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Naima Trogen (MOP) Mora 
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Kjell Tenn (C) Älvdalen 
Mats-Gunnar Eriksson (L) Mora, tjänstgörande ersättare 
Lennart Sacrédeus (KD) Mora, tjänstgörande ersättare 

Lena Rowa, tf gymnasiechef 
Ulla Jons, nämndsekreterare 
Johanna Persson, facklig företrädare 

Shigeru Ishida 

Mora gymnasium, 2018-11-1*1 
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Förvaringsplats för protokollet: Mora gymnasium 

Sammanträdesdatum: 2018-11-07 

Anslaget tas ner: 2Oi8-i2-0k 

Underskrift Utdragsbestyrkande 



PROTOKOLL 2(17) 
GEM GYMNASIENÄMNDEN 
S a m m a n t r ä d e s d a t u m : 2018-11-07 
Dokument nr: MK GGN 2015/00084-137 

Innehållsförteckning 
Verlcsamhetsuppföljningsprognos september 2018 3 
Inriktningar lärlingsprogrammet ht 2019 6 

Sammanträdesplan 2019 Gymnasienämnden 8 

Ansökan Sid Cross RIG Riteidrottsgymnasium 9 
Ansökan Dart RIG Riteidrottsgymnasium 11 

Informationsärenden 14 
Delegationsbeslut 16 

Delgivningar 17 

MORA • ORSA • ÄLVDALEN 

C 
Justerandes signåt|ir Utdragsbestyrkande 



PROTOKOLL 
GEM GYMNASIENÄMNDEN 
Sammanträdesdatum: 2018-11-07 
Dokument nr: Ml< GGN 2015/00084-137 

3(17) 

MORA • ORSA • ÄLVDALEN 

§39 MK GGN 2018/00074-11 

Verksamhetsuppföljningsprognos september 2018 

Beslut 
Gymnasienämnden godkänner verksamhetsuppföljningsprognos september 2018. 

Sammanfattning av ärendet 
Gymnasienämnden redovisar ett överskott på 715 tlcr, per sista september 2018. De 
stora avvikelserna mot budget är: 

• Undervisning gymnasiet avviker positivt med 478 tlcr, på grund av budgeterade 
ännu ej tillsatta tjänster samt extra ej budgeterat bidrag på IM-programmet. 
Under hösten utökas antalet tjänster och ej budgeterade kostnader för 
International Baccalaureate tillkommer. Därmed förväntas ingen större 
avvikelse vid årets slut. 

• Läromedel avviker positivt med 232 tkr, vilket beror på att höstterminens stora 
inköp ännu inte är färdiga. Vid årets slut prognostiseras ett underskott på ca 
120 tkr på grund av att ett extra intag av elever från Orsa gjorts på BA- och EE-
programmen. 

• Skolmåltider avviker negativt med 347 tkr och på helår förväntas ett underskott 
på ca 463 tkr, då det vid budgeteringstillfället inte togs hänsyn ti l l ökade 
livsmedelspriser samt antogs att kostenheten skulle göra effektiviseringar. 

• Interkommunala intäkter avviker negativt med 2617 tkr mot budget. Under 
hösten kommer fler elever från andra kommuner att studera vid Mora 
Gymnasium och därmed kommer inte underskottet att bli lika stort som under 
vårterminen. På helår förväntas en negativ avvikelse på 2940 tlcr. 

• Interkommunala kostnader avviker positivt för alla tre kommuner och 
prognosen på helår är ett underskott på 152 tkr för Mora, och överskott för Orsa 
samt Älvdalen på 1867 tlcr respektive 961 tlcr. 

• Elevhälsan avviker positivt mot budget med 424 tlcr och, prognosen på helår är 
ett överslcott på 566 tlcr. 

• Grundläggande vuxenutbildning avviker negativt med 215 tlcr. Vid årets slut 
föl-väntas en negativ avvikelse med 540 tlcr, vilket beror på utlolcaliseringen av 
verksamheten. 

• Administration avviker negativt med 352 tlcr och vid årets slut förväntas en 
negativ avvikelse på 590 tlcr. 

• IT-kostnader avviker negativt med 24 tlcr. Vid årets slut förväntas en negativ 
avvikelse på 510 tkr, vilket beror på utlolcalisering av vuxenutbildningen, 
uppstart av SFI i Särna, utbyte av projektorer samt 80 fler elever på 
ungdomsgymnasiet än beräknat. 

• Lokaler avviker positivt med 41 tkr. Vid årets slut prognostiseras ett underskott 
på 551 tkr, vilket beror på utökning av BA-programmet samt utlolcalisering av 
vuxenutbildning och SFI Särna. 

• Övriga personalkostnader avviker negativt med 287 tlcr på grund av extra 
kostnader för International Baccalaureate och ett underskott på ca 317 tlcr 
förväntas vid årets slut. 

'A 
Justerandes signatur i Utdragsbestyrkande 
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Ack 
resultat 
Jan 18 -
Sept18 

Ack 
budget 
Jan 18 -
Sept18 

Periodens 
avvikelse 

Årsbudget 
Jan 18 -
Sept18 

Prognos 
2018 

Ärsawikelse 
2018 

Driftbidrag 124630 124630 0 166173 166173 0 
Gymnasienämnd -261 -237 -24 -316 -316 0 
GY Undervisning -43313 -43792 478 -58389 -58389 0 
Läromedel -6337 -6569 232 -8759 -8879 -120 
GY Skolmåltider -4367 -4020 -347 -536o -5823 -463 
Skols/Inack Mora -542 -473 -70 -630 -748 -118 
Skols/Inack Orsa -291 -270 -21 -360 -390 -30 
Skols/Inack Älvd -625 -570 -55 -760 -855 -95 
Interkom Intäkter 11312 13929 -2617 18572 15632 -2940 
Interkom Kost Mora -15417 -15490 73 -20653 -20805 -152 
Interkom Kost Orsa -6427 -7387 960 -9849 -7982 1867 
Interkom Kost Älvd -11928 -12716 788 -16955 -15994 961 
GYElevhälsa -1635 -2060 424 -2746 -2180 566 
Gymnasiesär -3152 -3329 177 -4439 -4439 0 
Grund Vux -1781 -1566 -215 -2088 -2628 -540 
Gymnasial Vux -1650 -2180 530 -2907 -2907 O 

Särskild Vux -498 -712 214 -949 -949 0 
Högskola -586 -683 97 -911 -911 0 
SFI -949 -1453 504 -1937 -1173 764 
Administration -14118 -13766 -352 -18355 -18945 -590 
IT-Kostnader -6376 -6352 -24 -8469 -8979 -510 
Lokaler -14234 -14275 41 -19034 -19585 -551 
Övriga Personalkost -739 -452 -287 -603 -920 -317 
Ej Fördelade Medel 0 -207 207 -276 0 276 

715 0 715 0 -1992 -1992 

Justerandes signatur fi Utdragsbestyrkande 
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I tabellen nedan redovisas respektive kommuns driftbidrag för år 2018, samt hur detta 
prognostiseras fördela sig på de olika verlcsamheterna vid årets slut. 

Prognos 2018 Mora Orsa Älvdalen Totalt 

Driftbidrag 92031 39 112 35 030 166 173 
55% -24% -21% -100% 

Direkta -11 854 -4 722 -14 670 -31 246 
38% 15% 47% 100% 

Gymnasiet -68278 -26387 -16988 -111653 
61% 24% 15% 100% 

Gysär -5160 -1935 -645 -7740 
67% 25% 8% 100% 

Gruv -2265 -1860 -781 -4905 
46% 38% 16% 100% 

Gyvux -3460 -1415 -1157 -6031 
57% 23% 19% 100% 

Särskild vux -1840 -123 0 -1962 
94% 6% 0% 100% 

SFI -1046 -1002 -1326 -3374 
31% 30% 39% 100% 

Högskolecentrum -877 -188 -188 -1253 
70% 15% 15% 100% 

Ej fördelade medel 0 0 0 0 
0% 0% 0% 0% 

Totalt -2749 1480 -724 -1 992 

Beslutsunderlag 
Verlcsamhetsuppföljningsprognos september 2018. 

Förslag till beslut 
Gymnasienämnden godkänner verksamhetsuppföljningsprognos september 2018. 

Sändlista 
Ekonomichefer Mora, Orsa och Älvdalens kommun 

MORA • ORSA • ÄLVDALEN 

Justerandes signatuY Utdragsbestyrkande 
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40 MK GGN 2018/00244-3 

Inriktningar lärlingsprogrammet ht 2019 

Beslut 
Gymnasienämnden beslutar att följande inriktningar på lärlingsprogrammet ska starta 
höstterminen 2019: 

Bygg- och anläggningsprogrammet 
- husbyggnad (diverse yrkesutgångar, tex plattsättare, mattläggare) Start år 2 eller 3 
- plåtslageri (start år 2) 

Restaurang - och livsmedelsprogrammet 
Inriktning Bageri (startar år 2) 

Inriktning Kök- och servering, yrkesutgång servering (Startar år 3) 

Industritekniska programmet (start år 1) 
Inriktning: Produkt och maskinteknik (yrkesutgång CNC- operatör metall eller trä) 
Hotell- och turismprogrammet (start år 1) 
Inriktningar: 
- Hotell och Konferens 
- Turism och resor 

Fordons -och transportprogrammet 
Inriktning: Lastbil och mobila maskiner (startar år 2) 

Gymnasienämnden hade en diskussion gällande kompetensförsörjning för våra tre 
kommuner och framförallt inom industrin och beslutar att ta upp detta till nästa beredning 
för vidare handläggning. 

Sammanfattning av ärendet 
Komplettering till beslut gällande program och inriktningar för gymnasialt 
lärlingsprogram ht-19 

Beslutsunderlag 
Program Mora Gymnasium Ä k l Ak2 Å k 3 Å k 4 

Totalt 
BA 37 26 21 84 
B F 39 20 19 78 
E E 14 10 11 35 
E K 64 44 47 155 
ES 18 7 16 41 
I T 14 10 8(2) 32 (2) 
R L 5(1) 5(2) 5(2) 15 (5) 

Justerandes signatur f l \f Utdragsbestyrkande 

MORA • ORSA • ÄLVDALEN 
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NA 27 35 29 91 
VO 23 (l) 13 (2) 18 (1) 54 (4) 
SA 33 25 29 87 
T E 32 32 38 1 103 
SKID12 16 16 

Lärlingsutbildning inom 
Bygg, Restaurang, Industri, 
Hotell och turism, Fordon 

3 8 12 23 

Totalt på nationella program 309 (2) 235 (4) 253 (5) 17 
814 
(11) 

(Varav IMYRK och IMPRO elever) 

MORA-ORSA-ÄLVDALEN 

Förslag till beslut 
Gymnasienämnden beslutar att följande inriktningar på lärlingsprogrammet ska starta 
höstterminen 2019: 

Bygg- och anläggningsprogrammet 
- husbyggnad (diverse yrkesutgångar, tex plattsättare, mattläggare) Start år 2 eller 3 
- plåtslageri (start år 2) 

Restaurang - och livsmedelsprogrammet 
Inriktning Bageri (startar år 2) 

Inriktning Kök- och servering, yrkesutgång servering (Startar år 3) 

Industritekniska programmet (start år 1) 
Inriktning: Produkt och maskintelaiik (yrkesutgång CNC- operatör metall eller trä) 
Hotell- och turismprogrammet (start år 1) 
Inriktningar: 
- Hotell och Konferens 
- Turism och resor 

Fordons -och transportprogrammet 
Inriktning: Lastbil och mobila maskiner (startar år 2) 

Sändlista 
Antagningen Region Dalarna 
Studie- och yrkesvägledare gymnasiet och grundskolan 
Rektorer gymnasieskolan 

Justerandes signatur ~~~J^ v Utdragsbestyrkande 
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§41 MK GGN 2018/00289-1 

Sammanträdesplan 2019 Gymnasienämnden 

Beslut 
Gymnasienämnden godkänner föivaltningens förslag til l sammanträdesplan 2019. 

Sammanfattning av ärendet 
Förslag til l sammanträdesdagar för gemensamma gymnasienämnden samt 
gymnasienämndens beredning för år 2019 har upprättats enligt nedan. 
Gymnasienämnden sammanträder på onsdagar ld 09:00-12:00 och 
gymnasienämndens beredning på måndagar ld 09:00-12:00 om inget annat anges. 

Beslutsunderlag 
Sammanträdesplan för gymnasienämnden 2019. 

Förslag till beslut 
Gymnasienämnden godkänner förvaltningens förslag till sammanträdesplan 2019. 

Sändlista 
Kommunstyrelserna Mora, Orsa och Älvdalen. 

Justerandes signatur 
7> V-^V-

Utdragsbestyrkande 
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§42 MK GGN 2018/00302-1 

Ansökan Ski Cross RIG Riksidrottsgymnasium 

Beslut 
Gymnasienämnden uppdrar åt Kristina Hård af Segerstad med stöd av Lena Rowa att 
ta fram ansökan till RF för RIG Ski Cross. 

Sammanfattning av ärendet 
Bakgrund 
Mora gymnasium, elitidrott har i dagsläget två riksidrottsgymnasier (RIG), 
längdåkning och sladorientering. Mora är en naturlig plats att förlägga RIG vinteridrott 
på. God tillgång til l natur och utomhusarenor som naturligt ger outtömliga möjligheter 
för idrotter i snömiljö. Därtill ett gymnasium med gott renommé i såväl idrottsliga 
kretsar som utbildningsmässiga runt om i landet. 
Såväl riksidrottsgymnasium (RIG) som nationellt godkända idrottsutbildningar (NIU) 
syftar ti l l att kombinera elitidrott med studier på gymnasienivå. Eleverna läser 
kurserna Specialidrott, Tränings och tävlingslära samt Idrottsledarskap. 
Det finns 51 RIG inom 30 olika idrotter och omfattar cirka 1200 elever. 
Att driva ett RIG eller NIU innebär en samverkan mellan flera olika parter som 
tillsammans ansvarar för elevernas sociala trygghet, idrottsliga och skolmässiga 
utveckling. 

Planerad ansökan för RIG Ski cross 
Efter att ha varit i kontakt med svenska slddförbundet, alpint och Sid Cross under ett 
par år för att undersöka om möjligheterna til l att ansöka om RIG eller NIU i Ski Cross 
önskar Mora gymnasium Idrott inkomma med en önskan till Mora, Orsa, Älvdalens 
gymnasienämnd om att få färdigställa en ansökan om att starta RIG/NIU gymnasium i 
Sid Cross vid Mora gymnasium. Vid bifall kommer ansökan att insändas til l 
Riksidrottsförbundet före 15 januari 2019. 

Elitidrottsmiljö 
IFK Mora alpin har en bred verksamhet för barn, ungdom, juniorer och seniorer. 
Verksamheten bygger på RF:s policydokument Idrotten vill. IFK Mora alpint satsar 
även mot yttersta tävlingselit inom junior och seniorverksamhet. Tillräckligt bra backar 
för alpin skidåkning i allmänhet och i Sid Cross i synnerhet inom ett par mils omkrets 
gör Mora till en unik centralort. I Gopshusbacken har IFK Mora och Mora kommun ett 
bra samarbete och IFK Mora ser stora möjlighet med träningsverksamhet dagtid i 
Gopshusbacken. Varje år byggs en Ski Crossbana i Gopshus som håller Europa cup 
standard. 
Mora gymnasium Idrott ser en samverkan med IFK Mora alpint för att kunna 
genomföra en kvalitativt god utbildning i idrott och gymnasiestudier. 
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Beslutsunderlag 

Möjliga sökande är från hela Sverige och framför allt från Dalarna och Mälardalen, där 
de största klubbarna finns. 

• Idag finns ett NIU Sid cross i Torsby, dock med stora svårigheter då de inte har 
skidbackar i närområdet. 

• Åre har RIG men även där är det svårigheter för eleverna att få tillgång till Sid 
Crossbana. Backarna i Åre ägs av Ski Star som har ett mycket litet intresse av 
att anlägga Ski Cross bana för gymnasiet. 

• Fördelar för Mora, här finns backar i närområdet med Sid Cross bana under 
hela vintern. 

• Stora möjligheter till samverkan mellan IFK Mora alpin och gymnasiet. 
• Vi har idag en organisation som talar för att kunna få samverkansvinster 

mellan de olika idrotterna och deras Specialidrottstränare. Mora alpint har 
tränare som kan sköta Specialidrottskurserna telmiskt, kurser i Idrott och hälsa 
kan våra befintliga lärare sköta. 

Beräknad kostnad 

År i , läsåret 20/21 5 elever Ca 50 % lärare 250' 

År 2, läsåret 21/22 10 elever Ca 60 -80 % lärare 350' 

År 3, läsåret 22/23 15 elever 100 % lärare 550' 

Drift: 150 000 kr 
Minibuss: 50 000 kr 

Beräknade intäkter 

RIG bidrag/elev ca 38 000 kr/år 
Tränarbidrag ca 30 000 kr/år 
Summa ca 220 000 första året 
Beräknad IKE 
2 elever från Mora 

3 elever från andra kommuner IKE ca 350 000 ler 

Summa: 670 000 kr 

Förslag till beslut 
Gymnasienämnden uppdrar åt Kristina Hård af Segerstad med stöd av Lena Rowa att 
ta fram ansökan ti l l RF för RIG Ski Cross 

MORA - ORSA-ÄLVDALEN 

Sändlista 
Idrottschef 



MORA • ORSA • ÄLVDALEN 

PROTOKOLL 
GEM GYMNASIENÄMNDEN 
Sammanträdesdatum: 2018-11-07 
Dokument nr: MK GGN 2015/00084-137 

11(17) 

§43 MK GGN 2018/00303-1 

Ansökan Dart RIG Riksidrottsgymnasium 

Beslut 
Gymnasienämnden uppdrar åt Kristina Hård af Segerstad med stöd av Lena Rowa att 
ta fram ansökan til l RF för RIG Dart. 

Sammanfattning av ärendet 

Bakgrund 

Mora gymnasium, elitidrott har i dagsläget två riksidrottsgymnasier (RIG), 
längdålming och slddorientering. Gymnasiets lärarkår har stor vana och kompetens att 
genomföra utbildning på gymnasienivå för elitidrottare som både vill satsa på studier 
och elitidrott. 

Siljansbygden har en unik verksamhet inom sporten Dart. Flera spelare återfinns i den 
nationella toppen. De senaste åren har en sportifiering av Dart skett. Detta har 
inneburit att ldubbarna har utvecklat sin verksamhet mot RF:s policydokument 
Idrotten Vill, med bland annat idrottens strävan mot en drog, rök och alkoholfri idrott. 
Siljansbygdens klubb har numer både ungdomsverksamhet och tävlingsverksamhet. 
Det svenska Dartförbundet är med som en av många idrotter i RF. Detta innebär att RF 
har möjlighet att certifiera RIG gymnasier i Dart. 

Svenska Dartförbundet har det senaste året utvecklat sig mot internationell elit samt 
anammat internationella regler och därmed en sportifiering av sin tävlingsverksamhet. 
I detta arbete har ledamoten i Svenska Dartförbundet, tillika ordförande i Dalarnas 
Dartförbund Micael Hjälte varit en drivande kraft. Micael innehar en tjänst vid Mora 
gymnasium som IT koordinator. 

Såväl riksidrottsgymnasium (RIG) som nationellt godkända idrottsutbildningar (NIU) 
syftar ti l l att kombinera elitidrott med studier på gymnasienivå. Eleverna läser 
kurserna Specialidrott, Tränings och tävlingslära samt Idrottsledarskap. 
Det finns 51 RIG inom 30 olika idrotter och omfattar cirka 1200 elever. 

Att driva ett RIG eller NIU innebär en samverkan mellan flera olika parter som 
tillsammans ansvarar för elevernas sociala trygghet, idrottsliga och skolmässiga 
utveckling. 

Justerandes signatur / ) Utdragsbestyrkande 
, / 
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Planerad ansökan för RIG/NIU Dart 

Efter att ha varit i kontakt med Svenska Dartförbundet och Dalarnas Dartförbund via 
Micael Hjälte då vi diskuterade kommande utvecldingsbehov för dartspelare i och 
utanför kommunen. Här kommer nu en förfrågan från Mora gymnasium Idrott om att 
få inkomma med en önskan till Mora, Orsa, Älvdalens gymnasienämnd om att få 
färdigställa en ansökan att starta RIG/NIU gymnasium i Dart vid Mora gymnasium. 
Vid bifall kommer ansökan att insändas till Riksidrottsförbundet före 15 januari 2019. 
Med reservation om förlängning til l 2020. 

Elitidrottsmiljö 

Dartverksamheten i Siljansbygden är på frammarsch i nationella och internationella 
tävlingar. Ungdomar erbjuds att spela Dart i fritidsgårdar i hela regionen. Här 
rekryteras flera talanger. Ungdomarna utvecklas och för att nå tävlingselit 
internationellt behöver ungdomarna kombinera idrott med studier. 

Mora gymnasium Idrott ser en samverkan med Ovansiljans sportklubb för att kunna 
genomföra en kvalitativt god utbildning i idrott och gymnasiestudier. 

Beslutsunderlag 

Möjliga sökande är från hela Sverige och framför allt från Mora, Orsa, Älvdalen och 
övriga Dalarna. Idag finns inget RIG/NIU i sporten Dart. 

• Mora gymnasium har chans att bli Dartsportens första RIG. 
• Fördelar för Mora gymnasium, vår IT koordinator Michael Hjälte finns på 

skolan och är samtidigt tränare för ungdomar och seniorer i regionen 
• Micael Hjälte kommer att deltaga i RF:s Elitidrottskonferens i november 2018. 
• Stora möjligheter till samverkan mellan Ovansiljans sportklubb och gymnasiet 
• Vi har idag en organisation som talar för att kunna få samverkansvinster 

mellan de olika idrotterna och deras Specialidrottstränare. Micael Hjälte kan 
som tränare sköta Specialidrottskurserna tekniskt, kurser i Idrott och hälsa kan 
våra befintliga lärare sköta. 

Beräknad kostnad 

År 1, läsåret 20/21 4 elever Ca 40% lärare 200' 

Är 2, läsåret 21/22 10 elever Ca 60 -80 % lärare 350' 

År 3, läsåret 22/23 15 elever 100 % lärare 550' 

Drift: 50 000 kr 

Justerandes signat(fr- Utdragsbestyrkande 
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Beräknade intäkter 

RIG bidrag/elev ca 38 000 kr/år 
Tränarbidrag ca 30 000 kr/år 
Summa ca 152 000 första året 
Beräknad IKE 
2 elever från Mora 

2 elever från andra kommuner IKE ca 230 000 kr 

Summa: 382 oookr 
Förslag till beslut 
Gymnasienämnden uppdrar åt Kristina Hård af Segerstad med stöd av Lena Rowa att 
ta fram ansökan til l RF för RIG Dart. 

Sändlista 
Idrottschef 
IT-koordinator 

\s\ 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Informationsärenden 

SAM-syning Gymnasieförvaltning MK GGN 
2018/00264 

2. 

3-

4-

5-

Gymnasiechefen informerar om SAM-syningsrapporten som 
handlar om gymnasiets systematiska arbetsmiljöarbete med syfte 
att följa upp SAM-arbetet samt ge chefer stöd och kompetensut
veckling i sina verksamheter. Åtgärder som kom fram i rapporten 
kommer att åtgärdas under tre år 2018-2021. 

Antagning åk 1 elever på andra orter MK GGN 

Antalet elever från Mora, Orsa och Älvdalen som studerar på andra 2 0 1 ^ / ° ° ^ 
orter är 106 st. Det är något färre än förra läsåret. 

Inackorderingstillägg LIU 

Gymnasiechefen gör förtydligande att reglementet för inackorde
ringstillägg gäller. Elever som går på LIU, lokal idrottsutbildning, 
har inte rätt att få inackorderingstillägg om inte de uppfyller 
kriterierna för inackorderingstillägg. 

Laborationssal Kemi/Biologi 

Laborationssalen i Kemi och Biologi behöver byggas om och 2020 
kommer det att vara med i investeringsbudgeten. 

IB-programmet 

Två av våra lärare som är deltidsanställa på IB programmet har 
informerat på beredningen var vi är i ansökningsförfarandet. 
Gymnasiechefen har tagit fram en beräkning som visar kostnader 
för alla verksamheter på Mora gymnasium. Gymnasienämnden 
kommer i början av 2019 att ta beslut om vad som ska rymmas 
inom ram. 

Migrationsverket 

Gymnasiechefen och nämndsekreteraren informerar om bidrag som 
är sökta för asylsökande elever för kvartal 3 och 4 2017 där Mora 
kommun sökt för alla tre kommuner. Migrationsverket har avslagit 
ansökan för Orsa och Älvdalens kommun då elevernas 
hemkommun måste söka för sina elever. Överldagan är inskickad 
och vi väntar på beslut. 

Justerandi les sign. itur Utdragsbestyrkande 
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7. Likabehandlingsärenden 

Inget att rapportera. 

8. Uppföljningslista 2018-10-31 MK GGN 
2018/00024-7 

Inget att rapportera. 

Justerandes sigiiatur// Utdragsbestyrkande 
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Delegationsbeslut 
1. Anställningsavtal. Lärare 2018-10-08 — 

2019-04-07. 

2. Anställnmgsavtal. Lärare 2018-09-01 — 
tillsvidare 

3. Anställningsavtal. Specialpedagog 2018-
11-26 — tillsvidare. 

4. Anställningsavtal. Lärare 2018-08-13 ~ 
2019-08-12 

5. Anställningsavtal. Lärare 2018-10-06 — 

2018- 10-14. 

6. Anställningsavtal. Rektor 

7. Anställningsavtal. Lärare 2018-10-18 ~ 
2019- 01-20. 

8. Anställningsavtal. Resurspedagog 2018-
10-15 — 2018-12-21. 

9. Anställningsavtal. Studiehandledare 2018-
10-01 — 2018-12-31. 

MKGGN 2018/00209-3 

MK GGN 2018/00262-1 

MK GGN 2018/00220-3 

MKGGN 2018/00266-1 

MK GGN 2018/00267-1 

MKGGN 2018/00279-1 

MKGGN 2018/00283-1 

MKGGN 2018/00287-1 

MK GGN 2018/00292-1 

10. Beslut om t f gymnasiechef 2018-11-02—04 MK GGN 2018/00015-11 

Justerandes signatur (/ 

\ ) 
Utdragsbestyrkande 
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Delgivningar 
1. Påbörj ad utredning enligt 

likabehandlingsplan 

2. Påbörjad utredning enligt 
likabehandlingsplan 

3. Påbörjad dolcumentation vid utredning 
enligt lilcabehandlingsplan 

4. Sammanträdesplan 2019 Mora kommun 

5. Skolinspektionens beslut i ärende 37-
2018:793 

6. Skolinspektionens beslut i ärende 37-
2018:786 

MKGGN 2018/00250-1 

MKGGN 2018/00251-1 

MKGGN 2018/00284-1 

MKGGN 2018/00020-7 

MKGGN 2018/00079-3 

MK GGN 2018/00081-3 

Justerandes signatur / s Utdragsbestyrkande 


