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§ 20 Dnr 13226  

Godkännande av dagordning 

Barn- och utbildningsnämndens gymnasieutskotts 
beslut 
Barn- och utbildningsnämndens gymnasieutskott godkänner dagordningen.       
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§ 21 Dnr 2019-000056  

Information från rektor för Uppvidinge gymnasieskola 

Barn- och utbildningsnämndens gymnasieutskotts 
beslut 
Barn- och utbildningsnämndens gymnasieutskott noterar informationen till 
protokollet.       

Sammanfattning av ärendet 
Rektor informerar barn- och utbildningsnämndens gymnasieutskott om 
följande:    

• information från Antagningskansliet Växjö gällande antagna elever 

• starten av läsåret 2019/2020 

• elever på enheterna 

o 146 elever på Uppvidinge gymnasieskola 

o 134 elever på SFI 

o 143 elever på vuxenutbildningen och 58 elever på NTI skolan 

• möjligheter till ny distansutbildning för barnskötare 

• personal    

Beslutet skickas till 
Caj Stigson rektor Uppvidinge gymnasieskola och vuxenutbildning 
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§ 22 Dnr 2019-000055  

Ekonomisk rapport Uppvidinge gymnasieskola 

Barn- och utbildningsnämndens gymnasieutskotts 
beslut 
Barn- och utbildningsnämndens gymnasieutskott noterar informationen till 
protokollet.       

Sammanfattning av ärendet 
Rektor redovisar den ekonomiska prognosen för 2019 för gymnasiet, 
vuxenutbildningen och SFI.  Det finns inga nya uppgifter att redovisa än de 
som redovisades på sammanträdet i maj 2019. Prognosen visar följande för 
år 2019:  

• gymnasiet: - 1 800 000 kronor  

• vuxenutbildningen: 1 844 000 kronor  

• SFI: - 1 400 000 kronor      

Beslutet skickas till 
Caj Stigson rektor Uppvidinge gymnasieskola och vuxenutbildning 
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§ 23 Dnr 2017-000191  

Skolinspektionen 

Barn- och utbildningsnämndens gymnasieutskotts 
beslut 
Barn- och utbildningsnämndens gymnasieutskott noterar informationen till 
protokollet.       

Sammanfattning av ärendet 
Skolinspektionen förelagde med stöd av 26 kap. 10 och 27 §§ skollagen 
(2010:800) Uppvidinge kommun att vid vite av 500 000 kronor senast den 31 
maj 2018 vidta åtgärder för att avhjälpa påtalade brister på Uppvidinge 
gymnasieskola. Skolinspektionen har yrkat att Förvaltningsrätten dömer ut  
vite gällande gymnasieskolan på 300 000 kronor då Uppvidige kommun ej  
lyckats avhjälpa de brister som Skolinspektionen påpekat. Vid 
uppföljningen av tidigare beslut konstaterade Skolinspektionen att 
huvudmannen inte avhjälpt samtliga brister. Skolinspektionen förelagde 
med stöd av 26 kap. 10 och 27 §§ skollagen (2010:800) Uppvidinge kommun 
att vid vite av 600 000 kronor senast den 22 maj 2019 vidta åtgärder för att 
avhjälpa påtalade brister.    

Rektor och biträdande rektor går igenom de åtgärder som gjorts inom 
följande områden:  

• undervisning och lärande  
• extra anpassningar och särskilt stöd  
• arbetsplatsförbelagt lärande, grundläggande behörighet och 

introduktionsprogram  
• bedömning och betygsättning  
• förutsättningar för lärande och trygghet  
• styrning och utveckling av verksamheten    

Beslutsunderlag 
Beslut efter uppföljning för gymnasieskola med yrkes- och 
introduktionsprogram, Skolinspektionen 2018 2018-12-10       

Beslutet skickas till 
Caj Stigson rektor Uppvidinge gymnasieskola och vuxenutbildning 
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§ 24 Dnr 2018-000191  

Övrigt 

Barn- och utbildningsnämndens gymnasieutskotts 
beslut 
Barn- och utbildningsnämndens gymnasieutskott noterar informationen till 
protokollet.       

Sammanfattning av ärendet 
På barn- och utbildningsnämndens gymnasieutskott diskuterades följande:    

• nytt organisationsschema för Uppvidinge gymnasieskola  
• politiska debatter i media    

Beslutet skickas till 
Caj Stigson rektor Uppvidinge gymnasieskola och vuxenutbildning 
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