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Projektgrupp ”Ny skola”
Kommunstyrelsen (KS) beslutade att inrätta en projektgrupp
som skall arbeta fram underlag
för uppförandet av en ny skola.
I gruppen ingår, på beslut av KS:
Kommunalråd, ordförande i Barnoch utbildningsnämnden, oppositionens representant centerpartiet, kommunchef, skolchef, rektor
vid Lekenskolans rektorsområde,
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grammet där de ger en beskrivning av
sig själv, sina framtidstankar samt varför de söker till KNUFF-programmet.
Efter intervjuer väljs deltagare ut till
programmet där de får tillgång till en
egen mentor, hjälp att skapa sig ett eget
nätverk och stöd till att lägga upp sin
körkortsutbildning. Programmet kommer att pågå under tiden 2014-06-13
– 2016-01-31.

gor görs också en översyn av skolskjutsarna i syfte att undersöka
möjligheterna till effektiviseringar
och således också ekonomiska
besparingar. I dagsläget uppgår
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