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§ 21 Dnr 2018-000001  

Godkännande av dagordning 2018 
Barn- och utbildningsnämndens gymnasieutskotts 
beslut 
Barn- och utbildningsnämndens gymnasieutskott godkänner dagordningen.       
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§ 22 Dnr 2018-000146  

Organisation Uppvidinge gymnasieskola och 
vuxenutbildning läsåret 2018/2019 
Barn- och utbildningsnämndens gymnasieutskotts 
beslut 
Notera informationen till protokollet.       

Sammanfattning av ärendet 
Läsåret på Uppvidinge gymnasieskola och vuxenutbildning har startat med 
ett preliminärt schema som är under omarbetning på grund av faktorer 
relaterade till personal och antagning av elever. Rektorn har upplevt 
svårigheter med att rekrytera behörig personal men meddelar att en 
biträdande rektor kommer att tillträda under hösten.       

Beslutet skickas till 
Caj Stigson rektor Uppvidinge gymnasieskola och vuxenutbildning 
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§ 23 Dnr 2018-000100  

SFI gymnasiet 
Barn- och utbildningsnämndens gymnasieutskotts 
beslut 
Notera informationen till protokollet.       

Sammanfattning av ärendet 
På barn och utbildningsnämndens gymnasieutskott 2018 § 11 uppmanades 
rektorn att återkomma 30 maj med förslag på organisationsförändring för 
SFI gällande schemaläggning och anpassning av befintliga lokaler med 
tillhörande risk- och konsekvensanalys.   
Rektorn hade inget färdigt förslag att presentera på barn- och 
utbildningsnämndens gymnasieutskott 2018 § 18 men meddelade att 
organisationen kommer vara klar före höstterminen.  
På barn- och utbildningsnämndens gymnasieutskott 2018 § 23 presenterade 
rektorn ett schema för hur SFI undervisningen kommer att organiseras, det 
presenterades även en konsekvens- och riskanalys över SFI verksamheten i 
Åseda.     

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag BUN GU 2018 § 18 

Protokollsutdrag BUN GU 2018 § 11      

Beslutet skickas till 
Caj Stigson rektor Uppvidinge gymnasieskola och vuxenutbildning 
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§ 24 Dnr 2018-000056  

Ekonomi gymnasieskolan 
Barn- och utbildningsnämndens gymnasieutskotts 
beslut 
Barn- och utbildningsnämndens gymnasieutskott uppmanar rektor att 
inkomma med redovisning gällande personalens arbetsfördelning, i 
procent, på gymnasieskolan respektive vuxenutbildningen. Uppdraget ska 
redovisas med en delrapport den 19 september och vara färdigställt den 17 
oktober.       

Sammanfattning av ärendet 
Rektorn redovisar den ekonomiska prognosen för 2018 för gymnasiet, 
vuxenutbildningen och SFI.  Prognosen visar följande för år 2018:  

• gymnasiet: - 1 350 000 kr 

• vuxenutbildningen: 3 137 000 kr 

• SFI: - 1 280 000 kr 

Totalt visar prognosen för enheterna på summan 507 000 kr.      

Förslag till beslut på sammanträdet 
Peter Skog Lindman (S): Barn- och utbildningsnämndens gymnasieutskott 
uppmanar rektor att inkomma med redovisning gällande personalens 
arbetsfördelning, i procent, på gymnasieskolan respektive 
vuxenutbildningen. Uppdraget ska redovisas med en delrapport den 19 
september och vara färdigställt den 17 oktober.     

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

Beslutet skickas till 
Caj Stigson rektor Uppvidinge gymnasieskola och vuxenutbildning 
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§ 25 Dnr 12856  

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

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

• parkeringsplatser till skolan kommer att minska på grund av 
ägarbyte. Skolan diskuterar en lösning på problemet med berörda 
parter.  

• Skolinspektionen kommer att besöka Uppvidinge gymnasieskola 
under september månad. Skolinspektionen kommer att följa upp det 
föreläggande av vite som de utfärdade mot skolan i december 2017.       

Beslutet skickas till 
Caj Stigson rektor Uppvidinge gymnasieskola och vuxenutbildning 
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