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Utbildningsstyrelsen 2014-09-25 § 67
Presentationer
Ärendebeskrivning

Lisa Ringqvist, utredare och Daniel Lind, IKT-strateg, presenterar sig för
styrelsen. Lisa har närmast arbetat som utredare åt kommunstyrelsen och
Daniel har tidigare arbetat inom den privata sektorn.
__________
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Utbildningsstyrelsen 2014-09-25 § 68
Information: Förslag till IKT-strategi för de kommunala skolorna
Utbildningsstyrelsens beslut

Informationen noteras till protokollet.
Beslutsnivå

Kommunstyrelsen
Ärendebeskrivning

Kommunstyrelsen kommer att på sitt sammanträde den 8 oktober behandla
förslag till IKT-strategi för de kommunala skolorna. IKT-strategin föreslås
att träda ikraft i samband med beslut. Utbildningsstyrelsen informeras om
förslaget.
För de flesta av dagens elever är digital teknik en naturlig del av livet och
livsstilen. Digitaliseringen genomsyrar hela samhället och ungas digitala
kompetens har stor betydelse både för framtida arbetsliv och för det
livslånga lärandet samt för deras möjligheter att utvecklas till engagerade
medborgare. Det är skolans uppgift att skapa förutsättningar för eleverna att
använda digitala verktyg för lärande, att ge dem möjlighet att delta i
samhällsutvecklingen på lika villkor och att förbereda dem för fortsatta
studier och yrkesliv. Mot denna bakgrund finns tydliga incitament för att
IKT (informations- och kommunikationsteknik) integreras i den
pedagogiska verksamheten.
I Värmdö finns stora skillnader mellan grundskolorna både vad gäller IKTpedagogisk tillämpning och datortäthet bland eleverna. Fyra skolor har
sedan några år tillbaka satsat på ”1:1” från och med årskurs fyra, det vill
säga att varje elev får tillgång till en egen dator eller lärplatta via skolan.
Datoriseringen bland övriga skolor har kommit olika långt. Skillnaden i
användningstid mellan elever vid de olika skolorna blir därmed betydande
och det finns en stor diskrepans vad gäller anpassning av användningssätt
och metodik kring IKT. Datortätheten bland lärarna är generellt god liksom
tillgången till bredband och trådlöst nätverk.
På huvudmanna- och ledningsnivå har en förbättringspotential kring
styrningen och samordningen av IKT-användningen i skolorna identifierats.
Insatser för en högre likvärdighet och kontinuerligt erfarenhetsutbyte mellan
skolorna bör genomföras i syfte att organisationens hela kunskapsmassa
kring IKT i skolan ska komma samtliga elever tillgodo. Framtagen strategi
som utarbetats i samråd med rektorer och i referensgrupper ska således
användas som ett verktyg för att förbättra likvärdigheten kring IKT-frågor i
skolorna. proVarmdo ansvarar för att utarbeta en plan för implementering.
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Handlingar i ärendet

Tjänsteskrivelse 2014-08-25
IKT-strategi för kommunala grundskolor i Värmdö kommun
Protokollsanteckningar

Värmdökoalitionen lämnar följande protokollsanteckning:
"Vi i Värmdökoalitionen är väldigt glada att vi numera har både IKT-strateg
och strategi för att utveckla arbetet med IKT. Vi har haft höga ambitioner
för hela skolområdet under mandatperioden och att vi nu får mycket på plats
inför kommande mandatperiod är lovande för att elevernas
kunskapsutveckling. Utbildningsstyrelsen uppdrag kommer att "ärvas" av en
utbildningsnämnd, varför strategins uppdrag till styrelse (sid 10) bör
revideras om kommunfullmäktige beslutar om ny politisk organisation. Vi
konstaterar även att vi redan har avsatt medel för detta viktiga
kompetensutvecklingsområde genom användningen av de så kallade AFAmedlen tidigare i år. I samband med budget för utbildningsfrågor tas för
2015 bör det specificeras vad som ska genomföras med dessa medel."
S-gruppen och Vänsterpartiet lämnar nedanstående protokollsanteckning.
”Det är glädjande att Värmdö kommun påbörjat ett mer ambitiöst arbete
med digitaliseringen i grundskolan. Strategin är en utmärkt början i detta
arbete och vi ser positivt på att handlingsplaner läggs upp som ett nästa steg.
Vi socialdemokrater ser att det finns ett stort behov av att göra ITanvändningen på skolorna likvärdig. I nästa steg i handlingsplanen är vi
därför angelägna om att bryta ner vad likvärdigheten betyder i praktiken i
form av infrastruktur, datortäthet, kompetensförsörjning av lärare,
kunskaper och kompetenser hos eleverna. Vi ser också behovet av
gemensamma utbildningssatsningar och behovet av att ingå i nätverk för det
digitala lärandet för pedagogerna.”
Sändlista

Kommunstyrelsen
__________
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Utbildningsstyrelsen 2014-09-25 § 69
Revidering av utbildningsstyrelsens delegationsordning
Utbildningsstyrelsens beslut

Föreliggande ändringar till utbildningsstyrelsens delegationsordning
godkänns.
Beslutsnivå

Utbildningsstyrelsen
Ärendebeskrivning

Utbildningsstyrelsens delegationslista är i behov av justering på ett antal
punkter för att stämma överens med gällande lagstiftning och vara bättre
lämpad för verksamheten. I den tidigare delegationsordningen fanns det två
parallella lagstiftningar för gymnasiet, en som gällde för elever som påbörjat
sin utbildning före och en för elever som påbörjat sin utbildning efter 1 juli
2011. Nu när elever som påbörjat sin utbildning före 1 juli 2011 har tagit sin
examen har den rubriken och de punkter som åsyftade tidigare lagstiftning
tagits bort genom revideringen. För att öka lättillgängligheten har en rubrik
lagts till ”Utbildning inom alla verksamheter” där gemensamma punkter för
förskola, annan pedagogisk verksamhet, förskoleklass, fritidshem,
grundskola, grundsärskola, gymnasiesärskola, gymnasieskola och
vuxenutbildning har samlats. Med anledning av ovanstående har
punktnumreringarna ändrats och rubriker tagits bort. Det är främst
gymnasiet, gymnasieskolan, vuxenutbildning och SFI där ändringar sker.
SFI ingår i förslaget i kommunal vuxenutbildning då lagstiftning inom
området har ändrats.
För att förtydliga delegationsordningen gällande ansökningar och gränsen
mellan verkställighet och delegation föreslås en ändring punkt 2.11 som
ersätter tidigare 2.11. Lagrumshänvisningar har också justerats för en rad
delegationspunkter för att stämma överens med reviderad lagstiftning samt
smärre ändringar i språk och layout har gjorts.
Handlingar i ärendet

Tjänsteskrivelse 2014-09-11
Utbildningsstyrelsens delegationsordning
Förslag till reviderad delegationsordning
Sändlista

Författningssamlingen
Samtliga chefer inom utbildningsstyrelsens verksamheter
__________
justering
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Utbildningsstyrelsen 2014-09-25 § 70
Utredning fritidshem i kommunal regi
Utbildningsstyrelsens beslut

Rapporten godkänns och de uppdrag som listas i rapporten sid 4
anses därmed genomförda och avslutade.
Beslutsnivå

Utbildningsstyrelsen
Ärendebeskrivning

I föreliggande rapport görs en övergripande analys av hur väl
huvudmannens uppdrag enligt Skolverkets allmänna råd för fritids stämmer
överens med vad huvudmannen de facto genomför. Rapporten redovisar
också hur ett antal biträdande rektorer/rektorer och fritidshemspersonal ser
på sina förutsättningar att nå en god måluppfyllelse i sina verksamheter.
Rapporten visar att det finns en diskrepans mellan styrdokument och
huvudmannens ansvar inom ramen för fritidshemsverksamheten. Det saknas
rutiner för uppföljning och utvärdering på huvudmannanivå som fastställer
fritidshemmets måluppfyllelse i relation till skollagen och läroplanen.
Däremot finns ändamålsenliga rutiner och system för utvärdering av
fritidshemsverksamheten utifrån ett barn- och föräldraperspektiv.
Huvudmannen följer inte upp hur ledningen på fritids använder resultaten
från kundundersökningen för att förbättra verksamheternas kvalitet.
Huvudmannen rekommenderas därför att inom ramen för befintligt mål- och
uppdragsuppföljningssystem samt i det systematiska kvalitetsarbetet
efterfråga och precisera kriterier och uppföljningsbara mål utifrån befintliga
styrdokument. Det är först när huvudmannen och fritidshemmens ledning
följt upp och utvärderat fritidshemmets måluppfyllelse, identifierat
utvecklingsområden samt synliggjort dessa i kvalitetsarbetet som det blir
tydligt vad som kan prioriteras och utvecklas inom ramen för kommunens
fritidshem.
I rapporten identifieras vidare att kompetensutveckling planeras och
genomförs utifrån ett enskilt verksamhetsperspektiv och att samarbete
mellan rektorer på området sker osystematiskt. För att kunna tillhandahålla
lämplig kompetensutveckling i förhållande till fritidshemmets
likvärdighetsuppdrag och i relation till identifierade behov ur ett
huvudmannaperspektiv är det nödvändigt att huvudmannen fortlöpande
kartlägger och analyserar kompetensutvecklingsbehovet i nära samarbete
med verksamheternas ledning och personal. Ett sådant kommungemensamt
kompetensutvecklingsbehov som identifierats av fokusgrupperna är
utbildning i att möta barn i behov av särskilt stöd eftersom det är en
målgrupp som fokusgrupperna bedömer som växande.
justering
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Handlingar i ärendet

Tjänsteskrivelse 2014-09-11
Utredning av fritidshemmen i kommunal regi med fokus på huvudmannens
möjlighet att skapa ökad måluppfyllelse
Yrkanden

Max Ljungberg (MP) yrkar ändring i beslutsmeningen till ”Rapporten
godkänns och de uppdrag som listas i rapporten sid 4 anses därmed
besvarade och avslutade.”
Propositionsordning

Ordförande ställer proposition om utbildningsstyrelsen antar Max
Ljungbergs (MP) yrkande och finner att styrelsen antar yrkandet.
Protokollsanteckningar

Värmdökoalitionen lämnar följande protokollsanteckning:
"Vi i Värmdökoalitionen är väldigt glada över den redovisade utredningen
av Fritidshemmen. Vi har haft höga ambitioner att förbättra detta område
inom skolan och givit uppdrag om detta vid flera tillfällen under
mandatperioden. En förbättring inom detta område kommer vara till gagn
främst för de elever som behöver mest stöd och stimulans. Utredningen
pekar på flera utvecklingsområden och de förslag som finns på sidorna 2024 gällande ökad målstyrning, förbättrad systematisk kvalitetsarbete samt
kompetensutveckling och bättre anpassade lokaler. Framförallt uppskattar vi
att proVarmdo redan avser påbörja arbetet, bland annat genom att arbeta
fram nya riktlinjer och rutiner för uppföljning och utvärdering. Dessa
förbättringar ser vi som väldigt viktiga pusselbitar för en högre kvalitet i
skolan som helhet och förbättrad utbildning för våra barn.
Eftersom vi nu går in i en ny mandatperiod med ny politisk organisation och
ökad samordning av styrningen på skolområdet, gör vi ett medskick till den
blivande utbildningsnämnden att fortsätta fokusera på att utveckla detta
viktiga område i samband med budget för 2015 antas på skolområdet."
S-gruppen och Vänsterpartiet lämnar följande protokollsanteckning:
”Förvaltningen har i sin utredning kring fritids tagit fasta på en rad
förbättringsområden i kommunens skolor. Detta arbete går vidare under
2015 enligt utredningen. Vi kan konstatera stora utmaningar när det gäller
andelen utbildad personal, låg personaltäthet, stora barngrupper, hög
sjukfrånvaro och behov av kompetensutveckling när det gäller barn i behov
av stöd. Detta i kombination med den låga ersättningen till fritids på 23 000
kr, vilket kan jämföras med 32 900 kr i riket. Vi ser att förbättringsarbetet är
en mycket viktigt angelägenhet för Värmdö skolor kommer att följas upp att
den framtida majoriteten under 2015.”
__________
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Utbildningsstyrelsen 2014-09-29 § 71
Redovisning av uppdrag kopplade till budgetuppföljning 2
Utbildningsstyrelsens beslut

Redovisningen av uppdragen godkänns.
Beslutsnivå

Utbildningsstyrelsen
Ärendebeskrivning

Uppdragen som redovisas är:
-

AFA medel (återkomma med arbetet i samband med BUP 2)
Kundundersökning 2014 (analysera och redovisa de åtgärder som är
kopplade till 2014 års kundenkäts prioriterade områden, med bäring på
utbildningsstyrelsens effektmål)
Behörighet (att i samband med BUP2 redovisa en sammanställning av
kartläggningen av behörigheten inom utbildningsområdet)
Vuxenutbildning (långsiktiga förutsättningarna och avtalsläget inför
2015 för att bedriva vuxenutbildning i kommunal regi)
Lokalkostnader (en djupanalys av underskottet för lokalkostnaderna)
Förstelärare (redovisa arbetet med förstelärare och det fortsatta arbetet)
Matchning och kompetens (i samband med budgetuppföljning 2
redovisa hur arbetet med matchning och kompetens, med behov och
övertalighet genomförs och processen kring detta)
Tilläggsbelopp (sammanställa verksamheternas ansökningar av
tilläggsbelopp samt redogöra för skillnaden i förhållande till beviljade
anslag)

-

Handlingar i ärendet

Tjänsteskrivelse 2014-09-08
Rapport pågående arbeten med anledning av beviljade medel ur AFA
Rapport prioriterade områden i 2014 års kundundersökning med bäring i
utbildningsstyrelsens effektmål
Rapport sammanställning av behörighetskartläggningen i de kommunala
grund- och gymnasieskolorna
Rapport redovisning av långsiktiga förutsättningar att bedriva
vuxenutbildning i kommunal regi inför avtalsläge 2015
Rapport djupanalys av underskottet för lokalkostnaderna
Rapport redovisning av arbetet kring förstelärare i Värmdö kommun
Rapport redovisning av processen kring matchning, kompetens, behov och
övertalighet av personal
Rapport redovisning av tilläggsbelopp
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Protokollsanteckningar

MP-, M- och FP-grupperna lämnar nedanstående protokollsanteckning.
"Vi i Värmdökoalitionen är väldigt glada och imponerade över proVarmdos
arbete med att kartlägga flera viktiga områden vilka vi i utbildningsstyrelsen
givit uppdrag om att belysa. Även om det positiva klart väger över väcker
flera av uppdragen uppmärksamhet på att det finns brister i uppföljning av
arbetet på beställarsidan. Vår del av förvaltningen, proVarmdo, är numera
på rätt väg med ett kvalificerat uppföljnings och matchningsarbete när det
gäller fokus på ökad behörighet bland lärare, där våra siffror visar på en
ökning av antalet behöriga lärare jämfört med de nyligen presenterade
siffrorna från Skolverket som är ett år gamla.
Även vår satsning att avsätta drygt 15 miljoner kronor för ökad
kvalitetsutveckling inom den kommunala skolan ger stor effekt i form av
ökad kompetens och likvärdigare resurser inom IKT.Att våra beslut leder till
åtgärder för att minska kränkande behandling och att öka elevernas
motivation och arbetsro känns mycket positivt. Likaså att vi nu lyckats
anställa 64 Förste-lärare inom den kommunala skolan, något som vi
kommer uppmärksamma mer senare under hösten.
Till våra tillkortakommanden ser vi behov av att utveckla rutiner för
utformning av utvecklingsplaner för varje enskild lärare/anställd. Avslagen
för ansökningar om tilläggsbelopp för elever med behov av särskilt stöd är
idag färre, men samtidigt ökar antalet beviljade "halva" förslag, vilket kan
skapa svårigheter för våra skolor att ge eleverna det stöd som lagen kräver,
med budget i balans.
Men mest oroliga är vi för att vår Vuxenutbildning står kontraktslös. Vi vet
inte hur och på vilket sätt de utbildningar vi genomför kommer att ersättas i
framtiden. Finansieringsnämnden för utbildning har inte sett till att nya
kontrakt upprättas, då det kommunövergripande samarbetet havererat på
grund av att Stockholm dragit sig ur avtalet. Det och den långsiktiga
ekonomiska risk vi i utbildningsstyrelsen tar genom som följd av dessa
brister, kan vi inte acceptera."
S-gruppen och Vänsterpartiet lämnar nedanstående protokollsanteckning.
”Den socialdemokratiska gruppen och vänsterpartiet tar del av
förvaltningens utredningar inför vår framtida budgetstrategi och
budgetarbete.

justering

|

8d) Redovisning av långsiktiga förutsättningarna för vuxenutbildning i
kommunal regi
När det gäller förutsättningarna för vuxenutbildningen i kommunal regi står
det bortom alla tvivel att kommunens förutsättningar har kringskurits på ett
mycket sorgligt sätt under de senaste åren. Redovisningen gör det tydligt att
Värmdö kommun omgående (under ht 2014) måste ta nya initiativ att se
över hur vuxenutbildningen bör se ut inför framtiden.
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8f) Redovisning av arbetet kring förstelärare i Värmdö kommun
Vi ser positivt på att framgångsrika lärare ges möjlighet att göra karriär i
Värmdö kommun. Vi ser dock ett behov av att utveckla kriterierna och
urvalsprocessen i arbetet med förstelärare samt utveckla ett tydligare
uppdrag för de som är förstelärartjänst. Denna fråga kommer vi att följa upp
under 2015.
8h) Redovisning av tilläggsbelopp
Vi ser med djup oro över diskrepansen mellan ansökta medel för
tilläggsbelopp och de medel som tilldelats. Under de senaste året har vi tagit
del av verksamheternas djupa oro över att skolorna inte ges tillräcklig
ekonomisk eller kompetensmässig uppbackning för elever i behov av stöd.
Vi kommer att kräva att en översyn görs där hela arbetet med stöd ses över
och förbättras under 2015.”

__________
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Utbildningsstyrelsen 2014-09-25 § 72
Produktionschefen informerar
-

Farstavikens skola har anordnat Värmdö kommuns första Edcamp
efter initiativ från rektor. Edcamp är knytkonferenser med diskussion
i valfri ämnen. Både kommunala skolor och friskolor deltog.

-

Rekryteringar: Rekrytering pågår på Fågelviks förskola och skola
samt för Värmdö gymnasium.

-

Produktionschefen svarar på fråga om skolmuseet på Farstavikens
skola/Ekedal. Skolmuseet drivs av en förening. I kommunstyrelsens
fastighetsutskott 9 september presenterades ett förslag för renovering
av Farstavikens skola/Ekedal. I förslaget renoveras inte muséet.

_________
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Utbildningsstyrelsen 2014-09-25 § 73
Ordföranden informerar
På utbildningsstyrelsens möte den 18 juni 2014 tog utbildningsstyrelsen
beslut, § 50, om att uppdra till presidiet att se över prioritering av ärenden
inför höstens möte. Presidiet har haft ett möte den 23 september och de
förändringar av uppdrag som givits kommer att delges styrelsen vid
nästkommande möte. Det innebär bland annat att de nya utredningsuppdrag
som kontorets gavs 2014-06-18, § 50, har tagits bort.

_________

justering

|

|

|
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Utbildningsstyrelsen 2014-09-25 § 74
Delgivningar september
Utbildningsstyrelsens beslut

Lägger delgivningarna till handlingarna.

justering

|

Datum

Inkommen/utg
ående från/till

Ärende

Dnr

2014-09-10

Arbetsmiljöverket

14US/0234

2014-08-22

Bygg- och
miljökontoret

2014-08-25

Bygg- och
miljökontoret

2014-09-17

Bygg- och
miljökontoret

2014-08-25

Farstavikens
skola/Ekedal

2014-08-25

Farstavikens
skola/Ekedal

2014-08-29

Farstasvikens
skola/Kvarnberget

2014-09-04

Farstasvikens
skola/Kvarnberget

2014-07-08

Nacka kommun

2014-09-09

Samhällsbyggnadsk
ontoret

Föranmälan om
inspektion på
Gustavsbergs
gymnasium G2
Kontrollrapport över
oanmäld
livsmedelsinspektion:
Kvarnbergsskolan
Kontrollrapport över
oanmäld
livsmedelsinspektion:
Kvarnbergsskolan
Inspektionsrapport
livsmedelsinspektion:
Fritidsgården Brunnen
Anmälan till
huvudmannen om
trakasserier eller
kränkande behandling
Anmälan till
huvudmannen om
trakasserier eller
kränkande behandling
Anmälan till
huvudmannen om
trakasserier eller
kränkande behandling
Anmälan till
huvudmannen om
trakasserier eller
kränkande behandling
Nacka kommun
upphör med
karriärvägledning
Samråd för del av
Brunn 1:1 m.fl.,
parkering Näsudden

|

|

utdragsbe-styrkande

14US/0045

14US/0130

14US/0273
14US/0257

14US/0257

14US/0261

14US/0266

14US/0263
14US/0267
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m.m. och rättelse av
plankarta
2014-08-25

Skolverket

2014-09-03

Skolverket

2014-09-05

Skolverket

2014-09-05

Skolverket

2014-08-08

Språkoteket

2014-08-20

justering

|

|

|

utdragsbe-styrkande

Enkät om
studieindelad timplan
för grundskolan och
utökad undervisning i
matematik
Ansökan om
statsbidrag för
höstlovsskola
Ansökan om
statsbidrag för
läxhjälp
Ansökan sommarskola
2014

14US/0258

Bidragsansökan
Språkoteket

14US/0256

Korrespondens om
Lövhamra
Naturförskola

14US/0262

14US/0109
14US/0236
14US/0109
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Utbildningsstyrelsen 2014-09-25 § 75
Delegationsbeslut september
Utbildningsstyrelsens beslut

Godkänner redovisningen av delegationsbeslut för september 2014.
Beslut,
datum

Del
nr

2014-08-25 2.2

2014-08-26 2.10

2014-08-27 1.4

2014-08-27 1.4

2014-08-27 1.13

justering

|

|

|

Delegation

Delegat

Dnr

Beslut om avrop från
ramavtal inom
verksamhetsområde och
budget: Avtal
städtjänster förskolor
Beslut om inrättande av
växelkassa upp till 2500
kr: Biblioteket
Gustavsberg, Djurö
bibliotek, Bibliotekets
bokbil, Hemmesta
bibliotek, Ingarö
bibliotek, Restaurang
Trallen, Värmdö
gymnasium, Ösbyskolan
Avge yttrande till statliga,
landstingskommunala
eller primärkommunala
myndigheter, annan
organisation eller enskild
i ärenden, som ej är av
principiell beskaffenhet
eller annan större vikt:
Yttrande till
Skolinspektionen
Avge yttrande till statliga,
landstingskommunala
eller primärkommunala
myndigheter, annan
organisation eller enskild
i ärenden, som ej är av
principiell beskaffenhet
eller annan större vikt:
Yttrande till Barn- och
elevombudet
Godkännande av
kommuninterna avtal
avseende utförande av

CH1A Pia
Andersen

14US/0265

CH1A Pia
Andersen

14US/0259

CH1A Pia
Andersen

14US/0242

CH1A Pia
Andersen

14US/0134

Ordf. Max
Ljungberg,
CH1A Pia

13US/0096
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2014-09-02 2.9

2014-09-02 2.9

2014-08-21 11.6

2014-08-22 11.6

2014-08-29 11.6

2014-09-03 11.6

2014-08-22 11.9

2014-08-27 11.2
2014-08-25- 13.6
2014-08-15

2014-08-20- 13.6
2014-09-15

justering

|

|

|

verksamhet inom
utbildningsstyrelsens
ansvarsområde: tillägg
till internt avtal gällande
vuxenutbildningskansli
Beslut om inrättande av
handkassa om upp till
5000 kr: Långviks
förskola
Beslut om inrättande av
handkassa om upp till
5000 kr: Förskolan Calle
Flygares väg
Utredning av uppgifter
om kränkande
behandling och beslut
om åtgärder:
Farstavikens skola
Utredning av uppgifter
om kränkande
behandling och beslut
om åtgärder:
Farstavikens skola
Utredning av uppgifter
om kränkande
behandling och beslut
om åtgärder:
Farstavikens skola
Utredning av uppgifter
om kränkande
behandling och beslut
om åtgärder:
Farstavikens skola
Beslut om mottagande
av elev från annan
kommun: Farstavikens
skola
Beslut om skoldagens
omfattning: Farstavikens
skola
Beslut om antagning vid
senare tidpunkt, inklusive
beslut om
färdighetsprov:
Gustavsbergs
gymnasium, 9 st.
Beslut om antagning vid
senare tidpunkt, inklusive
beslut om
färdighetsprov: Värmdö

utdragsbe-styrkande
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Andersen

CH1A Pia
Andersen

14US/0264

CH1A Pia
Andersen

14US/0264

R Birgitta
Ulvered

14US/0253

R Birgitta
Ulvered

14US/0257

R Birgitta
Ulvered

14US/0261

R Birgitta
Ulvered

14US/0266

R Birgitta
Ulvered

14US/0252

R Birgitta
Ulvered

14US/0252

R Marie
Olofsson

14US/0010

R Arne
Andersson

14US/0033
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gymnasium, 9 st.
2014-08-25- 13.6
2014-09-02

justering

|

|

|

Byte av studieväg:
Värmdö gymnasium, 7
st.

utdragsbe-styrkande

R Arne
Andersson

14US/0033

