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Rapport från Barn- och utbildningsnämnden 18 januari 
Mötet öppnades med att den nye ordföranden, Bo Carlsson, hälsade välkommen. 

Först fick vi information om hur distansundervisningen i skolorna går. För närvarande går cirka 
200 elever rent fysiskt i skolan för att dom bedöms behöva det.  

Vidare fick vi veta lite om hur specialpedagogerna arbetar med barnhälsa i förskolorna. 

Verksamhetsberättelsen för 2020 fick vi också till oss och utav sju delmål så är det ett som inte 
uppnås. Det innebär att antalet elever som har en frånvaro på mer än 25 procent inte minskar. En 
del kan så klart tillskrivas pandemin men det är oroande siffror. 

Bokslutet för BUTN 2020 är färdigt. Vid årets ingång fanns ett budgeterat underskott på 29,2 mkr 
och vid årets slut var resultatet +1 mkr. Till stor del beror detta på att antalet tjänster har minskat 
med 40 under året, tvärtemot mot vad Vänsterpartiet förespråkade. 

Ledamöterna fick också delta i en workshop där vi skulle lista vad vi ansåg vara Vänersborgs 
styrkor, möjligheter och framtida risker. Detta finns också publicerat på kommunens hemsida där 
alla kan gå in och ge sina åsikter i ämnet. 

Vi fick också veta att byggstarten av Holmängenskolan fortfarande är oviss tack vare att 
upphandlingen av bygget överklagats och Förvaltningsrätten fortfarande inte har kommit med 
någon dom. 

Mariedalskolan, Norra skolan och Hallebergs förskola ska alla genomgå olika typer av 
renoveringar och underhåll. 

En förstudie presenterades som handlade om att tillskapa förskoleplatser dels i centrum men 
framför allt i Brålanda och Frändefors. BUTN beslöt att uppdra åt Samhällsbyggnadsnämnden att 
fortsätta med planerna och om allt går som det ska blir det 94 nya förskoleplatser i Dalsland. 

Gymnasiebehörigheten för elever i högstadiet ligger för närvarade på 74 procent för dom som går i 
årskurs 9. Det betyder alltså att 26 procent för närvarande inte kan komma in på gymnasiet och det 
är definitivt inte bra. 

Avslutningsvis fick vi också veta att årets skolval nu är öppet. 
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