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Barn- och utbildningsnämnden
BBa

Plats och tid

Tranås Stadshus, måndag 25 januari 2010, kl 08.15 – 11.10

Beslutande

Leif Andersson (c)

ordförande

Helen Uddenberg (m)

ersättare för B Falkenström (m)

Jennie Johansson (m)
Trygve Lundblad (kd)
Maywor Hansson (kd)

ersättare för M Sanfridsson (kd)

Annika Bergman (fp)
Anders Karlsson (s)
Birthe Afvander (s)
Johan Lövlin

ersättare för A-K Öhberg (s)

Anita Hellgren (s)
Marie Thiele (s)

Övriga närvarande

Kurre Carlsson (fp)

ersättare

Colm Ò Ciarnain (mp)

ersättare §§ 1 -16

Ingegerd Hellgren (s)

ersättare

Lars Rehnberg

förvaltningschef Barn- och utbildning

Inger Nilsson

adm chef BU, sekreterare

Andreas Carlsson

förvaltningsekonom

Justerare

Anita Hellgren

Justeringens
plats och tid

Tranås Stadshus, 2001-01-29

Underskrifter

Paragrafer 1 - 18

Sekreterare

Inger Nilsson

Ordförande

Leif Andersson

Justerare

Anita Hellgren
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Sammanträdesdatum

2010-01-25

§1
Fastställande av föredragningslista
Barn- och utbildningsnämnden beslutar
att fastställa föredragningslistan efter följande tillägg:
- Konferensrapport
- Bu-råds(barn- och ungdomsråd)rapport m m
_____

Justerares sign

Utdragsbestyrkande
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§2
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Dnr 001/10

Anmälan av delegationsbeslut
Anmälan av delegationsbeslut läggs till handlingarna (bilaga till denna paragraf i originalprotokollet).
Specifikation av antal anmälda beslut, efter verksamhet:
Delegat
Bu Eva Bouvin
Ro 3 Fredrik Brolin
Ro 5 Britt Andersson
Ro 5 Susanne Tingvall
Gy Tomas Svensson
Vux Elisabeth Åman

Förskola

Grundskola

Skolbarnomsorg

5
1

4

5
1
Intagning vt

_____

Justerares sign

Gymn /Vux

Utdragsbestyrkande

Övrigt
Vårdn bidrag
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§3
Meddelanden
Följande meddelanden läggs till handlingarna:
Skolinspektionens beslut:
- Kvalitetsgranskning av arbetet vid trakasserier och kränkande behandling vid Gripenbergs skola i
Tranås kommun. Åtgärder ska redovisas senast 2010-04-16.
- Genomförd regelbunden tillsyn i den fristående grundskolan Adelövs Friskola i Tranås
- Beslut om bidrag till följande fristående gymnasieskolor i Jönköpings kommun: Ljud och Bildskolan
LBS AB, Pluskompetens Utbildning i Sverige AB avseende samhällsvetenskapsprogrammet;
Jensen education College AB avseende samhällsvetenskapsprogrammet samt
omvårdnadsprogrammet, gymnasiesärskolan Hyddan
- Avslag på ansökan om bidrag till Wetterbygdens Gymnasium AB, avser elektronisk yrkesinriktning,
Carola Höjer Eksjö Praktiska Gymnasium avseende småskalig energiproduktion och installation
- Skolverkets beslut:
- Statsbidrag till lärarfortbildning hösten 2009, 1 282,1tkr dvs 517 tkr över ram, och till maxtaxa för
2010 5 407,8 tkr samt kvalitetssäkrande åtgärder 865,2 tkr. Ansökan görs om sistnämnda bidrag.
- Statsbidrag till skolhuvudmän för utlandssvenska elevers skolgång i Sverige 2009, 42,5 tkr
- Protokollsutdrag KF § 192/09 med beslut bl a om val av Kurre Carlsson (fp) som ny ersättare,
Ann-Kristin Öberg (s) som ny ordinarie ledamot och Johan Lövlin (s) som ny ersättare i barn- och
utbildningsnämnden
- Protokollsutdrag KF § 204/09 angående budgetuppföljning per 2009-10-31, med beslut bl a om
budgetavvikelse för 2009
- Protokollsutdrag KF § 207/09 med fastställande av taxor för uthyrning av skollokaler
- Protokollsutdrag ks au § 284/09 med redovisning av principkalkyl över projektet familjecentral
-Miljö- och hälsoskydd: Kontrollrapport för Junkaremålens förskola, Ängaryds förskola, Åsvallehults
förskola, rapport om hälsoskyddstillsyn enligt miljöbalken för Sommens fritidsgård och beslut om
avgift 1 380 kr för tillsynsbesök och för registrering av livsmedelsanläggning 690 kr, beslut om årlig
avgift för livsmedelskontroll för Hagadals förskola 5 520 kr, för Sommens fritidsgård med 1 380 kr,
rapport om hälsoskyddstillsyn enligt miljöbalken för grupplokal Villa Villekulla och Hagadals förskola
etapp 2
- Protokollsutdrag Nässjö kommun, barn- och utbildningsnämnden med beslut om upphörande av
avtal avseende förskoleverksamhet, skolbarnsomsorg, förskoleverksamhet och grundskola.
_____

Justerares sign

Utdragsbestyrkande
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§4
Besök vid barn- och utbildningsnämndens sammanträden 1:a halvåret
2010
Barn- och utbildningsnämnden beslutar på förslag av arbetsutskottet
att barn- och utbildningsnämndens sammanträde 29 mars ska förläggas till Ängarydsskolan, samt
att besök ska göras vid Hagadals förskola i anslutning till nämndssammanträdet 22 februari och vid
Enebackens förskola i anslutning till nämndssammanträdet 26 april.
_____

Justerares sign

Utdragsbestyrkande
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§5
Ändrad sammanträdestid för barn- och utbildningsnämnden i
december 2010
Barn- och utbildningsnämnden beslutar på förslag av arbetsutskottet
att datum för barn- och utbildningsnämndens decembersammanträde ändras från måndag 20
december till torsdag 16 december, p g a kollision med kommunstyrelsens sammanträde.
_____

Justerares sign

Utdragsbestyrkande
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§6
Val av kontaktpolitiker för förskolor och fristående enheter
Carola Fredriksson (s) har beviljats avsägelse från uppdraget som ordinarie ledamot i barn- och
utbildningsnämnden, och har dessutom varit kontaktpolitiker för Mostugans förskola, Åsvallehults
förskola samt Parkens förskola.
Matz Dunåker (fp) har beviljats avsägelse från uppdraget som ersättare i barn- och utbildningsnämnden, och har dessutom varit kontaktpolitiker för fristående Lövstadskolan med fritidshem,
enskilda Enebackens förskola och Lukas förskola.

Barn- och utbildningsnämnden beslutar på förslag av arbetsutskottet
att Ingegerd Hellgren (s) utses som kontaktpolitiker för Mostugans förskola, Åsvallehults förskola
samt Parkens förskola, utöver Trygve Lundblad (kd), samt
att Kurre Carlsson (fp) utses som kontaktpolitiker för fristående Lövstadskolan med fritidshem,
enskilda Enebackens förskola och Lukas förskola, utöver Colm Ò Ciarnain (mp).
_____

Justerares sign

Utdragsbestyrkande
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§7
Bu-rådsrapporter i december 2009 – eventuella åtgärder
Kontaktpolitikers rapporter i december 2009 från barn- och ungdomsråd (Bu-råd) m fl sammankomster vid olika enheter har dokumenterats i BU § 212/09.

Barn- och utbildningsnämnden beslutar på förslag av arbetsutskottet
att bu-rådsrapporter i december 2009, BU § 212/09, inte föranleder några åtgärder av barn- och
utbildningsnämnden.
_____

Justerares sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr 011/10

Ärendebevakningslista för barn- och utbildningsnämnden
Som rutin är Ärendebevakningslista för barn- och utbildningsnämnden en stående punkt på
dagordningen. Komplettering av listan har gjorts med barn- och utbildningsnämndens beslut i
december 2009 genom strykningar och tillägg.

Barn- och utbildningsnämnden beslutar på förslag av arbetsutskottet
att följande åtgärd anses verkställd och ska strykas från ärendebevakningslistan:
BU § 102/09 Information om barnomsorgspeng via Tranås kommuns hemsida.
____

Justerares sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr 012/10

Preliminär budgetuppföljning efter 12 mån 2009 – muntlig rapport
Förvaltningsekonomen meddelar att eventuella eftersläpande kostnadsposter och omföringar
mellan åren fortfarande kan påverka resultatet, men i nuläget är driftbudgetutfallet för år 2009
preliminärt + ca 3 Mkr. Avvikelsen ligger främst i central buffert för resursfördelningssystemet för
förskola-grundskola med något färre barn. Gymnasieskolan har tappat i intäkter vilket klaras inom
den buffert som funnits på 1 Mkr.
För andra året tillämpas att nämnderna tar med sig budgetresultat. Kommunfullmäktige har
2009-12-14 enligt § 204/09 beslutat att den budgetavvikelse som barn- och utbildningsnämnden får
ta med till år 2010 ska vara skillnaden mellan utfall och 100 % av tilldelad budgetram, för övriga
nämnder gäller i princip skillnaden mellan utfall och 99 % av tilldelad budgetram.
Ett antal kostnadsposter kommer att diskuteras vid bokslutsberedning 12 mars med
kommunstyrelsen, bl a anslaget på 2 Mkr för personalomställning och dess kombination med
Lärarlyftet, som kunnat utökas och har inneburit statsbidragsökning med drygt 0,5 Mkr.
Bokslutsresultatet kommer att ha avgörande påverkan framåt på kommande 2-årsbudget, 20112012.
Ekonomiavdelningen har översänt en ny blankettmall för bokslutstexter i Tranås kommuns
årsredovisning år 2009, med syfte att den ska blir mer tillgänglig och begriplig. Barn- och
utbildningsförvaltningen ska upprätta en textkommentar efter ett antal rubriker på max 2 sidor.
Anders Karlsson (s) begär att konsekvenserna av besparing under året och hur omflyttning av
personal har påverkat organisationen och eleverna redovisas till barn- och utbildningsnämnden i
samband med årsredogörelsen. Ordföranden meddelar att frågan kommer att belysas i slutet av
sammanträdet genom rapporter från skolorna.

Barn- och utbildningsnämnden beslutar
att årsbokslut med verksamhetsredogörelse återupptas på februarisammanträdet.
_____

Justerares sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr 013/10

Kultur i skolan – Skapande skola - ansökan
Statens Kulturråd informerar om att rådet varje år fördelar 112 miljoner kr till kulturinsatser i
grundskolans årskurs 4-9. Genom statens budgetbeslut för år 2010 har Skapande skola byggts ut
från att ha omfattat årskurs 7-9 och har utökats från 55 miljoner kr. Ansökan för läsåret 2010/2011
om Skapande skola - pengar ska göras senast 1 februari 2010.
Syftet är att långsiktigt integrera kulturen som en del av lärandet i skolan. Skapande skola är
regeringens satsning på att integrera kulturella och konstnärliga uttryck i grundskolan. Med bidraget
kan professionella kulturskapare och kulturpedagoger tillsammans med lärare ge elever möjligheter
till personlig utveckling och inspiration och skapa nya former för lärande i skolan.
För läsåret 2009/10 har barn- och utbildningsnämnden beviljats 120 tkr enligt ansökan, som då
omfattade årskurs 7-9.
Förslag till bidragsansökan har inkommit från Kulturskolans rektor Patrik Svanängen, omfattande
160 000 kr, utformad enligt bidragsvillkoren för inköp av professionell kultur, för elevers eget
skapande samt för att stärka strukturer och samverkan mellan kulturlivet och skolan. Nätverk är
bildat med alla musiklärare i grundskolan och gymnasieskolan genom estetiska programmet.

Barn- och utbildningsnämnden beslutar
att ansöka om bidrag hos Kulturrådet till kulturinsatser i grundskolan med 160 000 kr för läsåret
2010/11 enligt förslaget.
_____

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

TRANÅS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum

2010-01-25

§ 11

Sida 13 (20)

Dnr 162/09

Nyanlända elever med annat modersmål än svenska – skrivelse från
lärarpersonal vid Ängarydsskolan
Ombudet för Lärarförbundet Lena Tjäder och lärare vid Ängarydsskolan påtalar i skrivelse
2009-12-16 att de inte är tillfreds med situationen för elever med annat modersmål än svenska, som
tagits emot efter att först undervisats vid Västra vux. Lärarna bedömer att flera av eleverna inte
kommer att nå målen eftersom skolan inte fullt ut kan erbjuda den hjälp de behöver.
Lärarna önskar ta del av handlingsplan för elever som är nyanlända och föreslår en förberedande
verksamhet inom grundskolan där extra medel måste tillskjutas barn- och utbildningsnämnden.
Förvaltningschefen har på arbetsutskottets uppdrag upprättat förslag till svar på skrivelsen.
Inledningsvis poängteras att elever i grundskolan vid mottagandet ska skrivas in och placeras vid en
skolenhet, och omfattas av det regel- och målstyrningsverk som gäller samtliga medborgare. För
elever i ålder för grundskolans senare år och gymnasieålder har introduktionsterminer med SFI
pågått sedan hösten 2008 då det finns kompetens att möta elever på varje elevs nivå. För de yngre
eleverna i grundskolan finns kompetens på flera skolenheter.
Förvaltningens förslag i resursfördelningen för grundskolan år 2010 att differentiera förstärkning för
svenska som andraspråk genom en viktning gånger 3 för nyanlända elever, upp till 18 mån, eller 30
tkr/elev och år, är fastställd av barn- och utbildningsnämnden.
Skolverkets allmänna råd för utbildning av nyanlända elever med modersmål anger att varje
kommun bör ha en handlingsplan för mottagandet. Arbetet har påbörjats och förslag till handlingsplan ska tas fram under våren 2010. För nyanlända elever i grundskolans senare år pågår en
uppstart av en mindre undervisningsgrupp för de 5-6 elever som är i behov av det., som förläggs
efter flertalet elever till Ängarydsskolan. Syftet är att kombinera förstärkt undervisning i svenska som
andraspråk med samhällsintroduktion och deltagande i den ordinarie klassens undervisning i de
ämnen som passar den enskilde elevens förutsättningar bäst.

Barn- och utbildningsnämnden beslutar
att ställa sig bakom förvaltningschefens förslag till svar på skrivelsen angående nyanlända elever
med annat modersmål än svenska.
_____

Justerares sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr 144/09

Medborgarförslag avseende Talpernastugan vid Junkaremålsskolan
Kommunfullmäktige har för yttrande översänt medborgarförslag från Irene Käck avseende
Talpernastugan vid Junkaremålsskolan. Frågan har uppkommit i samband med Tranåsbostäder
AB:s övertagande av skolfastigheterna, då det uppmärksammats att Talpernastugan inte är belägen
på samma fastighet som Junkaremålsskolan. Medborgarförslaget utmynnar i att Tranås kommun
ska besluta att behålla Talpernastugan samt att tilldela Junkaremålsskolan pengar så att den
hälsoprofilerade verksamheten kan fortsätta att utvecklas.
Rektorerna vid Junkaremålsskolan har i yttrande instämt i att stugan är en naturlig del i arbetet.
Från F-klass till och med år 5 bedrivs utomhuspedagogik i olika former. Skolan anser dock att
kostnaderna inte kan rymmas inom befintlig budget.
Vid bu-nämndens decembersammanträde väcktes förslag om att Talpernastugan ska behållas i 1-2
år för utomhuspedagogisk verksamhet, som håller på att byggas upp. Barn- och utbildningsnämnden har därför begärt utsträckt remisstid, med meddelande om att nämnden arbetar med att ta
fram mera fakta och kostnadsutredning.
Uppgift om lokalhyra har begärts från Tranåsbostäder AB. Förvaltningschefen meddelar att
Talpernastugan är en av restposterna i Tranås kommuns överlåtelse av fastigheterna till
Tranåsbostäder AB, och att besked dröjer .

Barn- och utbildningsnämnden beslutar
att avvakta kostnadsbesked från Tranåsbostäder AB.
____

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

TRANÅS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum

2010-01-25

§ 13

Sida 15 (20)

Dnr 114/09

Samorganisation av Västra vux och Tranås Utbildningscentrum (TUC)
Efter kommunfullmäktiges beslut om att fusionera Tranåsutbildningscentrum och Västra vux har
barn- och utbildningsnämnden i oktober 2009, enligt BU § 171/09, fått del av planerat arbete med
gemensamma målbildsdiskussioner.
En ansökan om avknoppning av TUC till drift i bolagsform har inkommit till Tranås kommun, vilken
kan bli föremål för behandling av kommunfullmäktige tidigast i mars 2010 efter värderingsutredning.
TUC:s kärnverksamhet består av tre delar, KY-utbildning (kvalificerad yrkesutbildning) och
yrkeshögskoleutbildning, utförlagd högskoleutbildning samt uppdragsutbildning. I en process av vad
som ska behållas i kommunal regi, vilka verksamhetsformer samt beställarkompetens och
vägledning blir barn- och utbildningsförvaltningen delaktig. Synergieffekter av en samorganisation
försvinner vid avknoppning. Efter konsultbesked om värdering kommer konsekvensbeskrivning och
arbetsrättslig analys att göras.
I avvaktan på kommunfullmäktiges beslut är fusioneringsarbetet vilande.
Anders Karlsson (s) efterfrågar barn- och utbildningsnämndens möjlighet att yttra sig i ärendet.

Barn- och utbildningsnämnden beslutar
att uttala att barn- och utbildningsnämnden förutsätter att nämnden får yttra sig i ärendet.
_____

Justerares sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr 014/10

Internkontrollplan år 2010
Kommunfullmäktige har 2008-03-31 beslutat om reglemente för internkontroll med åliggande för
varje nämnd att senast i januari månad varje år anta en särskild plan för innevarande års
granskning/ uppföljning av kvalitetskontrollen. Barn- och utbildningsnämndens har fastställt första
internkontrollplanen för år 2009.
Förvaltningschefen har på arbetsutskottets uppdrag kompletterat planen med kommunövergripande
delar om information, utökat huvudprocessen skolpliktsbevakning, resultat i grundskola och
gymnasieskola och har sett över metodkolumn. Förslag till internkontrollplan för år 2010 omfattar:
- huvudprocess: skolpliktsbevakning, platstillgång förskola, uppföljning pedagogiska resultat
grundskola, slutbetyg grundskola år 9 och gymnasieskola
- ledningsprocess: budgetuppföljning, interkommunal ersättning gymnasieskola
- stödprocess: attestrutiner, delegationsbeslut, examensbevis och registerkontroll vid nyanställning,
information och informationssäkerhet.

Barn- och utbildningsnämnden beslutar
att fastställa förvaltningschefens förslag till internkontrollplan år 2010 för barn- och utbildningsnämndens verksamhet.
_____

Justerares sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr 015/10

Aktuellt placeringsläge i barnomsorgen
Rapport från placeringsansvarig utvisar ansökningar till totalt 32 platser:
jan 5 + 6 febr 5 mars 7 april 3 maj 4

juni 2

5 barn är erbjudna placeringar. F n finns ca 10 lediga platser, främst på Enebackens förskola och
ett par platser finns i familjedaghem.
41 barn står i överflyttningskön för byte augusti 2010.
Förvaltningschefen meddelar att Hagadals förskola etapp 2 har tagits i drift i januari och
överflyttning har gjorts från Skogslunds förskola, som läggs ner. Bedömningen är, då ett antal barn
väntar på plats vid en viss angiven förskola eller visst familjedaghem, att platser kan lösas för alla
övriga barn som har behov av det under våren.

Barn- och utbildningsnämnden beslutar
att lägga informationen till handlingarna.
_____

Justerares sign

Utdragsbestyrkande
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§ 16
Konferensrapport
Ordföranden Leif Andersson ( c) rapporterar tillsammans med förvaltningschefen från dokumentation om konferensen Bli en framgångsrik skolkommun i Göteborg som hölls 2010-01-19, med
redovisning av framgångsrika projekt. Kännetecknande är bra ledare, uppföljning av hur det går,
kompetenta lärare, höga förväntningar, fångar upp elever med svårigheter, tydlig ansvarsfördelning,
fungerande relationer och tydliga mål. Alla elever ska klara målen och lärarna har en nyckelroll.
Nacka kommun deltog, en kraftigt växande kommun, med visionen Öppenhet och Mångfald, och
värdegrunden ”Vi tror att människor vill och kan”. Älta skola, förskola – år 6, med kvalitetsutmärkelse år 2001 och Bättre skola år 2008 presenterades, vars arbetssätt utmärks av systematik
och kvalitetsverktyg. Resultatet av idogt kvalitetsarbete i Nacka kommun har blivit att medborgare i
ökad utsträckning väljer kommunala förskolor/skolor.
Umeå universitet har studerat förutsättningar för framgångsrika skolor, med rektors ledarskap,
kultur, formell och informell organisation, normer och värderingar. Arbetslag används på många
skolor för att befästa traditionella arbetsformer. Resultat och normer och värden följs inte upp.
Höganäs kommun, som unikt har alla grundskolor organiserade i F-klass – år 9, presenterade
kvalitetsarbete och egen måluppföljning.
Barn- och utbildningsnämnden beslutar
att anteckna rapporten till protokollet.
_____
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§ 17
Aktuella skolreformer – stående punkt
Förvaltningschefen informerar om Förnyad läroplan för förskolan som Skolverket tagit fram på
regeringens uppdrag, som bygger på forskning och erfarenhet. Expertgrupp av pedagoger har
deltagit och brett samråd har skett.
Ny målformulering är likartad grundskolans med begreppet lärande som förts in, förskolan ska
främja barns utveckling och lärande. Mål anger inriktning och grupperas i 6 områden: Helhet och
allsidighet, Lek, Skapande, Matematik, Naturvetenskap och teknik, Språk och kommunikation.
Riktlinjer för personal riktas till dels alla som arbetar på förskolan, ansvar för förskollärare och
ansvar för arbetslaget. Uppföljning och utvärdering har förts in, med viss oklarhet om vem som ska
utvärdera. Förskolan ligger inte under Skolinspektionens tillsynsansvar.
Informationsarbetet planeras i 3 steg: Nationella informationskonferenser, implementering på lokal
nivå och stödmaterial till verksamheten.
I Skolverkets uppdrag ingick inte resursfrågan, som inte är analyserad.
Barn- och utbildningsnämndens spontana bedömning är att Tranås kommun ligger väl till för en
förnyad läroplan såväl för Matematik som för Språk och kommunikation.
_____
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§ 18
Bu-rådsrapport m m (barn- och ungdomsråd)
Ordföranden Leif Andersson ( c) och Birthe Afvander (s) rapporterar från Junkaremålsskolan, som
inbjudit angående kvalitetsredovisning för F-klass – år 5, år 6-9 samt Träningsskolan.
Tuffa besparingar har gjorts från lärartäthet 9,0 till 7,1 och genomsnittet ligger kring 8,0 lärare/100
elever. Elevantalet är ca 700 elever, som beräknas också framöver med 5 parallella klasser i år 6-9.
Lokalerna som är byggda på 1970-talet saknar genom de olika skolhusen gemensamt utrymme för
många elever, som andra skolor har. Träningsskolan i 2 byggnader utgör också problem.
Kamratstödjare fungerar väl, men kuratorsresursen, 50 % + 20%, anses för knapp i jämförelse med
Ängarydsskolan. Cafeterian hålls öppen 2 fm/vecka genom gymnasiesärskoleelever.
Skolan jobbar med måldokumenten. Personal och elever har klarat en tuff höst, och tror att det blir
bättre och någon personalökning ska kunna göras. Ett 4-årigt projekt med Gambia fortsätter.
Marie Thiele (s) rapporterar från bu-råd vid Hubbarpsskolan, som hon och Jennie Johansson
(m)deltagit i:
- Elevens val har provats som heldagar under en vecka, med större utbud och positivt utfall
- Fortsatt tradition att ta med alla elever till Asby för utförsåkning på skidor försvåras av nedlagd
möjlighet att hyra utrustning
- Praktikanterna från AF är en tillgång på skolan, med en annan roll än pedagogerna
- Ny IT-satsning med åtkomst i hemmet av skolans program uppskattas
- Förbättrade och tydligare utvecklingssamtal
- 6 heltidstjänster har dragits in, men mycket god stämning råder ändå på skolan
- Åk 3,4,5 brevväxlar med skolbarn från Indien, Etiopien och Gambia i samarbete med Barnfonden
och Posten
_____

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

