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Caj Stigson rektor Uppvidinge gymnasieskola 
Lilian Varnander ledningsstöd Uppvidinge gymnasieskola 
Helena Baardh lärare Uppvidinge gymnasieskola § 11 
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§ 8 Dnr 2018-000001  

Godkännande av dagordning 2018 
Barn- och utbildningsnämndens gymnasieutskotts 
beslut 
Lägga till ärendet övrigt på dagordningen.       

Förslag till beslut på sammanträdet 
Peter Skog Lindman (S): Lägga till ärendet övrigt på dagordningen.    

Beslutsgång 
Ordförande frågar om barn- och utbildningsnämndens gymnasieutskott 
kan besluta i enlighet med Peter Skog Lindmans (S) förslag till beslut och 
finner barn- och utbildningsnämndens utskott göra så.       
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§ 9 Dnr 2017-000191  

Skolinspektionens beslut för gymnasieskola med 
yrkes- och introduktionsprogram 
Barn- och utbildningsnämndens gymnasieutskotts 
beslut 
Notera informationen till protokollet.       

Sammanfattning av ärendet 
Skolinspektionen förelagde med stöd av 26 kap. 10 och 27 §§ skollagen 
(2010:800) Uppvidinge kommun att vid vite av 500 000 kronor senast den 31 
maj 2018 vidta åtgärder för att avhjälpa påtalade brister på Uppvidinge 
gymnasieskola. 

På barn- och utbildningsnämndens gymnasieutskotts sammanträde 
informerar Caj Stigson, rektor Uppvidinge gymnasieskola, om följande 
åtgärder som gymnasieskolan vidtagit utifrån Skolinspektionens rapport:  

• Extra anpassningar och särskilt stöd 
• Aktivt lärarstöd 
• Undervisning och lärande 
• Bedömning och betygsättning 
• Trygghet, studiero och åtgärder mot kränkande behandling 
• Förutsättningar för lärande och trygghet 
• Samverkan för att uppnå utbildningsmålen 
• Styrning och utveckling av verksamheten 
• Utvecklingsåtgärder    

Beslutsunderlag 
Protokoll efter regelbunden tillsyn Uppvidinge gymnasieskola 
Beslut för gymnasieskola med yrkesprogram Uppvidinge gymnasieskola 
Delredovisning 2018-02-28      

Beslutet skickas till 
Caj Stigson rektor Uppvidinge gymnasieskola 
Lilian Varnander ledningsstöd Uppvidinge gymnasieskola 
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§ 10 Dnr 2018-000036  

Arbetsmiljöverkets delgivning av föreläggande med 
vite på gymnasieskolan 
Barn- och utbildningsnämndens gymnasieutskotts 
beslut 
Notera informationen till protokollet.      

Sammanfattning av ärendet 
Caj Stigson, rektor på Uppvidinge gymnasieskola, redogör för hur arbetet 
har fortskridit på gymnasieskolan gällande den rapport som 
Arbetsmiljöverket lämnat in gällande föreläggande med vite. Rektorn 
informerar om att de brister som fanns på gymnasieskolan har blivit 
avhjälpta.     

Beslutsunderlag 
Rapport från Arbetsmiljöverket gällande föreläggande av vite      

Beslutet skickas till 
Caj Stigson rektor Uppvidinge gymnasieskola 
Lilian Varnander ledningsstöd Uppvidinge gymnasieskola 

  

 



 

Barn- och utbildningsnämndens gymnasieutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
6(8) 

Sammanträdesdatum 
2018-04-26 

 
 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

    
 

§ 11 Dnr 12575  

Ekonomi gymnasieskolan 
Barn- och utbildningsnämndens gymnasieutskotts 
beslut 
Rektorn uppmanas återkomma 30 maj med förslag på 
organisationsförändring för SFI gällande schemaläggning och anpassning 
av befintliga lokaler med tillhörande risk- och konsekvensanalys.       

Sammanfattning av ärendet 
Caj Stigson, rektor på Uppvidinge gymnasieskola, informerar om ekonomin 
på gymnasieskolan och vuxenutbildningen gällande SFI och verksamhetens 
förändrade ekonomiska förutsättningar. Diskussionen på sammanträdet 
handlade främst om undervisningens organisation och de lokaler som SFI 
undervisningen använder i Åseda.   

Förslag till beslut på sammanträdet 
Peter Skog Lindman (S): Rektorn uppmanas återkomma 30 maj med förslag 
på organisationsförändring för SFI gällande schemaläggning och 
anpassning av befintliga lokaler med tillhörande risk- och 
konsekvensanalys.       

Beslutsgång 
Ordförande frågar om barn- och utbildningsnämndens gymnasieutskott 
kan besluta i enlighet med Peter Skog Lindmans (S) förslag till beslut och 
finner barn- och utbildningsnämndens utskott göra så.        

Beslutet skickas till 
Caj Stigson rektor Uppvidinge gymnasieskola 
Lilian Varnander ledningsstöd Uppvidinge gymnasieskola 
Peter Skog Lindman ordförande barn- och utbildningsnämndens 
gymnasieutskott 
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§ 12 Dnr 12576  

Beslut om ledningsorganisationen på gymnasieskolan 
Barn- och utbildningsnämndens gymnasieutskotts 
beslut 
Notera informationen till protokollet.       

Sammanfattning av ärendet 
Rektor Caj Stigson informerar barn- och utbildningsnämndens 
gymnasieutskott om ledningsorganisation på Uppvidinge gymnasieskola 
och vuxenutbildningen. Rektorn ser behov av att komplettera 
ledningsorganisationen med anställning av en biträdande rektor.     

Beslutet skickas till 
Caj Stigson rektor Uppvidinge gymnasieskola 
Lilian Varnander ledningsstöd Uppvidinge gymnasieskola 
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§ 13 Dnr 12624  

Övrigt 
Barn- och utbildningsnämndens gymnasieutskotts 
beslut 
Notera informationen till protokollet.      

Sammanfattning av ärendet 
Rektor Caj Stigson initierar följande diskussioner på barn- och 
utbildningsnämndens gymnasieutskotts sammanträde:  

• Diskussion kring utbyggnation av gymnasieskolan och 
vuxenutbildningen med anledning av ansökningsstatistiken inför 
läsåret 2018/2019.   

• Marknadsföring av lärlingsutbildningen.      

Beslutet skickas till 
Caj Stigson rektor Uppvidinge gymnasieskola 
Lilian Varnander ledningsstöd Uppvidinge gymnasieskola 
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