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§ 92 Ärendenr   

Val av justerare 

Beslut 
Agneta Lindberg (S) väljs till justerare. 
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§ 93 Ärendenr   

Fastställande av dagordning 

Beslut 
Dagordningen fastställs. 
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§ 94 Ärendenr   

Meddelanden 

Beslut 
Redovisningen av meddelanden godkänns. 

Ärendebeskrivning 
Redogörelse för bland annat beslut fattade enligt delegationsordning. 

Delegationsbeslut 

Beslut om utbildningens upphörande, ärendenr: 2021/2140 

Beslut om placering av grundskoleelev vid viss skolenhet, ärendenr: 2021/2264, 2021/2265, 
2021/2266, 2021/2267, 2021/2268, 2021/2269, 2021/2271, 2021/2272, 2021/2273, 
2021/2274, 2021/2275, 2021/2276, 2021/2277, 2021/2278. 

Anställning av icke legitimerad förskollärare, ärendenr: 2021/2270.  

Övriga meddelanden 

Anmälan till huvudman om kränkande behandling, ärendenr: 2021/2122, 2021/2123, 
2021/2141, 2021/2164, 2021/2165, 2021/2177, 2021/2199, 2021/2201, 2021/2202, 
2021/2203, 2021/2204, 2021/2205, 2021/2216, 2021/2217, 2021/2218, 2021/2219, 
2021/2220, 2021/2221, 2021/2222, 2021/2225, 2021/2226, 2021/2227, 2021/2228, 
2021/2229, 2021/2230, 2021/2233, 2021/2234, 2021/2235, 2021/2248, 2021/2287. 
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§ 95 Ärendenr   

Rapport från kontaktpolitiker 
Inga rapporter sedan föregående nämndsammanträde. 
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§ 96 Ärendenr   

Information från förvaltningen 
Ann Ljungström verksamhetschef 7–9 informerar om situationen på Withalaskolan. 

Det vi har kunnat se är att det är konflikter som uppstår utanför skolan, men som kommer in 
på skolan och fritidsgården eftersom det är där ungdomarna träffas. Detta har lett till att 
Withalaskolan blivit en arena för flera bråk och hotfulla situationer, framför allt mellan en 
mindre grupp elever, men också riktat mot personal. Även om det främst handlar om en 
mindre grupp är det något som påverkar hela skolan  

Händelsen måndagen den 15, då en elev arresterades av polisen misstänkt för våldtäkt har 
gjort att situationen på skolan eskalerat ytterligare. Även om den händelsen inte har någon 
koppling till dom tidigare händelserna.  

Flera förvaltningar i kommunen är inkopplade, förutom barn- och utbildningsförvaltningen rör 
det sig om socialförvaltningen och kultur- och fritidsförvaltningen. Men även polisen och 
räddningstjänsten deltar i arbetet för att lösa situationen på skolan.  

När elever skapar oro på en skola erbjuder skollagen en del verktyg. Beroende på situation 
kan det handla om tillrättavisningar, samtal, möten tillsammans med vårdnadshavare, 
utvisning från klassrummet, kvarsittning för att ta igen missad undervisning, omplacering eller 
avstängning från skolan. Alla brott eller misstankar om brott polisanmäls. Skolan har bland 
annat vidtagit följande åtgärder: 

• Övervakningskameror ska sättas upp på skolan så snart det är möjligt. 

• Räddningstjänsten har uniformerad personal på plats i skolan som rör sig bland 
eleverna. 

• Polisen har funnits på plats i skolan under tisdagen (16/11) för att prata, svara på 
frågor och skapa trygghet. 

• Extra personal från elevhälsan är på plats i skolan. 

• Socialförvaltningens fältassistenter är på plats i skolan och kan ta enskilda samtal vid 
behov. 

• Skolan för samtal med berörda elever och deras vårdnadshavare. 

• Undervisningslokaler finns tillgängliga på annan plats för elever som behöver 
omplaceras. 

• Socialtjänsten erbjuder samtal med information, stöd och råd för vårdnadshavare och 
barn. 

• Elever har möjlighet till enskilt stöd hos kurator, kuratorn kan även hänvisa vidare till 
ungdomsmottagningen. 

• Räddningstjänsten ska hålla en utbildning om hot och våld för skolans personal. 
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• Rektor och vaktmästare har rätt att öppna elevskåp vid misstanke om att eleven 
förvarar olagliga föremål. 

• Skolan förtydligar sina rutiner för hantering av hot, våld och kränkande behandling. 

• Skolan har anställt tre elevassistenter för att stödja elever på individnivå. 

• Personal som känner oro erbjuds samtal hos företagshälsovården. 

• Skolan har infört avstämningar med de fackliga skyddsombuden. Avstämningarna ska 
ske en gång i veckan. 

Pågående byggnationer och renoveringar  

Slutbesiktning av Mogärdeskolan var planerad till 19 oktober. Då entreprenören inte var 
klar har slutbesiktningen flyttats till den 9 december.  

De sista etapperna av renoveringen av Withalaskolan har inletts. Slutbesiktning är 
planerad till den 29–30 november.  

Landsbro 7–9 löper på enligt plan. Nybyggnationen kommer vara klar i februari 2022. 
Färdigställandet av hela skolan är planerat vara klart till höstterminen 2023.  

Slutbesiktning av Himlabackarnas förskola är  gjord och verksamheten har tagit lokalerna i 
bruk.  

Projektering av Korsberga skolans renovering är i slutskedet. Planerad byggstart är tidig 
vår 2022. Renoveringen ska vara färdigt till årsskiftet 2023/2024.  

Upphandlingen av Myresjös skolas renovering kommer genomföras under december 2021 
och januari 2022.  

Tomaslundsskolan - Upphandling av underentreprenörer i slutskedet. Parallellt pågår 
arbete med arkitekt och verksamhet kring utformningen.  

Tillbyggnaden av klassrum på Njudungsgymnasiet projekteras till våren och utgör etapp 
ett av om- och tillbyggnaden på Njudungsgymnasiet.  

Upphandlingen av tillbyggnad av grupprum och toaletter på Myresjö skolan är planerad till 
december 2021 och januari 2022.  

På Holsby skola har renoveringen av köket, påbörjats. Tillfälliga matsalar på Österliden och 
Folkhögskolan under renoveringstiden.  

På Norrgårdsskolan kommer ny ventilation att installeras under våren och sommaren 
2022. 
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§ 97 Ärendenr BU 2021/2210 

Kameraövervakning på Withalaskolan 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden tillstyrker installation och drift av kameraövervakning på 
Withalaskolan som en del för att säkerställa elevernas rätt till trygghet och studiero. 

Ärendebeskrivning 
Efter en tid av ökad oro på Withalaskolan har kameraövervakning undersökts som ett 
komplement i trygghetsarbetet. Frågan om kameraövervakning av Withalaskolan uppkom 
under hösten efter att utrymningslarmet olovligen aktiverats ett antal gånger. Det har även 
förekommit bråk mellan elever vilket i några fall har renderat i polisiära insatser på skolan.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, Kameraövervakning på Withalaskolan 

Utredning kameraövervakning av Withalaskolan 

Informationsklassning kamerabevakning Withalaskolan 

Personuppgiftsbiträdesavtal - Securitas. 

Arbetsutskottets förslag till barn- och utbildningsnämnden 
Barn- och utbildningsnämnden tillstyrker installation och drift av kameraövervakning på 
Withalaskolan som en del för att säkerställa elevernas rätt till trygghet och studiero. 

Beslutet skickas till 
Verksamhetschef 7–9 

Enhetschef Withalaskolan 

Rektor Withalaskolan 
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§ 98 Ärendenr BU 2021/2132 

Godkännande av ledningsgrupp samt kursplan för 
Yrkeshögskoleutbildningarna på Vetlanda Lärcentrum 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden utser Vetlanda Lärcentrum som ansvarig att bedriva 
Yrkeshögskoleutbildning samt godkänner ledningsgrupp och kursplan som är kopplad till 
Yrkeshögskoleutbildningen för Trähusprojektörer samt Underhållstekniker enligt bilagor.  

Ärendebeskrivning 
I förordning (2009:130) om yrkeshögskola 4 kap. 5 § står det att om en kommun eller en 
region är ansvarig utbildningsanordnare, ska den nämnd som fullmäktige utser ge en 
ledningsgrupp i uppdrag att under nämnden sköta de uppgifter som anges i 2 §, se nedan.  

2 §   Ledningsgruppen för utbildningen ska 
   1. se till att utbildningen genomförs enligt lagen (2009:128) om yrkeshögskolan, denna och 
andra förordningar och föreskrifter som har meddelats av Myndigheten för yrkeshögskolan 
samt i enlighet med beslut av myndigheten, 
   2. anta sökande till utbildningen, 
   3. pröva frågor om tillgodoräknande enligt 2 kap. 12 §, 
   4. utfärda examens- och utbildningsbevis, och 
   5. svara för att ett systematiskt kvalitetsarbete bedrivs. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, Godkännande av ledningsgrupp samt kursplan för Yrkeshögskoleutbildningar 
på Vetlanda Lärcentrum 

Bilaga 1 Ledningsgruppens sammansättning för Trähusprojektör  

Bilaga 2 Kursplanen för utbildningen Trähusprojektör  

Bilaga 3 Ledningsgruppens sammansättning för Underhållstekniker 

Bilaga 4 Kursplanen för utbildningen Underhållstekniker  

Arbetsutskottets förslag till barn- och utbildningsnämnden 
Barn- och utbildningsnämnden utser Vetlanda Lärcentrum som ansvarig att bedriva 
Yrkeshögskoleutbildning samt godkänner ledningsgrupp och kursplan som är kopplad till 
Yrkeshögskoleutbildningen för Trähusprojektörer samt Underhållstekniker enligt bilagor.  
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Beslutet skickas till 
Verksamhetschef för Vetlanda Lärcentrum 
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§ 99 Ärendenr BU 2021/2067 

Förslag på enhetsnamn för förskolan på Himlabackarna 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att begära hos kommunstyrelsens arbetsutskott att 
den nya förskolan på Värnevägen 2 i Vetlanda ska namnges enligt nedan: 

• Himlabackarnas förskola. 

Ärendebeskrivning 
Förskolan vid Himlabackarna startar i januari 2022 och är dimensionerad för att ta emot 100 
barn fördelade på sex avdelningar. Förskolan ersätter Esplanadens och Bäckagårdens 
förskolor. I detaljplaner används Himlabackarna som geografisk benämning, vilket innebär att 
förskolans namn anknyter till området. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, Enhetsnamn på ny förskola i Vetlanda centralort 

Arbetsutskottets förslag till barn- och utbildningsnämnden 
Barn- och utbildningsnämnden föreslås besluta att begära hos kommunstyrelsens 
arbetsutskott att den nya förskolan på Värnevägen 2 i Vetlanda ska namnges enligt nedan: 

• Himlabackarnas förskola. 

 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Verksamhetschef förskola 
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§ 100 Ärendenr BU 2021/2176 

Prognos per oktober 2021 

Beslut 
Prognos per oktober 2021 godkänns. 

Ärendebeskrivning 
Prognosen per oktober för Barn- och utbildningsnämnden visar 3 831 tkr i positiv avvikelse 
mot budget. Detta är 1 395 tkr bättre jämfört med föregående prognos. 

Beslutsunderlag 
Prognos per oktober 

Arbetsutskottets förslag till barn- och utbildningsnämnden 
Prognos per oktober 2021 godkänns. 
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§ 101 Ärendenr BU 2021/2178 

Budgetförslag 2022 Barn- och utbildningsnämnd 

Beslut 
Budgeten för barn- och utbildningsnämnden 2022 godkänns. 

Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige har i juni beslutat om barn- och utbildningsnämndens budgetram för 
2022 med 614 521 tkr. Förslag till detaljbudget 2022 för barn- och utbildningsnämnden är 
framtagen. Budgeten fördelas på förvaltningsövergripande budget, central 
ledningsorganisation samt utfördelad budget direkt till verksamheterna. Skolchef Henrik 
Wågesson och ekonom Eva Svensson går igenom kostnader och differenser för de olika 
verksamheterna. 

Beslutsunderlag 
Budgetförslag för barn- och utbildningsnämnden 2022. 

Arbetsutskottets förslag till barn- och utbildningsnämnden 
Att budgeten för barn- och utbildningsnämnden 2022 godkänns. 

Beslutet skickas till 
Skolchef  

Ekonom 
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§ 102 Ärendenr BU 2021/2242 

Bidragsbelopp till fristående huvudman, Lättebo förskola 

Beslut 
Att följande bidragsbelopp beslutas till huvudmannen för Lättebo förskola. 

Lättebo förskola, bidrag 1-3 år, Bo-avgift till kommun 171 470 
Lättebo förskola, bidrag 3-5 år, Bo-avgift till kommun 108 989 

 

Ärendebeskrivning 
Barn- och utbildningsnämnden ska varje år fastställa bidrag till fristående verksamheter. 
Förvaltningen har föreslagit vilka belopp som ska gälla för 2022 för respektive huvudman. 

Beslutsunderlag 
Bidragsbelopp 2021 för enskilda förskolor, pedagogisk omsorg och fritidshem. 

Arbetsutskottets förslag till barn- och utbildningsnämnden 
Att följande bidragsbelopp beslutas till huvudmannen för Lättebo förskola. 

Lättebo förskola, bidrag 1-3 år, Bo-avgift till kommun 171 470 
Lättebo förskola, bidrag 3-5 år, Bo-avgift till kommun 108 989 

 

Beslutet skickas till 
Huvudmannen för Lättebo förskola 
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§ 103 Ärendenr BU 2021/2243 

Bidragsbelopp till fristående huvudman, Solstrålens förskola 

Beslut 
Att följande bidragsbelopp beslutas till huvudmannen för Solstrålens förskola 

Solstrålens förskola, bidrag 1-3 år, Bo-avgift till kommun 171 470 

Solstrålens förskola, bidrag 3-5 år, Bo-avgift till kommun 108 989 

Ärendebeskrivning 
Barn- och utbildningsnämnden ska varje år fastställa bidrag till fristående verksamheter. 
Förvaltningen har föreslagit vilket belopp som ska gälla för 2022 för respektive huvudman. 

Beslutsunderlag 
Bidragsbelopp 2022 för enskilda förskolor, pedagogisk omsorg och fritidshem. 

Arbetsutskottets förslag till barn- och utbildningsnämnden 
Att följande bidragsbelopp beslutas till huvudmannen för Solstrålens förskola 

Solstrålens förskola, bidrag 1-3 år, Bo-avgift till kommun 171 470 

Solstrålens förskola, bidrag 3-5 år, Bo-avgift till kommun 108 989 

Beslutet skickas till 
Huvudmannen för Solstrålens förskola 
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§ 104 Ärendenr BU 2021/2244 

Bidragsbelopp till fristående huvudman, Lyckans förskola 

Beslut 
Att följande bidragsbelopp beslutas till huvudmannen för Lyckans förskola. 

Lyckans förskola, bidrag 1-3 år, Bo-avgift till enskild   162 060 

Lyckans förskola, bidrag 3-5 år, Bo-avgift till enskild     99 579 

Lyckans förskola, fritidshem exkl hyresdel, Bo-avgift till enskild      30 091 

Ärendebeskrivning 
Barn- och utbildningsnämnden ska varje år fastställa bidrag till fristående verksamheter. 
Förvaltningen har föreslagit vilka belopp som ska gälla för 2022 för respektive huvudman. 

Beslutsunderlag 
Bidragsbelopp 2022 för enskilda förskolor, pedagogisk omsorg och fritidshem. 

Arbetsutskottets förslag till barn- och utbildningsnämnden 
Att följande bidragsbelopp beslutas till huvudmannen för Lyckans förskola. 

Lyckans förskola, bidrag 1-3 år, Bo-avgift till enskild   162 060 

Lyckans förskola, bidrag 3-5 år, Bo-avgift till enskild     99 579 

Lyckans förskola, fritidshem exkl hyresdel, Bo-avgift till enskild      30 091 

Beslutet skickas till 
Huvudmannen för Lyckans förskola 
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§ 105 Ärendenr BU 2021/2245 

Bidragsbelopp till fristående huvudman, Sjöhästens 
pedagogiska omsorg 

Beslut 
Att följande bidragsbelopp beslutas till huvudmannen för Sjöhästens pedagogiska omsorg. 

Sjöhästen pedagogisk omsorg 1-3 år, Bo-avgift till kommun  133 684 

Sjöhästen pedagogisk omsorg 3-5 år, Bo-avgift till kommun    86 994 

Ärendebeskrivning 
Barn- och utbildningsnämnden ska varje år fastställa bidrag till fristående verksamheter. 
Förvaltningen har föreslagit vilka belopp som ska gälla för 2022 för respektive huvudman. 

Beslutsunderlag 
Bidragsbelopp 2022 för enskilda förskolor, pedagogisk omsorg och fritidshem. 

Arbetsutskottets förslag till barn- och utbildningsnämnden 
Att följande bidragsbelopp beslutas till huvudmannen för Sjöhästens pedagogiska omsorg. 

Sjöhästen pedagogisk omsorg 1-3 år, Bo-avgift till kommun  133 684 

Sjöhästen pedagogisk omsorg 3-5 år, Bo-avgift till kommun    86 994 

Beslutet skickas till 
Huvudmannen för Sjöhästens pedagogiska omsorg 
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§ 106 Ärendenr BU 2021/2246 

Bidragsbelopp till fristående huvudman, Stenhagens 
pedagogiska omsorg 

Beslut 
Att följande bidragsbelopp beslutas till huvudmannen för Stenhagens pedagogiska omsorg. 

Stenhagen pedagogisk omsorg 1-3 år, Bo-avgift till kommun  133 684 

Stenhagen pedagogisk omsorg 3-5 år, Bo-avgift till kommun    86 994 

Stenhagen pedagogisk omsorg fritidshem, Bo-avgift till kommun   40 581 

Ärendebeskrivning 
Barn- och utbildningsnämnden ska varje år fastställa bidrag till fristående verksamheter. 
Förvaltningen har föreslagit vilket belopp som ska gälla för 2022 för respektive huvudman. 

Beslutsunderlag 
Bidragsbelopp 2022 för enskilda förskolor, pedagogisk omsorg och fritidshem. 

Arbetsutskottets förslag till barn- och utbildningsnämnden 
Att följande bidragsbelopp beslutas till huvudmannen för Stenhagens pedagogiska omsorg. 

Stenhagen pedagogisk omsorg 1-3 år, Bo-avgift till kommun  133 684 

Stenhagen pedagogisk omsorg 3-5 år, Bo-avgift till kommun    86 994 

Stenhagen pedagogisk omsorg fritidshem, Bo-avgift till kommun   40 581 

Beslutet skickas till 
Huvudmannen för Stenhagens pedagogiska omsorg 
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Barn- och utbildningsnämnden
Sammanträdesdatum
2021-12-07

§ 107 Ärendenr BU 2021/2247 

Bidragsbelopp till fristående huvudman, Tånghults pedagogiska 
omsorg 

Beslut 
Att följande bidragsbelopp beslutas till huvudmannen för Tånghults pedagogiska omsorg. 

Tånghults pedagogisk omsorg 1-3 år, Bo-avgift till enskild  124 456 

Tånghults pedagogisk omsorg 3-5 år, Bo-avgift till enskild    77 767 

Tånghults pedagogisk omsorg fritidshem, Bo-avgift till enskild    33 877 

Ärendebeskrivning 
Barn- och utbildningsnämnden ska varje år fastställa bidrag till fristående verksamheter. 
Förvaltningen har föreslagit vilka belopp som ska gälla för 2022 för respektive huvudman. 

Beslutsunderlag 
Bidragsbelopp 2022 för enskilda förskolor, pedagogisk omsorg och fritidshem. 

Arbetsutskottets förslag till barn- och utbildningsnämnden 
Att följande bidragsbelopp beslutas till huvudmannen för Tånghults pedagogiska omsorg. 

Tånghults pedagogisk omsorg 1-3 år, Bo-avgift till enskild  124 456 

Tånghults pedagogisk omsorg 3-5 år, Bo-avgift till enskild    77 767 

Tånghults pedagogisk omsorg fritidshem, Bo-avgift till enskild    33 877 

Beslutet skickas till 
Huvudmannen för Tånghults pedagogiska omsorg 
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§ 108 Ärendenr BU 2021/2249 

Bidragsbelopp till fristående huvudman, Vetlanda friskola 

Beslut 
Att följande bidragsbelopp beslutas till huvudmannen för Vetlanda friskola. 

Undervisning grundskola år 1 – 3       94 321  

Undervisning grundskola år 4 - 6       99 240  

Undervisning grundskola år 7 - 9       101 475 

Förskoleklass           72 552 

Fritidshem           41 385 

Ärendebeskrivning 
Barn- och utbildningsnämnden ska varje år fastställa bidrag till fristående verksamheter. 
Förvaltningen har föreslagit vilka belopp som ska gälla för 2022 för respektive huvudman. 

Beslutsunderlag 
Bidragsbelopp 2022, grundskola, förskoleklass och fritidshem- 

Arbetsutskottets förslag till barn- och utbildningsnämnden 
Att följande bidragsbelopp beslutas till huvudmannen för Vetlanda friskola. 

Undervisning grundskola år 1 – 3       94 321  

Undervisning grundskola år 4 - 6       99 240  

Undervisning grundskola år 7 - 9       101 475 

Förskoleklass           72 552 

Fritidshem           41 385 

Beslutet skickas till 
Huvudmannen för Vetlanda friskola 
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§ 109 Ärendenr BU 2021/2173 

Ansökan om att fullgöra skolplikten på annat sätt. 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden godkänner att Ivar Colliander-Nelson får fullgöra skolplikten på 
annat sätt, genom skolgång på Lilla Svenska skolan i Koh Lanta, Tahiland under perioden 2022-
01-09 till 2022-02-25. 

Ärendebeskrivning 
Kommunen har ansvar för att se till att skolpliktiga barn som inte går i dess grundskola på 
något annat sätt få föreskriven utbildning.  

Vårdnadshavarna för Ivar Colliander-Nelson har ansökt om att Ivar ska få fullgöra sin skolplikt 
genom skolgång på Lilla Svenska skolan i Koha Lanta, Tahiland.  

Ansvarig rektor har varit i kontakt med skolan i Thailand och bedömt att undervisningen är ett 
fullgott alternativ till den undervisningen som Ivar skulle ha fått på Nye skola under samma 
period. Nye skola kommer att ha kontinuerlig kontakt med skolan i Tahiland för att följa Ivars 
skolgång och underlätta återkomsten till Nye skola efter vistelsen i Tahiland. 

Beslutsunderlag 
Ansökan om att fullgöra skolplikten på annat sätt. 

Rektors utlåtande. 

Arbetsutskottets förslag till barn- och utbildningsnämnden 
Att barn- och utbildningsnämnden godkänner att Ivar Colliander-Nelson får fullgöra 
skolplikten på annat sätt, genom skolgång på Lilla Svenska skolan i Koh Lanta, Tahiland under 
perioden 2022-01-09 till 2022-02-25. 

Beslutet skickas till 
Vårdnadshavarna för Ivar Colliander-Nelson 

Rektor Nye skola 

Skolsekreterare  
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§ 110 Ärendenr BU 2021/1784 

Ansökan om utlandsstudier på gymnasial nivå 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beviljar ansökan om utlandsstudier vid svenska skolan i London 
för Clara Sonja Le Hir för läsåret 2022/2023 samt att skolpeng motsvarande den för 
samhällsvetenskapsprogrammet på Njudungsgymnasiet utbetalas till Svenska skolan i London. 

Beslutet gäller förutsatt att Clara Sonja Le Hir blir antagen vid Svenska skolan i London för 
läsåret 2022/2023. Om hon inte blir antagen förfaller nämndens beviljande.  

Ärendebeskrivning 
Vårdnadshavarna för Clara Sonja Le Hir har inkommit med en ansökan om utlandsstudier för 
Clara Sonja Le Hir vid Svenska skolan i London, samt att skolpengen ska få flyttas med. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, Ansökan om utlandsstudier samt medflytt av skolpeng 

Ansökan om utlandsstudier på Svenska skolan i London 

Arbetsutskottets förslag till barn- och utbildningsnämnden 
Att barn- och utbildningsnämnden beviljar ansökan om utlandsstudier vid svenska skolan i 
London för Clara Sonja Le Hir för läsåret 2022/2023 samt att skolpeng motsvarande den för 
samhällsvetenskapsprogrammet på Njudungsgymnasiet utbetalas till Svenska skolan i London. 

Beslutet gäller förutsatt att Clara Sonja Le Hir blir antagen vid Svenska skolan i London för 
läsåret 2022/2023. Om hon inte blir antagen förfaller nämndens beviljande.  

Beslutet skickas till 
Vårdnadshavarna för Clara Sonja Le Hir 
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