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Sammanträdesdatum 2015-08-20 

Datum då anslaget sätts upp 2015-08-27 
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Utbildningsnämnden 

Närvarolista 
Beslutande 

Ledamôter Lennarth Förberg (M), Ordförande 
Christer Stenström (M) 
Tim Svanberg (C), 1:e vice ordförande kl 08.30-15.00 
Silke Jacob (C) 
Jan-Eric Wildros (S), 2:e vice ordförande 
Stefan Österhof (S) 
Timmie Hansson (S) 
Rune Kronkvist (S) 
Erik Ohlson (V) 
Lova Necksten (MP) 
Magnus Stridh (SD) 
Ylva Olsson (SD) 

Tjänstgörande ersättare Kenth Carlsson (M) 
Lennart Gustafsson (FP) 
Johnny Håkansson (S) 
Helene Fogelberg (M) kl 15.00-15.45 

Övriga närvarande 

Ersättare Ingrid K Karlsson (S) 

Tjänstemän Tommy Ahlquist, förvaltningschef 
Inger Hjort, bitr förvaltningschef 
RosMarie Ronnehed, nämndsekreterare 
Ulf Borgström, arbetsmiljösamordnare 
Birgit Ryberg, ekonom 
Annika Forss, kvalitetssamordnare 
Fredrika Ter-Bosch Bjurek, kvalitetssamordnare 
Maria Fredin, rektor Kallinge F-6 och grundsär F-6 

Övriga Sonja Stranne, Lärarförbundet 
Anders Thomsson, Lärarnas Riksförbund 
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Utbildningsnämnden 

§ 84 Dnr 2015-000532 041 

Uppföljning av budget juli 2015. 

Sammanfattning 
Förvaltningschef Tommy Ahlquist redogjorde för av Ekonomienheten 
framtagen prognos för juli 2015 ‚ vilken redovisar ett underskott motsvarande 
1.353 Tkr. Resultaträkning, nettokostnad per verksamhet samt IKE och 
fristående verksamhet genomgicks och kommenterades. 
Av kommentarerna framgår att den största posten, liksom tidigare, utgörs av 
minskat statsbidrag för yrkesvux från beräknat ca 3 200 Tkr till 850 Tkr. 
Den andra stora posten utgörs av interkommunal ersättning. Nettokostnaden 
för IKE och köp av utbildning är något högre än budget. IKE har en positiv 
påverkan för de interkommunala ersättningarna beroende på att sökbilden till 
gymnasiet är den bästa någonsin. 
Av de 20 elever som antagits till F lygteknisk gymnasium kommer 18 av 
dessa från annan kommun. Däremot har knappt någon elev sökt till 
Hantverksprogrammet (finsnickeri). I ôvrigt är det många sökande till 
gymnasieprogrammen. 
Förvaltningschefen belyser några utmaningar under året. Denne uppger att 
den högsta placeringssiffran i augusti hittills (1 100) inom den kommunala 
förskolan, innebär behov av två nya förskoleavdelningar. Detta för att klara 
två månaders-gränsen. 

Behov av förstärkning finns även på SFI och Start Ronneby under hösten 
pg.a ökat antal elever. 

Bedömning 
Förvaltningschef Tommy Ahlquist gör bedömningen att kostnaderna är 
styrbara och att budget klaras. Förvaltningschefens uppfattning är att 
Utbildningsnämnden klarar Kommunfullmäktiges direktiv, dvs att tilldelad 
ram hålls.
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Utbildningsnämnden 

Deltar i debatten 
Ordföranden Lennarth Förberg (M), 2:e vice ordf J an-Eric Wildros (S) samt 
nämndsledamöterna Stefan Osterhof (S), Erik Ohlson (V) och Ylva Ohlsson 
(SD). 

Beslut 

Informationen tas till dagens protokoll. 

Exp: 

Tommy Ahlquist, Fch 
Ekonomienheten 

l l í l 

Utdragsbestyrkande
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§ 85 Dnr 2015—O00526 610 

Uppföljning enligt lnternkontrollplan; Rektors och 
förskolechefs pedagogiska ledarskap. 

Sammanfattning 
Bitr förvaltningschef Inger Hjort redogjorde för uppföljning enligt 
internkontroll avseende rektors och förskolechefs pedagogiska ledarskap. 

Redovisning gavs över det arbete som fokuserats på under 2015 då det gäller 
att skapa utökade möjligheter för det pedagogiska ledarskapet inom följande 
områden; 

l. Skolornrådeschefernas stöttning i arbetsledningen av rektorer och 
förskolechefer för att underlätta det pedagogiska ledarskapet och 
uppföljning/redovisning till förvaltningschefen fortsätter. 

Individuellt stöd/handledning/coachning av externa insatser. 
Utbildning av de nya cheferna i den statliga rektorsutbildningen. .WPWN 

Fortsatt satsning på LEAN-utbildningar -till chefer och personal 
(uppdragsutbildning och poängkurser). 

6. Intern utredning ”Översyn och uppföljning av 
ledningsorganisationen” har genomförts under våren 2015. Resultatet 
av denna redovisas till nämnden i augusti. 

7. Extern utvärdering av revisionsnämnden har genomförts av 
revisionsbyrån Ernst & Young. Resultatet av denna är dock inte 
redovisat ännu. 

En intern utredning ”Översyn och uppföljning av ledningsorganisationen” 
har också genomförts under våren 2015, vilken redovisas senare under denna 
nämnd. 

I anslutning härtill informerade förvaltningschef Tommy Ahlquist kring det 
fortlöpande arbetet med LEAN. Slättagårdsskolan kommer att bli pilotskola 
för LEAN.
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Utbildningsnämnden 

Deltar i debatten 
Ordföranden Lennarth F ôrberg (M), 2:e vice ordf J an-Eric Wildros (S), 
nämnds1edamotY1Va Ohlsson (SD), tj änstgôrande ersättarna Lennarth 
Gustavsson (FP) och J ohrmy Håkansson (S), samt ersättare Helene 
Fogelberg (M). 

Beslut 

Redovisningen tas till dagens protokoll. 

Exp: 

Inger Hjort, bitr Fch 

Justerandes sign
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Utbildningsnämnden 

§ 86 Dnr 2015-000435 610 

Uppföljning av Iedningsorganisationen i Ronneby 
kommun 

Sammanfattning 
Bitr förvaltningschef Inger Hjort redogjorde för tidigare nämnda uppföljning 
och översyn av ledningsorganisationen. Översynen har verkställts på 
uppdrag av förvaltningschef Tommy Ahlquist. 
Uppföljningen kan sägas bestå av två delar; dels intervjuer, dels enkäter. 
Noterbart är att 17 av 22 chefer säger sig ha fått avlastning, 19 av 22 chefer 
uppger sig ha möjlighet att vara pedagogiska ledare. Sammanfattningsvis 
kan sägas att uppföljningen ger vid handen att det mesta idag fungerar bra, 
med utgångspunkten att möjliggöra ett pedagogiskt ledarskap för rektorer 
och förskolechefer. 
Bitr förvaltningschef Inger Hjort föreslår, baserat på genomförd översyn, 
följande åtgärder; 

l. Kommunikation och samarbetsformer behöver utvecklas. 
2. Några enheter förstärkas med ledningsresurs - delning. 
3. Administrativa resursen — fördelning och kompetenshöjning. 
4. Översyn av sarnverkanssystemet. 
5. GyV - översyn av ansvarsområdena. 
6. ”Skolområdeskansli” - FoG-cheferna nära verksamheten. 

Bedömning 
Förvaltningschef Tommy Ahlquist finner de synpunkter och förslag till 
åtgärder som listas i utredningen väl värda att beakta. Arbetet med att det 
interna utvecklingsarbetet med att förbättra kommunikationen kommer att 
fortsätta; bl a genom LEAN i organisationen. Satsning kommer även att ske 
på internutbildningar i pedagogiskt ledarskap, för Utbildningsförvaltningens 
chefer under kommande verksamhetsår. 
Förvaltningschefen gör bedömer att det behövs ytterligare en (l) 
rektorstjänst till Kallinge skolområde. Den tjänsten kan finansieras genom att 
koordinatorstj änsten för särskolan och den särskilda undervisningsgruppen

~ 
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KOMMUN 
Utbildningsnämnden 

för elever med autism inte återbesätts. Förvaltningschef Tommy Ahlquist 
gör bedömningen att effekten av en ny rektorstj änst leder till ett tydligare 
ledarskap för olika verksamhetsområden på Kallingeskolan och även för en 
bättre arbetsmiljö totalt sett. 

Rektorstjänsten tillsätts av Förvaltningschefen genom given delegation. 

Förslag till beslut 
Ordföranden Lennarth Förberg (M) uppger att Alliansen beaktar redovisad 
uppföljning och avvaktar revisorernas granskning innan något beslut tas. 
Alliansen är positiv till de förslag till åtgärder som föreslagits av utredaren. 

Utbildningsnämnden föreslås notera informationen till dagens protokoll. 

Deltar i debatten 
Ordföranden Lennarth F örberg (M), 1:e vice ordf Tim Svanberg (C), 2:e vice 
ordf J an-Eric Wildros (S) samt nämndsledamöterna Lova Necksten (M) och 
Ylva Ohlsson (SD). 

Beslut 

Informationen tas till dagens protokoll. 

Exp: 

Tommy Ahlquist, Fch 
Inger Hjort, bitr Fch

~ 
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§ 87 Dnr 2015-000519 678 

Lokalutredning 2015. 

Sammanfattning 
Bitr förvaltningschef Inger Hjort, har på förvaltningschefens uppdrag, 
verkställt en utredning om lokalanvändning i tätorten och Saxemara. Bitr 
förvaltningschef Inger Hjort redogjorde för Lokalutredning 2015, i vilket tre 
alternativa förslag till lösningar presenteras. 

Alt. l 

2“ F-6 skolor i tätorten. Centralskolan med elever från Hulta, Påtorp, 
Algbacken och Ronnebyhamn. Espedalsskolan med elever frân Sörby, 
Centrum, Hjorthöjden och Luner. Saxemaras elever kommer till i 4-6. 
Alt. 2 

F~3 skolor och en 4-6 skola. Samtliga F-6 skolor idag används till F-3. 
Centralskolan blir gemensam 4-6 skola. 
Alt. 3 

F-3 skolor och två 4-9 skolor. Samtliga F -6 skolor idag används till F-3. 
Centralskolan blir 4-9 skola. Snäckebacksskolan blir 4-9 skola. 

Avsikten med redovisningen till nämnden, i detta läge, är att väcka en 
diskussion om de olika förslagen för att kunna gå vidare mot ett beslut. Av 
samma skäl är de redovisade kostnadsberäkningarna översiktliga. 
Bedömningen är i detta tidigare skede, att det är av vikt att kommunstyrelsen 
informeras i ärendet, då ett behov ses av investeringar på minst 150 Mkr. 

Förslag till beslut 
Ordföranden Lennarth Förberg (M) föreslår att informationen och 
utredningen noteras till dagens protokoll, att utredningen och informationen 
delges Kommunstyrelsen, att utredningen tjänar som underlag till 
översiktsplanarbetet,och som budgetunderlag vid ev äskanden från Bygg och 
Fastighet av 50 Mkr i ett första skede och 100 Mkr i ett andra skede; samt att 
ärendet ånyo behandlas vid Utbildningsnämndens sammanträde i september 
201 5.
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Deltar i debatten 
Ordföranden Lennarth F örberg (M), lze Vice ordf Tim Svanberg (C), 2:e vice 
ordf J an-Eric Wildros (S), nämndsledamötema Lova Necksten (MP), Ylva 
Ohlsson (SD), Erik Ohlson (V), Rune Kronkvist (S), Stefan Österhof (S) och 
Magnus Stridh (SD), samt tjänstgörande ersättare Lennart Gustavsson (FP). 

Beslut 

Utbildningsnämnden beslutar: 

att informationen och utredningen noteras till dagens protokoll; 

att utredningen och informationen delges Kommunstyrelsen; 
att utredningen tjänar som underlag till översiktsplanearbetet och som 
budgetunderlag vid ev äskanden från Bygg och Fastighet av 50 Mkr i ett 
första skede och 100 Mkr i ett andra skede; 
samt att ärendet ånyo behandlas vid Utbildningsnämndens sammanträde i 

september 2015. 

Reservation 
Nämndsledamot Erik Ohlson (V) deltar inte i den del av beslutet som berör 
kostnaden på 50-150 Mkr. 

Exp: 

Exp: 

Kommunstyrelsen FK 
Budgetberedningen FK 
Bygg och Fastighet FK 
Tommy Ahlquist, Fch 
Inger Hjort, bitr Fch
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§ 88 Dnr 2015-000528 600 

Uppfëljning av Skolinspektionens inspektion 2013. 
Lägesrapport. 

Sammanfattning 
Kvalitetssamordnare Annika Forss informerade kring den handlingsplan som 
framtagits av kvalitetssamordnarna. Uppföljning har skett med jämna 
mellanrum i enlighet med handlingsplanen. 
Genomgång skedde av de områden inom grundskolan där kritik givits av 
Skolinspektionen. Områdena ”Undervisning och lärande”, ”Särskilt stöd” 
och ”Trygghet och studiero” genomgicks och kommenterades. 

I anslutning härtill informerade Annika Forss om olika satsningar inom 
Utbildningsförvaltningen, såsom Läslyftet och uppdragsutbildningen ”Läs- 
& Skriv”. Genom sistnämnda lågstadiesatsning kommer alla lärare i F-3 att 
utbildas inom Läs & Skriv. 
Kvalitetssamordnare Fredrika Ter-Bosch Bjurek redogjorde för den del som 
berör gymnasiet. De områden där kritik givits av Skolinspektionen 
genomgicks och kommenterades. Knappt någon eller ingen kritik alls 
berörde Blekinge Naturbruksgymnasium och Sjöparsskolan. 

Förslag till beslut 
F öreslås att lägesrapporten noteras till dagens protokoll. 

Deltar i debatten 
Ordföranden Lennarth Förberg (M), 2:e vice ordf J an-Eric Wildros (S), 
nämndsledamöterna Ylva Ohlson (SD), Lova Necksten (MP) samt 
tjänstgörande ersättare Lennart Gustavsson (FP). 

Beslut 

Lägesrapporten tas till dagens protokoll.

~ 
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Exp: 

Annika Forss, kvalitetssamordnare grundskola 
Fredrika Ter Bosch-Bjurek, kvalitetssamordnare gymnasiet 
Inger Hjort, bitr Fch
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§ 89 Dnr 2015-000529 617 

Information om grundsärskolan. 

Sammanfattning 
Rektor Maria Fredin , Kallinge F-6, del gav nämndsledamöterna information 
0m gmndsärskolans Verksamhet. Fredin redogjorde bl a om de utredningar 
och den kartläggning som krävs för att en elev ska få en diagnos klarlagd. 
Den omfattande utredningen är till för att säkerställa att eleverna placeras i 

rätt skolfonn. Översyn av utredningarna sker i åk 2,5 och 8. 
Grundsärskolan (ämnesskola) har en egen läroplan och timplan. En god 
miljö och struktur är viktig för gnmdsärskolans elever, liksom 
individanpassningen i undervisningen. Samverkan sker med grundskolan. 
Ytterligare infonnation om grundsärskolan, utöver vad som ges på 
www.skolverket.se ‚ kan fås på wwwspsmse. 

Deltar i debatten 
1:e vice ordf Tim Svanberg (C), 2:e Vice ordf J an-Eric Wildros (S), 
nämndsledamöterna Magnus Stridh (SD, Ylva Ohlsson (SD), Christer 
Stenström (M) och Lova Necksten (MP) 

Beslut 

Informationen tas till dagens protokoll. 

Exp: 

Maria Fredin, rektor grundsärskolan F -6

~ 
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§ 90 Dnr 2015-000530 O26 

Personal - Arbetsmiljöfrägor augusti 2015 

Sammanfattning 
Förvaltningschef Tommy Ahlquist informerade kring den renovering av 
lokaler och ventilation som skett av förskolelokalerna på Soft Center. 
Arbetsmiljön har sedan åtgärderna skett avsevärt förbättrats. 

Vidare informerade förvaltningschefen kring flytten av verksamheten och 
renoveringen av Listerbyskolan. Renoveringen beräknas vara klar till våren 
2016 så att inflyttning kan ske hösten 2016. 

Förvaltningschef Tommy Ahlquist informerade vidare kring 
ombyggnationen av Backarydsskolan, så att förskolan (Mosippan) kan 
inrymmas i skolans lokaler. 

Förvaltningschef Tommy Ahlquist informerade kring förestående 
medarbetarundersökning/arbetsmiljöundersökning under oktober månad 
2015. Samtliga anställda inom Ronneby kommun deltar. 

Beslut 

Informationen tas till dagens protokoll. 

Exp: 

Ulf Borgström, arbetsmiljösamordnare

~ 

Justerandes sign / Utdragsbestyrkande mall/
/



~~ ~~ 
I' __ 

Sida 

RO ÊÊNËTJÊ-ËËRADESPROTOKOLL 16(24) 

KOMMUN 
Utbildningsnämnden 

§ 91 Dnr 2015-000531 602 

Kurser och konferenser augusti 2015 

Sammanfattning 
Konferensinbjudan har inkommit från Länsstyrelsen i Blekinge län, syftande 
till att stärka samverkan mellan föreningar och kommunen; för att ge 
nyanlända den bästa starten i skolan och kommunerna. I centrum för kvällen 
finns Start Ronneby och Välkomsten i Karlskrona. 
Konferensen hålls den 18 november 2015 på Ronneby Brunn. Moderator är 
Mats Johansson. 

Förslag till beslut 
Föreslås att ordföranden Lennarth Förberg (M), 2:e vice ordf J an-Eric 
Wildros (S) och nämndsledamöterna Stefan Österhof (S) samt Ylva Ohlsson 
(SD) deltar i konferensen som representanter för Utbildningsnämnden i 

Ronneby kommun. 

Deltar i debatten 
Ordföranden Lennarth Förberg (M), 2:e vice ordf J an-Eric Wildros, samt 
nämndsledamöterna Stefan Osterhof (S) och Ylva Ohlsson (SD). 

Beslut 

Utbildningsnämnden beslutar att ordföranden Lennarth F örberg (M), 2:e vice 
ordf J an-Eric Wildros (S) och nämndsledamöterna Stefan Österhof (S) samt 
Ylva Ohlsson (SD) deltar i konferensen som representanter för 
Utbildningsnämnden i Ronneby kommun. 

Utdragsbestyrkande
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Exp: 

Lennarth Förberg (M),ordf 
J an-Eric Wildros (S), 2:e vice ordf 
Stefan Österhof (S) 
Ylva Ohlsson (SD) 
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Dnr 2015-000535 600 

Fôrvaltningschefens rapporter augusti 2015 

Sammanfattning 
Förvaltningschef Tommy Ahlquist informerade kring utredningsuppdrag 
gällande Blekinge Naturbruksgymnasium i Bräkne-Hoby. Utredningen 
kommer att genomföras av Bo Skandevall och redovisas i 

Utbildningsnämnden i december månad 2015. 

Förvaltningschef Tommy Ahlquist informerade vid föreg sammanträde i 

F örvaltningssamverkans gruppen kring bildandet av partsammansatt grupp 
för övergripande strategisk rekrytering. Uppdrag har framtagits för gruppens 
fortsatta arbete under hösten 2015 som blir att; 

Inventera redan beslutade och vidtagna åtgärder, exempelvis 
”Attraktiv arbetsgivare”, särskilda lönesatsningar mm 
Föreslå åtgärder för en bättre arbetsmiljö inom förskola- gymnasium. 
Beakta kraven gällande lågstadiesatsningen, se följande sex punkter 

Hur ska rekryteringen av personal hanteras i förhållande till 
pensionsavgångar? 

Hur ska rekryteringen av personal hanteras i förhållande till 
mottagandet av nyanlända barn? 

Hur arbetar huvudmannen med att säkra tillgången till legitimerade 
och behöriga lärare? 

Hur arbetar huvudmannen med ledarskap (främst när det gäller 
rektorer)? 

Vad ser huvudmannen som de största svårigheterna i att rekrytera av 
personal? 

Hur ska ni uppnå de ändamål som ni ansöker om statsbidrag för? 
Gruppen kan också komma med andra förslag för att underlätta 
rekryteringen de kommande åren.

~ t; l u 
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Vidare informerade förvaltningschef Tommy Ahlquist kring 1:1 satsningen 
och det arbete som pågår med att starta upp utbildningssatsningen. 
Avslutningsvis delgavs nämndsledamötema kort information om pågående 
upphandling av flygplan till Flygtekniskt Gymnasium. 

Beslut 

Rapporterna tas till dagens protokoll. 

Exp: 

Tommy Ahlquist, Fch 
Bo Skandevall, projektledare 

› l 
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§ 93 Dnr 2015-000524 002 

Delegationsärenden juli-augusti 2015 

Sammanfattning 
Delegationsliggare ôver av förvaltningschefen tagna beslut 2015-06-17— 
2015-08-17 och delegationsbeslut för Skolområde GyV 2015-05-1 3-201 5- 
08-13 cirkulerade under nämndssammanträdet.

~ 
I 

I 

lUtdragsbestyrkande



~ ~ ~~ 
Sida RO §()A1l\;l1\:|)»;l:'(l)'RADESPROTOKOLL 21 (24) 

KOMMUN 
Utbildningsnämnden 

§ 94 Dnr 2015-000534 000 

Delgivningsärenden augusti 2015. 

Sammanfattning 
2015.509 - 047 
Skolverket: Beslut om godkänd redovisning avs statsbidrag for barn som 
vistas i landet utan tillstånd 2014. 

2015.512 — O47 
Skolverket: Beslut om återkrav avs statsbidrag för arbetsplatsforlagt lärande 
i gymnasieskolan och gymnasiesärskolan 2014. 

2015.521 - 047 
Skolverket: Information ang inskick till Skolverket av namnlista på utsedda 
förstelärare. 

2015.543 - O47 
Polisanmälan ang urkundsförfalskn 2015-06-30 SFI Vuxenutbildning 
(K8l3941-15) 

2015.544 — 047 
Polisamnälan ang skadegörelse 2015-07-25 Backarydsskolan (K930598-15) 

201 5.545 - 047 
Polisanmälan ang urkundsförfalskn 2015-06-30 SFI Vuxenutbildning 
(K813941-15) 

Utdragsbestyrkande
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2015.546 - O47 
Polisanmälan ang skadegörelse 2015-07-13--14 Snäckebacksskolan 
(K898083-15) 

2015.547 - 047 
Polisamnälan ang skadegörelse 2015-07-13--14 Backsippans fsk, Listerby 
(K870939-15) 

2015.552 — 047 
Polisanmälan ang försök till stöld 2015-08-05--06 Skogsgårdsskolan 
(K982302-15) 

2015.516 — 600 
Förändringar Attesträtt fr 0 rn 2015-08-01 inom Utbildningsnämndens 
verksamheter. 

2015.515 - 630 

Tillsynsbesôk av pedagogisk omsorg 2015-06-25 Lönnen, Kallinge. 

2015.500 - 619 
Tillsynsprotokoll/Checklista vid tillsyn av fristående förskola 2015-06-17 - 
G-klaven. 

2015.294 - 619 
Kungörelse avs Ackordsförhandling om offentligt ackord för Karl- 
Oskarskolan. 

2015.514 - 670 
SAMARBETSAVTAL — Samhällsorientering för vissa nyanlända 
invandrare.

~ 

Utdragsbestyrkande v! 1



~~ ~~ 
Sida RONNEBY åâlgllgâ-?ÅÃRÄDESPROTOKOLL 23(24) 

KOMMUN 
Utbildningsnämnden 

Protokoll från Förvaltningssamverkans gruppen 201 5-06-1 5 
Utbildningsförvaltningen, Ronneby kommun. 

Region Blekinge, Europeiska regionala utvecklingsfonden och Länsstyrelsen 
i Blekinge län: BLEKINGE - Strategi för besöksnäringen 

Beslut 

Informationen tas till dagens protokoll. 

sign 
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§ 95 Dnr 2015-000561 108 

Mail ang måltider i förskolor och skolor i Ronneby 
kommun. 
Extrainsatt ärende. 

Sammanfattning 
2:e Vice ordf J an-Eric Wildros (S) lyfte, med anledning av ett mail denne fått 
från en förälder, fråga kring måltider i förskola och skola. 
Av mailet framgår att de tider som anges i framtagen informationsfolder 
”Måltider” inte överensstämmer med de tider som praktiseras på bl a 
Snäckebacksskolan. 

Förvaltningschef Tommy Ahlquist kommer att ta kontakt med berörda 
skolor för att rätta till detta, då kl 10.40 anses vara en för tidigt lagd lunch. 

Beslut 

Informationen tas till dagens protokoll. 

Exp: 

Fch Tommy Ahlquist 
2:e Vice ordf J an-Eric Wildros (S) 
Rektor Rickard Andersson, Snäckebacksskolan
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