
Barn- och utbildningsförvaltningen 
Fanni Nilsson,  
fanni.nilsson@uppvidinge.se 

KALLELSE 
Sida 

1(2) 

Datum 

2019-11-27 

Barn- och utbildningsnämnden 

kallas härmed till sammanträde onsdagen den 11 december 2019 klockan 

13:30 på Uppvidinge gymnasieskola, Åseda för att behandla följande 

ärenden: 

 OBSERVERA att barn- och utbildningsnämndens ledamöter samlas  

klockan 13:00 på Uppvidinge gymnasieskola i Åseda för en visning av 

skolan. 

 Upprop

 Val av justerare

Ärende Anteckningar

1. Godkännande av dagordning

Dnr 13226

2. Information från rektor för Uppvidinge

gymnasieskola och komvux

Dnr 2019-000010

Rektor Caj Stigson 

3. Rapportering från gymnasieutskottet

Dnr 2019-000075

Margareta Schlee (M) 

4. Resursfördelningssystem Uppvidinge

kommun

Dnr 2018-000172

./. 

5. Beslutsattestantförteckning för år 2020

Dnr 2019-000235

./. 

6. Ekonomisk rapport

Dnr 2019-000012

Underlag distribueras den 3 

december 2019 

7. Bidrag till fristående förskola och fritidshem

2020 - Föräldrakooperativet Familjelyckan

Åseda

Dnr 2019-000217

./. 



Uppvidinge kommun 

Datum 

2019-11-27 
 

 
Sida 

2(2) 

 

 

Ärende Anteckningar 

8.  Bidrag till fristående förskola och fritidshem 

2020 - Föräldrakooperativet Juvelen i 

Lenhovda 

Dnr 2019-000218  

./. 

9.  Bidrag till fristående förskola 2020 - 

Föräldrakooperativet Lyckan i Näshult 

Dnr 2019-000219  

./. 

10.  Bidrag till fristående gymnasieskola 2020 - 

Procivitas privata gymnasium i Växjö 

Dnr 2019-000224  

./. 

11.  Bidrag till fristående gymnasieskola 2020 - 

Växjö Fria gymnasium 

Dnr 2019-000225  

./. 

12.  Systematiskt kvalitetsarbete 2019 

Dnr 2019-000202  

./. 

13.  Sammanträdesplan för år 2020 

Dnr 2019-000234  

./. 

14.  Intern kontroll för år 2020 

Dnr 2019-000233  

./. 

15.  Verksamhetsrapport 

Dnr 2019-000011  

Presenteras på sammanträdet 

16.  Meddelanden 

Dnr 2019-000013  

./. 

17.  Återrapportering av kränkande behandling 

Dnr 2019-000026  

./. Presenteras på sammanträdet 

18.  Återrapportering av delegationsbeslut 

Dnr 2019-000009  

./. 

 

Jan Wernström 

Ordförande 

Fanni Nilsson 

Förvaltningskoordinator 
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TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 

1(1) 

Datum 

2019-11-25 
Referens 

BUN 2018-000172 

  

 

Resursfördelningssystem Uppvidinge kommun 

Presidiets förslag till beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar i enlighet barn- och 

utbildningsförvaltningens utredning alternativ två. 

Alternativ två innebär att grundpengen är 90 % av elevpengen och 

resterande 10 % av elevpengen fördelas baserat på socioekonomiska 

faktorer samt skolans storlek enligt underlag i bilaga  

Sammanfattning av ärendet 

Barn- och utbildningsnämnden beslutade 2018 § 90 att införa en 

socioekonomisk resursfördelningsmodell inom grundskolan med start 

januari 2019. Barn- och utbildningsförvaltningen fick i uppdrag att under 

2019 utarbeta en ny resursfördelningsmodell utifrån fler socioekonomiska 

faktorer som barn- och utbildningsnämnden får ta ställning till under 2019.  

I Skollagens första kapitel §4, §§8 står det tydligt att huvudmannen skall ta 

hänsyn till barnets förutsättningar och att det skall råda likvärdighet inom 

skolans område. I kapitel 2 §9 förtydligas detta med att resurserna skall 

fördelas så att likvärdighet uppnås. Vad som anses vara förutsättningar är 

dock inte tydligt framskrivet i lagen. Förvaltningen har bett SCB att ta fram 

index för skolornas socioekonomiska förutsättningar som grund för 

beräkning och värdering av de olika skolornas förutsättningar.  

Ekonomiska konsekvenser 

Inga ekonomiska konsekvenser. Resursfördelningen innebär att den 

budgeterade ramen för grundskolans elevpeng delas ut enligt modellen.  

Beslutsunderlag 

Presidieskrivelse 2019-11-27 

Sammanträdesprotokoll barn- och utbildningsnämnden 2018-11-07 § 90 

Bildspel presentation 

Barn och utbildningsförvaltningens utredning 

Beslutet skickas till 

Barn och utbildningsförvaltningen   

 

 

Ordförande    Vice Ordförande 

Jan Wernström   Margareta Schlee  

 



 

Barn- och utbildningsförvaltningen 

BUN 2018-000172 

2019-11-27 

Barn- och utbildningsförvaltningens utredning gällande ny fördelning 

av elevpeng i grundskolan 

Barn-och utbildningsnämnden har gett förvaltningen i uppdrag att ta fram en modell för 

resursfördelning av elevpengen för grundskolan. Resursfördelningen skall ta hänsyn till 

socioekonomiska förutsättningar samt skolans elevtal. 

Sammanfattning av ärendet 

I Skollagens första kapitel §4, §§8 står det tydligt att huvudmannen skall ta hänsyn till 

barnets förutsättningar och att det skall råda likvärdighet inom skolans område. I kapitel 2 

§9 förtydligas detta med att resurserna skall fördelas så att likvärdighet uppnås. Vad som 

anses vara förutsättningar är dock inte tydligt framskrivet i lagen. Förvaltningen har bett 

SCB att ta fram index för skolornas socioekonomiska förutsättningar som grund för 

beräkning och värdering av de olika skolornas förutsättningar. 

 

SCB har levereat två olika indexen som benämns i materialet 2018 och 2019. Indexen utgår 

från elevernas socioekonomiska ställning men har lite olika parametrar.  

• SCB hösten 2018 tar hänsyn till skolans fördelning på kön, nyanlända, 

vårdnadshavares utbildningsbakgrund, boende hos två eller en förälder och 

ekonomiskt bistånd 

• SCB hösten 2019 tar hänsyn till vårdnadshavares utbildningsbakgrund och elevens 

tid i landet  

• Förvaltningen har även tagit hänsyn till elevantal på skolan då skolans storlek i ett 

system där skolan får resurser på grundval av elevtal kan få effekter för skolans 

förutsättningar. 

Tabell 1 Översikt av de olika index samt elevtalen på skolorna 

Skola 2018scb 2019scb Elevtal 

 
Lenhovda 81 103 181 

 
Nottebäck 96 105 103 

 
Åsedaf6 97 96 318 

 
Alstermo 123 97 121 

 

 

Högst sämst 

förutsättningar 

Lägst sämst 

förutsättningar 

  
Åseda79 102 96 157 

 
Älghult79 108 96 144 

 



 

Barn- och utbildningsförvaltningen 

BUN 2018-000172 

2019-11-27 

Förvaltningen bedömer utifrån från SCB index och skolornas storlek att de två 7-9 

förutsättningar är likvärdiga och därför får 100 % vardera av elevpengen. 

För att kunna väga samman de två indexen och elevtalen har enheterna tilldelats poäng för 

deras inbördesrangordning. Den som har det bästa indexet har således tilldelats poäng 1 osv. 

Poängsumman används för att fördela den del av elevpengen som skall fördelas utifrån de 

socioekonomiska förutsättningarna samt skolans elevtal. Förvaltningen anser att då ges alla 

skolor så likvärdiga förutsättningar som möjligt. En annan möjlighet hade varit att utifrån 

värderingen ranka skolorna och de/den skolan som har sämst förutsättningar få den del av 

elevpeng som skulle fördelas. Genom att poängen styr andelen av elevpengen som skall 

fördelas får samtliga skolor del av hela elevpengen. 

Tabell 2 Sammanvägt resultat baserat på SCB och elevantal 

Enhet Index  18 Index 18 Elevtal Poäng 

Lenhovda F6 
1 2 2 5 

Nottebäck F6 
2 1 4 7 

Åseda F6 
3 3 1 7 

Alstermo F6 
4 3 3 10 

Tabellen visar att Alstermoskolan har de sämsta förutsättningarna utifrån index och elevtal. 

 

Förvaltningen har tittat på en rad olika modeller eller alternativ för att beräkna 

resursfördelningen. De olika modeller som vi har beräknat är  

Tabell 3 Fördelningsmodeller 

Modell 

Enligt 

nuvarande 

modell Alt1 Alt2 Alt 3 Alt 4 

Grundpeng 95% 80% 90% 95% 85% 

Resursfördelning 5% 20% 10% 5% 15% 

Elevpengen delas upp i en grundpeng som tilldelas alla skolor och en del som fördelas 

enligt tabell 2.  

Tabell 4. Resultat av de olika modellernas utfall, gällande elevtal förändringen från förra 

året 

        Förändring 
    

  Elevtal Föregående år 

Enl 

nuvarande Alt 1 Alt 2 Alt 3 Alt 4 

Lenhovda F6 181 (-3) 10 448 700 10 556 000 -612 124 -289 014 -127 607 -456 023 



 

Barn- och utbildningsförvaltningen 

BUN 2018-000172 

2019-11-27 

Nottebäck F& 103 (+2) 5 783 100 6 007 700 856 046 424 561 215 130 641 795 

Åseda F6 318 (-1) 18 067 200 18 546 300 

-1 518 

874 -677 499 -260 100 -1 110 135 

Alstermo F6 121 (-14) 8 065 900 7 507 500 

1 163 

812 405 452 36 076 787 863 

Effekterna av de olika modellerna är svåra att förutse då vi i nuläget inte har något material 

att bedöma skolornas likvärdighet eller hur den nuvarande resursfördelningen faktiskt 

motsvarar skolornas egentliga behov.  

Förvaltningen kommer under första halvåret 2020 beräkna fram kostnaden för de olika 

enheterna och den samlade kostnaden för förvaltningens ansvarsområde och innan en sådan 

beräkning finns är det mycket svårt att bedöma konsekvenserna av alternativen. En tänkbar 

värdering är att se hur skolornas resultat ser ut baserat på årets budget.  

 

 

Niclas Bjälkenborn 

Förvaltningschef 



Resursfördelning

2019-11-22 Barn och utbildningsförvaltningen



Beräkningsunderlag - Två index 

plus skolstorlek

• SCB hösten 2018, kön, nyanlända, 

vårdnadshavares utbildningsbakgrund, boende hos två 

eller en förälder, ekonomiskt bistånd

• SCB hösten 2019 vårdnadshavares 

utbildningsbakgrund och elevens tid i landet 

• Elevantal på skolan

2019-11-22 Barn och utbildningsförvaltningen



Modeller

Modell

Enligt 

nuvarande 

modell Alt1 Alt2 Alt 3 Alt 4

Grundpeng 95 80 90 95 85

Resursfördelning 5 20 10 5 15

2019-11-22 Barn och utbildningsförvaltningen

Presidiet kommer att lägga förslag om alternativ 2



Underlag för uträkning

Skola 2018scb 2019scb

Elevt

al Index vh Elevtalen Poäng

Lenhovda 81 103 181 1 2 2 5

Nottebäck 96 105 103 2 1 4 7

Åsedaf6 97 96 318 3 3 1 7

Alstermo 123 97 121 4 3 3 10

Högst sämst 

förutsättningar

Lägst 

sämst 

förutsättnin

gar

Åseda79 102 96 157

Älghult79 108 96 144

Utifrån de tre olika grunderna har vi poängsatt skolorna utifrån 

sin inbördes ordning och sedan fördelat resurserna utifrån detta 

poängsystem i förhållande till antalet elever. Det vill alla skolor 

får ta del av resursfördelningen i förhållande till sitt elevtal.

Skolorna bedöms 

likvärdiga

2019-11-22 Barn och utbildningsförvaltningen



RESULTAT

2019-11-22 Barn och utbildningsförvaltningen

Presidiet kommer att lägga förslag om alternativ 2



 

Barn- och utbildningsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

1(2) 

Sammanträdesdatum 

2018-11-07 
 

 

  
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

    

 

§ 90 Dnr 2018-000172  

Resursfördelningsmodell barn- och 
utbildningsförvaltningen  

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn-och utbildningsnämnden beslutar att införa en socioekonomisk 

resursfördelningsmodell inom grundskolan med start januari 2019. 

Resursfördelningsmodellen innebär att 5 procent av den befintliga ramen 

för den interna elevpengen för en grundskoleelev fördelas utifrån den 

socioekonomiska faktorn; nyanländ. 

Barn- och utbildningsförvaltningen får i uppdrag att under 2019 utarbeta en 

ny resursfördelningsmodell utifrån fler socioekonomiska faktorer. Nytt 

beslut om resursfördelningsmodell för 2020 kommer barn- och 

utbildningsnämnden anta under 2019.                                

Sammanfattning av ärendet 

I Skollagens första kapitel §4, §§8 står det tydligt att huvudmannen skall ta 

hänsyn till barnets förutsättningar och att det skall råda likvärdighet inom 

skolans område. I kapitel 2 §9 förtydligas detta med att resurserna skall 

fördelas så att likvärdighet uppnås. Ett första steg i denna likvärdighet är 

att införa ett socioekonomiskt resursfördelningssystem. Fördelningen skall 

beräknas utifrån andelen nyanlända på skolan.   

Den socioekonomiska faktorn nyanländ definieras utifrån skollagens 

definition:  

En nyanländ elev är någon som har bott utomlands och som nu är bosatt i 

Sverige. Hen ska ha börjat på sin utbildning efter ordinarie terminsstart i 

årskurs 1 eller senare. Efter 4 år i svensk skola räknas inte eleven som 

nyanländ längre. 

I beslutsunderlaget för den interna elevpengen per elev i grundskola 

framgår elevpeng per elev i förskoleklass, år 1-6 och år 7-9, både med och 

utan den socioekonomiska faktorn. Resursfördelningen sker inom befintlig 

ram. 

Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår barn- och utbildningsnämnden 

att införa en socioekonomisk resursfördelningsmodell inom grundskolan 

med start januari 2019. Resursfördelningsmodellen innebär att 5 procent av 

den befintliga ramen för den interna elevpengen för en grundskoleelev 

fördelas utifrån den socioekonomiska faktorn; nyanländ. 

Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår även att de får i uppdrag att 

under 2019 utarbeta en ny resursfördelningsmodell utifrån fler 



 

Barn- och utbildningsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

2(2) 

Sammanträdesdatum 

2018-11-07 
 

 

  
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

    

 

socioekonomiska faktorer. Nytt beslut om resursfördelningsmodell för 2020 

kommer barn- och utbildningsnämnden anta under 2019.              

Beslutsgång 

Ordförande frågar om barn- och utbildningsnämnden kan besluta i enlighet 

med barn- och utbildningsförvaltningens förslag till beslut.  

Ordförande finner att barn- och utbildningsnämnden beslutat i enlighet 

med barn- och utbildningsförvaltningens förslag till beslut.                

Beslutsunderlag 

Intern elevpeng per elev inom grundskolan  

Tjänsteskrivelse, ekonom, 2018-10-24   

Beslutet skickas till 

Ledningsgruppen, barn-och utbildningsförvaltningen 

Lovisa Nilsson ekonom 
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Lovisa Nilsson LOJN

TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 

1(1) 

Datum 

2019-11-27 
Referens 

BUN 2019-000235 

Beslutsattestantförteckning för år 2020 

Barn- och utbildningsförvaltningens förslag till beslut 

1. Fastställa barn – och utbildningsnämndens

beslutsattestantförteckning för 2019.

2. Delegera till ekonom Lovisa Nilsson att löpande under året vid

behov göra förändringar i beslutsattestantförteckningen.

Sammanfattning av ärendet 

Av kommunens regler för attest, beslutat av kommunfullmäktige 2014-12-

16, framgår att nämnd eller den som nämnden har delegerat det till utser 

beslutsattestanter samt ersättare för dessa inom sitt ansvarsområde. 

Nämnden utfärdar vid behov ytterligare tillämpningsanvisningar inom sitt 

område. Målsättningen med reglerna för kontroll av ekonomiska 

transaktioner är att säkerställa att transaktioner som bokförs är korrekta 

avseende bland annat prestation, bokföringsunderlag, betalningsvillkor, 

bokföringstidpunkt, kontering och beslut. Attestregeln är att ingen ensam 

ska hantera en ekonomisk transaktion. 

Förändringar under löpande år i barn- och utbildningsnämndens 

beslutsattestantförteckning föreslås delegeras till ekonom Lovisa Nilsson. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Lovisa Nilsson, ekonom, 2019-11-27 

 Barn- och utbildningsnämndens beslutsattestantförteckning för 2020 

Beslutet skickas till 

Lönenämnden HUL 

Ekonomiavdelningen 

Barn- och utbildningsförvaltningens ledningsgrupp 

Revisorerna     

Ekonom, 

Lovisa Nilsson 



Barn- och utbildningsnämndens

 beslutsattestantförteckning för 2020

Barn- och utbildningsförvaltningen

BUN 2019-000235

2019-11-27

Av förteckningen framgår vilken befattning som har rätt att beslutsattestera för vilken verksamhet och vilken befattning som vid ordinarie beslutsattestantens frånvaro 

ersätter som beslutsattestant. 

Attest av egna kostnader ska alltid ske av överordnad chef. Kontering enligt attestförteckning - beslutsattest av överordnad chef.

Verksam-

hetskod

Verksamhet, namn Beslutsattest Ansvars-

kod

Ersättare Undantag från dubbel attest i system 

för leverantörfakturor (IoF)

11930 Barn- och utbildningsnämnd Förvaltningschef 6 Utvecklingsledare Nej

40100 Administrat. och ledning Förvaltningschef 60XXX Utvecklingsledare Nej

40200 Förvaltningsgem. VHT Förvaltningschef 60XXX Utvecklingsledare Nej

40202 Semesterlöneskuldens ökning Förvaltningschef 60XXX Utvecklingsledare Nej

40300 It- och datastöd Förvaltningschef 60XXX Utvecklingsledare Nej

40400 Kompetensutveckling Förvaltningschef 60XXX Utvecklingsledare Nej

40500 Personallösningar Förvaltningschef 60XXX Utvecklingsledare Nej

41100 Förskola Förvaltningschef 60XXX Utvecklingsledare Nej

41200 Vårdnadsbidrag Förvaltningschef 60XXX Utvecklingsledare Nej

41300 Barnomsorgsavgifter Förvaltningschef 60XXX Utvecklingsledare Nej

41400 STB maxtaxa Förvaltningschef 60XXX Utvecklingsledare Nej

41500 STB q-säkring Förvaltningschef 60XXX Utvecklingsledare Nej

43500 F-Klass/FTH lägg in en för varje Förvaltningschef 60XXX Utvecklingsledare Nej

43510 Barnomsorgsavgifter Förvaltningschef 60XXX Utvecklingsledare Nej

44000 Grundskola Förvaltningschef 60XXX Utvecklingsledare Nej

44100 Servicefunktioner Förvaltningschef 60XXX Utvecklingsledare Nej

44170 Skolskjutsar Förvaltningschef 60XXX Utvecklingsledare Nej

44180 Simundervisning Förvaltningschef 60XXX Utvecklingsledare Nej

61600 Asylverksamhet Förvaltningschef 60XXX Utvecklingsledare Nej

41101 Förskola extern regi Förvaltningschef 60XXX Utvecklingsledare Nej

43501 F-Klass/FTH extern regi Förvaltningschef 60XXX Utvecklingsledare Nej

44001 Grundskola extern regi Förvaltningschef 60XXX Utvecklingsledare Nej

1



Barn- och utbildningsnämndens

 beslutsattestantförteckning för 2020

Barn- och utbildningsförvaltningen

BUN 2019-000235

2019-11-27

Verksam-

hetskod

Verksamhet, namn Beslutsattest Ansvars-

kod

Ersättare Undantag från dubbel attest i system 

för leverantörfakturor (IoF)

40100 Administrat. och ledning Rektor Åsedaskolan F-6 611 Rektor Åsedaskolan 7-9 Nej

43500 F-Klass/FTH Rektor Åsedaskolan F-6 611 Rektor Åsedaskolan 7-9 Nej

43680 BBSS F-Klass/FTH Rektor Åsedaskolan F-6 611 Rektor Åsedaskolan 7-9 Nej

44000 Grundskola Rektor Åsedaskolan F-6 611 Rektor Åsedaskolan 7-9 Nej

44100 Servicefunktioner Rektor Åsedaskolan F-6 611 Rektor Åsedaskolan 7-9 Nej

44680 BBSS Grundskola Rektor Åsedaskolan F-6 611 Rektor Åsedaskolan 7-9 Nej

40100 Administrat. och ledning Rektor Åsedaskolan 7-9 612 Rektor Åsedaskolan F-6 Nej

44000 Grundskola Rektor Åsedaskolan 7-9 612 Rektor Åsedaskolan F-6 Nej

44100 Servicefunktioner Rektor Åsedaskolan 7-9 612 Rektor Åsedaskolan F-6 Nej

44130 Fritidsledare Rektor Åsedaskolan 7-9 612 Rektor Åsedaskolan F-6 Nej

44680 BBSS Grundskola Rektor Åsedaskolan 7-9 612 Rektor Åsedaskolan F-6 Nej

40100 Administrat. och ledning Rektor Nottebäckskolan F-6 613 Rektor Lenhovdaskolan F-6 Nej

43500 F-Klass/FTH Rektor Nottebäckskolan F-6 613 Rektor Lenhovdaskolan F-6 Nej

43680 BBSS F-Klass/FTH Rektor Nottebäckskolan F-6 613 Rektor Lenhovdaskolan F-6 Nej

44000 Grundskola Rektor Nottebäckskolan F-6 613 Rektor Lenhovdaskolan F-6 Nej

44100 Servicefunktioner Rektor Nottebäckskolan F-6 613 Rektor Lenhovdaskolan F-6 Nej

44680 BBSS Grundskola Rektor Nottebäckskolan F-6 613 Rektor Lenhovdaskolan F-6 Nej

40100 Administrat. och ledning Rektor Älghultskolan 7-9 614 Rektor Åsedaskolan 7-9 Nej

44000 Grundskola Rektor Älghultskolan 7-9 614 Rektor Åsedaskolan 7-9 Nej

44100 Servicefunktioner Rektor Älghultskolan 7-9 614 Rektor Åsedaskolan 7-9 Nej

44130 Fritidsledare Rektor Älghultskolan 7-9 614 Rektor Åsedaskolan 7-9 Nej

44680 BBSS Grundskola Rektor Älghultskolan 7-9 614 Rektor Åsedaskolan 7-9 Nej

44500 Särskola Rektor Älghultskolan 7-9 614 Rektor Åsedaskolan 7-9 Nej

2



Barn- och utbildningsnämndens

 beslutsattestantförteckning för 2020

Barn- och utbildningsförvaltningen

BUN 2019-000235

2019-11-27

Verksam-

hetskod

Verksamhet, namn Beslutsattest Ansvars-

kod

Ersättare Undantag från dubbel attest i system 

för leverantörfakturor (IoF)

40100 Administrat. och ledning Rektor Alstermoskolan F-6 615 Rektor Nottebäckskolan F-6 Nej

43500 F-Klass/FTH Rektor Alstermoskolan F-6 615 Rektor Nottebäckskolan F-6 Nej

43680 BBSS F-Klass/FTH Rektor Alstermoskolan F-6 615 Rektor Nottebäckskolan F-6 Nej

44000 Grundskola Rektor Alstermoskolan F-6 615 Rektor Nottebäckskolan F-6 Nej

44100 Servicefunktioner Rektor Alstermoskolan F-6 615 Rektor Nottebäckskolan F-6 Nej

44680 BBSS Grundskola Rektor Alstermoskolan F-6 615 Rektor Nottebäckskolan F-6 Nej

40100 Administrat. och ledning Rektor Lenhovdaskolan F-6 616 Rektor Nottebäckskolan F-6 Nej

43500 F-Klass/FTH Rektor Lenhovdaskolan F-6 616 Rektor Nottebäckskolan F-6 Nej

43680 BBSS F-Klass/FTH Rektor Lenhovdaskolan F-6 616 Rektor Nottebäckskolan F-6 Nej

44000 Grundskola Rektor Lenhovdaskolan F-6 616 Rektor Nottebäckskolan F-6 Nej

44100 Servicefunktioner Rektor Lenhovdaskolan F-6 616 Rektor Nottebäckskolan F-6 Nej

44680 BBSS Grundskola Rektor Lenhovdaskolan F-6 616 Rektor Nottebäckskolan F-6 Nej

44500 Särskola Rektor grundsärskola 617 Rektor Lenhovdaskolan F-6 Nej

40100 Administrat. och ledning Förskolerektor Åseda förskolor 63X Förskolerektor Lenhovda m fl fsk Nej

41100 Förskola Förskolerektor Åseda förskolor 63X Förskolerektor Lenhovda m fl fsk Nej

41110 Lokalvård FSK Förskolerektor Åseda förskolor 63X Förskolerektor Lenhovda m fl fsk Nej

41680 BBSS förskola Förskolerektor Åseda förskolor 63X Förskolerektor Lenhovda m fl fsk Nej

40100 Administrat. och ledning Förskolerektor Lenhovda m fl fsk 64X Förskolerektor Åseda förskolor Nej

41100 Förskola Förskolerektor Lenhovda m fl fsk 64X Förskolerektor Åseda förskolor Nej

41110 Lokalvård FSK Förskolerektor Lenhovda m fl fsk 64X Förskolerektor Åseda förskolor Nej

41680 BBSS förskola Förskolerektor Lenhovda m fl fsk 64X Förskolerektor Åseda förskolor Nej

3



Barn- och utbildningsnämndens

 beslutsattestantförteckning för 2020

Barn- och utbildningsförvaltningen

BUN 2019-000235

2019-11-27

Verksam-

hetskod

Verksamhet, namn Beslutsattest Ansvars-

kod

Ersättare Undantag från dubbel attest i system 

för leverantörfakturor (IoF)

40100 Administrat. och ledning Chef elevhälsa 66 Förvaltningschef Nej

40680 Riktade resurser BBSS Chef elevhälsa 66 Förvaltningschef Nej

41000 Öppen förskola Chef elevhälsa 66 Förvaltningschef Nej

44120 Skolsköterska Chef elevhälsa 66 Förvaltningschef Nej

44140 Skolpsykolog Chef elevhälsa 66 Förvaltningschef Nej

44150 Kurator Chef elevhälsa 66 Förvaltningschef Nej

44160 Specialpedagog Chef elevhälsa 66 Förvaltningschef Nej

40100 Administrat. och ledning Rektor gymnasieskola 67XX Förvaltningschef Nej

45000 Gymnasieskola Rektor gymnasieskola 67XX Förvaltningschef Nej

45001 Gymnasieskola extern regi Rektor gymnasieskola 67XX Förvaltningschef Nej

45100 Servicefunktioner Rektor gymnasieskola 67XX Förvaltningschef Nej

45110 SYV Rektor gymnasieskola 67XX Förvaltningschef Nej

45120 Skolskjutsar Rektor gymnasieskola 67XX Förvaltningschef Nej

45130 Inackorderingsbidrag Rektor gymnasieskola 67XX Förvaltningschef Nej

45680 BBSS Gymnasieskola Rektor gymnasieskola 67XX Förvaltningschef Nej

45500 Gymnasiesärskola Rektor gymnasieskola 67XX Förvaltningschef

47000 Vuxenutbildning Rektor gymnasieskola 67XX Förvaltningschef Nej

47100 Servicefunktioner vux Rektor gymnasieskola 67XX Förvaltningschef Nej

47110 SYV Rektor gymnasieskola 67XX Förvaltningschef Nej

47500 Särvux Rektor gymnasieskola 67XX Förvaltningschef Nej

48000 SFI Rektor gymnasieskola 67XX Förvaltningschef Nej

34010 Administrat. och ledning Chef kulturskolan 69 Förvaltningschef Nej

34400 Undervisning Chef kulturskolan 69 Förvaltningschef Nej

34410 Avgifter kulturskolan Chef kulturskolan 69 Förvaltningschef Nej

34420 Avgifter instrumenthyra Chef kulturskolan 69 Förvaltningschef Nej

44000 Grundskola Chef kulturskolan 69 Förvaltningschef Nej

4
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Bidrag till fristående förskola och fritidshem 2020 - 
Föräldrakooperativet Familjelyckan Åseda 

Barn- och utbildningsförvaltningens förslag till beslut 

Anta de bidragsnivåer för 2020 som framräknats i enlighet med 

bestämmelserna i skollagen  

Sammanfattning av ärendet 

En beräkning av bidrag till fristående förskola och fritidshem utifrån 

kommunens budget för det kommande budgetåret har gjorts inför 2020 i 

enlighet med bestämmelserna i skollagen. 

Utöver grundbeloppet finns möjlighet att, efter ansökan och elevhälsans 

prövning, erhålla ett tilläggsbelopp som avser ersättning för extraordinära 

stödåtgärder som inte har någon koppling till ordinarie pedagogisk omsorg.  

    

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Lovisa Nilsson, ekonom, 2019-11-27 

Bidrag till fristående förskola 2020, Föräldrakooperativet Familjelyckan i 

Åseda 

Bidrag till fristående fritidshem 2020, Föräldrakooperativet Familjelyckan i 

Åseda 

Utjämningsbidrag 2020, Föräldrakooperativet Familjelyckan i Åseda  

Beslutet skickas till 

Föräldrakooperativet Familjelyckan i Åseda   

 

 

Ekonom, 

Lovisa Nilsson 

 



Barn- och utbildningsförvaltningen

BUN 2019-000217

2019-11-27Utjämningsbidrag 2020 efter mätning 2019-10

Budget 2020 2 006

Antal barn

Utjämn.bidr

per barn, kr

Föräldrakooperativet Familjelyckan Åseda 19 3 902

Enhet



Barn- och utbildningsförvaltningen

BUN 2019-000217

2019-10-25
Bidrag till fristående fritidshem 2020

Föräldrakooperativet Familjelyckan Åseda
Prognos antal inskrivna barn inom FTH 2020 325

Pedagogisk omsorg Budget 2020 kr Bidrag FTH, kr

Rektor 552 235 1 699

Personal 8 409 781 25 876

Övriga personalkostnader 93 423 287

Föräldraavgifter -1 600 000 -4 923

Summa pedagogisk omsorg 22 940

Pedagogiskt material Budget 2020 kr Bidrag FTH, kr

Material, schablon 238 000 732

Kapitalkostnad 81 317 250

Summa pedagogiskt material 983

Måltider Budget 2020 kr Bidrag FTH, kr

Måltider, schablon 592 000 1 822

Summa måltider 1 822

Övrigt Budget 2020 kr Bidrag FTH, kr

Administration 3 % - 772

Moms 6 % - 1 591

Summa övrigt 2 363

Bidrag per barn exkl. lokalkostnad, kr 28 110

Lokalkostnader Budget 2020 kr Bidrag FTH, kr

Lokaler inkl. försäkring 1 439 502 4 252

Lokalvård 508 000 1 563

Administration 3 % - 174

Moms 6 % - 359

Lokalbidrag per barn, kr 6 350

34 500

Fg år 28 000

Förändring 6 500

% 23,21

Summa bidrag per barn inkl. lokalbidrag, kr



Barn- och utbildningsförvaltningen

BUN 2019-000217

2019-11-27

Bidrag till enskild förskola 2020

Föräldrakooperativet Familjelyckan Åseda
Grundbudget, tkr 2020 Anmärkning Prognos barnantal 2020 450

Personal 36 979

Löneökningar 2020 9 mån 693

Pedagogiskt mtrl. 490

Måltider 2 654

Enavdelningstillägg -224

Reserv -470

Ny budget 40 122
Avdrag för

utjämningsbidrag -2 006 5% av tot.budget

Summa

grundbudget 38 116

Bidragsnivåer förskola 2020, kr

Pedagogisk omsorg Budget 2020 ≤15 tim 16-29 tim ≥30 tim ≤15 tim 16-29 tim ≥30 tim

Grundbudget 38 116 000 83 447 97 356 111 264 69 540 76 492 83 447

Förskolechef 1 837 000 4 082 4 082 4 082 4 082 4 082 4 082

Specialpedagoger 451 000 1 002 1 002 1 002 1 002 1 002 1 002

Arbetslagsledare 546 000 1 213 1 213 1 213 1 213 1 213 1 213

Övrig pers.budget 473 000 1 052 1 052 1 052 1 052 1 052 1 052

Kapitalkostnader 1 835 000 4 078 4 078 4 078 4 078 4 078 4 078

Föräldraavgifter -3 400 000 -7 556 -7 556 -7 556 -7 556 -7 556 -7 556

Maxtaxa -2 000 000 -4 444 -4 444 -4 444 -4 444 -4 444 -4 444

Administration, 3% - 2 486 2 904 3 321 2 069 2 278 2 486

Moms, 6% - 5 122 5 981 6 841 4 262 4 692 5 122

Bidrag per barn 

exkl. lokaleers., kr 90 480 105 670 120 850 75 300 82 890 90 480

Lokaler 2 777 000 6 172 6 172 6 172 6 172 6 172 6 172

Lokalvård 2 371 000 5 269 5 269 5 269 5 269 5 269 5 269

Lokalvård material 0 0 0 0 0 0

Administration, 3% - 343 343 343 343 343 343

Moms, 6% - 707 707 707 707 707 707

Lokalbidrag per barn, kr 12 490 12 490 12 490 12 490 12 490 12 490

Summa bidrag

per barn inkl. lokalbidr och exkl. 

utjämningsbidrag, kr 102 970 118 160 133 340 87 790 95 380 102 970

Föregående års pris 101 060 115 950 130 840 86 180 93 620 101 060

Skillnad 1 910 2 210 2 500 1 610 1 760 1 910

Procent 1,89 1,91 1,91 1,87 1,88 1,89

1-3 år 4-5 år
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Bidrag till fristående förskola och fritidshem 2020 - 
Föräldrakooperativet Juvelen i Lenhovda 

Barn- och utbildningsförvaltningens förslag till beslut 

Anta de bidragsnivåer för 2020 som framräknats i enlighet med 

bestämmelserna i skollagen.  

Sammanfattning av ärendet 

En beräkning av bidrag till fristående förskola och fritidshem utifrån 

kommunens budget för det kommande budgetåret har gjorts inför 2020 i 

enlighet med bestämmelserna i skollagen. 

Utöver grundbeloppet finns möjlighet att, efter ansökan och elevhälsans 

prövning, erhålla ett tilläggsbelopp som avser ersättning för extraordinära 

stödåtgärder som inte har någon koppling till ordinarie pedagogisk omsorg.  

   

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Lovisa Nilsson, ekonom, 2019-11-27 

Bidrag till fristående förskola 2020, Föräldrakooperativet Juvelen i 

Lenhovda 

Bidrag till fristående fritidshem 2020, Föräldrakooperativet Juvelen i 

Lenhovda 

Utjämningsbidrag 2020, Föräldrakooperativet Juvelen i Lenhovda 

  

Beslutet skickas till 

Föräldrakooperativet Juvelen i Lenhovda 

   

 

 

Ekonom, 

Lovisa Nilsson 

 



Barn- och utbildningsförvaltningen

BUN 2019-000218

2019-11-27Utjämningsbidrag 2020 efter mätning 2019-10

Budget 2020 2 006

Antal barn

Utjämn.bidr

per barn, kr

Föräldrakooperativet Juvelen i Lenhovda 22 319

Enhet



Barn- och utbildningsförvaltningen

BUN 2019-000218

2019-11-27

Bidrag till enskild förskola 2020

Föräldrakooperativet Juvelen i Lenhovda
Grundbudget, tkr 2020 Anmärkning Prognos barnantal 2020 450

Personal 36 979

Löneökningar 2020 9 mån 693

Pedagogiskt mtrl. 490

Måltider 2 654

Enavdelningstillägg -224

Reserv -470

Ny budget 40 122
Avdrag för

utjämningsbidrag -2 006 5% av tot.budget

Summa

grundbudget 38 116

Bidragsnivåer förskola 2020, kr

Pedagogisk omsorg Budget 2020 ≤15 tim 16-29 tim ≥30 tim ≤15 tim 16-29 tim ≥30 tim

Grundbudget 38 116 000 83 447 97 356 111 264 69 540 76 492 83 447

Förskolechef 1 837 000 4 082 4 082 4 082 4 082 4 082 4 082

Specialpedagoger 451 000 1 002 1 002 1 002 1 002 1 002 1 002

Arbetslagsledare 546 000 1 213 1 213 1 213 1 213 1 213 1 213

Övrig pers.budget 473 000 1 052 1 052 1 052 1 052 1 052 1 052

Kapitalkostnader 1 835 000 4 078 4 078 4 078 4 078 4 078 4 078

Föräldraavgifter -3 400 000 -7 556 -7 556 -7 556 -7 556 -7 556 -7 556

Maxtaxa -2 000 000 -4 444 -4 444 -4 444 -4 444 -4 444 -4 444

Administration, 3% - 2 486 2 904 3 321 2 069 2 278 2 486

Moms, 6% - 5 122 5 981 6 841 4 262 4 692 5 122

Bidrag per barn 

exkl. lokaleers., kr 90 480 105 670 120 850 75 300 82 890 90 480

Lokaler 2 777 000 6 172 6 172 6 172 6 172 6 172 6 172

Lokalvård 2 371 000 5 269 5 269 5 269 5 269 5 269 5 269

Lokalvård material 0 0 0 0 0 0

Administration, 3% - 343 343 343 343 343 343

Moms, 6% - 707 707 707 707 707 707

Lokalbidrag per barn, kr 12 490 12 490 12 490 12 490 12 490 12 490

Summa bidrag

per barn inkl. lokalbidr och exkl. 

utjämningsbidrag, kr 102 970 118 160 133 340 87 790 95 380 102 970

Föregående års pris 101 060 115 950 130 840 86 180 93 620 101 060

Skillnad 1 910 2 210 2 500 1 610 1 760 1 910

Procent 1,89 1,91 1,91 1,87 1,88 1,89

1-3 år 4-5 år



Barn- och utbildningsförvaltningen

BUN 2019-000218

2019-10-25
Bidrag till fristående fritidshem 2020

Föräldrakooperativet Juvelen i Lenhovda
Prognos antal inskrivna barn inom FTH 2020 325

Pedagogisk omsorg Budget 2020 kr Bidrag FTH, kr

Rektor 552 235 1 699

Personal 8 409 781 25 876

Övriga personalkostnader 93 423 287

Föräldraavgifter -1 600 000 -4 923

Summa pedagogisk omsorg 22 940

Pedagogiskt material Budget 2020 kr Bidrag FTH, kr

Material, schablon 238 000 732

Kapitalkostnad 81 317 250

Summa pedagogiskt material 983

Måltider Budget 2020 kr Bidrag FTH, kr

Måltider, schablon 592 000 1 822

Summa måltider 1 822

Övrigt Budget 2020 kr Bidrag FTH, kr

Administration 3 % - 772

Moms 6 % - 1 591

Summa övrigt 2 363

Bidrag per barn exkl. lokalkostnad, kr 28 110

Lokalkostnader Budget 2020 kr Bidrag FTH, kr

Lokaler inkl. försäkring 1 439 502 4 252

Lokalvård 508 000 1 563

Administration 3 % - 174

Moms 6 % - 359

Lokalbidrag per barn, kr 6 350

34 500

Fg år 28 000

Förändring 6 500

% 23,21

Summa bidrag per barn inkl. lokalbidrag, kr
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Bidrag till fristående förskola 2020 - 
Föräldrakooperativet Lyckan i Näshult 

Barn- och utbildningsförvaltningens förslag till beslut 

Anta de bidragsnivåer för 2020 som framräknats i enlighet med 

bestämmelserna i skollagen.     

Sammanfattning av ärendet 

En beräkning av bidrag till fristående förskola utifrån kommunens budget 

för det kommande budgetåret har gjorts inför 2020 i enlighet med 

bestämmelserna i skollagen. 

Utöver grundbeloppet finns möjlighet att, efter ansökan och elevhälsans 

prövning, erhålla ett tilläggsbelopp som avser ersättning för extraordinära 

stödåtgärder som inte har någon koppling till ordinarie pedagogisk omsorg.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Lovisa Nilsson, ekonom, 2019-11-27 

Bidrag till fristående förskola 2020, Föräldrakooperativet Lyckan i Näshult 

 

Beslutet skickas till 

Föräldrakooperativet Lyckan i Näshult   

 

 

Ekonom, 

Lovisa Nilsson 

 



Barn- och utbildningsförvaltningen

BUN 2019-000219

2019-11-27

Bidrag till enskild förskola 2020

Föräldrakooperativet Lyckan i Näshult
Grundbudget, tkr 2020 Anmärkning Prognos barnantal 2020 450

Personal 36 979

Löneökningar 2020 9 mån 693

Pedagogiskt mtrl. 490

Måltider 2 654

Enavdelningstillägg -224

Reserv -470

Ny budget 40 122
Avdrag för

utjämningsbidrag -2 006 5% av tot.budget

Summa

grundbudget 38 116

Bidragsnivåer förskola 2020, kr

Pedagogisk omsorg Budget 2020 ≤15 tim 16-29 tim ≥30 tim ≤15 tim 16-29 tim ≥30 tim

Grundbudget 38 116 000 83 447 97 356 111 264 69 540 76 492 83 447

Förskolechef 1 837 000 4 082 4 082 4 082 4 082 4 082 4 082

Specialpedagoger 451 000 1 002 1 002 1 002 1 002 1 002 1 002

Arbetslagsledare 546 000 1 213 1 213 1 213 1 213 1 213 1 213

Övrig pers.budget 473 000 1 052 1 052 1 052 1 052 1 052 1 052

Kapitalkostnader 1 835 000 4 078 4 078 4 078 4 078 4 078 4 078

Föräldraavgifter -3 400 000 -7 556 -7 556 -7 556 -7 556 -7 556 -7 556

Maxtaxa -2 000 000 -4 444 -4 444 -4 444 -4 444 -4 444 -4 444

Administration, 3% - 2 486 2 904 3 321 2 069 2 278 2 486

Moms, 6% - 5 122 5 981 6 841 4 262 4 692 5 122

Bidrag per barn 

exkl. lokaleers., kr 90 480 105 670 120 850 75 300 82 890 90 480

Lokaler 2 777 000 6 172 6 172 6 172 6 172 6 172 6 172

Lokalvård 2 371 000 5 269 5 269 5 269 5 269 5 269 5 269

Lokalvård material 0 0 0 0 0 0

Administration, 3% - 343 343 343 343 343 343

Moms, 6% - 707 707 707 707 707 707

Lokalbidrag per barn, kr 12 490 12 490 12 490 12 490 12 490 12 490

Summa bidrag

per barn inkl. lokalbidr och exkl. 

utjämningsbidrag, kr 102 970 118 160 133 340 87 790 95 380 102 970

Föregående års pris 101 060 115 950 130 840 86 180 93 620 101 060

Skillnad 1 910 2 210 2 500 1 610 1 760 1 910

Procent 1,89 1,91 1,91 1,87 1,88 1,89

1-3 år 4-5 år
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Datum 
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Bidrag till fristående gymnasieskola 2020 - Procivitas 
privata gymnasium i Växjö 

Barn- och utbildningsförvaltningens förslag till beslut 

Anta de bidragsnivåer för vårterminen 2020 som framräknats i enlighet 

med bestämmelserna i skollagen.  

Sammanfattning av ärendet 

En beräkning av bidrag för vårterminen 2020 till fristående gymnasieskola 

utifrån kommunens budget för vårterminen 2020 i enlighet med 

bestämmelserna i skollagen.    

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Lovisa Nilsson, ekonom, 2019-11-27 

Bidrag till fristående gymnasieskola 2020, Procivitas privata gymnasium i 

Växjö  

Beslutet skickas till 

Procivitas privata gymnasium i Växjö  

   

 

 

Ekonom, 

Lovisa Nilsson 

 



Barn- och utbildningsförvaltningen

BUN 2019-000224

2019-11-27
Bidrag till ProCivitas Gymnasium AB 2020

Antal elever 2020 1 101 12         11         13         

GRUNDBELOPP

Undervisning Not Budget 2020 NA BA VO

Rektor 2 959 000 7 193 8 718 8 115

Personal, undervisning 3 5 046 500 46 571 51 951 74 018

Specialpedagog 4 696 000 3 955 3 955 3 955

Personallösningar 5 50 000 495 495 495

Studie- och yrkesvägledare 6 355 000 703 703 703

Löneökningsmedel 7 142 000 1 105 1 235 1 645

Kompetensutveckling 8 56 000 554 554 554

Summa undervisning 60 576 67 612 89 486

Lärverktyg Not Budget 2020 NA BA VO

Undervisningsmaterial 9 636 000 4 376 7 018 4 737

Annan verksamhet 10 54 000 357 488 388

Kulturarrangemang 11 25 000 190 190 190

IT- och datastöd 12 1 037 000 5 832 7 450 6 288

Summa lärverktyg 10 755 15 145 11 602

Elevhälsa Not Budget 2020 NA BA VO

Personal, skolsköterska 13 271 000 282 308 521

Skolsköterska material 14 12 500 13 14 24

Personal, kurator 15 224 500 234 255 432

Kurator material 16 3 100 3 4 6

Summa elevhälsa 532 581 983

Måltider Not Budget 2020 NA BA VO

Måltider 17 - 7 306 7 306 7 306

Summa måltider 7 306 7 306 7 306

Lokaler Not Budget 2020 NA BA VO

Förvaltningsersättning 18 568 500 4 600 6 827 4 883

Kapitalkostnader 19 1 242 000 9 696 13 864 10 875

Vaktmästeri 20 51 000 406 520 428

Vaktmästeri material 21 18 000 140 167 148

Lokalvård 22 289 000 2 121 3 251 2 426

Summa lokaler 16 963 24 629 18 759

Administration 3% 2 884 3 458 3 844

Bidrag inkl. admin. 3% 99 016 118 731 131 980

Moms 6 % 5 941 7 124 7 919

105 000 125 900 139 900

Föregående års pris 90 272 134 591 92 537

Skillnad 14 728 -8 691 47 363

Procent 16,3 -6,5 51,2

Summa grundbelopp per elev

och nationellt program 2020

Prislistan gäller endast vårterminen 2020. Därefter gäller riksprislistan då Uppvidinge kommun inte erbjuder dessa program.
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Bidrag till fristående gymnasieskola 2020 - Växjö Fria 
gymnasium 

Barn- och utbildningsförvaltningens förslag till beslut 

Anta de bidragsnivåer för vårterminen 2020 som framräknats i enlighet 

med bestämmelserna i skollagen.  

Sammanfattning av ärendet 

En beräkning av bidrag för vårterminen 2020 till fristående gymnasieskola 

utifrån kommunens budget för vårterminen 2020 i enlighet med 

bestämmelserna i skollagen.    

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Lovisa Nilsson, ekonom, 2019-11-27 

Bidrag till fristående gymnasieskola 2020, Växjö Fria gymnasium 

  

Beslutet skickas till 

Växjö Fria gymnasium   

 

 

Ekonom, 

Lovisa Nilsson 

 



Barn- och utbildningsförvaltningen

BUN 2019-000225

2019-11-27
Bidrag till Växjö Fria Gymnasium 2020

Antal elever 2020 1 101 12         11         13         

GRUNDBELOPP

Undervisning Not Budget 2020 NA BA VO

Rektor 2 959 000 7 193 8 718 8 115

Personal, undervisning 3 5 046 500 46 571 51 951 74 018

Specialpedagog 4 696 000 3 955 3 955 3 955

Personallösningar 5 50 000 495 495 495

Studie- och yrkesvägledare 6 355 000 703 703 703

Löneökningsmedel 7 142 000 1 105 1 235 1 645

Kompetensutveckling 8 56 000 554 554 554

Summa undervisning 60 576 67 612 89 486

Lärverktyg Not Budget 2020 NA BA VO

Undervisningsmaterial 9 636 000 4 376 7 018 4 737

Annan verksamhet 10 54 000 357 488 388

Kulturarrangemang 11 25 000 190 190 190

IT- och datastöd 12 1 037 000 5 832 7 450 6 288

Summa lärverktyg 10 755 15 145 11 602

Elevhälsa Not Budget 2020 NA BA VO

Personal, skolsköterska 13 271 000 282 308 521

Skolsköterska material 14 12 500 13 14 24

Personal, kurator 15 224 500 234 255 432

Kurator material 16 3 100 3 4 6

Summa elevhälsa 532 581 983

Måltider Not Budget 2020 NA BA VO

Måltider 17 - 7 306 7 306 7 306

Summa måltider 7 306 7 306 7 306

Lokaler Not Budget 2020 NA BA VO

Förvaltningsersättning 18 568 500 4 600 6 827 4 883

Kapitalkostnader 19 1 242 000 9 696 13 864 10 875

Vaktmästeri 20 51 000 406 520 428

Vaktmästeri material 21 18 000 140 167 148

Lokalvård 22 289 000 2 121 3 251 2 426

Summa lokaler 16 963 24 629 18 759

Administration 3% 2 884 3 458 3 844

Bidrag inkl. admin. 3% 99 016 118 731 131 980

Moms 6 % 5 941 7 124 7 919

105 000 125 900 139 900

Föregående års pris 90 272 134 591 92 537

Skillnad 14 728 -8 691 47 363

Procent 16,3 -6,5 51,2

Summa grundbelopp per elev

och nationellt program 2020

Prislistan gäller endast vårterminen 2020. Därefter gäller riksprislistan då Uppvidinge kommun inte erbjuder dessa program.
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Systematiskt kvalitetsarbete 2019 

Barn- och utbildningsförvaltningens förslag till beslut 

Barn- och utbildningsnämnden godkänner sammanställningen av läsårets 

2018–2019 systematiska kvalitetsarbete för gymnasieskolan, 

vuxenutbildningen och svenska för invandrare.  

Sammanfattning av ärendet 

Det systematiska kvalitetsarbetet är en förutsättning för att få en god kvalité 

på sin verksamhet. För att nå de uppsatta målen behövs att man följer upp, 

analysera, letar efter orsaker och genomför de förändringarna som krävs för 

att verksamheten ska utvecklas i utsatt riktning. Det huvudmannens ansvar 

att det systematiska kvalitetsarbetet genomförs på huvudmannanivå enligt 

4 kap. 3 § skollagen (2010:800). 

I april 2019 infördes nya mallar som stöd till rektorerna. Varje enhet att 

arbetat och sammanställt till systematiska kvalitetsarbete i dialog med 

utvecklingsledaren. Huvudmannen har sammanställt varje 

verksamhetsområde där styrkor, avvikande resultat och 

utvecklingsområden lyfts fram. I varje rapport inleds med huvudmannens 

bedömning som följs av enhetens beskrivning. Till denna nämnd finns 

gymnasieskolan, vuxenutbildningen och svenska för invandrare 

färdigsammanställd.    

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse av utvecklingsledare, 2019-11-17. 
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invandares systematiska kvalitetsarbete 

  

Beslutet skickas till 

Barn- och utbildningsförvaltningen   

 

 

Utvecklingsledare 

Katja Schönbeck 

 



Kvalitetsanalys 

Läsåret 2018/2019 

Gymnasieskolan, Åseda

Juni 2019 



 

2 
 

 

Huvudmannens bedömning 

Huvudmannen har endast en enhet inom gymnasieskolan, därav finns det endast 

ett underlag att utgå från till huvudmannens systematiska kvalitetsarbete.  

Huvudmannen ser brister i det interna systematiska kvalitetsarbetet som sträcker 

sig längre tillbaka än bara föregående läsår. Till våren 2019 sjösattes nya mallar och 

det startades ett systematiskt kvalitetsarbete utifrån dessa. Gymnasieskolan har 

under våren påbörjat sitt arbete i och med att strukturer för arbetet skapades, men 

det är saknas dokumentation och systematik i de administrativa systemen för att 

kunna följa upp elevers resultat och utveckling. Huvudmannen behöver säkerställa 

att förutsättningar och kompetens finns. 

 

Skolan behöver utveckla strukturer kring hur och när särskild stöd sätts in och 

tydliggöra vem som ansvarar för åtgärder och uppföljning.   

 

 

Åtgärder:  

 

• Huvudmannen ska säkerställa att rutiner, dokumentation, utredningar och 

verkställande av beslut genomförs. Detta ligger till grund för att kunna 

bedriva ett systematiskt kvalitetsarbete.  

• Huvudmannen behöver aktivt stötta och ge rektor  förutsättningar att arbeta 

med systematiskt kvalitetsarbete. Under höstterminen kommer 

förvaltningschefen och utvecklingsledaren att följa upp genom att genomföra 

verksamhetsdialog med rektor och personal för att följa och stötta i arbetet. 

• Huvudmannen tillsammans med rektor behöver ge pedagogerna 

förutsättningar och förståelse varför samverkan är viktigt för elevernas och 

skolan utveckling.  
 

 

Mål 2019/2020 

• Rutiner och övriga strukturer fungerar väl. Detta görs genom att 

huvudmannen och rektor implementerar, följer upp och säkerställer att det 

fungerar. Elevadministrationen är välutvecklat, elevernas utveckling under 

deras utbildningstid går att följa digitalt. 
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• Huvudmannen ska ännu mer aktivt stötta rektor i utvecklingsåtgärderna, 

samt efterfråga uppföljningsdokumentation för att kunna vägleda i 

analysarbetet.  

• Huvudmannen har startat upp lärgrupper, som ger huvudmannens 

pedagoger förutsättningar att samarbeta, sambedöma såväl inom enheten 

som i samarbete med huvudmannens andra enheter.  
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1. Inledning 

 

 

  

Uppvidinge kommuns värdeord:  

I våra verksamheter tillämpar vi värdeorden kreativitet, tolerans och mod. 

 

 

 

Gymnasieskolans visioner och långsiktiga mål: 

Under läsåret 19/20 kommer vi arbeta för att marknadsföra oss som en mycket attraktiv 

skola när det gäller yrkesprogram på gymnasienivå. Vi vill stärka det redan befintliga 

samarbetet med näringslivet i kommunen för att möta den arbetskraft som de behöver. 

Målet är att redan till läsåret 21/22 se en markant ökning av förstahandssökningar till de 

program vi erbjuder, samt utöka med en yrkesutbildning inom el. 

Utveckla samverkan med närliggande kommuner för att på så vis generera fler elever till 

vår skola. 

Vidareutveckla strukturen på IM-programmen för att snabbare slussa över eleverna på ett 

nationellt program. 

Fortsätta stärka personalgruppens samarbete i olika konstellationer.  

 

 

Prioriterade mål för gymnasieskolan 2018/2019 

Fokus har varit på att arbeta med och åtgärda de brister som påvisats i Skolinspektionens 

rapport. 

Påbörjat ett fördjupat värdegrundsarbete som i sin tur skall leda till en ökad trygghet och 

studiero. 

Öka samsynen hos personalen inom diverse områden, till exempel ordningsregler, betyg 

och bedömning. 



 

6 
 

 

2. Övergripande skola 

Skolans sammansättning: Uträkning gjord på samtlig personal inom gymnasiet, vux 

och SFI då flertalet jobbar på mer än en av enheterna. 

Personal:     

Antal personal, totalt 43 Antal lärare, varierad 

tjänstgöringsgrad:  

34 

Andel män:  42 % Andel lärarbehörighet 62 % 

Andel kvinnor 58 % Antal obehöriga i utbildning 0 

Varav antal inom syv, 

administration, elevhälsa och 

lärlingssamordnare (varierad 

tjänstgöringsgrad) 

9 Antal förstelärare/lektorer 
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Program: Antal 

elever: 

Program: Antal 

elever: 

Barn- och fritidsprogrammet, 

totalt: 

 Industritekniska, totalt:   

Åk 1 0 Åk 1 4 

Åk 2 0 Åk 2 5 

Åk 3 0 Åk 3 0 

Bygg- och 

anläggningsprogrammet, 

totalt:  

 Handels- och 

administrationsprogrammet, 

totalt:  

 

Åk 1 4 Åk 1 1 

Åk 2 9 Åk 2 0 

Åk 3 6 Åk 3 2 

VVS- och 

fastighetsprogrammet, totalt:  

 Introduktionsprogrammet, 

totalt:  

 

Åk 1 0 Språkintroduktion 28 

Åk 2 0 Individuellt alternativ 7 

Åk 3 3 Yrkesintroduktion 17 

Naturvetenskapligt program, 

totalt:  

 Vård- och 

omsorgsprogrammet, totalt:  

 

Åk 1 12 Åk 1 11 

Åk 2 0 Åk 2 12 

Åk 3 4 Åk 3 0 
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3. Personalens delaktighet i det systematiska 

kvalitetsarbetet 

 

Utgångspunkten för det systematiska kvalitetsarbetet ska vara de nationella målen för 

utbildningen samt enhetens behov och förutsättningar men eftersom det saknas tidigare 

underlag så har vi mer eller mindre fått ta helt nya tag och börja om från början. Dessutom 

har det under första delen av läsåret skett en viss personalomsättning som försvårar arbetet 

och kontinuiteten ytterligare. Därtill hör att flera inom ledningsorganisationen är nya. 

 

Under läsåret 18/19 har vi haft gemensam APT varje onsdag som leds av rektor. Våra APT-

träffar har en fast dagordning som bland annat innehåller information från ledningen, 

genomgång och uppföljning av rutiner och blanketter, arbetsmiljö, trygghetsarbete och 

under läsåret 18/19 har vi även haft en stående punkt där vi jobbat med Skolinspektionens 

rapport.  Vi har definierat vad extra anpassningar är och hur dessa skall dokumenteras. 

Ytterligare har vi arbetat för att skapa bättre möjligheter för samverkan både mellan personal 

och program.   

Vi har genomfört ett antal konferenser där fokus har legat på utveckling och förbättring av 

befintliga rutiner, likabehandlingsplanen m.m.  

Arbetslagen har dessutom träffats minst en timme varannan vecka. Arbetslagsledarna har 

tillsammans med rektor och biträdande rektor haft en fast mötestid en gång i veckan. Syftet 

med dessa möten är ett informationsutbyte samt att involvera arbetslagsledarna i ett 

framåtsyftande arbete som de sedan tar med sig ut i sina arbetslag, t ex kring en tydligare 

struktur vid läsårsstart. Vidare har mycket arbete lagts på att hitta gemensamma sätt att 

tydliggöra examensmålen för eleverna på de olika programmen. En uppstrukturering av 

IM-programmen har skett, där bland annat en fördubbling av antalet mentorsgrupper har 

gjorts. Detta för att få små grupper där en tätare kontakt mellan mentor och elev är möjlig. 

Ansvarig för IM-programmen har suttit ner med varje elev för en noggrann genomgång av 

studieplan och schema.  

Vid läsårets slut har samtlig personal deltagit i resultatuppföljningen och analysen av den, 

både individuellt och arbetslagsvis. På studiedagar har vi gemensamt genomfört 

förbättringsarbete, till exempel fördjupat oss i de brister som Skolinspektionen har påvisat i 

sin rapport.  

Vi genomförde en enkät från Arbetsmiljöverket kring hot och våld för att kartlägga 

personalens upplevelser efter vår turbulenta tid i vintras. Utifrån den tiden har en krisplan 

utarbetats, som finns tillgänglig för alla. Ett trygghetsteam upprättades. Personal och elever 

har tydligt under våren signalerat att de upplever en betydligt lugnare och tryggare 
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3.1 Eleverna och vårdnadshavares delaktighet i det 

systematiska kvalitetsarbetet 

 

 

 

 

 

 

arbetsmiljö. Detta märks dagligen i korridorer, gemensamhetsutrymmen och klassrum och 

resultaten på vårens trygghetsenkät visar också på detta. Uppföljning och fortsatt arbete 

fortskrider under ht-19. 

 

Under läsåret har vi haft ett gemensamt föräldramöte som det tyvärr var dålig uppslutning 

på. I stort sett samtlig personal fanns då tillgänglig, för att kunna svara på frågor och ge 

information som undervisande lärare och/eller mentor. Inför nästa läsår behöver vi fundera 

på hur vi ska öka vårdnadshavarnas deltagande.  

Ett utvecklingssamtal/termin har genomförts på samtliga program och på IM har även 

målssamtal hållits. Alla program har haft mentorstid på schemat varje vecka, där bland 

annat arbete kring examensmålen och likabehandlingsplanen har pågått. 

Skolan har ett verkande elevråd och har även haft en studentkommitté.  

Flera studiebesök, kopplat till olika program, har genomförts under läsåret. Exempelvis 

besökte vård-programmet Växjö lasarett och naturprogrammet Lunds universitet. 

Plattformen ”classroom” används flitigt för att sprida information och kursmaterial till 

eleverna. 

Eleverna har genomfört flera enkäter, bland annat kommunens enkät från centrala 

elevhälsan och vår egna kring skolans trygghet. Genomgång av resultaten från vår enkät har 

däremot gåtts igenom på mentorstiderna. 

I slutet av läsåret fick eleverna göra en utvärdering av utbildningsåret. Våra avgångselever 

fick även genomföra en analys av hela sin utbildningstid. 
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4. Resultatuppföljning och analys 

 

Analys och identifierade utvecklingsbehov 

Följande kunskapsresultat har beaktats vid analysen (sammanfatta): 

 

Avgångselevernas meritvärde uppdelat per program: 

 

BAHUS        5 elever, meritvärde: 13,3 (P=5 F=0) 

NATNAT     5 elever, meritvärde 17,05 (P=2st meritvärde: 14,88   F =3st meritvärde: 18,70) 

IP                   3 elever, meritvärde 12,9 (P=3 F=0) 

HP                 2 elever, meritvärde 11,4 (P=2 F=0) 

 

 

I nedanstående analys har vi valt att fokusera på de kärnämnen som våra ettor har läst under 

läsåret.  

 

Vi har utgått från och analyserat årets resultat och betyg. 

 

Betygsfördelning kurser, totalt: (P= pojke, F= flicka) 

Matematik 01a 

F= 23 (P=16 F=7) E=9 (P=5 F=4) D=7 (P=5 F=2) C=1 (F=1)    B=1 (P=1)   A=1 (P=1) 

 

Matematik 01c 

F= 1 (P=1) E=0   D=3 (P=1 F=2) C=6 (P=1 F=5) B=3 (P=1 F=2)   A=0 

 

Svenska01 

F=1 (P=1)    E= 7 (P=5 F=2) D= 8 (P=5 F=3) C= 4 (P=4) B= 5 (F=5)   A=2 (P=1 F=1) 

 

Engelska05 

F= 3 (P= 2 F= 1) E=12 (P=6 F=6) D=2 (P= 1 F=1) C=6 (P= 4 F=2) B=1 (F=1) A=2 (P=2) 

 

När det gäller fördelningen mellan kön så ser vi ingen skillnad i matematik och engelska. 

Flickorna har däremot högre betyg i ämnet svenska. Efter samtal med undervisande lärare i 

svenska kan vi konstatera att vi inte har någon naturlig förklaring till varför resultaten skiljer 

sig. Vi behöver se över hur vi kan öka engagemanget och motivationen hos våra elever, oavsett 

ämne och kön. Framöver behöver vi dessutom vara observanta på om det finns uppgifter där 
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man ser skillnader mellan hur pojkar och flickor lyckas och utifrån det anpassa och utveckla 

undervisningen. 

 

Måluppfyllelsen är lägst i ämnet matematik och det beror troligtvis på att grupperna har varit 

stora, att läraren därför inte räcker till och att elevgruppen i sig är sådan att majoriteten kräver 

kraftiga extra anpassningar. Skolan har erbjudit eleverna extra undervisningstid. En kontakt 

med EHT har även funnits. Utifrån årets resultat har vi sett behovet av en bättre organisation 

och struktur kring EHTs stöttning och gruppernas storlek och sammansättning, vilket vi aktivt 

arbetar med inför nästa läsår. 

Måluppfyllelsen är högst i ämnet svenska. Där har grupperna varit mindre och eleverna har 

automatiskt fått bättre förutsättningar. Två lärare har samarbetat i svenska, medan 

matematikläraren har verkat ensam. 

Betygsfördelning nationella prov: 

 

Matematik01a 

F= 17 (P=10 F=7) E=9 (P=6 F=3) D=3 (P=2 F=1) C=1 (P=1) B=1 (P=1) A=0 

3 elever har ej skrivit provet. 9 elever har fått sin kurs förlängd och har därför inte deltagit i NP. 

 

Svenska01 

F=1 (P=1) E=5 (P=4 F=1) D=1 (F=1) C=1 (P=1) B=1 (P=1) A=0 

Övriga resultat är inte inlämnade vid skrivandets stund. 

 

Engelska05 

F=4 (P=4) E=7 (P=5 F=2) D=7 (P=4 F=3) C=3 (P=1 F=2)   B=1 (P=1) A=0 

4 elever har ej skrivit provet. 

 

Generellt i ämnena matematik, engelska och svenska så är det betydligt fler som fått ett högre 

slutbetyg på kursen än vad man har haft i betyg på nationella proven. 

Nationella proven ska tas i särskild beaktan av läraren i det betygssättande arbetet men inte 

avgörande, därför är en viss skillnad möjlig. Vi kan dock ställa oss frågande till att skillnaderna 

är så stora som de faktiskt är. Detta är naturligtvis något som vi måste titta närmare på och 

arbeta med under nästa läsår. 

Vi behöver även utreda varför inte samtliga elever har skrivit de nationella proven. 

 

IM 

SVA och Eng är de ämnen som flest elever saknar betyg i när det kommer till IM. Det är även 

de kurser som flest elever läser om en eller flera gånger.  

Förklaringen är att majoriteteten av våra elever på IM-programmen är inskrivna på 

språkintroduktion och är nyanlända. Många har inte heller läst engelska i sin eventuella 
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tidigare skolgång i hemlandet. Därför har många av våra elever för mindre än fyra år sedan 

börjat från noll både vad gäller engelskan och svenskan, vilket inte rimligtvis går att jämföras 

med de nio år som en svensk elev har läst svenska när de ska börja gymnasiet.  

Det går inte att nog poängtera vikten av att alla våra lärare, inte bara undervisande på IM 

behöver kompetensutveckling i att undervisa elever med annat modersmål än svenska. 

Framgångsfaktorerna för elever som är flerspråkiga finns det gedigen forskning kring och är 

något vi behöver utbilda vår personal i och implementera i undervisningen generellt på skolan.  

Dessutom är det viktigt att ha med sig när det gäller en handfull av våra elever på 

språkintroduktion som inte blir färdiga med sina ämnen innan de fyller 20, och därmed inte 

har möjlighet att söka ett nationellt gymnasieprogram, har Uppvidinge Gymnasieskola som 

första skola i Sverige. Därmed börjar de från absoluta noll hos oss när det gäller till exempel 

språket, och har mycket små förutsättningar att klara den kunskapsutveckling som krävs för 

att komma in på ett nationellt gymnasieprogram på endast tre år eller på än mindre tid, 

beroende på ålder när eleven skrivs in. Därtill har vi elever som inte har någon skolbakgrund 

alls när de börjar hos oss. De eleverna har sannolikt inte förutsättningar att klara de krav som 

ställs för att gå vidare till ett nationellt gymnasieprogram innan de fyller 20. 

Under vårterminen har alla undervisande lärare på IM börjat arbeta med ämnesmatriser för 

varje elev och där vi ser en tydligare förståelse för våra elever både kring vad man klarat i 

ämnet men också kring vad som fattas för att nå ett betyg. Eleverna har i samtal med 

mentorerna varit odelade positiva till hur det för dem synliggjorts hur de ligger till i de olika 

ämnena. Här finns ett stort utvecklingsområde då vi i nuläget inte arbetar i någon lärplattform 

med ämnesmatriser. 

I dagsläget har IM gjort en helt ny struktur av uppstarten inför läsåret 19/20 där vi under de 

fyra första veckorna kommer ha ett schemabrytande upplägg där vi kartlägger varje elev för 

att senare kunna placera ut i rätt undervisningsgrupp och i de ämnen som krävs för behörighet 

till nationellt program. Dessutom kommer vi under dessa fyra veckor genomföra individuell 

studieplanering och målsamtal med alla elever tillsammans med studie och yrkesvägledaren. 

Vi kommer även göra studiebesök på alla program men även externt göra studiebesök för att 

visa eleverna vilka arbeten de olika programmen kan generera. De effekter vi hoppas uppnå 

med en förändrad organisation kring läsårstarten är dels att varje elev från början får rätt 

förutsättningar att så fort som möjligt klara sina ämnen och sedan skrivas över på ett nationellt 

program. Dels tror vi att eleverna med en strukturerad och tydlig skolstart blir mer motiverade 

och engagerad för att klara av sina studier. 

 

Under läsåret 18/19 har personalen arbetat kontinuerligt med Skolinspektionens rapport. Vi 

har fokuserat på ett eller två områden i taget på våra APT-träffar och studiedagar. Det har 

genererat en tydligare samsyn kring examensmålen, bedömningar, rutiner, extra anpassningar, 

trygghet och studiero. 
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I bilaga 1 ”Gällande begäran om redovisning av vidtagna åtgärder på Uppvidinge gymnasieskola”, Dnr 

43-2017:5928, finns hela processen mer tydligt beskriven.

Ett stort utvecklingsområde till kommande läsår är att se till att leda och uppdatera personalen 

kring forskning och framgångsfaktorer inom området samt koppla uppdraget till läroplanen 

och skollagen. 

5. Anpassning och särskilt stöd

Analys och identifierade utvecklingsbehov 

EHT på gymnasieskolan består idag av rektor, syv, kurator, skolsköterska och specialpedagog. 

EHT har arbetat med extra anpassningar och särskilt stöd både i grupp och med enskilda 

pedagoger. Idag finns det blanketter för dokumentation och anmälningar, samt en åtgärdsbank 

kring extra anpassningar tillgänglig för all personal. Ett samarbete med SPSM och 

arbetsförmedlingen har förekommit då behov funnits. Samarbetet med SPSM har främst 

handlat om en elev med särskilda behov men vi har sett att det finns ett intresse från 

personalens sida att fortbilda sig mer inom detta område. Arbetsförmedlingen kopplas in då 

vi försöker göra alternativa lösningar för elever som finner skolsituationen svårhanterlig. 

ETHs främsta syfte är att arbeta förebyggande och det behöver avsättas mer tid för detta då de 

nu upplever att tiden främst går till att lösa mer akuta situationer som uppstår. Effekten av ett 

förebyggande arbete skulle ge eleven en bekräftelse på att den kan många saker och på så vis 

hjälpa eleven till ett bättre studieresultat med en ökad trygghetskänsla. I dagsläget upplever 

EHT ett bristfälligt samarbete med gymnasieskolans olika arbetslag. Elevhälsan arbetar med 

att bli bättre på att bjuda in berörda parter till de olika sammankomsterna. 

Mer uppsökande verksamhet med enskilda pedagoger för till exempel hjälp med extra 

anpassningar. EHT har också som ambition att göra mer lektionsbesök i verksamheten för att 

se vilka insatser som behöver göras och erbjuda vägledning. Önskemål om elevstödjare finns 

också. 

På skolan har vi haft viss tillgång till studiehandledning. I vissa fall, främst på IM, har det 

fungerat väldigt bra då pedagogen har haft stor hjälp av studiehandledarens förmåga att kunna 

översätta och förklara för eleverna. Vi har haft studiehandledning på arabiska, dari, tigrinja, 

somaliska och albanska. Vi ser dock ett betydligt större behov än det vi har tillgång till idag, då 

majoriteten av våra elever har ett annat förstaspråk än svenskan. Studiehandledaren arbetar 
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parallellt med pedagogen i klassrummet och pedagogerna ser ytterligare en positiv effekt när 

samplanering med studiehandledaren har skett. 

6. Trygg och god miljö för lärande

Analys och identifierade utvecklingsbehov 

Antal registrerade kränkningar under vårterminen 2019: 

Elev-Elev 1 

Personal-Elev 0 

Åtgärder på gruppnivå för att förebygga och förhindra kränkningar under läsåret: 

Se analysen nedan: 

För att ge en god och trygg arbetsmiljö arbetar vi på varierande sätt, då förutsättningarna för 

eleverna är olika på programmen vi erbjuder. Ett exempel är bygg- och industriprogrammen, 

där en lugn och disciplinerad lärmiljö är av yttersta vikt för att inga allvarliga olyckor skall 

kunna inträffa. 

Vi har ordningsregler på skolan som skall följas av all personal och uppfyllas av samtliga 

elever. Här finns fortfarande brister men vi arbetar aktivt på att nå målet. 

Eleven ska vara väl förtrogen med examensmålen, sin studieplan och förstå syftet med 

kurserna som utbildningen innehåller. Detta arbete sker främst mellan mentor och elev, även 

syv kopplas in då behov föreligger. 

Vi har under året upprättat ett trygghetsteam i personalen som främst arbetar förebyggande 

när det gäller en lugn och trygg skolmiljö. Konflikter som eventuellt uppstår hanteras numera 

av dem med stöd av ledningen. Trygghetsteamet håller fortfarande på att upprätta sin 

arbetsgång. 

Vidare har vi uppdaterat befintliga rutiner, samt skapat nya som nu behöver implementeras i 

personalgruppen. Alla dokument finns idag tillgängliga för samtlig personal.  
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7. Ansvar och inflytande 

Analys och identifierade utvecklingsbehov 

 

Pedagogerna försöker ta tillvara på elevernas intressen och utifrån detta, tillsammans med 

dem, skapa uppgifter som sedan kan bedömas. På så vis blir eleverna delaktiga i både 

planering, genomförande och utvärdering. Eleverna har även en möjlighet att påverka 

innehållet i sin utbildning genom sina individuella val. Genom delaktighet ökar elevens 

motivation och det främjar studieron. Eleverna har då lättare att hålla rätt fokus. Vi kan redan 

se detta med hjälp av de ämnesmatriser som gjorts på IM-eleverna under vårterminen. 

De elever som har praktik i sin utbildning eller går ett lärlingsprogram får möjlighet att själv 

välja praktikplats eller lärlingsplats och den i sin tur ger en ökad förståelse för varför 

utbildningen har sitt innehåll och ger dessutom en inblick i det kommande arbetslivet. 

 

Mentorerna arbetar för att höja elevernas eget ansvarstagande under utbildningens gång. 

 

 

 

8. Digitalisering 

Analys och identifierade utvecklingsbehov 

 

När det gäller digitaliseringen så har gymnasieskolan en lång bit kvar att vandra. I nuläget 

använder vi oss av GAFE och cromebooks till eleverna. I de flesta av våra klassrum finns det 

smartboards. Kunskapen på hur dessa kan användas är varierande hos personalen. Ett nytt 

program (learnware) finns också inköpt till byggeleverna och detta kommer att börja användas 

under nästa läsår. 

 

Det saknas en bra lärplattform med helhetslösningar kring lärprocessen, pedagogisk 

dokumentation, närvaro samt resultat som är tillgängliga för personal, elever och 

vårdnadshavare. 

Vi behöver ha ett kraftigare och öppet nätverk för att stärka elevernas möjligheter att hålla sig 

uppdaterade kring uppgifter, information med mera. 

Personalen behöver utveckla sina egna kunskaper inom digitalisering och användning av 

befintlig utrustning. 

För att möta fler elever på rätt nivå bör vi till exempel använda oss av inläsningstjänst och 

andra liknande hjälpmedel. 
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De positiva effekterna är att eleverna, under skoltid, har tillgång till digitala läromedel samt att 

deras arbeten finns samlade på ett och samma ställe. 

Med digitaliseringen är det lättare att få en översikt över vad som är gjort/inlämnat av eleven 

och att läraren kan ge återkoppling direkt i dokumentet. 

 

Med rätt kunskaper hos personalen kan de handleda eleverna på ett bättre sätt. Det krävs en 

flexibilitet för att kunna utgå ifrån varje elevs förutsättningar och behov. Med hjälp av 

digitaliseringen underlättas lärarens arbete. 
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Bilaga 1 Nuläge verksamhetsplan – ht19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skolans lokala mål 

Skriv in mål och indikator från er VP och redovisa resultat. 

Mål Indikator 

Målet är uppnått när… 

Resultat 

Redovisa resultat för de mål 

där resultat finns 

Trygghet och studiero 
Alla elever känner trygghet 

och går på sina lektioner. 

 

Eleverna fullföljer sina 

utbildningar. 

Eleverna tar studenten.  

Fortsatt fokus på att få bort 

bristerna i Skolinspektionens 

rapport. 

Alla röda punkter blivit 

gröna och avhjälpta. 

 

Få all personal att förhålla sig 

till våra rutiner och regler, med 

koppling till forskning, 

läroplan och skollag. 

När personalen kan visa en 

enad front med samma 

förhållningssätt. 

 

Marknadsföra oss tydligare. 
Fler elever söker sig till vår 

skola. 

 

Analys och kommentar: 
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Bilaga 2 Måluppfyllelse verksamhetsplan – läsår 18/19 

Skolans lokala mål 

Skriv in mål och indikator från er VP och redovisa resultat. 

Mål Indikator 

Målet är uppnått när… 

Resultat 

Redovisa resultat för de mål 

där resultat finns 

Trygghet och studiero 
Alla elever känner trygghet 

och går på sina lektioner. 

Genomförd enkät visar på 

ökad trygghet och studiero. 

Eleverna fullföljer sina 

utbildningar. 

Eleverna tar studenten. 

Bocka av de röda punkterna i 

Skolinspektionens rapport. 

När de röda punkterna har 

blivit gröna. 

Analys och kommentar: 

Vi ser tydliga förbättringar, men det finns fortfarande mycket att arbeta vidare med. 
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Bilaga 3 

Flödesschema över huvudmannens systematiska 

kvalitetsarbete 

SKA samman- 

ställs på enhets- 

nivå.    

SKA samman-     

ställs på huvud-    Redovisas för BUN. 

mannanivå. 

Verksamhets- 

besök genomförs 

av huvudmannen 
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Måluppfyllelse- 

analys på respektive 

enhet.   Redovisas för BUN. 

Analys-Förändringar? 
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Kvalitetsanalys 

Läsåret 2018/2019 

VUX/SFI 

Åseda 

Juli 2019 



2 

Huvudmannens bedömning 

Huvudmannen har endast en verksamhet inom SFI- och Vuxutbildningen.  Därav 

finns det endast ett underlag att utgå från till huvudmannens systematiska 

kvalitetsarbete.  

Huvudmannen ser brister i det interna systematiska kvalitetsarbetet som sträcker 

sig längre tillbaka än bara föregående läsår. Till våren 2019 sjösattes nya mallar och 

det startades ett systematiskt kvalitetsarbete utifrån dessa. SFI och Vux har under 

våren påbörjat sitt arbete i och med att strukturer för arbetet skapades, men det är 

saknas dokumentation och systematik i de administrativa systemen för att kunna 

följa upp elevers resultat och utveckling. Huvudmannen behöver säkerställa att 

förutsättningar och kompetens finns. 

Skolan behöver utveckla strukturer kring hur och när extra anpassningar ska 

utarbetas och följa upp pedagogernas arbete med detta.   

Åtgärder: 

• Huvudmannen ska säkerställa att rutiner, dokumentation, utredningar och

verkställande av beslut genomförs. Detta ligger till grund för att kunna

bedriva ett systematiskt kvalitetsarbete.

• Huvudmannen behöver aktivt stötta och ge rektor förutsättningar att arbeta

med systematiskt kvalitetsarbete. Under höstterminen kommer

förvaltningschefen och utvecklingsledaren att följa upp genom att genomföra

verksamhetsdialog med rektor, personal och elever för att följa och stötta i

arbetet.

• Huvudmannen tillsammans med rektor behöver ge pedagogerna

förutsättningar och förståelse varför samverkan är viktigt för elevernas och

skolan utveckling.
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1. Inledning 

 

 

  

Uppvidinge kommuns värdeord:  

I våra verksamheter tillämpar vi värdeorden kreativitet, tolerans och mod. 

 

 

 

Vux och SFIs visioner och långsiktiga mål: 

Vi vill erbjuda utbildningar, både i form av enstaka kurser och hela utbildningspaket på 

vuxenutbildningen, som håller en hög kvalitet och ger en bra ingång till vidareutbildning 

och arbetsmarknad. 

 

Inom SFI erbjuder vi grundläggande kunskaper i svenska språket. Våra visioner är att 

introducera våra nysvenska medborgare i såväl språket som i hur vårt samhälle fungerar. 

Utbildningen ska vara likvärdig, oavsett om utbildningsorten är Åseda eller Älghult. 

 

 

Prioriterade mål för VUX och SFI 2018/2019 

 

SFI har arbetat med att effektivisera sin organisation under läsåret. En allmän 

uppstrukturering av t ex. rutiner, arbetssätt, undervisning har även skett. 

 

Inom Vux har vi arbetat fram en distanskurs i matematik, samt arbetat med rutiner, 

arbetssätt och undervisning. 

 

Vi har upprättat en rutin där SYV och personal från Vux och SFI regelbundet träffas för att 

kunna ge eleverna bästa möjliga förutsättningar vid en övergång från SFI till Vux. 
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2. Övergripande skola 

Skolans sammansättning: Uträkning gjord på samtlig personal inom gymnasiet, Vux och 

SFI då flertalet jobbar på mer än en av enheterna. 

Personal:     

Antal personal 43 Antal lärare:  34 

Andel män:  42 % Andel lärarbehörighet 62 % 

Andel kvinnor 58 % Antal obehöriga i utbildning 0 

Varav antal inom syv, 

administration, elevhälsa och 

lärlingssamordnare (varierad 

tjänstgöringsgrad) 

9 Antal förstelärare/lektorer 

 

2 

 

 

 

Vi erbjuder de flesta kurser, men har här sammanställt antalet elever på olika inriktningar. 

Totalt har det funnits på Vux+SFI: 117+105 st. elever och 70 st. har läst på NTI. 

 

Kurser som vi har gett under 1 juli 2018–30 juni 2019: 

Inriktning Antal elever 

GRUV 43 st. 

GYVUX 27 st. 

BFVUX 7 st. 

BAVUX 1 st. 

VOVUX 39 st. 
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3. Flödesschema över huvudmannens systematiska

kvalitetsarbete

SKA samman- 

ställs på enhets- 

nivå.    

SKA samman-     

ställs på huvud-    Redovisas för BUN. 

mannanivå. 

Verksamhets- 

besök genomförs 

av huvudmannen 

Måluppfyllelse- 

analys på respektive 

enhet.   Redovisas för BUN. 

Analys-Förändringar? 
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4. Personalens och elevernas delaktighet i det systematiska

kvalitetsarbetet

Utgångspunkten för det systematiska kvalitetsarbetet ska vara de nationella målen för 

utbildningen samt enhetens behov och förutsättningar men eftersom det saknas tidigare 

underlag så har vi mer eller mindre fått ta helt nya tag och börja om från början. Dessutom 

har det under första delen av läsåret skett en viss personalomsättning som försvårar arbetet 

och kontinuiteten ytterligare. Därtill hör att flera inom ledningsorganisationen är nya. 

Under läsåret 18/19 har vi haft gemensam APT varje onsdag som leds av rektor. Våra APT-

träffar har en fast dagordning som bland annat innehåller information från ledningen, 

genomgång och uppföljning av rutiner och blanketter, arbetsmiljö, trygghetsarbete och 

under läsåret 18/19 har vi även haft en stående punkt där vi jobbat med Skolinspektionens 

rapport.  Vi har definierat vad extra anpassningar är och hur dessa skall dokumenteras. 

Ytterligare har vi arbetat för att skapa bättre möjligheter för samverkan både mellan personal 

och program.   

Vi har genomfört ett antal konferenser där fokus har legat på utveckling och förbättring av 

befintliga rutiner, likabehandlingsplanen m.m.  

Arbetslagen har dessutom träffats en timme varje vecka. Arbetslagsledare har tillsammans 

med rektor och biträdande rektor haft en fast mötestid en gång i veckan. Syftet med dessa 

möten är ett informationsutbyte, samt att involvera arbetslagsledarna i ett framåtsyftande 

arbete som de sedan tar med sig ut i sina arbetslag, t ex en tydligare struktur kring 

kursstarter. 

Vid läsårets slut har samtlig personal deltagit i resultatuppföljningen och analysen av den, 

både individuellt och arbetslagsvis. På studiedagar har vi gemensamt genomfört 

förbättringsarbete riktat på de olika organisationerna, t ex har SFI arbetat med att 

effektivisera sin grundläggande organisation. Inom Vux har vi uppmärksammat behovet av 

tydligare rutiner kring överlämning vid personalbyte, detta har under vårterminen skapats 

och åtgärdats. 

Våra studenter är kontinuerligt delaktiga i planeringen och genomförandet av kursens 

innehåll,  genom dialog mellan elev och pedagog. Efter avslutad kurs görs en 

kursutvärdering där både förbättringsmöjligheter och framgångsfaktorer lyfts fram. Detta 

tar pedagogen med sig inför sin uppstart av nästa kurs. 
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5. Resultatuppföljning och analys 

 

 

Vux 

Här redovisar vi betygsstatistik i ämnena grundläggande matematik, grundläggande svenska 

som andraspråk, svasva01, matmat01a och eng05. 

 

Grundläggande matematik  

F=2  E=0  D=2  C=2 B=0 A=1 

 

Grundläggande svenska som andraspråk 

F=12  E=6  D=4  C=4 B=0 A=0 

 

SVASVA01 

F=4  E=4 D=5  C= 0 B=0  A=0  

 

Matmat01a 

E=1 

 

Eng05 

F=2 E=3 D=1 C=2 B= A=1 

 

Generellt i de grundläggande kurserna har eleverna en stor spännvidd när det kommer till 

förkunskaper. Det gör att resultaten delvis blir missvisande då progressionen är god hos 

studenterna. De behöver olika lång tid för att nå målen och i betygsstatistiken syns det inte om 

en elev har läst en kurs mer än en gång för att nå dit. 

Skillnader mellan kvinnor och män är inte uppenbar på denna nivå. Utan bakgrunden till 

analysen för betygsfördelningen handlar om förkunskaper och hur mycket tid studenten har 

möjlighet till att lägga ner på sina studier. 

Vi ser ett behov av viss vägledning dels kring hur utvärderingarna formuleras för att få ett 

än bättre underlag men också för att stötta pedagogerna i det fortsatta utvecklingsarbetet av 

sin undervisning. 
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Vissa av våra kurser, t ex grundläggande svenska och samhällskunskap, hålls i rena Vux-

grupper. Mindre kurser som erbjuds, t ex etik eller ledarskap, samläses med gymnasiet. En del 

kurser erbjuds både på dagtid och kvällstid.  

Vi bör utveckla ett företagsexpo i samarbete med kommunens näringslivsutvecklare för att visa 

eleverna vilka arbetsmöjligheter det finns i Uppvidinge kommun. Genom detta projekt stärks 

även elevens kunskaper om arbetslivet och vidgar deras perspektiv gällande arbete som finns 

i kommunen. 

Vi har under året startat ett industrispår och ett vårdspår där våra nyanlända erbjuds en 

snabbare väg ut i arbetslivet. Dessa pågår fortfarande och är därför svåra att utvärdera i 

nuläget. Intresset för utbildningarna är mycket stort och därför fick ett urval göras. Planer på 

att även starta ett byggspår finns. 

Ett samarbete med projektet ”Framtid Kronoberg” har pågått under året för att stärka 

vuxenutbildningen i länet och öka samarbetet mellan kommunerna. Utbytet av erfarenheter, 

skolorna emellan, hjälper oss i att vidareutveckla vår verksamhet åt rätt håll. 

Ett stort utvecklingsområde till kommande läsår är att se till att leda och uppdatera personalen 

kring forskning och framgångsfaktorer inom området samt koppla uppdraget till läroplanen 

och skollagen. 

NTI 

Skolan har i uppdrag att erbjuda Vux-elever utbildning. Då vår enhet inte är större kan vi inte 

alltid möta elevernas behov och hänvisar dem då till studier via NTI. 

Under perioden 180701–190630 har 70 elever läst totalt 192 kurser på NTI som antingen 

betygsatts eller avbrutits. 

124 kurser är betygsatta, vilket motsvarar 65%. 36 (19%) av de återstående kurserna avbröts 

redan före kursstart och 32 av kurserna (17%) avbröts under kursens gång. När det gäller 

avbrotten ser statistiken ut på följande sätt; byte av kurs (10%), utbildningen ej påbörjad (9%), 

frånvaro (18%), personliga skäl (18%), annan sysselsättning (1%), okänd orsak (3%) och avbrott 

via huvudman (41%).  

Betygsstatistik, samtliga kurser på NTI: 

F= 23 E= 30 D=35 C=23 B=11 A=2 

Vårt mål är att minska antalet studerande på NTI och istället  ge fler kurser på plats. Vi har 

idag utvecklat en egen distanskurs i matematik och planer finns på att göra detsamma i 

svenska.  

SFI 

Här redovisar vi betygsstatistik på de 4 olika kurserna inom SFI. 



10 

SFI A 

F=0 E=0 D=0 C=0 B=0 A=0 

SFI B 

F=0 E=1 D=3 C=8 B=5 A=9 

SFI C 

F=0 E=4 D=4 C=9 B=7 A=2 

SFI D 

F=0 E=2 D=6 C=5 B=8 A=3 

Skillnader mellan kvinnor och män är inte uppenbar på denna nivå. Utan bakgrunden till 

analysen för betygsfördelningen handlar om förkunskaper och hur mycket tid studenten har 

möjlighet till att lägga ner på sina studier. 

Eleverna på SFI har generellt goda resultat. Utvecklingsbehovet som vi ser är att se till att 

kunskapsnivåerna hos eleverna håller nationell nivå på respektive kurs. Här behövs stöttning 

och vägledning kring kunskapskrav, betygssättning och centralt innehåll. 

När en elev skrivs in på SFI fylls en ansökan i där eleven får möjlighet att ansöka om 

undervisning på dagtid eller kvällstid. Detta läsår har det varit få sökande till kvällskursen och 

därför har det inte erbjudits någon undervisning kvällstid. 

Studie- och yrkesvägledaren gör kontinuerliga besök på våra SFI-enheter då eleverna får 

information om och vägledning inför de olika val som vuxenutbildningen erbjuder samt inför 

val av framtida utbildning och yrke. 

Vi har löpande intag för elever som återupptar sina studier en gång i månaden. Vi samläser 

med de olika studievägarna eftersom elevantalet på respektive studieväg är för få för att 

undervisa dem separat. Samtliga elever i de olika grupperna erbjuds 15 timmars undervisning 

varje vecka. 

Introduktionskurser har hållits två gånger per termin för elever som aldrig tidigare har studerat 

på SFI och de har erbjudits undervisning i den gruppen under fem veckor. Där har de även 

gjort en enklare muntlig kartläggning som har delgivits mottagande lärare. Till nästa läsår ska 

vi vidareutveckla detta med en mer omfattande kartläggning som görs skriftligt med tydlig 

information om elevens tidigare skolbakgrund och erfarenheter. I nuläget vet vi inte om det 

kommer att hållas introduktionskursen under nästa läsår på grund av ekonomiska sparkrav 

och beroende på hur stort antal elever som kommer att söka till SFI. Alternativet är då att varje 

mottagande lärare gör en kartläggning av den nya eleven 
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6. Anpassning och särskilt stöd 

SFI 

Utgångspunkten är kartläggningen som görs på introkursen. Eleven placeras därefter på sin 

egen nivå som passar elevens tidigare skolbakgrund, erfarenheter. SFI består av fyra olika 

kursen, A-D, och tre olika studievägar. Eftersom elevantalet inte är så stort och därför samläser 

alla studievägarna i en och samma kurs. 

Till nästa läsår har vi som utvecklingsmål att individanpassa utbildningen på ett bättre sätt och 

vi har som önskemål att få köpa in ett digitalt läromedel som är anpassat till varje elevs nivå. 

Utbildningen kan på så sätt vara mer flexibel för dem som vill studera i snabbare tempo eller 

kombinera sina studier med praktik eller arbete. 

På vuxenutbildningen finns ingen elevhälsa utan ärenden som gäller eleverna anmäls till 

Arbetsförmedlingens hälsoteam. Det har inte fungerat på ett tillfredsställande sätt och 

ärendena har tagit oerhört lång tid eller har responsen helt uteblivit. Sedan början av 2019 har 

ett ärendeforum skapats med regelbundna möten mellan SFI-lärare, Arbetsförmedling, 

Etableringsenheten och socialhandläggare där vi har diskuterat olika elevärenden. 

 

Vux 

På Vux genomförs de generella anpassningar som ingår i pedagogernas uppdrag.  

På vuxenutbildningen finns ingen elevhälsa kopplad. 

 

 

7. Trygg och god miljö för lärande 

Antal registrerade kränkningar under vårterminen 2019: 

Elev-Elev 0 

Personal-Elev 0 

Åtgärder på gruppnivå för att förebygga och förhindra kränkningar under läsåret:  

Se analysen nedan: 

 

SFI 

För att skapa en god lärandemiljö har vi arbetat med värdegrundsarbete bland annat genom 

temadagar och diskussioner om kulturella skillnader och koder i Sverige. Vi har även, 

tillsammans med eleverna, utarbetat gemensamma regler.  

Flera aktiviteter görs med eleverna, t ex utflykter, som präglas av en vänskaplig basis för att 
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skapa trygga relationer mellan elever och lärare, män och kvinnor, olika nationaliteter och för 

att visa hur umgänget fungerar i det svenska samhället. 

Vux 

Parallellt med undervisningen arbetar pedagogerna med demokratiska värden, sociala koder 

och värdegrund. Detta blir tydligare på de rena Vux-kurserna. Viktigt att poängtera är att inte 

alla våra Vux-elever är nysvenska utan ett antal elever är svenska som läser upp/till tidigare 

utbildningar för att få en bredare kompetens, högskolebehörighet eller ny yrkestitel. 

8. Ansvar och inflytande

Pedagogerna försöker ta tillvara på elevernas intressen och utifrån detta, tillsammans med 

dem, skapa uppgifter som sedan kan bedömas. På så vis blir eleverna delaktiga i både 

planering, genomförande och utvärdering. Eleverna har även en möjlighet att påverka 

innehållet i sin utbildning genom sina individuella val. Genom delaktighet ökar elevens 

motivation och det främjar studieron. Eleverna har då lättare att hålla rätt fokus. 

På Vux-utbildningen förutsätter vi att eleven själv tar ett stort ansvar för sina studier och 

delaktighet. 

SFI 

Eleverna får vara delaktiga i planering av veckans arbete, aktiviteter och arbetssätt. 

Delaktigheten varierar i de olika grupperna beroende på elevernas språkkunskaper och 

förståelse av kunskapskraven för SFI. Ett exempel på elevernas delaktighet i kurs C och D är 

att de är med och bloggar (Blogg med SFI i Åseda). 

Eleverna ska ta ett stort ansvar för sin språkutveckling i svenska. 
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9. Digitalisering

Våra Vux-studenter har en begränsad tillgång till datorer vid sin undervisning på skolan. Via 

GAFE läggs olika uppgifter och information upp. Även presentationer och användbara länkar 

läggs där. 

Bättre uppkoppling krävs samt ett öppet nätverk för att våra Vux-elever ska få de 

förutsättningar de behöver. 

Vi har under året köpt ett 30-tal datorer som kan användas vid vår Vux-undervisning på 

skolan. Effekterna av detta har varit positiva, då våra ”Vuxare” oftast har tillgång till digitala 

läromedel. Har de en dator hemma så kan de komma åt sina arbeten hemifrån. Alla skolarbeten 

blir då samlade och sparade och således försvinner inte elevens material. Feedback från 

pedagogen kan enklare ges och finns även den tillgänglig för eleven. 

SFI 

Alla elever på SFI:s olika kurser och studievägar har stora behov av att kunna hantera digital 

kompetens i vardagen som att bearbeta information från skolan och förskolan, rapportera till 

arbetsförmedling eller försäkringskassan, hantera bankärenden och BankID. Det 

handlar om att eleverna ska kunna utbyta och bearbeta information i sin vardag och kunskaper 

om digital litteracitet. 

Enligt Skolverket ska digitala verktyg vara ett medel för att variera och individanpassa 

undervisningen. Med anledning av detta ser vi ett behov i verksamheten av att även få tillgång 

till lärplattor där det finns tillgång till diverse appar som inte finns tillgängliga på Chromebook. 

En app som rekommenderas av bland annat Ivana Eklund för digitalt lärande på alla nivåer är 

Skolstil 2. Där kan eleverna använda sig av digital skrift, handskrift, höra, läsa, uttala) för att 

öva språket på ett varierat sätt och hur de även aktivt tar stöd av modersmålet - allt medan de 

jobbar i Skolstil 2. 

Enligt Skolverket ska digitaliseringen alltså bidra till att verksamheterna förbättras och 

effektiviseras och att alla elever får en likvärdig möjlighet att utveckla sin digitala kompetens. 

Vi saknar en digitaliseringsplan, digital kompetensutveckling för lärare, digital utrustning 

saknas och gör det svårt att arbeta digitalt i helklass, inget av klassrummen har smartboard. 

Med rätt kunskaper hos personalen kan de handleda eleverna på ett bättre sätt. Det krävs en 

flexibilitet för att kunna utgå ifrån varje elevs förutsättningar och behov. Med hjälp av 

digitaliseringen underlättas lärarens arbete. 
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Ett stort utvecklingsområde till kommande läsår är att se till att fortsätta vidareutbilda 

personalen inom området samt koppla uppdraget till läroplanen och skollagen. 
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Bilaga 1 Nuläge verksamhetsplan – ht19 

Skolans lokala mål 

Skriv in mål och indikator från er VP och redovisa resultat. 

Mål Indikator 

Målet är uppnått när… 

Resultat 

Redovisa resultat för de mål 

där resultat finns 

Eleverna ska kartläggas under 

sin första tid på SFI och 

dokumenteras skriftligt på ett 

särskilt dokument. 

De individuella 

förutsättningarna i elevernas 

studier är förbättrade. 

Digital kompetensutveckling 

för lärare. 

När digitaliseringen är ett 

naturligt inslag i 

verksamheten. 

Tydliggöra kunskapsmål och 

kunskapskrav regelbundet på 

ett tydligare sätt för eleverna på 

samtliga nivåer. 

Eleverna är väl insatta i 

förväntningarna och kraven 

på dem. 

Få all personal att förhålla sig 

till våra rutiner och regler, med 

koppling till forskning, 

läroplan och skollag. 

När personalen kan visa en 

enad front med samma 

förhållningssätt. 

Analys och kommentar: 
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fanni.nilsson@uppvidinge.se · www.uppvidinge.se · m.uppvidinge.se 

Fanni Nilsson FANIUK

TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 

1(1) 

Datum 

2019-11-05 
Referens 

BUN 2019-000234 

Sammanträdesplan för år 2020 

Barn- och utbildningsförvaltningens förslag till beslut 

Barn- och utbildningsnämnden antar sammanträdesplan för år 2020 för 

barn- och utbildningsnämnden.   

Sammanfattning av ärendet 

Av arbetsordningen för styrelser och nämnder i Uppvidinge kommun 

framgår att nämnden sammanträder på dag och tid som nämnden 

bestämmer. Barn- och utbildningsnämnden ska besluta om 

sammanträdestider för år 2020.    

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse av förvaltningskoordinator, 2019-11-05 

Sammanträdes för år 2020 barn- och utbildningsnämnden 

Beslutet skickas till 

Barn- och utbildningsförvaltningen  

Förvaltningskoordinator 

Fanni Nilsson 



 BUN 2019-000234 

 2019-11-04 

Barn- och utbildningsnämndens sammanträdesplan 2020

Ärendestopp 

Fredag 

Tjänstemannaberedning 

Måndag kl. 09:30 

Presidieberedning 

Torsdag kl. 08:30 

MBL 

Onsdag kl. 14:30 

Sammanträde 

Onsdag kl. 13:30 

Februari 3 januari 8 januari (onsdag kl. 13:00) 23 januari 5 februari 12 februari Älghultskolan 

Mars 31 januari 3 februari 20 februari 4 mars 11 mars Norra förskoleområdet 

April 6 mars 9 mars 26 mars 8 april 15 april Lenhovdaskolan 

Maj 3 april 6 april 23 april 6 maj 13 maj Åsedaskolan 7-9 

Juni 1 maj 4 maj 18 maj (måndag kl. 

09:30) 

3 juni 9 juni Nottebäckskolan och Uppvidinge 

grundsärskola 

Juli 

Augusti 

September 3 juli 15 juni 20 augusti 2 september 9 september Alstermoskolan 

Oktober 4 september 7 september 24 september 7 oktober 14 oktober Södra förskoleområdet 

November 2 oktober 5 oktober 22 oktober 4 november 11 november Åsedaskolan F-6 

December 30 oktober 2 november 19 november 2 december 9 december Uppvidinge gymnasieskola 
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Niclas Bjälkenborn NIBJUK

TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 

1(2) 

Datum 

2019-11-25 
Referens 

BUN 2019-000233 

Intern kontroll för år 2020 

Barn- och utbildningsförvaltningens förslag till beslut 

Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår att Barn- och 

utbildningsnämnden fattar beslut gällande internkontrollplan 2020. 

Internkontroll skall göras på fyra olika områden där ett till tre är befintliga 

men att fyran är ny. 

1. Stöd för elever med hög frånvaro

2. Obehöriga som vistas på skolområdet

3. Olaga hot mot elever och lärare

4. Personalens arbetsmiljö i allmänhet men i synnerhet

korttidssjukfrånvaron

Förslag till beslut är således att internkontrollplan för 2020 omfattar fyra 

olika områden och att dessa utvärderas och redovisa till nämnden i april 

samt i oktober.   

Sammanfattning av ärendet 

Barn och utbildningsförvaltningen har fått i uppgift att se över 

internkontrollplanen samt ge förslag på eventuella förändringar. 

Förvaltningen har tillsammans med skolledarna sett över den befintliga 

kontrollplanen och föreslår att ytterligare ett område läggs till planen – 

personalens arbetsmiljö med särskilt fokus på korttidsfrånvaron. I 

arbetsmiljöarbetet har det under 2019 förts fram att korttidsfrånvaron på 

vissa enheter är problematisk då det under perioder är mycket svårt att få 

fram vikarier. Att sätta fokus på detta i syfte att utröna om den upplevda 

situationen finns och ta fram underlag för att söka orsaker och sedan 

åtgärder bör därför vara mycket önskvärt. Under senare delen av 2019 

införs ett nytt system för uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet 

SARA och tidigare under året har ett system för att rapportera och arbete 

med arbetsskador och tillbud LISA införts på initiativ av 

personalavdelningen vilket förbättra våra möjligheter att följa upp 

situationen på våra enheter.  

Ekonomiska konsekvenser 

Inga ekonomiska konsekvenser direkt av kontrollplanen  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 



Uppvidinge kommun 
Datum 

2019-11-25 BUN 2019-000233 
Sida 

2(2) 

Beslutet skickas till 

Barn och utbildningsförvaltningen  

Förvaltningschef 

Niclas Bjälkenborn 
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Fanni Nilsson FANIUK 

 

TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 

1(1) 

Datum 

2019-11-25 
Referens 

BUN 2019-000013 

  

 

Sammanfattning av ärendet 

Förteckning över meddelande till barn- och utbildningsnämnden:  

1.  Ny boendeform inom lagen om stöd och service till vissa 

funktionshindrade (LSS), socialnämnden 2019 § 165 

2. Översyn av bolag och kommunstyrelsens organisation, kommunstyrelsen 

§227 

3. Ekonomisk rapport 2019, kommunstyrelsen § 256 

4. Uppvidinge gymnasieskola, kommunstyrelsen 2019 § 221 

5. Implementering av agenda 2030 i Uppvidinge kommun, 

kommunstyrelsen 2019 § 226 

 

Samtliga handlingar finns tillgängliga på barn- och 

utbildningsförvaltningen.     

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse av förvaltningskoordinator, 2019-11-25    

 

 

Förvaltningskoordinator 

Fanni Nilsson 
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Katja Schönbeck UPPKASC01

TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 

1(1) 

Datum 

2019-11-18 
Referens 

BUN 2019-000026 

Återrapportering av kränkande behandling 2019 

Barn- och utbildningsförvaltningens förslag till beslut 

Barn- och utbildningsnämnden godkänner återrapporteringen av 

kränkande behandling.  

Sammanfattning av ärendet 

En sammanställning presenteras av de anmälningar av kränkande 

behandling som inkommit från förskolor och skolor från 26 oktober till och 

med 10 december. Vårt nya digitala system, Draftit KB Process har kommit 

igång och varit i bruk sen den 26 oktober. Rektorer och kuratorer har fått en 

grundlig utbildning, de har i sin tur utbildat personalen hur de upprättar en 

anmälan. Huvudmannen får en god inblick från att anmälan inkommer och 

genom hela utredningen.  

Barn- och utbildningsnämnden ska enligt 6 kap. 7 § skollagen (2010:800) se 

till att det genomförs åtgärder för att förebygga och förhindra att barn och 

elever utsätts för kränkande behandling. Huvudmannen ansvarar för att 

personalen fullgör de skyldigheter som anges i detta kapitel, 6 kap. 5 § 

skollagen (2010:800)    

Beslutsunderlag 

Antalet anmälningar om kränkande behandling kommer att visas i en 

dagsaktuell sammanställning.   

Beslutet skickas till 

Barn- och utbildningsförvaltningen  

Utvecklingsledare 

Katja Schönbeck 



Barn- och utbildningsförvaltningen 

BUN 2019-000009 

2019-11-25 

Delegat Förvaltningschef Niclas Bjälkenborn 

Ärende Delegeringsbeslut Datum Dnr 
A.1.9 Stängningsdagar för vårterminen 2020 för 

fritidshem i Uppvidinge kommun 

2019-11-06 2019-000237 

A.2.4 Beviljad ansökan om skolgång i Lessebo 

kommun 

2019-09-30  

A.2.4 Beviljad ansökan om skolgång i Lessebo 

kommun 

2019-09-30  

A.2.4 Beviljat avtal gällande interkommunal 

ersättning med Lessebo kommun 

2019-10-26  

A.1.4 Beviljat avtal med Vetlanda kommun gällande 

interkommunal elev i förskolan 

2019-09-10  




