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Markaryds koM-
Mun Samtliga krav 
uppfylls av Markaryds 
kommun när det gäller 
skolor och förskolor. 
Det slås fast av Skolin-
spektionen.

Skolinspektionen i 
Lund gjorde i höstas en  
tillsyn av förskolor, fri-
tidshem, grundsärskola, 
grundskolor, gymnasie-
skola och gymnasies-
ärskola, det vill säga  
utbildnings- och kultur-

nämndens alla verksam-
heter. 

Syftet med detta var att 
se om utbildnings- och 
kulturnämndens olika 
verksamheter i Markaryds 
kommun följer de lagar, 

regler och läroplaner som 
gäller.

Uppfyller krav
Skolinspektionen har nu 
kommit med sitt beslut. 
Resultatet för Markaryds 

kommun var ett ”toppbe-
tyg”, meddelar Markaryds 
kommun. 

”Det har vid tillsynen inte 
framkommit annat än att 
huvudmannen uppfyller 
författningarnas krav inom 
de områden som granskats”, 
som Skolinspektionen själv 
uttrycker det. 

Ytterst sällsynt
– Att samtliga områden
uppfylls under en regel-
bunden tillsyn på huvud-
mannanivå är ytterst säll-
synt, säger utbildnings-

chef Lars-Ola Olsson i ett 
pressmeddelande.

Nyligen skrev Smålän-
ningen om resultatet av 
Skolinspektionens gransk-
ning av Strömsnässkolan 
specifikt, en skola i Mar-
karyds kommun som ti-
digare kritiserats för ett 
antal brister. Denna skola 
uppfyller nu också samt-
liga krav inom de arbets-
områden som granskats.

Leif Lundström
0433-527503

leif.lundstrom@smalanningen.se

Bra betyg från Skolinspektionen
skolinspektionen ger Markaryds kommun alla skolverksamheter ett bra betyg. Foto: LeiF Lundström

”Att samtliga områden uppfylls under en 
regelbunden tillsyn på huvudmannanivå är 
ytterst sällsynt”

Lars-oLa oLsson, utbildningschef

Årets pristagare utsedda
Tobias Broström tar emot årets kulturpris i Markaryd
Markaryds koM-
Mun Årets kulturpris 
i Markaryds kommun 
går till Tobias Bro-
ström, som driver Mu-
sik i Tagaborg. Martin 
Davidsson och Andreas 
Isaksson, Hinneryds IF, 
har utsetts till Årets 
idrottsledare.
– Kulturpriset går till To-

bias Broström, Musik i Ta-
gaborg. Idrottsledarpriset 
går till Andreas Isaksson 
och Martin Davidsson, 
ungdomsledare i Hinne-
ryds IF.

Det berättar Maritha 
Karlsson, som är utreda-

re/sekreterare på utbild-
nings- och kulturförvalt-
ningen i Markaryds kom-
mun.

Den 12 december kom-
mer Kulturpriset 2018 och 
priset Årets idrottsledare, 
att delas ut. Det sker på 
utbildnings- och kultur-
nämndens julavslutning, 
på Smålandet, Markaryds 
Älgsafari.

Det är utbildnings- och 
kulturnämnden som varje 
år utser kulturpristagare 
och idrottsledarpristagare 
i Markaryds kommun.

Leif Lundström
0433-527503

leif.lundstrom@smalanningen.se Tobias Broström får Markaryds kommuns kulturpris i år. Foto: LeiF Lundström

Julmarknad 
Emmaljunga
EMMaljunga Julmark-
naderna är många så här 
års. Den 1 december är det 
dags för Emmaljunga att 
ha julmarknad. Det sker 
på ortens Folkets hus.

Det kommer då att bli 
med diverse hantverk 
som hör julen till. Det 
kommer också att bjudas 
på glögg och pepparkakor, 
utlovar arrangörerna.

Smyckens 
stals vid 
villainbrott 
Markaryd  En person 
i Ryd, Markaryds kom-
mun, blev under fredagen 
utsatt för inbrott. Hela 
villan blev genomsökt 
sedan ett fönster brutits 
upp. Smycken, ringar och 
örhängen stals. 

Trött 
på grått 
väder?

Se våra
reseannonser!


