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Justeras Expedierats 

 

 

 

§ 25 Besök av Hagens förskole- och skolområde 

 
Ärendebeskrivning 

Robert Sjödelius anställdes i januari som rektor på Hagenskolan. Robert 

informerar om Hagenskolans satsning på pulshöjande aktiviteter för elever 

i årskurserna 4-6, som de hoppas ska ge tydliga effekter på 

kunskapsinlärningen. Både föräldrar och personal är positiva till 

satsningen. 

  

Förskolechef Ulrika Ärlig informerar om att de jobbar med ett projekt för 

att förebygga psykisk ohälsa, och hur de arbetar för att främja 

välbefinnandet hos personalen. Ulrika berättar bland annat om vilka 

faktorer som påverkar hälsan på arbetsplatsen och vilka förebyggande 

åtgärder som kommer göras 2017.  

  

Ordföranden tackar för informationen. 

 

--- 
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§ 26 Information om internationellt samarbetsprojekt med 

Tanzania 

 
Ärendebeskrivning 

Lärarna Anna Morency och Marcus Lager samt biträdande rektor Karin 

Norman berättar tillsammans med eleverna Maja Ahlqvist och Tilda 

Fischer från Hagabodaskolan om det internationella samarbetsprojektet de 

har med Tanzania. 

 

Hagabodaskolan har haft ett mångårigt utbyte med Tanzania. 2013 fick 

Hagabodaskolan besök från Tanzania och i februari reste lärare och elever 

till Tanzania, där de bland annat besökte en skola och ett gatubarnscenter. 

De berättade om deras upplevelser och visade bilder från resan.  

  

Ordföranden tackar för informationen. 

 

--- 
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Dnr BU16/85 

§ 27 Ekonomisk månadsrapport 

 
Ärendebeskrivning 

Barn- och utbildningschef Katarina Ståhlkrantz ger en ekonomisk rapport 

per den 28 februari 2017. 

 

Ordföranden tackar för informationen. 

 

--- 
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Dnr BU17/68 

§ 28 Motion om att skapa ett pedagogiskt återvinningssystem 

 
Ärendebeskrivning 

Kommunfullmäktige har beslutat att bifalla Liberalernas motion om att 

skapa ett pedagogiskt återvinningssystem. Barn- och utbildningsnämnden 

har fått i uppdrag att undersöka om det finns intresse hos det lokala 

näringslivet och hos förskolorna att delta i ett pedagogiskt 

återvinningsprojekt som bygger på ReMida-konceptet. ReMida är ett 

pedagogiskt koncept som bygger på samverkan mellan lokala företag och 

förskolor där restprodukter som annars hade kastats används som leksaker 

och för skapande verksamhet. 

 

Ordföranden tackar för informationen. 

 

--- 
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§ 30 Informationsärenden 

  

Marie Lindholm (KD) är ordförande i Skyddskommittén, och berättar att 

de har haft ett sammanträde. 

 

--- 

 

 


