
 

 

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

KALLELSE 
Sida 

1(2) 

Datum 

2019-09-25 
 

  

 

Barn- och utbildningsnämnden 

kallas härmed till sammanträde onsdagen den 9 oktober 2019 klockan 

13:30 på Nottebäckskolan, Norrhult för att behandla följande ärenden: 

OBSERVERA att barn- och utbildningsnämndens ledamöter samlas 

klockan 13:00 på Förskolan Svalan i Norrhult för en visning av förskolan. 

 Upprop 

 Val av justerare 

Ärende Anteckningar 

1.  Godkännande av dagordning 

Dnr 13226  

 

2.  Information från rektor för södra 

förskoleområdet 

Dnr 2019-000010  

Rektor Anna Andrén 

3.  Rapportering från gymnasieutskottet 

Dnr 2019-000075  

Margareta Schlee (M) 

4.  Förskolan Uven 

Dnr 2019-000205  

./.  

5.  Kulturskolan 

Dnr 2019-000206  

./. 

6.  Budget 2020 verksamhetsplan 2021-2022 

Dnr 2019-000200  

./. 

7.  Delårsbokslut 2019 

Dnr 2019-000201  

./. 

8.  Systematiskt kvalitetsarbete på 

huvudmannanivå 

Dnr 2019-000202  

./. 

9.  Granskning av barn- och 

utbildningsnämndens ekonomistyrning 

Dnr 2019-000184  

./.  
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Ärende Anteckningar 

10.  Meddelanden 

Dnr 2019-000013  

Presenteras på sammanträdet 

11.  Verksamhetsrapport  

Dnr 2019-000011  

Presenteras på sammanträdet 

12.  Återrapportering av statsbidrag 

Dnr 2019-000199  

./. 

13.  Återrapportering av kränkande behandling 

Dnr 2019-000026  

./. 

14.  Återrapportering av delegationsbeslut 

Dnr 2019-000009  

./.  

 

Jan Wernström 

Ordförande 

Fanni Nilsson 

Förvaltningskoordinator 

 



 

 
Box 59, 364 21 Åseda Besök: NygatanTfn:  

fanni.nilsson@uppvidinge.se · www.uppvidinge.se · m.uppvidinge.se 
Fanni Nilsson FANIUK 

 

TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 

1(2) 

Datum 

2019-09-25 
Referens 

BUN 2019-000205 

  

 

Förskolan Uven 

Barn- och utbildningsnämndens presidiums förslag till 
beslut 

1. Barn- och utbildningsnämnden beslutar att hemställa till 

kommunfullmäktige om att avveckla förskolan Uven.  

2. Barn- och utbildningsförvaltningen får i uppdrag att ta fram en tidsplan 

för avvecklingen och redovisa denna på sammanträdet i december.   

Sammanfattning av ärendet 

I diskussionerna inför budgetarbetet, i och med att grundskolans 

verksamhet inte kan beskäras med risk att förlora statsbidraget ”Likvärdig 

skola” föreslås att förskolan Uven avvecklas. Med kort tid har vi tittat på 

ärendet men för att vi skall kunna säkerställa kvalitén borde en utredning 

ske. Om det skulle visa sig att avvecklingen är genomförbar kan 

besparingen bli enligt nedan.  

Förskolan Uven har idag 10 inskrivna barn och 2 barn i kö. Demografiskt 

har utvecklingen sett ut enligt nedanstående tabell. I nuläget finns således 

inga barn som är födda under 2019. Förskolan Junibacken har idag 52 barn 

inskrivna. Verksamheten har idag fyra anställda varav två är barnskötare 

och två är outbildade. I nuvarande organisation saknar Uven förskolelärare 

och genom att barnen förs över till Junibacken får de således tillgång till 

förskolelärare. Läroplanen för förskolan (LpO18) betonar undervisningens 

roll i förskolan och då blir förskolelärarens roll än viktigare än tidigare.  

Demografin och köläget ser ut enligt nedan 2019-09-23 

Demografi Fröseke Alstermo 

2015 3 9 

2016 3 15 

2017 3 11 

2018 6 12 

2019 0 4 

 

Kö Fröseke Alstermo 

2019-09-23 2 (maj och augusti) 6 (september och från 

januari till hösten) 
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Ekonomiska konsekvenser 

En eventuell besparing genom avveckling av förskolan Uven 

(budgetmedel för kost, material, livsmedel och 0,7 tjänst förs över till 

Junibacken) 

- Hyran 165 000 kronor (9 månaders uppsägningstid och på helår)

- Vaktmästerikostnad 2 000 kronor

- Arbetslagsledare 76 000 kronor

- Personalkostnad 1 157 000 kronor

Total budgetbesparing: 1,4 miljoner kronor  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, 2019-09-25 

Konsekvensanalys av nedläggning av förskolan Uven 

Beslutet skickas till 

Anna Andrén rektor förskolan Uven 

Barn- och utbildningsförvaltningen 

Kommunfullmäktige    

Ordförande 

Jan Wernström 

Vice ordförande 

Margareta Schlee 
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Kulturskolan 

Barn- och utbildningsnämndens presidiums förslag till 
beslut 

1. Barn- och utbildningsnämnden beslutar att hemställa till 

kommunfullmäktige om att avveckla Kulturskolan.  

2. Barn- och utbildningsförvaltningen får i uppdrag att ta fram en tidsplan 

för avvecklingen och redovisa denna på sammanträdet i december.   

Sammanfattning av ärendet 

Kulturskolan är en del av utbildningsväsendet som ej omfattas av 

obligatorium. I diskussionerna inför budgetarbetet i och med att 

grundskolans verksamhet inte kan beskäras med risk att förlora 

statsbidraget ”Likvärdig skola” föreslås att Kulturskolan avvecklas. 

Kulturskolan har idag 179 barn inskrivna i den avgiftsbelagda 

verksamheten. Kostnaderna för den obligatoriska verksamheten (bild-, 

musik- och dansundervisning) som bedrivs av kulturskolans personal i 

grundskolan belastar de verksamheterna. 

Kulturskolans verksamhet består idag av 8 heltider och två timanställda 

förutom två tjänster inom ledning och administration (30% vardera). 

Utbudet inom musikområdet är: Cello, Fiol, Kontrabas, Piano, Trumpet, 

Tuba, Trombon, Saxofon, Tvärflöjt, Blockflöjt, Gitarr och Slagverk. Förutom 

musikundervisning bedrivs verksamhet inom drama, dans och bild.  

En tidsplan bör upprättas men för att få effekt i budget bör detta ske så 

snart som möjligt. Barn- och utbildningsförvaltningen bör ges i uppdrag att 

ta fram en plan för avvecklingen. 

Ekonomiska konsekvenser 

De ekonomiska konsekvenserna av en nedläggning av kulturskolan 

omfattar en besparing i budget på 3 447000 kronor enligt nedan 

 

Adm och ledning 387 000 

 

Lokalhyra 260 000  

Städ 37 000  

Material 142 000  

Kapitalkostnad 4 000  

Personal  2 862 000  

Avgifter -200 000  
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kulturskolan 

Instrumenthyra -45 000  

 

3 447 000  
   

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2019-09-25 

Konsekvensanalys av nedläggning av Kulturskolan 2019-09-20  

Beslutet skickas till 

Mona B Klöfver enhetschef Kulturskolan 

Barn- och utbildningsförvaltningen 

Kommunfullmäktige    

 

 

Ordförande 

Jan Wernström 

Vice ordförande 

Margareta Schlee  
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Budget 2020 verksamhetsplan 2021-2022 

Barn- och utbildningsförvaltningens förslag till beslut 

Fastställa barn- och utbildningsnämndens drift- och investeringsbudget för 

2020 samt verksamhetsplan för 2021 och 2022 inklusive verksamhetsmål för 

god ekonomisk hushållning i enlighet med beslutsunderlaget.   

Sammanfattning av ärendet 

I juli 2019 § 95 beslutade kommunfullmäktige om driftbudgetramarna för 

barn- och utbildningsnämnden för perioden 2020-2022. Ramarna innehåller 

en intäktsuppräkning med 1,5 procent och en kostnadsuppräkning, 

exklusive löneökningar, med 2 procent. Utöver detta är det en neddragning 

i ram med 2,6 miljoner kronor 2020 och ytterligare 1 miljon kronor 2021.  

Barn- och utbildningsnämndens budgetberedning har tillsammans med 

barn- och utbildningsförvaltningen arbetat fram ett driftsbudgetförslag 

inom ram.  

Tabell, driftsbudgetförslag, intäkter och kostnader totalt, tkr 

 

Nettokostnaderna ökar med 2,6 miljoner kronor (1,1 procent) under 

planperioden.  

 

Osäkerhetsfaktorer 

 Utveckling av antal barn och elever i kommunen. Budgeten 

bygger på ett antagande av barn- och elevutvecklingen. Större 

avvikelser i förhållande till antagandet kan påverka det 

ekonomiska utfallet i både positiv och negativ inriktning. En 

sådan förändring kan vara eventuell anhöriginvandring. Även 

in- och utflyttning påverkar.  
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 Det förekommer att elever har stora behov av extra stöd för att 

klara av sin utbildning. Ibland kan det bli mycket kostsamt, 

och kan bli svårt att inrymmas i den ordinarie budgeten.  

 Nya krav från staten kan påverka både verksamhet och 

ekonomi. En osäkerhetsfaktor är de förväntade intäkterna från 

Skolverket. 

 Osäkerhet finns i vilken utsträckning ersättningarna från 

Migrationsverket täcker nämndens kostnader för 

asylverksamheten. 

 Kostnader för elever i fristående skolor och andra kommuner 

samt intäkter för elever i Uppvidinge kommun som är skrivna 

i andra kommuner.     

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse av ekonom, 2019-09-25  

Förslag till drift- och investeringsbudget för 2020 samt verksamhetsplan för 

2021-2022, barn- och utbildningsnämnden, 2019-09-25 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen   

 

 

Ekonom 

Lovisa Nilsson 

 



  2019-09-25 

Förslag till drift- och investeringsbudget för 2020 samt 

verksamhetsplan 2021 – 2022, barn- och utbildningsnämnden 

Sammanfattning 

I juli beslutade kommunfullmäktige om driftbudgetramarna för barn- och 

utbildningsnämnden för perioden 2020 - 2022. Ramarna innehåller en intäktsuppräkning 

med 1,5 procent och en kostnadsuppräkning exklusive löneökningar med 2 procent. Utöver 

detta är det en neddragning i ram med 2,6 miljoner kronor 2020 och ytterligare 1 miljon 

kronor 2021. 

 

Tabell, driftsbudgetförslag, intäkter och kostnader totalt, tkr 

 
 

Nettokostnaderna ökar med 2,6 miljoner kronor (1,1 procent) under planperioden.  

 

Osäkerhetsfaktorer 

• Utveckling av antal barn och elever i kommunen. Budgeten bygger på ett antagande 

av barn- och elevutvecklingen. Större avvikelser i förhållande till antagandet kan 

påverka det ekonomiska utfallet i både positiv och negativ inriktning. En sådan 

förändring kan vara eventuell anhöriginvandring. Även in- och utflyttning påverkar.  

• Det förekommer att elever har stora behov av extra stöd för att klara av sin 

utbildning. Ibland kan det bli mycket kostsamt, och kan bli svårt att inrymmas i den 

ordinarie budgeten.  

• Nya krav från staten kan påverka både verksamhet och ekonomi. En osäkerhetsfaktor 

är de förväntade intäkterna från Skolverket. 

• Osäkerhet finns i vilken utsträckning ersättningarna från Migrationsverket täcker 

nämndens kostnader för asylverksamheten. 

• Kostnader för elever i fristående skolor och andra kommuner samt intäkter för elever 

i Uppvidinge kommun som är skrivna i andra kommuner.   

 

Driftbudgetförslag per verksamhetsområde 
 

Politisk verksamhet 

 
 

Inom den politiska verksamheten planeras inga förändringar.  

 

Förslag

Budget 2019 2020 2021 2022 Förändring

Intäkter -33 418,0 -32 935,0 -33 052,0 -33 174,0 -244,0 

Kostnader 269 682,0 268 676,0 271 222,6 274 398,3 4 716,3

Netto 236 264,0 235 741,0 236 980,0 238 902,0 2 638,0

Ti l ldelad ram 236 264,0 235 741,0 236 980,0 238 902,0

Differens 0,0 0,0 0,0 0,0

Förslag

Nettobudget, tkr Budget 2019 2020 2021 2022 Förändring

Barn- o utbi ldn.nämnd  763,0                       763,0                      763,0                      763,0                   -                      



Förvaltningsgemensamt 

 
 

Nettokostnaderna för verksamhetsområdet förvaltningsgemensamt ökar med 3,6 miljoner 

kronor (15,4 procent) exklusive verksamhetsanpassning under planperioden. Inom 

administration och ledning har neddragningar gjorts med en förvaltningsadministratör, en 

grundskolerektor samt en administratör och en rektor inom gymnasieverksamheten då 

gymnasieskolans nationella program ska avvecklas. Statsbidrag på 3,6 miljoner kronor är 

borttagna ur budget. Dessa intäkter var tidigare budgeterade för att få budget i balans. 

Budget för it- och datastöd har förstärkts med 1,8 miljoner kronor då den varit 

underbudgeterad tidigare år. Riktade resurser för barn i behov av särskilt stöd har utökats 

med 300 tusen kronor till fristående verksamheter. Under 2021 och 2022 ligger 

verksamhetsanpassning med totalt -3,1 miljoner kronor då det inte finns färdiga förslag på 

åtgärder. 

 

 

Förskola 

 
 

Nettokostnaderna för förskoleverksamheten minskar med 1,4 miljoner kronor (2,7 procent) 

under planperioden. Budgeten är minskad men 375 tusen kronor som användes under 2019 

för iordningställande av en modul. Avveckling av en förskola gör att budgeten minskar med 

1,4 miljoner kronor. Intäkter för barnomsorgsavgifter är förstärkt med 700 tusen kronor då 

det är fler barn i våra kommunala förskolor. 

 

 

 

 

 

 

 

Förslag

Nettobudget, tkr Budget 2019 2020 2021 2022 Förändring

Adm o ledning             16 524,0                  13 753,0                 14 097,0                 14 434,3              2 089,7 -           

Förvaltningsgem verks      5 922,0 -                   3 613,9 -                  2 550,0 -                  2 545,9 -               3 376,1            

IT och datastöd           4 027,0                    5 800,0                   5 900,0                   6 018,0                1 991,0            

Kompetensutv              670,0                       683,0                      697,0                      710,0                   40,0                 

Personal lösningar         600,0                       600,0                      600,0                      600,0                   -                      

Riktade resurser BBSS     7 438,0                    7 767,0                   7 767,0                   7 767,0                329,0               

Verksamhetsanpassning 2 217,1 -                  3 127,6 -               3 127,6 -           

Summa 23 337,0                  24 989,1                 24 293,9                 23 855,8              518,8               

Förslag

Nettobudget, tkr Budget 2019 2020 2021 2022 Förändring

Öppen förskola             351,0                       352,0                      353,0                      354,0                   3,0                   

Förskola                   47 221,4                  45 675,1                 45 784,1                 45 907,1              1 314,3 -           

Förskola , extern regi 5 355,0                    5 885,0                   5 900,0                   5 916,0                561,0               

Städning 2 383,0                    2 371,0                   2 418,0                   2 466,0                83,0                 

Barnomsorgsavgi fter       2 700,0 -                   3 400,0 -                  3 400,0 -                  3 400,0 -               700,0 -              

STB maxtaxa               2 000,0 -                   2 000,0 -                  2 000,0 -                  2 000,0 -               -                      

STB Q-säkring             402,0 -                      392,0 -                     392,0 -                     392,0 -                  10,0                 

Summa 50 208,4                  48 491,1                 48 663,1                 48 851,1              1 357,3 -           



Nedan redovisas antalet födda barn i kommunen de senaste åren: 

  

• 2012    71 

• 2013    76 

• 2014    89 

• 2015    86 

• 2016  116 

• 2017    98 

• 2018  119 

 

 

Förskoleklass 

 
 

Budgeten för förskoleklass beräknas öka med 300 tusen kronor (7,5 procent) under 

planperioden. 

Under 2020 är prognosen att antal elever i förskoleklass minskar med 3 elever i förhållande 

mot föregående år. Budget för extern regi förstärks med 258 tusen kronor då elever som går i 

andra kommuner och fristående verksamheter har ökat. 

Varje rektor får samma elevpeng per elev efter aktuellt elevtal och det som ingår är 

personalkostnader för undervisning inklusive särskilt stöd, skolmåltider och 

undervisningsmaterial.  

 

 

Fritidsverksamhet 

 
 

Fritidsverksamhetens nettobudget ökar med 1,8 miljoner kronor (26,8 procent) under 

planperioden. I dagsläget är det 325 barn inom fritidsverksamheten. Intäkter för statsbidrag 

är borttagna ur budget med 1,7 miljoner kronor som tidigare gav en budget i balans. Intäkter 

för barnomsorgsavgifter är förstärkt med 100 tusen kronor då det är fler barn i 

verksamheten. 

I pengen per barn i fritidsverksamheten ingår kostnader för personal, måltider och material 

och inför 2020 är varje del uppräknad och varje rektor tilldelas samma peng per barn efter 

aktuellt barnantal. 

 

 

 

 

Förslag

Nettobudget, tkr Budget 2019 2020 2021 2022 Förändring

F-klass      2 866,1                    2 867,5                   2 868,1                   2 869,1                3,0                   

F-klass , extern regi             600,0                       850,0                      854,0                      858,0                   258,0               

Summa 3 466,1                    3 717,5                   3 722,1                   3 727,1                261,0               

Förslag

Nettobudget, tkr Budget 2019 2020 2021 2022 Förändring

Fri tidshem           7 378,2                    9 159,8                   9 177,9                   9 195,0                1 816,8            

Fri tidshem, extern regi             730,0                       780,0                      782,0                      784,0                   54,0                 

Barnomsorgsavgi fter       1 500,0 -                   1 600,0 -                  1 600,0 -                  1 600,0 -               100,0 -              

Summa 6 608,2                    8 339,8                   8 359,9                   8 379,0                1 770,8            



Grundskola (inkl. grundsärskola) 

 
 

Grundskolans nettobudget ökar med 2,3 miljoner kronor (2,4 procent) under planperioden. 

Budget för extern regi är förstärkt med 1,7 miljoner kronor då antalet elever i extern regi har 

ökat. Högstadiet i Åseda flyttar till gymnasiets lokaler. Detta medför att lokalkostnaderna 

ökar med 800 tusen kronor per år. Kapitalkostnader för tillbyggnationen på Åsedaskolan F-6 

har blivit 100 tusen kronor dyrare än tidigare beräkning. Behovet av studie- och 

yrkesvägledare (SYV) ändras från 100 procent till 50 procent. Budget för skolskjutsar har 

minskat på grund av överbudgetering tidigare år. Lokalkostnaden för grundsärskolan ökar 

med 300 tusen kronor. 

 

Pengen per elev i grundskolan som varje rektor får efter aktuellt elevtal är framräknad på 

samma sätt som elevpeng i förskoleklass. Elevpengen är högre för elever i år 7-9 än för elever 

i år 1-6.  

 

Elevprognos (exklusive asylelever) 

 

• 2019    936 

• 2020    912     

• 2021    909 

• 2020    893 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Förslag

Nettobudget, tkr Budget 2019 2020 2021 2022 Förändring

Grundskola                 41 896,3                  41 422,5                 41 462,0                 41 497,0              399,3 -              

Grundskola , extern regi 4 365,0                    6 040,0                   6 070,0                   6 100,0                1 735,0            

Servicefunktioner         23 242,0                  24 674,0                 25 075,0                 25 788,0              2 546,0            

SYV 691,0                       416,0                      417,0                      418,0                   273,0 -              

Skolsköterska              1 948,0                    1 950,0                   1 952,0                   1 954,0                6,0                   

Fri tids ledare             900,0                       903,0                      906,0                      909,0                   9,0                   

Skolpsykolog              794,0                       795,0                      796,0                      797,0                   3,0                   

Kurator                   859,0                       860,0                      861,0                      862,0                   3,0                   

Specia lpedagog            1 874,0                    1 875,0                   1 876,0                   1 877,0                3,0                   

Skolskjutsar              12 000,0                  10 000,0                 10 200,0                 10 400,0              1 600,0 -           

Simundervisning           216,0                       220,0                      224,0                      228,0                   12,0                 

Särskola                   7 365,0                    7 610,0                   7 635,0                   7 659,0                294,0               

Summa 96 150,3                  96 765,5                 97 474,0                 98 489,0              2 338,7            



Gymnasieverksamhet 

 
 

Gymnasieverksamhetens nettobudget minskar med 400 tusen kronor (1 procent) under 

planperioden. På grund av avveckling av de nationella programmen tas budget bort för 

gymnasieskolan, servicefunktioner, syv och barn i behov av särskilt stöd. Kostnaden för köp 

av platser samt elevresor beräknas öka då det endast erbjuds introduktionsprogram i 

kommunen.  

 

Vuxenutbildning 

 
 

Vuxenutbildningens nettobudget ökar med 3 miljoner kronor (59,3 procent) under 

planperioden. Detta är på grund av byte av lokaler till Åsedaskolan 7-9. Utav dessa 3 

miljoner är 150 tusen kronor medel för barn i behov av särskilt stöd för elever på 

introduktionsprogrammen. Inom denna verksamhet kommer även elever inom 

introduktionsprogrammen att ingå.  

 

 

Svenska för invandrare och asylverksamhet 

 
 

Nettobudgeten för svenska för invandrare (SFI) och asylverksamheten är oförändrad. 

Nettobudgeten för asyl är noll då kostnaderna förväntas täckas av intäkterna från 

Migrationsverket. Dock finns en stor osäkerhet i vilken utsträckning ersättningarna från 

Migrationsverket täcker nämndens kostnader för asylverksamheten. 

 

 

 

Förslag

Nettobudget, tkr Budget 2019 2020 2021 2022 Förändring

Gymnas ieskola              7 387,0                    -                          -                           -                        7 387,0 -           

Gymnas ieskola, IKE 27 700,0                  36 500,0                 37 200,0                 38 000,0              10 300,0          

Servicefunktioner         3 580,0                    -                          -                           -                        3 580,0 -           

SYV                       355,0                       -                          -                           -                        355,0 -              

Elevresor 2 200,0                    2 800,0                   2 900,0                   3 000,0                800,0               

Inackorderingsbidrag      250,0                       200,0                      200,0                      200,0                   50,0 -                

Gymnas iesärskola , IKE      3 400,0                    3 300,0                   3 400,0                   3 500,0                100,0               

BBSS gymnas ieskola         250,0                       -                          -                           -                        250,0 -              

Summa 45 122,0                  42 800,0                 43 700,0                 44 700,0              422,0 -              

Förslag

Nettobudget, tkr Budget 2019 2020 2021 2022 Förändring

Vuxenutbi ldning           4 120,0                    4 366,0                   4 453,0                   4 542,0                422,0               

Servicefunktioner vux     397,0                       2 862,0                   2 902,0                   2 944,0                2 547,0            

SYV                       352,0                       354,0                      356,0                      358,0                   6,0                   

Särvux                    144,0                       144,0                      144,0                      144,0                   -                      

Summa 5 013,0                    7 726,0                   7 855,0                   7 988,0                2 975,0            

Förslag

Nettobudget, tkr Budget 2019 2020 2021 2022 Förändring

SFI                       2 149,0                    2 149,0                   2 149,0                   2 149,0                -                      

Asylverksamhet bun        -                            -                          -                           -                        -                      

Summa 2 149,0                    2 149,0                   2 149,0                   2 149,0                -                    



Kulturskola 

Kulturskolan kommer att avvecklas därför finns ingen budget från 2020. 

Förslag investeringsbudget 2020 – 2022 

Hälften av investeringsbudgeten för gymnasiet är flyttad till investeringsbudgeten för 

komvux till elever på introduktionsprogrammen. Resterande investeringsbudget för 

gymnasieskolan och kulturskolan är borttagen från 2020. För övrigt är investeringsbudgeten 

oförändrad. 

Förslag

Nettobudget, tkr Budget 2019 2020 2021 2022 Förändring

Adm o ledning 387,0  - - - 387,0 -   

Undervisning 3 305,0  - - - 3 305,0 -   

Avgi fter kulturskolan 200,0 -  - - - 200,0  

Avgi fter instrumenthyra 45,0 -  - - - 45,0  

Summa 3 447,0  - - - 3 447,0 -   

Budgetförslag

Investeringsbudget, tkr Budget 2019 2020 2021 2022

Inventarier övr verks 1 224,0           1 224,0  1 224,0             1 224,0           

Inventarier gymnas iet 204,0  - - - 

Inventarier komvux 62,0  164,0  164,0  164,0  

Inventarier kulturskola 16,0  - - - 

Inventarier, centra l t 200,0  200,0  200,0  200,0  

Summa 1 706,0           1 588,0  1 588,0             1 588,0           



Mål och verksamhetsplan 2021 – 2022 

UPPVIDINGEBON 

Övergripande mål: Vi är en framgångsrik utbildningskommun 

Delmål:  Vi har mycket god kvalitet och resultat i de kommunala skolorna 

För grundskolan visar resultaten att det finns skillnader mellan enheter samt att 

skillnaden mellan pojkars och flickors är stor, vilket är en utmaning kopplat till kraven 

om en likvärdig skola.  

Ett nyckelord för vår utveckling och våra insatser är kapacitetsbyggande, vi behöver se 

den kapacitet vi har och vi behöver stärka våra enheter i deras verksamheter. 

Pågående insatser för att stärka kvaliteten i kommunens skolor är utvecklingen av ett nytt 

kvalitetssystem. I det systematiska kvalitetsarbetet på övergripande nivån är det ett antal 

processer som sjösatts under 2019 och som kommer få effekter under 2020. Som tidigare 

angivit har vi nu ett nytt arbetssätt gällande det systematiska kvalitetsarbetet som 

använder sig av kvalitetsrapport på helår som är en sammanfattning av enheternas 

verksamheter av det året och med slutsatser och åtgärder framåt. På huvudmannanivå 

aggregeras resultat och trender med analyser som gäller hela kommunen. Ett område som 

framträder är att det är för stora skillnader mellan skolorna i kommunen så 

likvärdigheten kommer vi att adressera som kommunövergripande mål.  

Vi ser även att VI-känslan måste arbetas med, det är vi som hela förvaltningen som kan 

stärka måluppfyllelsen inte enskilda medarbetare eller enheter. Detta arbete är uppstartat 

i och med läsårsstart 2019/2020 med gemensamma föreläsningar och under läsåret så 

kallade lärgrupper där lärare i samma ämnen samarbetar genom Google Hangout 

(Googles motsvarighet till Skype). Arbetet leds av förvaltningen och under hösten 

kommer vi att sätta fokus på bedömningskompetens och sambedömning.  

Vi ser i egna och Skolinspektionens utvärderingar att vi måste fortsätta och intensifiera 

vårt arbete med tryggheten och studieron på våra skolor. Trygga och strukturerade 

klassrumssituationer ger trygga och roliga raster, röriga lektioner ger stökiga raster.  

När det gäller förskolan är det implementering av den nya läroplanen samt likvärdighet 

som är i fokus, det senare gäller även för grundskolan. I och med att den nya läroplanen 

sätter mer fokus på undervisningsbegreppet blir detta en viktig komponent i hur vi får 

likvärdig verksamhet i hela kommunen. Ett utvecklingsområde som syns i 

kvalitetsarbetet är att vi behöver bli bättre på att se att vi dokumentera undervisningen i 

förskolan men även att utveckla densamma. Förskolan ingår även i insatsen Samverkan 

för bästa skola.  

En annan insats som på sikt kommer att leda till förbättringar och bygga kapacitet är 

kommunens medverkan i projektet ”Samverkan för bästa skola” (SBS). SBS är ett 

samverkansprojekt eller samverkansprocess i tre år där vi får stöd av två processledare 



från Skolverket. I första läget fram till februari kommer vi att fokusera på att ta fram en 

nulägesanalys för att komma fram till en handlingsplan som sedan skall arbetas med i de 

nästkommande 2,5 åren. Skolverket är med och stödjer vår process såväl med kompetens 

såväl som med medel när väl handlingsplanen är beslutad. I SBS ingår de två 

högstadierna, gymnasiet, förskolorna Junibacken, Älgalyckan och Gläntan.  

 

Delmål:   Vi ger förutsättningar till egen försörjning och studier 

 

Vuxenutbildningen är en stor del av verksamheten efter grundskolan och vi ser i dag att 

Vuxenutbildning och SFI står för 2/3 av den totala verksamheten. Idag är den största 

delen av utbildningsbehovet grundläggande utbildningar för att möjliggöra senare val. 

Vuxenutbildningen är den utbildningsform som både i Uppvidinge och i Sverige växer 

allra mest och är idag större än ungdomsgymnasiet. Intresset för att studera är högt men 

är inte alltid i samklang med de behov av arbetskraft som finns lokalt och regionalt. I 

vuxenutbildningen mot yrken ser vi att vårdrelaterade utbildningar har stort behov och 

här har vi också högt intresse. Vi har även startat ett introduktionsspår som är en kortare 

vårdutbildning för enklare jobb inom vårdsektorn. När det gäller övriga 

yrkesutbildningar är intresset svagt. Barn- och utbildningsförvaltningen har svårt att 

påverka individen då det saknar utbildningsmässiga incitament. Ett närmare samarbete 

med näringsliv kan vara ett alternativ men löser inte den gordiska knuten med att 

respektera individens intresse och val av utbildning och det lokala behovet av arbetskraft. 

Ett mer radikalt val skulle vara att begränsa möjligheterna att studera men då skulle vi 

sannolikt bryta mot lagen – rätten till studier och det egna valet är starkare än 

arbetsmarknadens behov. 

 

Övergripande mål:  Vi har ett gott bemötande och god tillgänglighet 

Delmål:   Vi har ett gott bemötande och god tillgänglighet 

 

Medborgarundersökningen visade 2018 att invånare i kommunen upplever brister i 

tillgänglighet och bemötande i samtliga av kommunens verksamheter. Barn- och 

utbildningsförvaltningen kommer under 2020 starta processen med att se över de e-

tjänster och de kanaler vi använder för att kommunicera med främst våra 

vårdnadshavare. Ett utvidgat och moderniserat val av e-tjänst och 

kommunikationskanaler skulle med all sannolikhet öka möjligheten för vårdnadshavare 

att få kontakt och få information om verksamheten. 

 

Delmål:   Vi har ett gott bemötande och god tillgänglighet mot våra företag 

 

Undersökningen Företagsklimat rapporteras inte 2019, vilket gör att det inte finns ett 

resultat att förhålla sig till. Ambitionen är att tillsammans med andra nämnder och dess 

förvaltningar att ha en god service gentemot företagen i kommunen. 

 

Barn- och utbildningsförvaltningen kan inte tillföra något mer i den frågan mer än att de 

naturligtvis skall bemöta alla gott.  

 

 

 



Övergripande mål:  Vi är en attraktiv boendekommun 

Delmål:   Uppvidinge är en bra plats att bo, leva och verka 

 

Barn- och utbildningsförvaltningens insatser kring att öka upplevelsen av att våra skolor 

håller hög kvalité utgår från att det handlar om kvalité i verksamheten. Redogörelsen för 

hur planen för att öka måluppfyllelsen kommer i hög grad bidra till att öka denna 

upplevelse för samtliga skolformer.  

 

SAMHÄLLSUTVECKLING 

 

Övergripande mål:  Vi bidrar till en ekologiskt hållbar miljö 

Delmål:   Vi har en hållbar livsmedelshantering 

 

Målet gällande matsvinn i skolan kräver att kostorganisation och skolorna hittar former för 

kommunikation kring skolmaten både kring strukturella frågar såsom avbeställning av mat 

och villkor för detta men även kring vilken mat som serveras. Skolmat är en fråga som handlar 

om smak vilket gör den komplicerad. Skolorna kan bidra med att schemalägga så att eleverna 

har tid att äta men även att skapa en lugn skolmatsmiljö som främjar ätande. 

 

 

Övergripande mål:  Vi har ett gott företagsklimat 

Delmål:   Vi har en god service gentemot våra företag 

 

Undersökningen Företagsklimat rapporteras inte 2019, vilket gör att det inte finns ett 

resultat att förhålla sig till. Ambitionen är att tillsammans med andra nämnder och dess 

förvaltningar att ha en god service gentemot företagen i kommunen. 

 

Barn- och utbildningsförvaltningen önskar ett närmare samarbete med näringslivet på 

flera plan se vidare kring de samarbeten och tankar som finns.  

 

Delmål:   Vi har ett diversifierat och växande näringsliv 

 

Barn- och utbildningsförvaltningen önskar ett närmare samarbete med näringslivet på 

flera plan. Under 2019 har vi haft ett pilotprojekt med årskurs 5 på Alstermoskolan där vi 

jobbar med entreprenörskap och i samarbete med Ung företagsamhet Kronoberg. 

Projektet innebar att eleverna programmerade appar som skulle leda till ett mer 

hälsosamt och hållbart arbetsliv på fem arbetsplatser. Piloten föll väl ut och under 2020 

kommer vi genomföra ett liknade projekt i samtliga årskurs 5. Eleverna lärde sig 

samarbeta, programmering men var även ut på företagen och observerade, mätte och 

genomföra intervjuer av personal. Resultatet mottogs väl av företagen och har lett till att 

förändringar har skett på arbetsplatser. 

 

Tillsammans med Ung företagsamhet gör vi även en pilot i årskurs 8 på Älghultskolan i 

syfte att öka elevernas företagsamhet. 

 

 

 



MEDARBETARE OCH ORGANISATION 

Övergripande mål: Vi är en attraktiv arbetsgivare med engagerade medarbetare 

Delmål:  Våra medarbetare är motiverade och engagerade i sina uppdrag 

Öka kapaciteten hos cheferna för att i ännu högre grad kunna leda och stötta sina 

medarbetare. Vidare pågår arbete med att stärka gemensamhetskänslan inom hela 

verksamheten, det görs genom exempelvis digitala lärgrupper och nätverk mellan olika 

grupper av pedagoger och syftar till att tillvarata den samlade kompetensen i kommunen. 

Planerade insatser för att ytterliga stärka ledarskapet är att introducera såväl 

kollegehandledning, utvecklingsdagar som en ledarskapsportfoliomodell i chefsgruppen för 

att utveckla medvetenheten i chefernas ledarskap. 

Under 2019 har förvaltningen aktiverat nätverk i syfte att skapa plattformar för engagemang 

och att den samlade kompetensen skall komma hela förvaltningen till gagn. Idag har vi 

nätverk kring matematik förstelärare och ikt. 

Under första delen av 2020 kommer chefsgruppen att arbeta med frågan kring 

kompetensförsörjning utifrån tre perspektiv, strategiska behov, kapacitetsbyggande hos 

befintlig personal och attraktionskraft för att rekrytera ny personal. 

Övergripande mål: Vi har ett arbetsklimat som främjar god hälsa 

Delmål: Våra medarbetare har god hälsa 

VI-känslan och projektet med lärgrupper samt stärkt kapacitet hos cheferna är insatser för att

öka detta. En stor utmaning framförallt inom förskolan är behovet och möjligheten att finna

vikarier.

Övergripande mål: Vi är en effektiv och utvecklingsorienterad organisation 

Delmål:  Vi har en digitaliserad verksamhet 

Verksamheten planerar att byta ut en av tjänsterna under första halvåret 2020. Planerat 

arbete inför 2020 är att se över den elevadministrativa plattform som används idag och att 

eventuellt upphandla en modernare variant. 

Delmål: Vi driver utvecklingsarbete i samverkan 

Nämnden ser positivt på att utveckla samarbetsprojekt med det lokala näringslivet mer än 

bara studiebesök. Flera medarbetare är engagerade i regionala nätverk och projekt som ger 

verksamheten kunskap om hur andra gör och samtidigt kompetensutvecklar verksamheten. 

Ett exempel är att förvaltningschefen inom ramen för nätverket för förvaltningschefer gått en 

utbildning i att leda digitaliseringsarbete inom skola och utbildning.  



 

Ekonomi 

 

Övergripande mål:  Vi har en tydlig ekonomistyrning och god kontroll 

Delmål:   Vi har god budgetdisciplin 

 

Under 2020 planeras en översyn över hur det ekonomiska arbetet ser ut på förvaltningen. En 

insats som är beslutat är att vi skall införa ett nytt socioekonomiskt fördelningssystem för 

tilldelning av resurser till enheter. En översyn av nyckeltal på förvaltningen håller på att tas 

fram vilket gör att det är svårt att säga huruvida budgeten i sig är tillräcklig.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Antal årsarbetare 2019 - 2022 
2019 2020 2021 2022 Förändring 

Ledning och 

administration 

Förvaltningsledning 4,70 3,70 3,70 3,70 

IT samordnare 0,20 0,20 0,20 0,20 

Rektorer och 

administration 15,05 11,75 11,75 11,75 

It handläggare 0,00 1,00 1,00 1,00 

Elevhälsa 1,00 1,00 1,00 1,00 

Samordnare kulturskolan 0,30 0,00 0,00 0,00 

Summa 21,25 17,65 17,65 17,65 -3,60

Integration  

It handläggare 1,00 0,00 0,00 0,00 

Modersmålslärare 

(finansieras av statsbidrag) 6,05 7,05 7,05 7,05 

Integrationshandläggare 

(finansieras av statsbidrag) 1,00 1,00 1,00 1,00 

Summa 8,05 8,05 8,05 8,05 0,00 

Grundskola 

SYV 1,00 0,50 0,50 0,50 

1,00 0,50 0,50 0,50 -0,50

Särskola 

Grundsärskola 13,65 13,65 13,65 13,65 

Särvux 0,13 0,13 0,13 0,13 

Summa 13,78 13,78 13,78 13,78        0,00 

Elevhälsa 

Specialpedagog 2,50 2,50 2,50 2,50 

Skolsköterska 2,80 2,80 2,80 2,80 

Skolpsykolog 1,00 1,00 1,00 1,00 

Öppen förskola 0,60 0,60 0,60 0,60 

Kurator (1,4 åa finansieras 

av statsbidrag) 3,00 3,00 3,00 3,00 

Summa 9,90 9,90 9,90 9,90 0,00 

Gymnasiet 

Undervisning 11,60 0,00 0,00 0,00 

Elever med särskilda behov 0,50 0,00 0,00 0,00 

SYV 0,50 0,00 0,00 0,00 

Summa 12,60 0,00 0,00 0,00 -12,60



 

  
Vuxenutbildning       
Elever med särskilda behov 

IM      0,00     0,25     0,25     0,25  

Gymnasial 

vuxenutbildning  6,20 6,20 6,20 6,20  
Grundläggande vuxenutbildning 0,80 0,80 0,80 0,80  
SFI  5,60 5,60 5,60 5,60  
SYV   0,50 0,50 0,50 0,50   

Summa   13,10 13,35 13,35 13,35 0,25 

       
Kulturskolan, 

undervisning   5,29 0,00 0,00 0,00 -5,29 

       
Total  84,97 63,23 63,23 63,23 -21,74 

Förändring   -21,74 0,00 0,00  

       
 

Tillkommer personal för grundskolans personal inom ramen för 

resursförselningssystemet, förskolans personal inom ramen för 

resursfördelningssystemet.   
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Delårsbokslut 2019 

Barn- och utbildningsförvaltningens förslag till beslut 

Godkänna barn- och utbildningsnämndens delårsbokslut 2019.  

Sammanfattning av ärendet 

Prognosen i förhållande till budget är negativ med 4,2 miljoner kronor. 

Därmed är prognosen att målet om god budgetdisciplin inte uppnås. En 

stor bidragande orsak till underskott är att statsbidrag uteblivit helt eller att 

vi tilldelats mindre än som varit sökt. Under året har det ekonomiska läget 

redovisats på samtliga nämndssammanträden. Under senare delen av våren 

diskuterades även underskottet på de inledande budgetberedningarna inför 

arbetet med nästa årsbudget. En försvårande faktor när det gäller åtgärder 

är att i budget ligger statsbidrag för likvärdig skola som i sina rekvisit har 

att elevpengskostnaden inte får sänkas i grundskolan. Detta bidrag omfattar 

6,5 miljoner kronor och ställs mot kostnaden för personal. I klartext betyder 

detta att vi inte kan göra några personalförändringar utan att riskera 

bidraget för likvärdig skola.   

Prognosen för året är 3,1 miljoner kronor sämre än delårsresultatet. 

Försämringen beror till stora delar på att semesterlöneskuldens ökning är 

600 tusen kronor lägre i förhållande till budget nu men förväntas vara i 

balans vid årets slut. Slutlöner för två rektorer kommer betalas ut under 

hösten. Ersättningen från Migrationsverket är högre nu än budgeterat men 

förväntas vara noll vid årets slut. Det finns verksamheter som redovisar ett 

bättre resultat per den 31 augusti än vad prognosen visar vid årets slut. Det 

är fler elever till hösten som går gymnasiet i andra kommuner.  

Prognosen förutsätter att intäkter från statsbidrag är lika stora som 

förväntat och att personalkostnaderna inte blir högre än förväntat. 

Osäkerhetsfaktorer i prognosen är bland annat antalet asylsökande barn och 

elever där Migrationsverket ersätter kommunerna samt antalet elever som 

kommunen betalar andra kommuner för. En annan osäkerhetsfaktor är 

erhållna statsbidrag från Skolverket.   

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse av ekonom, 2019-09-25 

Delårsbokslut år 2019  

Sammanträdesprotokoll barn- och utbildningsnämnden 2019-09-11 § 84 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen   
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BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 

 
Ordförande:  
Jan Wernström (S) 

 

Förvaltningschef: 

Niclas Bjälkenborn 

 

 

Förskoleklass, grundskola, gymnasieskola, särskola och specialskola bildar det offentliga 

skolväsendet. På nationell nivå styrs verksamheten av olika lagar varav skollagen är den 

viktigaste, förordningar, läroplaner, allmänna råd, m. fl. nationella styrdokument.  

Inom barn- och utbildningsnämndens verksamhetsområde ingår även förskola, fritidshem, 

kulturskola, vuxenutbildning samt svenska för invandrare. 
 
 
____________________________________________________________________ 

VIKTIGA HÄNDELSER  
_____________________________________________________________________ 

Arbete med att förbättra måluppfyllelsen pågår. Det är angeläget att utveckla det 

systematiska kvalitetsarbetet på såväl enhetsnivå, som på huvudmannanivå. Ett väl 

fungerande systematiskt kvalitetsarbete är nödvändigt för att kunna fatta välgrundade 

beslut om verksamheten utveckling, så att bättre förutsättningar ges för varje elev skall 

kunna uppnå de mål som de nationella styrdokumenten anger. Under året har ett nytt 

system för det systematiska kvalitetsarbetet tagits fram och under hösten presenteras de 

första nya resultaten. I sak har vi brutit upp det arbete som tidigare funnits så att vi nu har 

mallar för varje verksamhetsform och där varje chef redovisar sin verksamhet och sedan görs 

en samlad bild för varje skolform, förskola, fritidshem, förskoleklass, grundskola, särskola, 

gymnasium och vuxenutbildning. I oktober presenteras förskolan och grundskolan.  

 

Ett arbete med att stärka vi känslan inom förvaltningen är initiera, läsåret 19/20 inleddes med 

en heldag för all pedagogisk personal i skolan där vi förstelärarna höll workshop, där en kan 

särskilt lyftas och det var att förvaltningens utvecklingsledare höll ett obligatoriskt pass för 

alla obehöriga lärare kring bedömning. Som ett led i detta utvecklingsarbete har vi 

gemensam tid för alla skolenheters konferenser och under ett antal tillfällen under läsåret 

kommer s.k lärgrupper att träffas för att diskturera gemensamma frågeställningar i syfte att 

öka likvärdigheten samt att möjliggöra ett kollegialt lärande mellan pedagoger från olika 

enheter. Under hösten kommer fokus att ligga på bedömningar. När det gäller 

ledningsgruppen har vi beslutet om en struktur för att få till utveckling. Vi kommer under 

nio halvdagar fokusera på ett antal teman för att öka såväl likvärdighet i sakfrågor som att 

skapa kollegialt lärande mellan cheferna. 

 

Under sista hälften av 2019 har vi fått möjlighet att delta i processen Samverkan för bästa 

skola som leds av Skolverket. Tre förskoleenheter, två skolenheter samt gymnasiet deltar och 

vid sidan en huvudmannagrupp. Processen syftar till att stärka vår kapacitet till utveckling, 

ledning och styrning av verksamheten. Fram till årskiftet görs nulägesanalyser på samtliga 



nivåer som sedan kommer utmynna i en utvecklingsplan och där beslutade insatser kommer 

finansieras av medel från Skolverket.  

 

Vi har fortfarande ett par orosmoln gällande vitesförelägganden, ett elevärende, gymnasiet 

samt huvudmannens uppdrag.  

 

 
____________________________________________________________________ 

UPPFÖLJNING AV MÅL 
_____________________________________________________________________ 

Prognosen inom barn- och utbildning är negativ i förhållande till mål Vi har dock ett par 

indikationer på att det kan vara på väg att vända. Grundskolan stärker sin position men 

studerar vi resultaten från 18/19 ser vi att resultaten sjunker för meritvärden in årskurs 9. 

Skillnaden mellan pojkar och flickor ökar och är större än i riket. Det finns här anledning att 

tro att prognosen sannolikt blir sämre än förväntad.  

 

Uppvidingebon 

 

Resultatet vid delåret är negativt i förhållande till Kommunfullmäktiges ambitionsnivå 

men när det gäller grundskolan stiger vi i rankingar. I externa bedömningar har vi stärkt 

vår position både i Lärarförbundets och Lärarnas riksförbundets rankingar. Det finns 

dock kring dessa båda principiella invändningar. Därmed är prognosen att målet uppnås 

inte. Skolinspektionen riktar fortfarande kritik mot gymnasiet och vi har under året 

lyckats åtgärda hälften av kritikpunkterna. Svar gällande övriga punkter väntas under 

sista kvartalet. Vi ser även att genomströmningen under året på gymnasiet har ökat. Vi 

skall dock vara nogsamma att andelen på introduktionsprogram ökar under 

nästkommande år vilket troligen kommer att förändra denna bild. Prognosen bör därför 

beskrivas om möjlig till försämring.  

 

Insatser som är påbörjade och som vi inte ser effekten är att vi tar fram nyckeltal på 

förvaltningsnivå och enhetsnivå för att kunna följa trender. Vi har skapat ett nytt 

kvalitetssystem med rapporter från enheter enligt mall och till detta ett stödmaterial för 

att förbättra analyser. Utvecklingsledaren har varit ute och hjälpt enheter att komma 

igång och vi har haft träffar med rektorerna. Enheternas resultat skall sedan föras 

samman vilket berördes under viktiga händelser.  

 

Samverkan för bästa skola kommer på sikt leda till en ökad måluppfyllelse både när det 

gäller den egna måluppfyllelsen och måluppfyllelsen mot styrdokumentens mål. 

Projektets syfte är som sagt att stärka vår kapacitet för att vi skall kunna höja 

måluppfyllelsen. Efter som vi nu är i analysfasen är det omöjligt att uttala sig om vilka 

insatser och vilka mål som vi kommer att arbeta med. I nulägesanalysen är det fokus på 

resultat och då främst de resultat som sticker ut negativt och där vi kan se att våra resultat 

skiljer sig mellan enheter och att skillnaden mellan pojkar och flickor är stor.  

 

 

 



Samhällsutveckling 

Digitalisering – Vi har förnuvarande åtta digitala e-tjänster som främst handlar om 

kommunikation och informationsinhämtning. Vi håller på att starta upp ett projekt kring 

att byta ut en tjänst på förskolan mot en moderna. Prognosen kring detta är första hälften 

av 2020. Vi har även startat ett införande projekt kring arbetet med anmälningar om 

kränkningar i skolan och detta kommer att tas i bruk under sista kvartalet 2019. Under 

2020 kommer vi att se över den elevadministrativa plattform som vi har och planen är där 

att upphandla en modern variant av elevadministration. Under andra kvartalet 2019 tog 

vi i bruk ett analysverktyg som funnits på förvaltningen men som inte använts. Detta 

kommer både ge säkrare analyser av resultat och även underlätta vårt arbete med 

desamma. 

 

Strategiska utvecklingspartners finns och under året har det tillkommit nya  

 

Skolverket inom ramen för processen Samverkan för bästa skola.  

 

Ungföretagsamhet Kronoberg 

Vi har genomfört ett pilotprojekt tillsammans i årkurs f 5 i Alstermo kring 

programmering och entreprenörskap. Projektet föll väl ut och utvärdering hos såväl 

elever som lärare var positiv så nu inför läsåret 19/20 kommer ett liknande projekt 

genomföras med alla elever i årskurs 5.  

 

Ungföretagsamhet kommer även arbete med årskurs 8 i Älghult som pilotprojekt för att 

stärka eleverna entreprenöriella förmåga.  

 

Regionala nätverk 

Ett flertal medarbetare ingår i olika regionala nätverk som leds av Region Kronoberg 

vilket ger oss inte bara kunskaper om hur andra gör men som även fyller på kompetens 

hos våra medarbetare. Ett exempel är att förvaltningschefen inom ramen för nätverket för 

förvaltningschefer gått en utbildning i att leda digitalisering. 

 

En utmaning här skulle vara och se hur vi kan aktivera det lokala näringslivet i våra 

skolor och inte då enbart som möjliga studiebesöksmål utan hur vi kan hitta 

samarbetsprojekt. I pilotprojektet med årskurs 5 programmerade eleverna en app som 

skulle stötta medarbetarna på företag i att få en bättre fysisk hälsa. Eleverna gjorde 

studiebesök, intervjuade personal och programmerade sedan en app med övningar och 

tips kring att få en bättre hälsa. Ett företag valde att ge sina anställda ett par minuters 

längre rast och satta in en skärm så att övningarna kunde visas på storbild i fikarummet.  

 
 

Medarbetare och organisation 

Motivation och engagemang inom förvaltningen är god i förhållande till mål. Sjukfrånvaron 

har sänkts med 1,3 procentenheter sedan samma tid förra året och uppgår vid delåret till 

6,21% för den samlade verksamheten. 

 



Vi hade 74 % svarsfrekvens på medarbetarenkäten. vilket får anses vara gott på en så stor 

förvaltningen som vi är. Studerar vi ENPS ser har vi det lägsta värdet i kommunen och det 

gör att vi som tidigare anförts jobbar med under 19/20 med ett projekt kring att stärka VI-

känslan inom förvaltningen. Vi önskar få en förståelse att vi tillsammans är den enskilt 

största faktorn för en högre måluppfyllelse såväl på enhetsnivå som på kommunnivå. Vi har 

som ett första led i detta startat digitala lärgrupper och även aktiverat ett antal nätverk av 

olika grupper av pedagoger för att kunna använda all kompetens i hela kommunen. Vi 

använda t.ex våra förste lärare som föreläsare under vår uppstartsdag för att visa på den 

kompetens som vi tillsammans besitter. En närmare analys av materialet visar att man hör 

hög tilltro och nöjdhet med sin närmaste arbetsmiljö men inte på samma sett ser sig som del 

eller ser sin del i helheten.  

Ser vi till motivation, ledarskap och styrning är prognosen god. Vi har under året förändrat 

arbetet i ledningsgruppen och ett av syftena är att öka kapaciteten hos våra chefer för att än 

högre grad kunna leda och stötta sina medarbetare. Vi kommer under senare delen året 

introducera såväl kollegehandledning, utvecklingsdagar och en ledarskapsportfoliomodell i 

chefsgruppen för att utveckla medvetenheten i våra chefers ledarskap. 

När det gäller måendet och den psykiska arbetsmiljön på barn- och utbildningsförvaltningen 

så är det i viss mån ett lägre resultat och dessutom negativt. Vi-känslan och projekt med 

lärgrupper samt stärkt kapacitet hos cheferna är insatser för att öka detta. En stor utmaning 

framförallt inom förskolan är behovet och möjligheten att finna vikarier.  

Ekonomi 

Prognosen i förhållande till budget är negativ med 4,2 miljoner kronor. Därmed är 

prognosen att målet om god budgetdisciplin inte uppnås. En stor bidragande orsak till 

underskott är att statsbidrag uteblivit helt eller att vi tilldelats mindre än som varit sökt. 

Under året har det ekonomiska läget redovisats på samtliga nämndssammanträden. Under 

senare delen av våren diskuterades även underskottet på de inledande budgetberedningarna 

inför arbetet med nästa årsbudget. En försvårande faktor när det gäller åtgärder är att i 

budget ligger statsbidrag för likvärdig skola som i sina rekvisit har att elevpengskostnaden 

inte får sänkas i grundskolan. Detta bidrag omfattar 6,5 miljoner kronor och ställs mot 

kostnaden för personal. I klartext betyder detta att vi inte kan göra några 

personalförändringar utan att riskera bidraget för likvärdig skola.  

____________________________________________________________________ 

VERKSAMHETENS OMFATTNING 
_____________________________________________________________________ 

Vi har under året startat ett arbete med att bygga upp nyckeltal. Vi har därför svårt att 

redovisa en flerårsanalys i nuläget för förskolan klar och men övriga skolformer är ej klara. 

Vi jobbar även med att utveckla statistiken kring demografin för att göra prognoser om 

verksamhetens omfattning i framtiden.  

Vi kan se att elevtalen fortsätter att gå ner, i grundskolan har vi 999 elever mot tidigare 1047 

vilket även det var en minskning. Även på gymnasiet har vi vid början på läsåret en 



nedåtgående trend som fortsätter vi hade förra läsåret 131 elever mot idag 125. Det skall här 

dock påpekas att tidigare år har det tillkommit elever efter att terminen börjat. Om denna 

utveckling fortsätter är dock inte sannolikt med tanke på det beslut som finns i Barn- och 

utbildningsnämnden om att avveckla gymnasiets nationella program inför nästa läsår.  

 

Ser vi på förskolan är situationen annorlunda där vi nu har 426 barn inskrivna mot tidigare 

433. Vi vet dock att det under 2019 fötts mer barn än tidigare så prognosen är att barnantalet 

på våra förskolor kommer att öka. 

 

Kulturskolan har idag inom den avgiftsbelagda verksamheten 179 elever mot tidigare 175.  

 

 
____________________________________________________________________ 

EKONOMISK REDOGÖRELSE 
_____________________________________________________________________ 

  Budget Prognos Budget Utfall 

Driftredovisning, tkr 2019 2019 jan-aug jan-aug 

Politisk verksamhet 763 763 509 464 

Kulturskola 3 552 3 552 2 368 2 001 

Förvaltningsgem. verks 15 610 20 310 10 407 12 188 

Förskola 52 494 50 393 34 996 33 015 

F-klass och fritidshem 10 380 10 080 6 920 6 716 

Grundskola 103 784 104 084 69 189 68 650 

Gymnasium 45 342 46 742 30 228 32 082 

    Därav IKE 27 700 27 300 18 467 17 869 

Vuxenutbildning 5 097 3 597 3 398 2 734 

Svenska för invandrare 2 210 3 910 1 473 2 935 

Flyktingmottagande 0 0 0 -275 

Totalt 239 232 243 431 159 488 160 509 
 

    

     

 

Barn- och utbildningsnämnden redovisar ett delårsresultat som förhåller sig till periodens 

budget med minus 1 miljon kronor. Nettokostnaden i förhållande till föregående år har ökat 

med 12,6 miljoner kronor, 8,5 procent.  

 

Intäkterna uppgår till närmare 32,3 miljoner kronor och har ökat med 0,7 miljoner kronor i 

jämförelse med samma period förra året, vilket motsvarar 2,5 procent. Intäkter från 

Skolverket har ökat med 2,3 miljoner kronor. Ersättningar från Migrationsverket har 

däremot minskat med 2 miljoner kronor. Intäkter från barnomsorgsavgifter för barn i 

förskola och försäljning av platser till andra kommuner har ökat i förhållande till föregående 

år. 

 

Kostnaderna uppgår till 192,8 miljoner kronor och har ökat med 13,3 miljoner kronor, 7,4 

procent.  Personalkostnaderna inklusive inhyrd personal har ökat med 8,1 miljoner kronor, 

7,7 procent. Av ökningen kan cirka 1,7 miljoner kronor härröras till lönerevisionen. 

Semesterlöneskuldens ökning är 2 miljoner kronor lägre än föregående år. Från augusti 

föregående år bedrivs förskolan och fritidshemmet i Älghult i kommunal regi. Detta bidrar 



till högre personalkostnader i förhållande till föregående år. En vakant tjänst inom 

elevhälsan har tillsatts nuvarande år. Personalbehovet har ökat på vissa grundskolor men 

framförallt har personalkostnaderna ökat inom gymnasieskolan och vuxenutbildningen. 

Kostnaden för inhyrd personal har minskat 1,4 miljoner kronor. 

 

Övriga kostnader har ökat med 1,3 miljoner kronor, motsvarar 3,1 procent. Det har varit 

extra kostnader för hyra och iordningställande av en modul inom förskolan. 

 

Prognosen för året är ett negativt resultat på 4,2 miljoner kronor i förhållande till budget.  

En stor bidragande orsak till underskottet är helt eller delvis uteblivna statsbidrag från 

Skolverket med 3,6 miljoner kronor. Det finns statsbidrag som inte är sökbara detta år och 

kraven på redovisning av bidragen har skärpts vilket medför en ökad risk för återbetalning. 

Kostnaden för it- och datastöd överstiger budget med 1,8 miljoner kronor. 

Förskoleverksamheten förväntas generera ett plusresultat på totalt 2,1 miljoner kronor. 

Intäkterna för barnomsorgsavgifterna är 800 tusen kronor högre i förhållande till budget. 

Antal barn i förskolor i andra kommuner och fristående verksamheter är färre än budgeterat 

vilket medför en lägre kostnad på 200 tusen i förhållande till budget. Det är svårt att tillsätta 

tjänster inom förskolan framförallt vid långtidssjukskrivningar vilket gör att det finnas 

vakanser som bidrar till ett överskott på 1 miljon kronor i personalkostnader. 

Grundskoleverksamheten ger ett underskott på 300 tusen kronor till följd av för höga 

personalkostnader. Gymnasieskolan förväntas ge ett underskott på 1,4 miljoner kronor. 

Kostnader för personal och materialinköp överstiger budget. Det har varit extra kostnader 

för securitasvakter som var på plats under en period. Det har även utfärdats ett vite på 300 

tusen kronor. Vuxenutbildningen ger ett överskott 1,5 miljoner kronor. Orsaken är 

statsbidrag för Yrkesvux och att personalkostnaderna inte är lika höga som budgeterat då 

det samkörs med gymnasiet. SFI-verksamheten ger ett underskott på 1,7 miljoner kronor på 

helår vilket i stort beror på högre personalkostnader i förhållande till budget men även 

minskade statsbidrag. 

 

Prognosen för året är 3,1 miljoner kronor sämre än delårsresultatet. Försämringen beror till 

stora delar på att semesterlöneskuldens ökning är 600 tusen kronor lägre i förhållande till 

budget nu men förväntas vara i balans vid årets slut. Slutlöner för två rektorer kommer 

betalas ut under hösten. Ersättningen från Migrationsverket är högre nu än budgeterat men 

förväntas vara noll vid årets slut. Det finns verksamheter som redovisar ett bättre resultat 

per den 31 augusti än vad prognosen visar vid årets slut. Det är fler elever till hösten som går 

gymnasiet i andra kommuner. 

 

Prognosen förutsätter att intäkter från statsbidrag är lika stora som förväntat och att 

personalkostnaderna inte blir högre än förväntat. Osäkerhetsfaktorer i prognosen är bland 

annat antalet asylsökande barn och elever där Migrationsverket ersätter kommunerna samt 

antalet elever som kommunen betalar andra kommuner för. En annan osäkerhetsfaktor är 

erhållna statsbidrag från Skolverket. 

 

 

 

 

 



____________________________________________________________________ 

FRAMTIDSFRÅGOR 
_____________________________________________________________________ 

Vår största framtidsutmaning är att skapa en VI-känsla och att öka likvärdigheten mellan våra 

olika enheter. 

 

På förvaltningsnivå handlar utvecklingsarbetet att bygga upp en bas med fakta för att kunna 

fatta beslut och skriva fram viktiga strategiska satsningar. Förvaltningens arbete med att stött 

enheterna behöver också utvecklas i såväl metoder som form. 

 

Demografin är en stor utmaning där vi ser att vi under ett par år har vikande elevtal i 

grundskolan men att förskolan växer.  

 

Lokalfrågan är på många håll alarmerande och planer och prioriteringar för investeringar 

kommer att bli viktiga under de nästkommande åren. De flesta enheter inom nämndens 

ansvarsområden är i stort behov av renovering och uppdatering.  
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§ 84 Dnr 2019-000012  

Ekonomisk rapport  

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Presidiet ta fram åtgärdsförslag för att uppnå ett nollresultat vid årets slut 

som redovisas nästa nämnd.  

Oppositionen tar fram åtgärdsförslag för att uppnå ett nollresultat vid årets 

slut som redovisas nästa nämnd.    

Sammanfattning av ärendet 

Barn-och utbildningsnämnden förväntas generera ett underskott på 5 mnkr 

vid årets slut. Det är en försämring med 2,4 mnkr mot föregående prognos 

per den 31 maj. Det är ytterligare två statsbidrag som uteblir på totalt 2,2 

mnkr. Personalkostnaderna inom grundskolan har ökat vilket gör att 

prognosen har försämrats med 400 tkr. Antal tjänster på SFI kommer vara 

färre under höstterminen i jämförelse mot vårterminen vilket förbättrar 

prognosen med 200 tkr. Prognosen inom förskolan är fortfarande positiv på 

grund av icke tillsatta tjänster som följer av svårigheten att få tag på 

personal. 

Barn- och utbildningsnämnden beslutade den 12 juni år 2019 § 70 att ge 

barn- och utbildningsförvaltningen i uppdrag att utreda Uppvidinge 

gymnasieskola och SFIs underskott. Denna utredning pågår och delges 

barn- och utbildningsnämnden vid senare tillfälle.  

Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår att barn- och 

utbildningsnämnden noterar informationen till protokollet.      

Förslag till beslut på sammanträdet 

Oppositionen (Centerpartiet, Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna) 

yrkar att presidiet tar fram åtgärdsförslag för att uppnå ett nollresultat vid 

årets slut som redovisas nästa nämnd.  

Margareta Schlee (M) yrkar att oppositionen tar fram åtgärdsförslag för att 

uppnå ett nollresultat vid årets slut som redovisas nästa nämnd.     

Beslutsgång 

Proposition 1  

Ordförande frågar om barn- och utbildningsnämnden kan besluta i enlighet 

med oppositionens yrkande.   
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Ordförande finner att barn- och utbildningsnämnden beslutat i enlighet 

med oppositionens yrkande. 

Proposition 2  

Ordförande frågar om barn- och utbildningsnämnden kan besluta i enlighet 

med Margareta Schlees (M) yrkande.   

Ordförande finner att barn- och utbildningsnämnden beslutat i enlighet 

med Margareta Schlees (M) yrkande.       

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2019-09-06 
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Systematiskt kvalitetsarbete på huvudmannanivå 

Barn- och utbildningsförvaltningens förslag till beslut 

Barn- och utbildningsnämnden godkänner sammanställningen av läsårets 

2018–2019 systematiska kvalitetsarbete på grundskolan och förskolan.  

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 en 

sammanfattning som följs av en mer detaljerad beskrivning. Till denna 

nämnd finns förskolans och grundskolan färdigsammanställd.  

   

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse av utvecklingsledare, 2019-09-23. 

Sammanställning av förskolans systematiska kvalitetsarbete 

Sammanställning av grundskolans systematiska kvalitetsarbete 
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Barn- och utbildningsförvaltningen   
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Sammanfattning 

Huvudmannen har valt att fokusera huvudområdena personalens, elevernas och 

vårdnadshavares delaktighet i det systematiska kvalitetsarbetet, resultatuppföljning 

och analys, elevhälsans arbete och trygg och god miljö för lärande. I resultatdelen har 

huvudmannen valt att fokusera på skillnader mellan flickor och pojkars resultat. 

Skillnaderna blir större ju högre upp i årskurserna man kommer. Flickornas 

meritvärde är generellt högre än pojkarna i hela riket, men Uppvidinge kommun har 

större skillnader. Det finns även oförklarliga skillnader mellan skolors resultat. Det 

finns även skillnader mellan könen och ämnen hur stor avvikelsen är mellan 

provbetyg på nationella proven och eleven slutbetyg när vi har tittat på kärnämnena. 

Det är fler flickor som får ett högre slutbetyg och endast ett fåtal som får ett lägre 

slutbetyg än provbetyget. Störst avvikelse mellan provbetyg och slutbetyg är det i 

matematik och det gemensamt för båda skolorna. 

Elevhälsans arbete ska kompensera elevers olika förutsättningar för att klara sin 

skolgång framgångsrikt. En stor del av deras arbete är att jobba främjande och 

handleda skolans personal. Ett stort arbete har under sjösatts, där elevbemötande är i 

fokus. För att få god förankring startades arbete med att rektorer, speciallärare och 

specialpedagoger, under hösten kommer även den övriga personalen i skolan att 

kopplas på. Detta är en insats för en bättre trygghet och studiemiljö för eleverna. I 

våras genomfördes skolinspektionens egna enkätundersökning, Skolenkäten i 

kommunens skolor. Generellt visar den på att vi behöver jobba ännu mer på att 

tillförsäkra eleverna en trygg och god studiemiljö samt att de grundläggande 

värdena, som bl.a. mäter elevbemötande. Bilagorna, som återfinns i slutet, visar 

tabeller i olika format och enkätsvar.  

Huvudmannen behöver arbeta för att skolorna ska bli mer likvärdiga i kommunen. 

Detta görs genom att föra kontinuerliga diskussioner på ledningsgruppen för att 

uppmärksamma rektorer i arbetet och för huvudmannen att fånga upp signaler om 

hur arbetet förs på ute på skolorna.  

Huvudmannen behöver aktivt stötta och ge rektorer 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. 
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1. Inledning 

 

 

  

Uppvidinge kommuns värdeord:  

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

 

 

Prioriterade mål för kommunens grundskolor 2018/2019 

Förvaltningens prioriterade mål under läsåret var att skapa förutsättningar för samarbete 

och erfarenhetsutbyte mellan skolorna, där likvärdigheten mellan skolorna sattes i fokus. 

Genom att stärka det systematiska kvalitetsarbetet och använda det för att analys som 

leder till utveckling av enheterna och höjd måluppfyllelse för eleverna. 



 

2.  Övergripande enhetsinformation 

Enheter grundskola och elevtal 

 

Elevfördelning inom grundskola 

Årskurs Antal elever Antal pojkar Antal flickor 

1 121 64 57 

2 110 58 52 

3 115 61 54 

4 101 62 39 

5 113 57 56 

6 107 63 44 

7 112 58 54 

8 89 41 48 

9 131 70 61 

Summa:  999  534 465 

 

Personal inom elevhälsa 

Fördelningen av personal som jobbar med elevhälsan ser olika ut på enheterna. Det som 

är gemensamt för alla enheterna är att de har tillgång till kurator, skolsköterska, 

skolläkare psykolog och specialpedagog genom den centrala elevhälsan. Dessa arbetar 

på uppdrag av den centrala elevhälsan och styrs efter enheternas behov.  Alla enheterna 

hade under läsåret speciallärare som arbetade ute på enheterna. En av skolorna har en 

beteendevetare.  

 

Enhet Antal elever 

Alstermoskolan 132 

Lenhovdaskolan 162 

Nottebäckskolan 84 

Åsedaskolan F-6 289 

Åsedaskolan 7-9 178 

Älghultskolan 154 

Summa:  999 



Skolsköterska 250% 

Kurator 300% 

Specialpedagog 170% 

Skolpsykolog Vid behov 

Skolläkare Vid behov 

Läsåret 2018/19 Visar uppgifter för: Uppvidinge (geografiskt område) 

 Hämtad från 

Skolverkets 

statistik. 

Grundskolan - Personalstatistik 

Heltidstjänster 

Totalt Rektor** Lärare Lärare, 

Lärare, 

m. Lärare m. Elever 

Studie- 

och Elever Elever Lärare, 

lärare kvinnor, ped. specialped. per yrkes- per åk 7-9 tillsvidare- 

  och (%) högskole- högskole- lärare vägledare SYV 

per 

SYV anställda 

rektor 

exam. 

(%) exam. (%) (SYV) (%) 

Organisation 

huvudman Helt.tj. Helt.tj. Helt.tj. Helt.tj. Helt.tj. Helt.tj. Helt.tj. Helt.tj. Helt.tj. Helt.tj. 

Riket 75,7 80,9 4,9 12,1 1513,3 484,2 85,9 

Uppvidinge, 

kommunal 

huvudman 90,1 6,0 85,5 79,1 79,1 7,1 11,2 0,50 1998,0 640,0 85,9 

Alstermoskolan 13,6 1,0 12,6 90,1 75,4 16,2 9,8 . . . 90,1 

Lenhovdaskolan 15,4 1,0 14,4 90,3 81,3 . 11,0 . . . 86,0 

Nottebäckskolan 7,1 1,0 7,1 97,2 80,1 14,2 12,3 . . . 95,7 

Åsedaskolan 7-9 16,7 1,0 16,1 57,4 75,0 6,2 10,5 0,25 680,0 680,0 87,4 

Åsedaskolan F-6 24,3 1,0 23,3 89,9 85,2 8,6 11,8 . . . 85,4 

Älghultskolan 13,0 1,0 12,0 52,1 72,9 . 12,3 0,25 588,0 588,0 74,6 

Rapportbeskrivning och definitioner etc. 

På grund av bortfall vid insamlingsarbetet bortfallskorrigeras lärarstatistiken. Eventuella skillnader vid summering från 

skolnivå till kommunnivå beror på att sk korrigeringsposter lagts till för att kompensera bortfallet. 

Vissa skolor har rapporterat in elever men inga lärare och andra lärare men inga elever. 



Dessa uppgifter markeras då med en prick (.) vilket betyder att uppgift saknas. 

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? 



4. Delaktighet i det systematiska kvalitetsarbetet

Personalen har tillsammans med rektor på enheten ett stort ansvar för att det systematiska 

kvalitetsarbetet leds framåt i ett utvecklande syfte. Det innebär att enheten behöver analysera sina 

behov utifrån elevernas måluppfyllelse och skruva på verksamheten utifrån det.  Idag gör enheterna 

detta genom delaktighet på APT som leds av rektor, ämneskonferenser, planeringar, fortbildningar, 

schemaläggning, medarbetarsamtal, facklig samverkan och enkätundersökningar.  

Rektor fångar upp signaler från sin verksamhet och tar med det till skolledarträffar som infaller 

varannan vecka. Under läsåret som gått har träffarna varit mest informationsutbyte men även inslag av 

diskussioner av betyg och bedömning, hantering av kränkande behandling, ny timplan. Inför 

kommande läsår har det lagts en tydlig plan för tre fokusträffar per termin, där varje träff har ett tema 

som ska stärka kvalitén i våra skolor. De kommande tre åren kommer innehållet styras till stor del av de 

insatser som Samverkan för bästa skola kommer generera i.  

Utifrån de resultat som Skolenkäten visar behöver vi stärka upp på ett flertal områden (se bilaga 1). 

Främst handlar det om områden inom trygghet och studiero och de grundläggande värdena inom 

skola. De får generellt låga värden även av vårdnadshavare. Bland eleverna skiljer det sig år från enhet 

till enhet. Det man kan se är att enheter som har haft samma rektor under en längre tidperiod upplevs 

som tryggare än de som har haft rektorsbyte under den senaste tvåårsperioden. Detta går att tolka som 

att det tar tid för en rektor att tillsammans med sin personal få gemensamma riktlinjer hur 

värdegrundsarbetet ska ge framgång. En åtgärd från huvudmannen att stärka rektorer och elevhälsans 

personal har man under våren genomgått en utbildning i elevbemötande. Under hösten kommer även 

den pedagogiska personalen att kopplas på. Huvudmannen ansåg att det var viktigt att starta med 

rektorer eftersom det är de som leder sin organisation.  

Under våren återupptogs ett par närverk som har legat i träda. Ett nätverk är förstelärarna, som har 

arbetat på uppdrag av rektor. Huvudmannen vilja är att sprida goda exempel och kunskap till alla delar 

i kommunen. Vid en gemensam uppstartsdag i augusti genomförde alla förstelärare korta 

föreläsningar/workshops. Detta i ett led att utveckla samarbetet mellan enheterna men även för att visa 

och utveckla områden inom undervisningen.  Huvudmannen har initierat att alla enheter har 

konferenstid vid samma tidpunkt för att möjliggöra träffar för nätverk. Nytt till kommande läsår är att 

huvudmannen har startar upp lärgrupper, som utgörs av representanter från olika enheter och som 

undervisar i samma ämnen. Vi vill stärka sambedömning och samarbete mellan enheterna.  



5. Resultatuppföljning och analys

Huvudmannen har valt att fokusera på hur måluppfyllelsen ser ut på de olika grundskolorna, resultat 

på nationella prov och eventuella skillnader på flickors och pojkars betyg. 

5.1 Åk 1 - 3 

Under våren genomfördes de nationella proven i svenska och matematik för åk 3 (se bilaga 2). 

Resultaten skiljer sig åt mellan skolorna. På de flesta skolorna är det fler elever som klarar alla delproven 

i matematik jämfört med svenska. En förklaring är att det finns elever som har språkliga brister. Vid de 

nationella proven i år 3 är det elever som läser SvA som har svårast att nå upp till kunskapskraven. De 

hade svårt med läsförståelsen, textskrivandet samt högläsningsdelen. Vi ser att meningsbyggnad och 

interpunktion hos en del av eleverna behöver tränas mer på. Att jobba vidare med skrivande och 

bearbetning av elevernas egna texter är något som behöver läggas mera fokus på, liksom 

Elevernas påverkan i det dagliga arbetet varierar. Vi ser att på en del enheter stannar det vid 

delaktighet i elevrådet och den allmänna informationskanalen som ”klasstiden” (olika benämning på 

enheterna, oftast ett tillfälle i veckan). På en del enheter har man kommit längre med inflytande på 

undervisningen.  Med stigande ålder ges och tränas eleverna i att ta mer och mer ansvar för sina saker 

och sitt arbete. På en del enheter ges eleverna möjlighet att påverka arbetssätt och redovisningsform i 

olika arbetsområden. Det sker oftast med de äldre eleverna, inte i samma omfattning med de yngre 

eleverna. Däremot får de yngre pröva på olika arbetssätt och redovisningsformer. Huvudmannen ser ett 

behov av att släppa in eleverna i högre utsträckning i samtalet kring undervisningsformer och lärande. 

Ett viktigt informationstillfälle är den information som kommer fram vid utvecklingssamtalen. Här bör 

huvudmannen ta fram riktlinjer hur informationen sammanställs och används för att utveckla skolan. 

En viktig information att bearbeta är resultaten av elev- och vårdnadshavarsvaren i Skolenkäten som 

genomfördes i kommunen under våren (se bilaga 1). Skolorna har fått resultatet sammanställt och 

diskuterat det med personal och elever. Huvudmannen har uppmanat skolledarna att ta del av andra 

skolors resultat och se vilka områden de kan samarbeta för att öka kvalitéten i de frågeställningar som 

belyses.  

Vårdnadshavare erbjuds att vara delaktiga i sitt barns skolgång genom att delta på föräldramöten, 

samråd (föräldrarepresentantträff), enkätundersökningar samt genom huvudmannens 

klagomålshantering.   



meningsbyggnad och stavning. Det finns lärare som fortbildar sig inom ”skriva sig till läsning” som ska 

kunna höja medvetenheten hos elever och utveckla deras språkliga medvetenhet såväl inom läsning som 

i tal och skrift.  

Det finns skillnader mellan pojkars och flickors resultat på de nationella proven. Överlag är det fler 

flickor som når kravnivån alla delarna i både svenska/SvA och matematik. Ser man på enskilt ämne är 

det fler pojkar än flickor som når kravnivån på samtliga delar i matematik. I svenska/SvA är det 

tvärtom, fler flickor som klarar kravnivån på samtliga delar.  

I matematik har flera elever ej nått upp till kunskapskraven då de inte redovisat sina uträkningar med 

en skriftlig räknemetod som krävs för poäng. Inför nästkommande nationella prov är det viktigt att lära 

eleverna att alltid redovisa sina uträkningar, detta måste bli en del av matematikundervisningen och en 

vana från tidig ålder. Eleverna har klarat den muntliga delen bra, de har ett bra utvecklande 

matematiskt språk som de använder i sina diskussioner. Matematikboken ”Favoritmatematik” har visat 

sig täcka det centrala innehållet mycket bra och det visar sig också i måluppfyllelsen över lag. 

5.2 Åk 4–6 

I de årskurserna där det inte ges betyg är det inga tydliga skillnader mellan pojkars och flickors resultat 

utan det som skiljer måluppfyllelsen är oftast orsaken hur många år eleven har varit i Sverige. Dock ser 

man att redan i åk 6 när betygen ges att det skiljer på flickors och pojkars meritvärden även om 

skillnaden är mindre i jämförelse med åk 9. Resultaten av nationella prov visar att det är fler pojkar 

procentuellt som klarar ett godkänt betyg i jämförelse med flickorna och det gäller i alla ämnen som har 

nationella prov i åk 6. Om man bara fokuserar på de två högsta provbetygen så är utdelningen av dessa 

exakt samma, procentuellt. Det stärker det som vi ser på de skriftliga omdömena att det inte finns några 

större skillnader på flickors och pojkars måluppfyllelse under mellanstadiestadietiden. På en av 

skolorna har flickorna i åk 6 betydligt lägre meritvärde än vad pojkarna har. Orsaken kan vara att det 

kom ett antal nyanlända flickor utan skolbakgrund under åk 6. Överlag har Alstermo låg måluppfyllelse 

såväl betygsmässigt som resultat på nationella prov.  

Lenhovdaskolan och Nottebäckskolan utmärker sig med högst måluppfyllelse av de skolorna som har 

åk 6 (se bilaga 3). På Lenhovdaskolan har de 3 elever i åk 6 som inte minst når betyget E i samtliga 

ämnen. I jämförelse med betygen för höstterminen 2018 har måluppfyllelsen ökat. I de olika ämnena har 

eleverna gjort 65 betygshöjningar och endast ett fåtal betygssänkningar. De elever som inte når 

kunskapskraven i ett eller flera ämnen har under terminen haft stöd i form av extra anpassningar samt 

särskilt stöd i form av t.ex. särskild undervisningsgrupp och studiehandledning. För flera elever har det 

lett till att de uppnått ett godkänt betyg. I de fall det inte lett till godkänt betyg handlar det om 

svårigheter i det svenska språket, vi kan dock se stora framsteg hos dessa elever och med fortsatt stöd 

kommer de troligen att nå ett godkänt betyg under högstadietiden. Här kan man se att de insatser man 



har gjort har kommit till nytta. Det som sticker ut i Lenhovdas betygsresultat är betygen i SO, NO och 

teknik är att inga elever bortsett från biologi, har A eller B i betyg. I biologi finns det tre elever som har B 

i betyg. Liknande förhållande ser vi i Alstermo där inar elever har varken betyget A eller i B i No-

ämnena. Här behöver vi se över hur man kan förändra undervisningen för att utmana och skapa 

förutsättningar för att få en mer stimulerande undervisning.  

5.3 Åk 7–9 

Vid kommunens två högstadieskolor finns det en stor skillnad, större än riket, mellan flickors och 

pojkars meritvärden (se bilaga 5). Skillnaden uppmärksammades redan när höstterminens betyg 

analyserades och då gjordes även en tillbakablick hur det sett ut tidigare läsår och skillnaden finns även 

då. Skillnaden finns även när man ser på provbetygen på de nationella proven att bland flickorna får 

15% de två högsta betygen medan bland pojkarna är motsvarande siffra endast 8 %. Det finns även 

skillnader mellan könen och ämnen hur stor avvikelsen är mellan provbetyg på nationella proven och 

eleven slutbetyg när vi har tittat på kärnämnena. Det är fler flickor som får ett högre slutbetyg och 

endast ett fåtal som får ett lägre slutbetyg än provbetyget. Störst avvikelse mellan provbetyg och 

slutbetyg är det i matematik och det gemensamt för båda skolorna.  

Skillnaden kvarstår men båda skolorna har ökat sina meritvärden och andelen som är behöriga till ett 

yrkesgymnasium. Vi har 75% av eleverna som når en behörighet till ett yrkesprogram, vilket är alldeles 

för låg andel.  Kommunen har många nyanlända elever men den låga andel behöriga till ett 

yrkesgymnasium förklaras inte bara med den elevgruppen utan det finns även andra behov att 

tillgodose i form av att utveckla undervisning, extra anpassning och särskilt stöd. Generellt går det att 

säga att vi inte har tillräckligt goda resultat på våra nyanlända elever.   

Älghultskolan sticker ut när man tittar närmare på de nationella proven (se bilaga 6). De har ett stort 

antal elever som inte deltar i matematik- och NO-provet. Det var 18 st. elever som inte deltog i dessa 

prov. Anledningen till att det stora antalet elever inte deltog anges att elevernas språkkunskaper är så 

pass bristfälliga så att det fanns en stor risk att resultatet inte blev tillförlitligt. Om man jämför detta med 

deras slutbetyg som var det 9 st. som fick F i slutbetyg i matematik. Två av dessa lyckades att läsa upp 

sitt matematikbetyg på lovskolan. Motsvarande i kemi handlar det om 10 elever som F i slutbetyg. I 

svenska var det 22 st.  av eleverna som intet klarade en godkänd nivå på läsförståelse i svenska/svenska 

som andra språk, av dessa är 16 st. pojkar.  Älghult har sammanlagt 32 st. A på sina NP, räknat på alla 

ämnen. Även Åsedaskolan hade 22 st.  av eleverna som inte klarade en godkänd nivå på läsförståelse i 

svenska/svenska som andra språk, av dessa är 15 st. pojkar. Åseda har sammanlagt 21 st. A på sina NP, 

räknat på alla ämnen.  En frågeställning som dröjer sig kvar när man jämför resultaten mellan skolorna 

på de nationella proven är att Älghultskolan har betydligt fler som når A t.ex. i matematik. Är det 

undervisningen som skiljer sig åt eller är det rättningen av proven som olika? Huvudmannen har till 

hösten sjösatt ett samarbete mellan skolorna där grupperna är sammansatta utefter ämnen. Samarbetet 



ska leda till en större samsyn kring bedömning, men även utbyte av pedagogiska diskussioner. Det 

kommer även innehålla sambedömningen i grupper som består av personal från olika skolor. Tidigare 

har det skett sambedömning endast inom enheten.   

5.4 Obligatorisk lovskola 

Det kom in 38 st anmälningar till lovskolan. Fördelning enligt följande: 

Skola Åk 8 Åk 9 

Åseda 7-9 4 st. 12 st. 

Älghult 6 st. 16 st. 

Summa: 10 st. 28 st. 

Det tillkom ytterligare tre elever, en nyinflyttade (åk 9) samt två elever från IM-programmet. 

Fördelningen av behov att läsa upp betyg i kärnämnen:  

Matematik Svenska Svenska/SvA Engelska 

20 6 25 25 

Av de anmälda eleverna var det 13 st. elever som behövde läsa upp ett ämne, 12 st. som hade två ämnen 

och 13 st. som hade alla kärnämnena. De elever som hade tre kärnämnen fokuserade på ett till två, från 

deras lärare, utvalda ämnen. Vi erbjöd de elever som gick vårterminen i åk 8 och 9 och inte nådde en 

behörighet till ett yrkesprogram. Tre av de anmälda eleverna hade nått en behörighet efter att de anmält 

sig och behövde därmed ingen lovskola.  

Det fanns sex st. personal att tillgå. Av dessa var fyra st. legitimerade lärare, varav en endast fanns 

tillgängliga för bedömning och betygssättning och en annan som bedömare samt samordningsansvarig.  

Vi hade fyra elevstödjare/språkstödjare, två i arabiska och en i somaliska och tillgång till SYV.  

När lovskolan startade hade vi 18 st. elever på plats. Elevantalet varierade mellan 15-25 elever per dag. 

Resultat: 

ämne Matematik svenska Svenska/SvA Engelska 

Antal godkända 

betyg: 

 2 st. 1 st. 4 st. 2 st. 

Det innebar att det var sju stycken elever som blev behöriga till ett nationellt gymnasieprogram. Av 

dessa var det två elever som läste upp två ämnen och övriga elever ett ämne. God närvaro tycktes vara 

en framgångsfaktor. Eleverna, som nådde godkänt betyg hade en närvaro på minst 70%, de flesta av 

dem hade 100% närvaro. Det ska tilläggas att en del av eleverna slutförde sina ämnen innan lovskolan 

var färdig.  

Vi gjorde en skriftlig utvärdering av lovskolan. Se bilaga 8 där även resultat framgår. Det var 17 elever 



som svarade på enkäten. I det stora hela är eleverna väldigt nöjda med hur lovskolan fungerade. Det var 

ett väldigt lugnt klimat där stor vikt lades redan från början på studiero. Eleverna var mycket ambitiösa 

och arbetade intensivt under större delen av dagen. Man märkte att under den sista halvtimmen av 

dagen var de trötta och då hade de lättare att tappa fokus.  Personalens reflektioner inför nästa års 

lovskola är att man kan kartlägga deras kunskaper i svenska och engelska genom att eleverna skriver ett 

brev utan hjälpmedel. Det kan ge en snabb bild av deras ordförråd och skriftliga förmåga i språket. I 

matematiken kan man använda ett diagnostisks material. Oftast behöver de elever som ligger nära 

målen repetera de flesta områdena men man hade fått en bild av dem som ligger långt från målen vilken 

nivå man ska möta dem på. Tyvärr var underlagen från överlämnade skolor ofta ganska bristfälligt, 

även om det fanns undantag.  

Avslutningsvis skrev de undervisande lärarna en redogörelse för de elever som inte nådde ett godkänt 

betyg vad eleven behövde fortsätta jobba med.  

6. Elevhälsans arbete

Huvudmannen har en central elevhälsa där alla funktioner som ingår i elevhälsan finns. Syftet är att 

kunna göra insatser på främjande och förebyggande basis men även att göra insatser efter de behov som 

enheterna signalerar om. Ett exempel på en behovsprövad insats är den som genomfördes på en av 

högstadieskolorna där det efter analys av höstterminens betyg framkom ett stort behov av 

specialpedagogiskt stöd. Insatsen gav önskad effekt, även om den inte räckte fullt ut, dock hade vi fler 

elever som hade en högre måluppfyllelse och blev behöriga till nationella program på gymnasieskolan. 

Kuratorer och skolsköterskor ingår i varje skolenhets elevhälsoteam (EHT) och har flera gemensamma 

hälsoförebyggande arbeten. EHT är något som vi ser behöver utvecklas på samtliga enheter, 

pedagogerna ser inte EHT som något de kan vända sig till och få stöd och handledning. EHT-möten är 

en arena för akuta ärende och målet är att varje möte skall delas upp i liten del åtgärder och fokus skall 

vara på främjande och förebyggande arbete. Under höstterminen hade elevhälsochefen två träffar med 

skolornas speciallärare/specialpedagoger där man diskuterade hur vi skulle arbeta med 

screeningresultaten och få en gemensam struktur på EHT-möten. Arbete påbörjades med att ta fram en 

elevhälsoplan som stöd för en gemensam grundläggande struktur. Den är ännu inte färdigställd vilket 

är ett av målen under hösten 2019. 

I arbetet med barn och ungdomars psykiska hälsa har skolsköterskor och kuratorer deltagit i en 

samverkansutbildning med Linnéuniversitet i samsjuklighet tillsammans med personal från olika 

områden inom socialtjänsten. Samverkan Skola och socialtjänst är något som har haft brister, många 

gånger beroende på att vi inte talar samma språk. Under läsåret fick kuratorer och mottagningsenheten 



 
på socialtjänsten möjlighet att träffas och diskutera hur arbetet kan utvecklas, förslag har framkommit 

att socialtjänsten skall komma till skolornas konferenser och var med på några föräldramöten där de 

beskriver sitt arbete och tillvägagångsätt, skapa tillit till att alla gör sitt arbete. 

Sedan hösten 2018 har vi avtal med en ny skolpsykolog, vi började med en utbildning i bemötande och 

förhållningssätt för samtliga rektorer (förskola och skola), specialpedagoger och speciallärare. 

Utbildningen har varit fyra halvdagar och uppskattade av deltagarna, i utbildningen ingick litteratur av 

Bo Hejlskov, Beteende problem i förskolan, Beteende problem i skolan. Elevhälsan arbetar internt med att ge 

utbildningen till övriga professioner inom elevhälsan. Inför läsåret 19/20 är målsättningen är att 

utbildningen skall fortsätta ute på skolorna av rektorer och specialpedagoger/speciallärare med stöd av 

elevhälsan. 

 

Inom skolan är vi bra på att ge olika utbildningsinsatser men inte att göra uppföljning och fortsätta 

arbetet på längre sikt. En framgångsfaktor med skolpsykologen har varit att hon varit ute på några av 

skolorna och varit med på EHT där man fått tillfälle att diskutera elevers svårigheter, en annan 

framgång har varit handledning till pedagoger. Målet under nästa läsår är att skolpsykologen och även 

skolläkaren skall vara med på ett EHT ute på varje skola minst en gång per termin för rådgivning och 

handledning.  Under året har vi ändrat arbetssätt kring psykologutredningar, inför varje utredning 

krävs en pedagogisk utredning som visar styrkor och svårigheter i skolan, elevhälsochefen har 

genomgång med skolpsykologen och beslutar i samråd vilka insatser som skall göras.  

Tal och språk pedagogen samverkar med Logoped på Region Kronoberg och har även samverkan med 

BVC i kommunen för tidiga insatser i barnens tal- och språkutveckling. Specialpedagog ger handledning 

och tips på övningar till personal och vid behov till vårdnadshavare hur de kan arbeta med barnen. 

Inom arbetet med Barnens bästa gäller har vi i Uppvidinge kommun valt att fokusera på barn 0–6 år. 

Sedan oktober 2018 är arbetet påbörjat med att bygga upp Barnhälsoteam (BHT) på förskolorna. Målet är 

att det skall vara ett BHT-möte en gång i månaden per förskola i kommunen. Åseda har kommit igång 

och arbetet är påbörjat på övriga förskolor i kommunen. Arbetet har utvärderats med en enkät till 

förskolepersonalen där det framkommer att de får möjlighet att diskutera barns utveckling, tips och 

handledning av en specialpedagog, hjälp med att skapa en tillgänglig lärmiljö och reflektera över sitt 

arbete. 

 

Under HT har vi arbetat med en ny rutin och riktlinjer för problematisk skolfrånvaro. Den har fått ett 

positivt mottagande av alla rektorer och pedagoger men tyvärr märker vi att den liksom andra rutiner 

inte följs. Skolkuratorerna har tillgång till skola 24 och upptäcker varje vecka elever med hög frånvaro 

som inte tas upp på skolans EHT om inte de uppmärksammar rektor.  

Vår upplevelse är att det är svårt att implementera handlingsplaner och rutiner, rektorerna är delaktiga i 

framtagandet med att förhandsgranska och lämna synpunkter. Det är svårt att få pedagogerna att se att 

handlingsplanerna och rutinerna är ett stöd i deras dagliga arbete. Implementeringsarbetet är något vi 

behöver bli bättre på, nå ut till pedagogerna och inte enbart lita på att rektorerna gör det. Resultaten som 

framkommer enligt handlingsplanen språk-, läs och skrivutveckling skall ligga till grund för 

resursfördelning av elevers behov och analyseras tillsammans med skolans 



 
speciallärare/specialpedagog. Resultaten skickas in till elevhälsan, följer inte med någon analys av hur 

man fortsätter arbetet med eleverna som skall följas upp enligt förslagna åtgärder i handlingsplanen.  Vi 

behöver utveckla arbetet i elevhälsan och efterfråga hur man arbetar med de Handlingsplaner och 

rutiner som är framtagna. Hur arbetar man med lågstadiesatsningen?  Det är några frågor som vi 

behöver bli bättre på att svar på och hjälpa till att analysera för att höja måluppfyllelsen och kvaliteten 

ute på skolorna. En del i det arbetet är att fortsätta med träffar för samtliga specialpedagog/speciallärare 

under läsåret.  

 

 

 

7. Trygg och god miljö för lärande 

Antal registrerade kränkningar vårterminen 2019: 

Elev-Elev 103 st 

Personal-Elev 1 st. 

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

Se analysen nedan: 

 

Under vårterminen genomfördes Skolenkäten. Det är en enkät som genomförs på alla kommunens 

skolor på initiativ av Skolinspektionen.  Det är en återkommande enkät som återkommer ca vart annat 

år. Det är elever och vårdnadshavare i åk 5 och 9, all pedagogisk personal, vårdnadshavare till elever i 

förskoleklass samt elever samt elever på gymnasieskolans år 2. Frågorna är allt från undervisningens 

upplevda kvalité till studiero och trygghet. Mer information finns på 

https://www.skolverket.se/skolutveckling/statistik/sok-rapporter-och-beslut-fran-

skolinspektionen?sok=SokSE&termin=VT2019&kommun=0760&run=1 

 

Under vårterminen uppdaterade huvudmannen sina rutiner kring hur rektorer anmäler misstanke om 

kränkande behandling. Det finns numera en tydlig sammanställning av anmälningar. Det finns en stor 

skillnad mellan skolorna i antalet anmälningar. Åseda 7-9 har flest anmälningar av alla kommunens 

grundskolor. Skolan har dragits med en historik av rektorsbyten och anmälningar till Skolinspektionen 

om avsaknaden av trygghet och god studiemiljö. Detta påvisas också i Skolenkäten (resultaten finns i 

tabellform nedan). Under vårterminen startades ett omfattande arbete för komma till rätta med de 

problem som fanns på skolan. Det innebär bl.a. att det finns en nolltolerans mot all form av 

kränkningar. Statistiken visar att antalet anmälningar minskade under våren. Skolans arbete med att ge 

elever en god skolmiljö har gått i positiv riktning, vilket också huvudmannens egna uppföljning visar. 

När Skolinspektionen genomförde sitt uppföljande besök ansåg de att bristerna var avhjälpta men att 

skolan måste fortsätta på den inslagna vägen för att upprätta hålla det man hittills åstadkommit.  

 

https://www.skolverket.se/skolutveckling/statistik/sok-rapporter-och-beslut-fran-skolinspektionen?sok=SokSE&termin=VT2019&kommun=0760&run=1
https://www.skolverket.se/skolutveckling/statistik/sok-rapporter-och-beslut-fran-skolinspektionen?sok=SokSE&termin=VT2019&kommun=0760&run=1


 
Skolornas kuratorer har gjort insatser på såväl individnivå som på gruppnivå i värdegrundsarbetet. En 

del av skolorna har ett ”program” som har olika teman som pedagogerna kontinuerligt   jobbar i sin 

klass. Älghultskolan har en beteendevetare, det är också en av de skolorna som det kommer minst 

antal anmälningar om kränkande behandling från. Skolan visar på bättre värden i Skolenkäten vad det 

gäller studiero och trygghet än vad Åsedaskolan gör (se bilaga 1). Älghultskolan har också förbättrat 

sina värden på de områdena från förra mätningen.   

 

Det vi ser från huvudmannen är att hur väl man utreder och dokumenterar fall av kränkande 

behandling skiljer sig åt mellan skolorna. Huvudmannen har sett över hur detta kan åtgärdas och 

under hösten kommer ett digitalt anmälningssystem där alla ansvariga parter kan följa och säkerställa 

att anmälning och utredning sker enligt lagstadgade former.    

 

 

8. Åtgärdsplan 

 

 Huvudmannen ska arbeta för att skolorna ska bli mer likvärdiga i kommunen. Detta görs 

genom att föra kontinuerliga diskussioner på ledningsgruppen för att uppmärksamma rektorer i 

arbetet och för huvudmannen att fånga upp signaler om hur arbetet förs på ute på skolorna.  

 

 Genom att arbeta med betyg och bedömning i lärgrupperna, skapa sambedömningsgrupper och 

aktivt synliggöra, diskutera och lära sig mer om vad som påverkar pojkars och flickors 

resultatskillnader i skolan är huvudmannens mål att skillnaderna ska minska.  

 

 Huvudmannen ska följa upp det trygghetsarbete som finns i kommunen skolor, men behöver 

stärkas för att alla elever ska känna trygghet. Detta görs genom att skolorna följer upp och 

arbetar med sina planer mot kränkande behandling. Huvudmannen genomför kontinuerligt 

enkäter för att följa upp huruvida arbetet får effekter.  

 

 Huvudmannen behöver aktivt stötta och ge rektorer 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.  

 

  



 
 

Bilaga 1 Resultat av Skolenkäten vt 19  

Tabellen nedan visar resultatet de frågor som behandlade trygghet och studiero, svar 

av elever i  åk 5. 

 

 

  

Alstermo 

Lenhov

da 

Nottebäc

k 

Åseda 

F-6 

Upp

vidin

ge 

Riksvä

rde 



 

 

 

Den 10:e percentilen är den nivå som 10 procent av skolenheterna ligger lägst ner på 

skalan (röd markerad) och 90:e percentilen den nivå som 10 procent av skolenheterna 

ligger överst (grön markerad). Omarkerat betyder att resultatet befinner sig bättre än de 

10 procent "sämsta" men når inte de 10 procent bästa. 

 

 

 

 

       

 6. Grundläggande värden på 

skolan/ 

 

7,7 6,1 7,6 8,1 7,4 7,2 

Elevhälsa 

       7. Ordningsregler 

 

7,1 6,1 7,1 7,7 7,1 6,8 

8. Studiero 

 

5,3 3,8 5,1 6,3 5,2 5,1 

9. Trygghet 

 

9,3 7,4 8,5 8,2 8,3 8,3 

10. Förhindra kränkningar 

 

7,8 6,6 8,4 8,8 7,9 8 

         

 

Tabellen nedan visar resultatet de frågor som behandlade trygghet och 

studiero, svar av elever i åk 9. 

 

 

  

  Åseda 7-9 Älghult  

Uppvidi

nge 

Riksvär

de   

8. Grundläggande värden på 

skolan  5,5 6,1 5,8 6,1   

9. Delaktighet och inflytande  5,2 5,2 5,2 5   

10. Ordningsregler  4,9 4,8 4,8 4,8   

11. Studiero  4,8 5,3 5,1 5,2   

12. Trygghet  6,6 8,1 7,3 7,8   

13. Förhindra kränkningar  5,4 6,2 5,8 6,5   



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilaga 2 Nationella prov åk 3  

Åk 3 alla skolor sammanvägt

 

Enhetsnamn Antal 

Klarat 

alla 

MA 

Klarat 

alla 

SV 

Klarat 

alla 

Klarat 

alla 

MA % 

Klarat 

alla SV 

% 

Klarat 

alla % 

Deltagit 

alla 

MA % 

Deltagit 

alla SV 

% 

Deltagit 

alla % 

Alstermoskolan 20 8 7 6 40,0 35,0 30,0 85,0 85,0 85,0 

Åsedaskolan 42 35 25 25 83,3 59,5 59,5 92,9 97,6 92,9 

Lenhovdaskolan 28 18 17 14 64,3 60,7 50,0 92,9 92,9 89,3 



 
Nottebäckskolan 16 12 12 10 75,0 75,0 62,5 87,5 87,5 87,5 

Total 106 73 61 55 68,9 57,5 51,9 90,6 92,5 89,6 

 

Alstermo åk 3 

 

Åseda åk 3 

        

 

 

 

 

Lenhovda åk 3 

       

Nottebäck åk 3 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilaga 3 Betyg vt 19 åk 6 

 

Grundskolan - vårtermin årskurs 6 

Samtliga elever, flickor och pojkar 

VT-19  Uppvidinge Kommun 

  

  Samtliga elever Flickor Pojkar 

  

Ant

al Andel (%) 

Geno

m- 

Ant

al 

Ande

l (%) Andel (%) 

Geno

m- 

Ant

al 

Ande

l (%) Andel (%) 

Geno

m- 



 

  

elev

er 

som 

uppnått 

snittli

gt 

elev

er 

eleve

r 

som 

uppnått 

snittli

gt 

ele

ver elever 

som 

uppnått 

snittl

igt 

    

kunskapsk

raven i 

merit

v.     

kunskapsk

raven i 

merit

v.      

kunskapsk

raven i 

merit

v.  

    alla ämnen       alla ämnen       alla ämnen   

Uppvidin

ge, 

kommuna

l 

huvudma

n 107 63,55% 203,36 44 

41,12

% 56,82% 201,86 63 

58,88

% 68,25% 

201,1

9 

Åsedaskol

an åk 6 48 66,67% 207,24 17 

35,42

% 70,59% 224,17 31 64,59 64,52% 

197,8

2 

Nottebäck 

åk 6 9 88,89% 249,72 4 

44,44

% 75,00% 259,38 5 

55,56

% 100,00% 242 

Alstermo 

åk 6 29 34,48% 165,8 14 

48,28

% 14,29% 137,31 15 

51,72

% 53,33% 190,5 

Lenhovda 

åk 6 21 85,71% 215,12 9 

42,86

% 88,89% 226,94 12 

57,14

% 83,33% 

206,2

5 

 

 

 

 

 

 

Bilaga 4 Nationella prov åk 6  

Åk 6 alla skolor sammanvägt 



 

 

 

 

Åk 6 Alstermo 2019 Resultat av nationella prov 

 

 

 

 

 

 



 
Betygsfördelning Alstermo 

Matematik Antal Svenska Antal Engelska Antal 

A 2 A 1 A 4 

B 1 B 2 B 5 

C 0 C 3 C 2 

D 7 D 5 D 3 

E 6 E 4 E 4 

F 7 F 9 F 5 

Ej deltagit 6 Ej deltagit 5 Ej deltagit 6 

 

 

 

Åk 6 Nottebäck 2019 

 

Betygsfördelning Nottebäck 

Matematik Antal Svenska Antal Engelska Antal 

A 1 A 0 A 1 

B 1 B 3 B 1 

C 3 C 2 C 2 

D 1 D 2 D 2 

E 2 E 2 E 3 

F 1 F 0 F 0 

Ej deltagit 0 Ej deltagit 0 Ej deltagit 0 



 
 

 

 

Åk 6 Åseda 2019 Resultat av nationella prov 

 

Betygsfördelning Åseda 

Matematik Antal Svenska Antal Engelska Antal 

A 0 A 0 A 5 

B 1 B 2 B 9 

C 6 C 6 C 7 

D 6 D 11 D 5 

E 23 E 15 E 10 

F 9 F 13 F 11 

Ej deltagit 3 Ej deltagit 1 Ej deltagit 1 

 

 

 

 

 

 

Åk 6 Lenhovda 2019  



 

 

Betygsfördelning Lenhovda  

Matematik Antal Svenska Antal Engelska Antal 

A 0 A 0 A 6 

B 6 B 2 B 3 

C 1 C 7 C 3 

D 9 D 6 D 5 

E 3 E 2 E 2 

F 1 F 2 F 0 

Ej deltagit 0 Ej deltagit 0 Ej deltagit 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Bilaga 5 Betyg vt 19 åk 9 

 

Grundskolan - Vårtermin årskurs 9 

Samtliga elever, flickor och pojkar 

Vt 19  Uppvidinge Kommun 

  

  Samtliga elever Flickor Pojkar 

  Antal 

Ande

l (%) 

Ande

l (%) 

Geno

m- Antal 

Ande

l (%) 

Ande

l (%) 

Ande

l (%) 

Geno

m- Antal 

Ande

l (%) 

Ande

l (%) 

Ande

l (%) 

Geno

m- 

  

eleve

r 

som 

uppn

ått 

behör

ig 

snittli

gt 

eleve

r 

eleve

r 

som 

uppn

ått 

behör

ig 

snittli

gt 

eleve

r 

eleve

r 

som 

uppn

ått 

behör

ig 

snittli

gt 

    

kuns

kapsk

raven 

i 

yrkes

- 

merit

v.     

kuns

kapsk

raven 

i 

yrkes

- 

merit

v.      

kuns

kapsk

raven 

i 

yrkes

- 

merit

v.  

    

alla 

ämne

n prog.       

alla 

ämne

n prog.       

alla 

ämne

n prog.   

Uppv

iding

e, 

kom

muna

l 

huvu

dman 131 

61,83

% 

75,57

% 

204,5

2 61 

46,21

% 

70,49

% 

81,97

% 

237,9

5 70 

53,79

% 

54,28

% 

70,00

% 

176,8

7 

Åsed

askol

an 7-

9 70 

62,86

% 

75,71

% 

211,4

5 31 

43,66

% 

77,42

% 

87,10

% 

252,4

2 39 

56,34

% 

51,28

% 

66,67

% 

179,9

4 

Älgh

ultsk

olan 61 

60,66

% 

75,41

% 

197,5

8 30 

49,18

% 

63,33

% 

76,67

% 

222,1

7 31 

50,82

% 

58,06

% 

74,19

% 

173,7

9 

 

 

 



 
Bilaga 6 Nationella prov åk 9 

 

Älghult åk 9 NP 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

Betygsfördelning  Älghult 



 

 

 

Åsedaskolan åk 9 2019 

 

Matemati

k 

Antal Svenska Antal Engelsk

a 

Antal Kemi Antal Religion Antal 

A 8 A 4 A 6 A 12 A 2 

B 6 B 5 B 7 B 5 B 7 

C 4 C 10 C 16 C 6 C 7 

D 8 D 8 D 5 D 10 D 9 

E 10 E 13 E 11 E 7 E 18 

F 6 F 17 F 9 F 2 F 12 

Ej deltagit 18 st Ej 

deltagit 

3 st Ej 

deltagit 

6 st Ej 

deltagit 

18 st Ej 

deltagit 

5 st 



 

 

 

Betygsfördelning Åseda 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matemati

k 

Antal Svenska Antal Engelsk

a 

Antal Fysik Antal Samhäll Antal 

A 0 A 0 A 4 A 11 A 6 

B 4 B 11 B 10 B 9 B 20 

C 14 C 14 C 31 C 16 C 12 

D 10 D 14 D 5 D 13 D 12 

E 26 E 15 E 9 E 7 E 7 

F 11 F 9 F 1 F 4 F 4 

Ej deltagit 7 Ej 

deltagit 

7 Ej 

deltagit 

10 Ej 

deltagit 

10 Ej 

deltagit 

9 



 
 

Bilaga 7 Åk 9 Betyg kontra betyg N.P 

Större avvikelse än 25% från ”likavärdet” är markerat med gult.  

Åsedaskolan åk 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ämne Kön 

Antal 

elever 

Antal 

betyg 

Antal 

prov Lägre Lika Högre 

Lägre 

% 

Lika 

% 

Högre 

% 

engelska Flicka 29 28 26 0 14 12 0,0 53,8 46,2 

engelska Pojke 38 38 32 8 22 2 25,0 68,8 6,3 

  Total 67 66 58 8 36 14 13,8 62,1 24,1 

  Kön 

Antal 

elever 

Antal 

betyg 

Antal 

prov Lägre Lika Högre 

Lägre 

% 

Lika 

% 

Högre 

% 

matematik Flicka 29 28 28 0 4 24 0,0 14,3 85,7 

matematik Pojke 38 38 34 1 19 14 2,9 55,9 41,2 

  Total 67 66 62 1 23 38 1,6 37,1 61,3 

svenska Kön 

Antal 

elever 

Antal 

betyg 

Antal 

prov Lägre Lika Högre 

Lägre 

% 

Lika 

% 

Högre 

% 

svenska Flicka 29 22 22 0 18 4 0,0 81,8 18,2 

  Pojke 38 27 24 2 21 1 8,3 87,5 4,2 

  Total 67 49 46 2 39 5 4,3 84,8 10,9 

  Kön 

Antal 

elever 

Antal 

betyg 

Antal 

prov Lägre Lika Högre 

Lägre 

% 

Lika 

% 

Högre 

% 

svA Flicka 29 6 5 0 4 1 0,0 80,0 20,0 

svA Pojke 38 11 10 1 7 2 10,0 70,0 20,0 

  Total 67 17 15 1 11 3 6,7 73,3 20,0 



 
 

 

Älghultskolan åk 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ämne Kön 

Antal 

elever 

Antal 

betyg 

Antal 

prov Lägre Lika Högre 

Lägre 

% 

Lika 

% 

Högre 

% 

engelska Flicka 30 30 27 1 22 4 3,7 81,5 14,8 

engelska Pojke 30 29 27 2 22 3 7,4 81,5 11,1 

  Total 60 59 54 3 44 7 5,6 81,5 13,0 

  Kön 

Antal 

elever 

Antal 

betyg 

Antal 

prov Lägre Lika Högre 

Lägre 

% 

Lika 

% 

Högre 

% 

matematik Flicka 30 30 23 0 9 14 0,0 39,1 60,9 

matematik Pojke 30 30 19 0 15 4 0,0 78,9 21,1 

  Total 60 60 42 0 24 18 0,0 57,1 42,9 

  Kön 

Antal 

elever 

Antal 

betyg 

Antal 

prov Lägre Lika Högre 

Lägre 

% 

Lika 

% 

Högre 

% 

svenska Flicka 30 20 20 3 17 0 15,0 85,0 0,0 

svenska Pojke 30 18 18 5 12 1 27,8 66,7 5,6 

  Total 60 38 38 8 29 1 21,1 76,3 2,6 

  Kön 

Antal 

elever 

Antal 

betyg 

Antal 

prov Lägre Lika Högre 

Lägre 

% 

Lika 

% 

Högre 

% 

svA Flicka 30 10 7 0 6 1 0,0 85,7 14,3 

svA Pojke 30 12 12 0 7 5 0,0 58,3 41,7 

  Total 60 22 19 0 13 6 0,0 68,4 31,6 



 
 

 

 

Bilaga 8 Enkätsammanställning lovskola 

Det var 17 elever som svarade på enkäten. 

Kryssa det som passar din åsikt bäst och svara på frågorna.  

1. Antalet dagar på sommarskolan:  

 

 För få ( 1 st.  )  lagom  ( 14 st. )   för många ( 2 st. )  

 

2. Tidpunkten kl.  9-15 

 

För tidigt (  1 st.) lagom  ( 14 st. )    för sent  ( 2 st. ) 

 

3. Längden, 5 timmar. 

För länge ( 1 st.  )      lagom  (  16 st. )    för kort   (   )   

 

4. Vilka ämnen har du jobbat med?  

svenska                    engelska            matematik 

               17 st.       3 st.                        3 st.  

5. Har du fått hjälp när du har behövt det? 

Alla eleverna svarade ”ja” på denna fråga😊  

 

6. Har du fått bättre kunskaper under den här tiden?  

Även på denna fråga var det 100% ”ja”.  

 

 

7. Kan du rekommendera andra att gå i sommarskola?  

14 elever svarade ”ja” på frågan. En elev svarade ”kanske”, en annan  svarade 

”vet inte” och en tredje svarade ”nej”.  

 

 



 
 

8. Vad tycker du om att sommarskolan var på gymnasieskolan? 

 

12 st. tyckte det var ”bra”. 1 st. tyckte det var ”sådär”. 1 st. hade ”ingen aning”. 2 

st. hade hellre haft sommarskolan i Älghult.  

 

 

9. Om du har åkt skolbuss, hur har det fungerat? 

Här kommer lite olika svar: Det har tagit jättelång tid, Det har fungerat bra, vi har 

inte behövt betala. Det har fungerat mycket bra. Tack för att ni skjutsade oss. 

Bussen var för liten. Den var punktlig. Åkte bussen en timme, det var tråkigt. 

Bussen hade sämsta stolarna. 

 

 

10. Vad kan vi göra bättre till nästa sommar? 

Ingen aning. Inget. Vet ej, det har varit bra. Inte gå så länge, fler raster för man 

blir trött. Att man kan jobba med andra ämnen. Vill ha start- och sluttid på 

tavlan. Inget det var bra så. Att eleverna ska få bestämma mer om proven och 

vad man ska jobba med. Ge busskort, ifall man missar bussen kan man åka med 

en annan buss. Att maten ska vara på samma skola. 
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Uppvidinge kommun 

Förskolan huvudmannarapport 

September 2019 

 



 
 

Sammanfattning 

Huvudmannen har valt att fokusera huvudområdena personalens, barnens och 

vårdnadshavares delaktighet i det systematiska kvalitetsarbetet, resultatuppföljning och 

analys och trygg och god miljö för lärande. I förskolan mäter man inte resultat där man 

ser att mål ska uppnås utan hur varje barns utveckling och lärande sker. Utifrån ett 

arbetsområde bedöms det om det finns skillnader från barnets utgångläge till vart de 

befinner sig när arbetsområdet avslutades. I det arbetet krävs det att pedagogerna 

dokumenterar lärandet, analyserar och gör reflektioner utifrån det. Alla förskolor 

arbetar aktivt med språkstärkande pedagogik. Det gör man bl.a. genom läsning, bilder, 

sång, ramsor, diskussioner. 

Den 1 juli i år sjösattes en ny läroplan för förskolan. I juni fick all personal fortbildning i 

denna förändring. De största förändringarna är att undervisningen ska få plats i 

förskolan, arbetslagets och professionernas roller betonas och förtydligas.    

Huvudmannen behöver arbeta för att förskolorna ska bli mer likvärdiga i kommunen. 

Detta görs genom att föra kontinuerliga diskussioner på ledningsgruppen för att 

uppmärksamma rektorer i arbetet och för huvudmannen att fånga upp signaler om hur 

arbetet förs på ute på skolorna.  

Huvudmannen behöver aktivt stötta och ge rektorer förutsättningar att arbeta med 

systematiskt kvalitetsarbete. Under höstterminen kommer förvaltningschefen och 

utvecklingsledaren att följa upp genom att genomföra verksamhetsdialog med rektor, 

personal för att följa och stötta i arbetet. 
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1. Inledning 

 

 

  

Uppvidinge kommuns värdeord:  

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

 

 

 

Förskolans visioner och långsiktiga mål: 

Uppvidinge kommuns uppdrag är att skapa trygga och inspirerande verksamheter för alla 

barn i våra förskolor.  Barnen ska ges förutsättningar att utvecklas utifrån sina 

förutsättningar och mognad. Barnen ska lämna förskolan med en stark tilltro till den egna 

förmågan.  

 

 

Prioriterade mål för förskolan 2018/2019 

 

Barnen på kommunens förskolor ska erbjudas en stimulerande miljö där de får möjlighet 

att utveckla språket. Barnen visar förståelse för hållbar utveckling och enkla kretslopp. 

Alla ska få möjlighet att utveckla sina sociala färdigheter och sin empatiska förmåga.  

Dokumentationen av barnens lärande och utveckling ska utvecklas.  

 



 

2. Övergripande enhetsinformation 

 

Förskola, ort  Ant

al 

barn 

Antal  

avdelning

ar 

Antal 

barn/av

d. 

Öv. 

tj.  

  

Försk

ol-

lärare 

(fsk) 

Ped. 

personal/ 

 

Barn/ 

Ped. 

pers. 

Barn

/FSK 

Björkåkra, Åseda 100 6 st.  16,7 1,15 9,6 18,85  5,3 10,4 

Gläntan, Åseda 90  7 st. 12,9 1,1 7,95 16,5   5,5 11,3 

Vintergatan, 

Lenhovda 

97  6 st.  16,2 1,25 8,37 19,37 

 

5,0 11,6 

Svalan, 

Norrhult/Klavrest

röm 

85 5 st.  17,0 1,25 4,85 14,5  5,9 17,5 

Junibacken, 

Alstermo 

52  4 st.  13,0 0,75 3,55 9,45 5,5 14,6 

Älglyckan, 

Älghult 

30 1 st.  30,0 0,7 0 5,15 5,8 sakn

as 

Uven, Fröseke 13 1 st.  13,0 0 0 3,25 4,0 sakn

as 

Summa:  467 30 st. 15,6 6,2 34,32 88,27 5,3 13,6 

 

 

 

 

 



 

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 

Analys-Förändringar?         BUN. 

 

 



 

4. Delaktighet i det systematiska kvalitetsarbetet inom 

förskolan 

Personalens delaktighet i det systematiska kvalitetsarbetet är viktigt. På alla huvudmannens 

förskolor genomförs APT som leds av rektor. De två förskolorna som är belägna i Åseda sker 

det kontinuerliga gemensamma träffar på såväl APT-tid som andra tider, för att skapa 

tvärgrupper och reflektionstid. All personal har reflektionstid, de flesta har både individuell 

och tid i grupp. Tiden nyttjas till diskussioner, planeringen, uppföljning och handledning av 

olika karaktär. För att följa upp det pedagogiska arbetet under året har arbetslagen gett 

varandra återkoppling och feedback på arbetsplanerna på respektive avdelning. Rektor 

fångar upp signaler från sin verksamhet och tar med det till skolledarträffar som infaller 

varannan vecka. Under läsåret som gått har träffarna varit mest informationsutbyte men även 

inslag av diskussioner t.ex. hantering av kränkande behandling. Inför kommande läsår har 

det lagts en tydlig plan för tre fokusträffar per termin, där varje träff har ett tema som ska 

stärka kvalitén i våra förskolor och skolor. De kommande tre åren kommer innehållet styras 

till stor del av de insatser som Samverkan för bästa (för)skola kommer generera i.  

 

De fem förskolorna som finns i det södra området arbetar efter årshjul som innehåller fyra 

delar; socialt/emotionellt, språk, matematik, natur/teknik och miljö. De förskolorna upplever 

att de har stöd av sitt årshjul i planering, analyser och utveckling av verksamheterna.  

En del av den gemensamma tiden används för att diskutera läst litteratur som kopplas till 

professionen och barns utveckling. Under året har förskolorna arbetat med att komma igång 

med dokumentation av barnens lärande och utveckling. Personalen har deltagit i olika 

fortbildningsinsatser tex föreläsning och workshops från företaget ”Balanserande barn”.  Som 

utifrån olika forskningsstudier visar koppling mellan pulsträning, rörelse, motorik och 

inlärning. 

Pedagogerna har deltagit i workshops och föreläsning av Gerd Strandberg som föreläste om 

utepedagogik. All personal på huvudmannens förskolor hade i juni en gemensam 

fortbildningsdag där förmiddagen ägnades åt implementeringen av den nya läroplanen som 

sjösattes den 1 juli. Alla förskolor har IKT-pedagoger som regelbundet får regelbunden 

fortbildning på AW-media. De har under året i sin tur haft fortbildning med personalen. 

Barnen är högst delaktiga i planeringen och återkoppling av innehållet av deras dagar. Det är 

en stor del av hur man arbetar med språket, barnen reflekterar över deras egna och andras 

lärande. 

Förskolorna uppmuntrar och vill att föräldrarna ska känna sig delaktiga i den verksamhet 

som erbjuds. Genom hallkontakt, utvecklingssamtal, föräldramöten och öppet hus bjuder de 



 
in till dialog och utbyte av erfarenheter. En del av förskolorna skickar månadsbrev, andra 

veckobrev. All information finns att tillgå såväl som digitalt och pappersform.  Svårigheten är 

att få ut informationen på olika språk. Den ”viktiga” informationen översätts de till största 

språken, men ännu har inget bra system hittats för att översätta veckobreven. I dagsläget 

fungerar bildspelen som har en berättande form som informationsbärare.  

Förskolorna har under året haft två föräldramöten, ett enskilt per avdelning och ett 

gemensamt med alla avdelningar.  Förskolorna har samråd/föräldraråd, som består av 

föräldrarepresentanter och personal som träffas en till två gånger per år för att lyfta frågor 

som kan förbättra verksamheten.  

Alla föräldrar blir inbjudna till ett utvecklingssamtal på vårterminen, och på höstterminen 

erbjuds ett samtal för de som önskar.  

En gång vartannat år genomför en föräldraenkät där de ställs frågor om hur barnen trivs. Den 

genomfördes under förra året och kommer att återkomma nästa år.  

 

 

 

 

5. Utveckling och lärande 

Arbetslagsledarna på Björkåkra har genomfört en kurs som heter ”Ateljearbete” med 

inspiration av Reggio Emilia. Kursen leddes av Linneuniversitetet. Innehållet spreds till 

övriga pedagoger genom olika typer av grupparbete. De positiva effekterna de kan se av det 

Reggio Emilia inspirerande arbetet är att mötena och diskussionerna i tvärgrupp har bidragit 

till nya idéer och tankar i både den pedagogiska miljön och i undervisningen. Några arbetslag 

har utvecklat sin verksamhet genom att göra förändringar som varit väldigt gynnsamt för 

barngruppen. Ett arbetslag såg till exempel positiva effekter över en reflektionsvägg med 

dokumentation inne på avdelningen för att synliggöra barnens lärande.  

 

Dokumentationen används som ett underlag vilket ger pedagogerna möjlighet att få syn på 

vad barnen gör och intresserar sig för, samt hur pedagogerna kan utmana dem ytterligare. 

Barnen är också själva delaktiga i reflektion och dokumentationsarbetet. Dokumentationen är 

en hjälp för barnen att diskutera och reflektera över vad de gjort, men också få syn på och 

uppskatta kompisarnas lärande och hur man lär och utvecklas tillsammans.  

 

Alla förskolor har språk som ett prioriterat mål. Med de mindre barnen har man använts sig 

av ”Babblarna” som är ett språkmaterial.  



 
De effekter de har sett är att materialet har stimulerat till prat och lek i barngruppen. Barnen 

har även börjat härma ljud och stavelser. Föräldrar berättar att barnen har utvecklat sitt språk 

och de märker detta genom att barnen pratar och sjunger hemma i större utsträckning. 

Barnets mognad och utveckling, inspirerande material och personalens arbetssätt tycks ha 

utvecklat barnens språk. 

Bland de något äldre barnen använder man sig mycket av tecken som stöd (TAKK, Tecken 

som Alternativ och Kompletterande Kommunikation) som ett komplement i verksamheten i 

kombination med det talade språket. För att ge barnen med ett annat språk möjlighet att 

utveckla sitt modersmål erbjuds Polyglutt som är ett material med digitala böcker på olika 

språk. Man har även kunnat erbjuda filmer på olika språk genom AV media och UR. Att få 

sitt hemspråk i förskolan har gjort att flera av barnen med svenska som andra språk har 

funnit det roligare att kunna utveckla sitt språk. Även att lära ut sitt språk till kompisar har 

varit intressant. 

Man använder sig av högläsning för barnen där man sedan reflekterar tillsammans med 

barnen om innehållet i boken. Böckerna används både vid lugna stunder och aktiva perioder 

ex. som stöd i samlingarna. Som en naturlig del av dagen finns sånger och ramsor med i 

barnens vardag i förskolan. 

De effekter de har sett är att barnens ordförråd och uttryckningsförmåga har utökats mycket. 

Barnen har lättare att arbeta sig igenom konflikter och diskussioner med sina kompisar. 

Inför kommande termin kommer böcker användas även under de mer aktiva perioderna, 

exempelvis som stöd i samlingarna, och inte endast som en lugnad aktivitet. 

Detta stöttas av Agneta Edwards forskning som säger att böckerna inte utsöndrar den 

språkstimulansen som de kan just för att de används mest när barnen är trötta och inte orkar 

koncentrera sig på vad som faktiskt sägs. 

 

I matematik och även inom andra områden står språket i fokus men även att arbeta 

grundläggande värden. Inom matematiken väcks barnens nyfikenhet för sorteringar, 

uppdelningar och jämförelseord. Pedagogerna har sett effekter av det i barnens lekar där de 

ofta jämför t.ex. längder och tyngder på olika lekredskap.  

 

 



 

 

6. Anpassning och särskilt stöd 

Kommunen har ett samordnat barnhälsoteam där det finns tillgång till en specialpedagog 

som har sitt uppdrag riktat enbart mot förskolan. Det är nytt för det här året har varit väldigt 

uppskattat av förskolorna att få tillgång till handledning i hur barnen kan stöttas i sitt lärande 

och utveckling.  

Sedan hösten 2018 har vi avtal med en ny skolpsykolog, vi började med en utbildning i 

bemötande och förhållningssätt för samtliga rektorer (förskola och skola), specialpedagoger 

och speciallärare. Utbildningen har varit fyra halvdagar och uppskattade av deltagarna, i 

utbildningen ingick litteratur av Bo Hejlskov, Beteende problem i förskolan, Beteende problem i 

skolan. Förskolan personal har redan kommit igång med arbetet och har haft boken som 

diskussionsunderlag och många av de fallbeskrivningarna som finns i boken har personalen 

direkt kunnat överföra till sin verksamhet och har gjort att man har kunnat förändra i miljön 

för att anpassa behoven hos barnen.  

 

Många av barnen har haft stöd i att utveckla sitt språk och alternativa sätta att kommunicera 

genom TAKK och bildstöd. Det har gett god effekt och bidragit till att alla barn kan uttrycka 

sig och förstå instruktioner. Det skapar trygghet och lugn i gruppen.  

 

Ofta delas barnen upp i mindre grupper för att kunna anpassa aktiviteter efter barnens behov 

och förutsättningar. De effekter de sett är att pedagogerna har kunnat uppmärksamma och se 

alla barnen och man upplever att miljön har blivit lugnare. De barnen som är lite mer 

tillbakadragna och tysta har vågat ta mer plats i den lilla gruppen, vilket i sin tur bidrar till 

stimulans i språkutvecklingen samt bildar mer trygghet i sig själv och vem man är i gruppen. 

Det lugn som blir när barngruppen delas finner man som väldigt positivt både för barn och 

personal som mår bättre av det lugn som bildas. 

 



 

7. Trygg och god miljö för lärande 

Grunden till en trygg och god miljö är närvarande pedagoger, som finns där och hjälper de 

barn som har svårt att leka och kommunicera med andra. Den nya Lpfö 18 betonar lekens 

betydelse för att utmana och stimulera barns sociala förmågor liksom förskollärarens ansvar 

för att alla barn ges goda förutsättningar att bygga upp tillitsfulla relationer och att känna sig 

trygga i gruppen.  

 

Ett par förskolor har använt ett stopptecken för att hjälpa barnen att markera när barnet 

känner att situationen är tillräcklig för dem. Speciellt för de yngre barnen som inte har ett 

verbalt språk har detta visat sig fungera mycket bra.  Barnen respekterar tecknet och det gör 

att många konflikter hindras.  

 

Ett arbetslag upptäckte tidigt på året att barnen uppmärksammat varandras olikheter och 

uttryckt detta i negativ form, vilket resulterade i att pedagogerna aktivt började arbeta med 

gruppövningar och värdegrundsord som t.ex. samarbeta, olika osv. Effekterna av det blev att 

barnen började använda begreppen i sin lek. Pedagogerna upplever att medvetenheten av 

arbetet under året har ökat, även om acceptansen inte har ökat lika mycket. De kommer att 

fortsätta arbetet i höst.  

 

 

 

8. Åtgärdsplan 

 Huvudmannen ska arbeta för att förskolorna ska bli mer likvärdiga i kommunen. 

Detta görs genom att föra kontinuerliga diskussioner på ledningsgruppen för att 

uppmärksamma rektorer i arbetet och för huvudmannen att fånga upp signaler om 

hur arbetet förs på ute på förskolorna.  

 Huvudmannens ska följa upp det arbetet med dokumentationen som redan finns 

och har utvecklats under våren. Det är en viktig byggsten i det systematiska 

kvalitetsarbetet att kunna följa upp arbetet och se vilka arbetssätt som har goda 

effekter på barnens lärande och utveckling.  

 Tre av huvudmannens förskolor ingår i Samverkan för bästa (för)skola. Arbetet leds 

av huvudmannen, två rektorer och nyckelpersoner från enheterna. De insatser och 

arbetssätt ska anpassas och spridas till övriga förskolor.  



 

 Huvudmannen ska säkerställa att förskolorna arbetar efter Lpfö18.  
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Granskning av barn- och utbildningsnämndens 
ekonomistyrning 

Barn- och utbildningsförvaltningens förslag till beslut 

1. Ge barn- och utbildningsförvaltningen i uppdrag att redovisa vad som 

avses att göra för att åtgärda de påpekanden som görs i den revisionella 

bedömningen. 

2. Redovisningen presenteras på barn- och utbildningsnämndens 

sammanträde i oktober.    

Sammanfattning av ärendet 

Kommunens revisorer har gett PwC i uppdrag att granska barn- och 

utbildningsnämndens ekonomistyrning. I rapporten bedömer PwC att barn- 

och utbildningsnämnden inte helt har säkerställt en ändamålsenlig 

verksamhets- och ekonomistyrning med tillräcklig intern kontroll.  

Vid revisorernas sammanträde den 23 augusti 2019 beslutades det att 

överlämna rapporten till barn- och utbildningsnämnden. Revisorerna 

önskar svar på rapporten senast den 25 november 2019 med en redovisning 

gällande vad barn- och utbildningsnämnden avser att göra för att åtgärda 

de påpekanden som görs i den revisionella bedömning.    

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse av förvaltningskoordinator, 2019-09-21 

Granskningsrapport från PwC 

Inkommen handling från revisorerna  

Beslutet skickas till 

Barn- och utbildningsförvaltningen   

 

 

Förvaltningskoordinator 

Fanni Nilsson 
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Återrapportering av statsbidrag 

Barn- och utbildningsförvaltningens förslag till beslut 

Barn- och utbildningsnämnden godkänner återrapporteringen av sökta 

statsbidrag.  

Sammanfattning av ärendet 

Under perioden 15 augusti till 1 oktober har barn- och 

utbildningsförvaltningen ansökt om två statsbidrag.  

 Statsbidrag för försöksverksamhet med branschskola 2019/20 

Statsbidraget kan sökas av huvudmän inom gymnasieskolan eller 

vuxenutbildningen som lämnar över undervisning på entreprenad 

till en branschskola som ingår i försöksverksamheten. Med 

branschskola avses inte en eventuell filial till de skolor som 

beviljats deltagande i försöket. 

 Papperslösa barn 

Kommuner som inom sitt område har barn som vistas i landet utan 

tillstånd och har kostnader för barnens utbildning. Barn som vistas 

i landet utan tillstånd har i huvudsak samma rätt till utbildning 

som andra barn som bor i Sverige. Det här statsbidraget ska 

användas till att finansiera deras utbildning.    

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse av utvecklingsledare, 2019-09-25.  

Beslutet skickas till 

Barn- och utbildningsförvaltningen   

 

 

Utvecklingsledare 

Katja Schönbeck 
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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 den 24 augusti- 24 

september. 

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 kapitlet, 6 kap. 5 § 

skollagen (2010:800). 

   

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse av utvecklingsledare, 2019-09-23 

Sammanställning av kränkande behandling 24 augusti – 24 september.  

Beslutet skickas till 

Barn- och utbildningsförvaltningen   

 

 

Utvecklingsledare 

Katja Schönbeck 

 



 
 
 

 Åseda 2019-09-25 

Rapportering av anmälningar av kränkande behandlingar under perioden 24 augusti till och med 25 

september.  

Åsedaskolan åk 7-9 har rapporterat in totalt 11 st. anmälningar under perioden 25 maj 

-25 september av kränkande behandling.  Under perioden 24 augusti-25 september 

har det rapporterats in 9 st. anmälningar. Det finns totalt 7 st.  anmälningar som inte 

är avslutade tillbaka till maj.   

 Hot Hot 
och 
våld 

Våld Verbalt Verbalt 
och våld 

Verbalt 
och 
hot. 

Smällare Övrigt 

25 maj-
23 aug. 

0 st. 0 st. 0 st. 1 st. 0 st. 0 st. 0 st. 1 st. 

24 
aug.- 
25 
sept.  

1 st.  0 st. 0 st.   3 st.  2 st.  0 st.  0 st.  3 st.  

 

Åsedaskolan åk F-6 har rapporterat in totalt 9 st. anmälningar under perioden 25 maj -

25 september av kränkande behandling.  Under perioden 24 augusti-25 september har 

det rapporterats in 7 st. anmälningar. Det finns totalt 9 st.  anmälningar som inte är 

avslutade tillbaka till maj.   

 Hot Hot 
och 
våld 

Våld Verbalt Verbalt 
och våld 

Verbalt 
och 
hot. 

Smällare Övrigt 

25 maj-
25 aug. 

0 st. 0 st. 0 st. 2 st. 0 st. 0 st. 0 st. 0 st.  

24 
aug.- 
25 
sept.  

1 st.  0 st. 2 st.   0 st.  3 st.  0 st.  0 st.  1 st.  

 

Lenhovdaskolan åk F-6 har rapporterat in totalt 7 st. anmälningar under perioden 25 

maj -25 september av kränkande behandling.  Under perioden 24 augusti-25 

september har det rapporterats in 5 st. anmälningar. Det finns totalt 3 st.  anmälningar 

som inte är avslutade tillbaka till maj.   

 

 Hot Hot Våld Verbalt Verbalt Verbalt Smällare Övrigt 



 
 

och 
våld 

och våld och 
hot. 

25 
maj-
25 
aug. 

0 st.  0 st. 2 st. 0 st. 0 st. 0 st. 0 st. 0 st. 

24 
aug.- 
25 
sept.  

0 st.  0 st. 5 st.   0 st.  0 st.  0 st.  0 st.  0 st.  

 

 

Nottebäcksskolan har rapporterat in totalt 5 st. anmälningar under perioden 25 maj -

25 september av kränkande behandling.  Under perioden 24 augusti-25 september har 

det rapporterats in 3 st. anmälningar. Det finns totalt 3 st.  anmälningar som inte är 

avslutade tillbaka till maj.   

 

 Hot Hot och 
våld 

Våld Verbalt Verbalt 
och våld 

Smällare Övrigt 

25 maj- 
25 aug. 

0 st. 0 st. 1 st. 1 st. 1 st. 0 st. 0 st. 

24 
aug.- 
25 
sept.  

0 st.  0 st. 1 st.   1 st.  1 st.  0 st.  0 st.  

 

 

 

 

Övriga verksamheter har inte rapporterat in några anmälningar om misstanke av kränkande 

behandlingar.  

 

Ansvarig för sammanställning av anmälningarna av kränkande behandling:  

Katja Schönbeck, utvecklingsledare Barn- och Utbildningsförvaltningen. 



   

Återrapportering av delegationsbeslut  

BUN 2019-000009 

Delegat Förvaltningschef Niclas Bjälkenborn 

Ärende Delegeringsbeslut Datum Dnr  
A.1.4 Beviljad ansökan om förskola i annan kommun 2019-08-27 2019-000182 

A.1.4 Beviljad ansökan om förskola i annan kommun 2019-08-27 2019-000181 

E.14 Beviljat avtal avseende länslicensen Creaza 2019-07-03 2019-000208 

E.14 Beviljat hyreskontakt för lokal med 

Uppvidingehus  

2019-09-02 2019-000188 

E.14 Beviljat hyreskontakt för lokal med 

Uppvidingehus 

2019-09-02 2019-000189 

 

 

Delegat Verksamhetschef för Elevhälsan Yvonne Petersson 

Ärende Delegeringsbeslut Datum Dnr  
B.1.1 Anställning av personal, kurator 100 % 

Älghult/Alstermo 

2019-09-02  

A.3.3 Beslut om mottagande på försök i grundsärskola 2019-09-02  

 

 


