörighetsgrad för
lärarpersonalen per skola
3:2 Att uppdra till förvaltningen att arbeta med ett förbättringsarbete utifrån innehållet i
utredarens PM
3:3 Att förvaltningen får i uppdrag att arbeta för att få budgeten i balans
3:4 Att ge förvaltningen i uppdrag att undersöka vilka modeller som finns i
Uppdrag 2017

Verkställt

Ja

Pågående

Ja
Ja

Pågående
Pågående
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medlemskommunerna och ge förslag till hur fortbildning inom tjänsten för lärare som
behöver behörighetsgivande utbildning kan se ut
3:5 Att gymnasienämnden bjuder in Skolverkets expert inom idrott och hälsa till
nämndens möte i Jokkmokk den 13 september 2017

Ja

3:6 Att en träff för idrottslärarna inom Lapplands Gymnasium ordnas med experten i
samband med besöket
3:7 Att svarsfrekvensen (avseende elevenkäten) arbetas upp generellt på en nivå om
minst 80 %
3:8 Att enkäten återkopplas och analyseras på enhetsnivå under vårterminen det år som
den genomförs
3:9 Att uppdra till förvaltningen att vid sammanträdet 2017-09-13 redovisa uppdragen
enligt § 41 från 2017-04-05
3:10 Att ett förslag till remissvar (avseende skolkommissionens slutbetänkande)
kommuniceras med ledamöterna före remisstidens utgång
3:11 Att uppdra till förvaltningen att planera för ett genomförande av anonyma prov vid
varje skola

Ja

Experten hade förhinder vid det föreslagna
datumet men kommer till nämndens möte
2017-12-13
Planeras samma dag

Ja

Läggs in i årshjulet

Ja

Redovisades under § 74

Ja

Texten kommunicerades via e-post

Ja

3:12 Att uppdra till förvaltningen att planera för utbildningsdagen (politikerutbildning)

Ja

Avtal om provabonnemang tecknat med
DigiExam, kontaktpersoner utsedda per skola,
workshops för lärarna är genomförda
Kommer att genomföras i samband med
nämndens sammanträde i Kiruna 2017-11-08

Gymnasienämnd 2017-09-13. 4
Gymnasienämnden beslutar
4:1 Att återremittera uppföljningen av internkontrollplanen till sammanträdet den 8
november 2017och att handlingarna skickas ut till ledamöterna före sammanträdet
4:2 Att förvaltningen skickar ut en ekonomisk rapport för månad 1-9 i oktober och att
den behandlas vid gymnasienämndens sammanträde den 8 november 2017

Verkställt
Kommentar
Ja
Materialet fanns med vid utskicket inför
nämnden och beslut fattades under § 89 vid
mötet 2017-11-08
Ja
Materialet fanns med vid utskicket inför
nämnden och beslut fattades under § 91 vid
mötet 2017-11-08

Gymnasienämnd 2017-11-08. 5
Gymnasienämnden beslutar

Verkställt
Uppdrag 2017

Kommentar
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5:1 Att ytterligare statistik presenteras över vilka utbildningar de ungdomar går på som
sökt skolor utanför LKF-området
5:2 Att ge förvaltningen i uppdrag att ge förslag på lösning för det innevarande året
(avseende träningsmöjligheter på Dundret)

Ja

Skickas ut till ledamöterna

Ja

Avtal har tecknats och träning pågår på
Dundret

Gymnasienämnd 2017-12-13. 6
Gymnasienämnden beslutar
6:1 Att ett svar med ovanstående lydelse tillställs den som skickat in skrivelserna till
gymnasienämnden (avser två inkomna skrivelser i nov 2017)
6:2 Att sammanställningen av skyddsronderna redovisas vid gymnasienämndens
sammanträde den 7 februari 2018

Uppdrag 2017

Verkställt
Kommentar
Ja
Svar med protokollsutdrag är skickat
Ja

Sammanställningarna utskickade till ledamöter
och ersättare i gymnasienämnden

